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1. Περίλθψθ 

 

Η πρωτεΐνθ Del-1 (developmental endothelial locus-1) εκκρίνεται από ενδοκθλιακά 

κφτταρα και θ κυριότερθ τθσ λειτουργία είναι θ αναςτολι τθσ προςκόλλθςθσ των 

ουδετερόφιλων ςτο ενδοκιλιο. Η αναςτολι επιτυγχάνεται μζςω ανταγωνιςμοφ τθσ 

αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ τθσ ιντεγκρίνθσ LFA-1 των ουδετερόφιλων και του μορίου 

ενδοκυτταρικισ προςκόλλθςθσ (ICAM-1) ςτο ενδοκιλιο. Η παρεμπόδιςθ τθσ 

προςκόλλθςθσ και διείςδυςθσ των ουδετερόφιλων ςτουσ ιςτοφσ αποτελεί 

ςθμαντικό εμπόδιο ςτθν δράςθ του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ κατά τθν διάρκεια 

φλεγμονισ. Τα νεογνά, διακζτουν ανοςοποιθτικό ςφςτθμα το οποίο δεν είναι 

πλιρωσ ανεπτυγμζνο, με αποτζλεςμα να  παρουςιάηουν μεγαλφτερθ ευαιςκθςία ςε 

λοιμϊξεισ με υψθλό κίνδυνο κνθςιμότθτασ ςε περίπτωςθ ςιψθσ. Στθ ςυγκεκριμζνθ 

ζρευνα, μελετικθκε ζκφραςθ και πικανόσ ρόλοσ τθσ πρωτεΐνθσ Del-1 κατά τθ 

διάρκεια νεογνικισ ςιψθσ.  

Επιπρόςκετα, μετρικθκε θ ζκφραςθ τθσ Del-1 ςτουσ ιςτοφσ ςε διάφορεσ θλικίεσ 

wild type ποντικιϊν και βρζκθκε πωσ θ πρωτεΐνθ βρίςκεται ςε υψθλότερα επίπεδα 

ςε όλουσ τουσ ιςτοφσ των νεογνϊν ςε ςχζςθ με τουσ ενιλικεσ. 

Τα επίπεδα τθσ Del-1 μετρικθκαν επίςθσ και ςε ανκρϊπουσ, υγιείσ και ςε αςκενείσ 

με ςυςτθματικι φλεγμονϊδθ αντίδραςθ (SIRS), νεογνά και ενιλικεσ όπου και 

παρατθρικθκαν αυξθμζνα επίπεδα ςυγκζντρωςθσ ςτα νεογνά. Ταυτόχρονα ζγινε 

μζτρθςθ και ςφγκριςθ κλαςικϊν βιοδεικτϊν φλεγμονισ ςε υγιείσ και ςθπτικοφσ 

όπωσ θ IL-6, IL-10 και θ C-αντιδρϊςα πρωτεΐνθ (CRP) και ζγινε ςυςχζτιςθ των 

επιπζδων τουσ με τα επίπεδα τθσ πρωτεΐνθσ Del-1. Επιπρόςκετα, ζγινε in vivo 

τροποποίθςθ των επίπεδων τθσ Del-1 ςτθν νεογνικι ςιψθ χορθγϊντασ 

μονοκλωνικό αντίςωμα ζναντι του υποδοχζα τθσ IL-10 (anti-IL10R) ςε νεογνά WT 

ποντίκια. Η μείωςθ τθσ IL-10 κατά τθν νεογνικι θλικία οδθγεί ςε καταςτολι τθσ 

αφξθςθσ τθσ Del-1.  

Τζλοσ, επιπλζον μελζτεσ χρειάηονται για να αναδείξουν τθν ςθμαςία τθσ Del-1 ςτθν 

ςιψθ ςτθν νεογνικι θλικία. Η μελζτθ ζχει ωσ ςτόχο τθν μελλοντικι χριςθ τθσ Del-1 

ωσ προγνωςτικό δείκτθ τθσ νεογνικισ ςιψθσ. 
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Abstract 

Sepsis remains a severe systemic response to bacterial infection, causing significant 

morbidity and mortality in all age groups, especially in immunocompromised hosts 

and newborns. Del-1 (developmental endothelial locus-1) is a soluble anti-

inflammatory protein secreted from endothelium that inhibits leukocyte’s ability to 

phagocytose and adhere to blood vessels, preventing their transmigration from 

blood stream to tissues. Newborns are in high risk of mortality in case of bacterial 

infection because Del-1 levels are higher contrary to adults.  

In this study, we investigated the levels of Del-1 protein expression in human 

neonates, similarly to murines, and shown that they have higher serum Del-1 levels 

compared to children or adults. The contribution of Del-1 in the outcome of sepsis 

was determined in animal models.  Wild type (WT) and Del-1 deficient neonatal mice 

were subjected to sepsis and at several time points after infection, inflammatory 

response and survival rates were determined. 

The concentration of Del-1 protein was measured with human serum of adults, 

neonates, healthy and patients with Systemic Inflammatory Response Syndrome 

(SIRS) and the results shown that the concentration of Del-1 is higher in neonates 

contrary to adults. The concentration of several cytokines such as IL-6 and IL-10 were 

measured and correlated with Del-1 protein levels.  

To investigate whether Del-1 inhibition can be exploited therapeutically to improve 

survival from neonatal sepsis, WT mice were treated with human recombinant IL-10. 

The results showed that Del-1 expression levels were decreased contrary to normal 

expression levels. 

Our pre-clinical study highlights the role of Del-1 as a negative prognostic factor in 

neonatal sepsis and address the efficacy of Del-1 inhibition as a novel therapeutic 

strategy in sepsis. 
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2. Ειςαγωγι 

 

2.1 Πακογζνεςθ τθσ ςιψθσ 

 

Η ςιψθ χαρακτθρίηεται ωσ μια ςοβαρι απάντθςθ του ξενιςτι ςτθ λοίμωξθ, θ οποία 

χαρακτθρίηεται από υψθλά επίπεδα νοςθρότθτασ και κνθςιμότθτασ παγκοςμίωσ[1, 

2]. Ωσ ςυςτθματικι φλεγμονϊδθσ αντίδραςθ, χαρακτθρίηεται θ κατάςταςθ του 

αςκενοφσ θ οποία διακζτει τουλάχιςτον δυο από τα εξισ ακόλουκα 

χαρακτθριςτικά. Τα ςυχνότερα χαρακτθριςτικά ενόσ αςκενι είναι θ μθ φυςιολογικι 

εςωτερικι κερμοκραςία, θ οποία ζχει τιμι μεγαλφτερθ από 38,5:C ι μικρότερθ απο 

36:C και θ αυξθμζνθ τιμι των λευκϊν αιμοςφαιρίων. Η ταχυκαρδία με 

περιςςότερουσ από 90 χτφπουσ το λεπτό κακϊσ και θ ταχφπνοια με περιςςότερεσ 

από 20 αναπνοζσ το λεπτό και μερικι πίεςθ διοξειδίου του άνκρακα (PaCO2) 

μικρότερθ από 32mmHg είναι επίςθσ χαρακτθριςτικά αςκενι με SIRS[3]. Η ςιψθ, 

που προζρχεται από μια βακτθριακι μόλυνςθ ςε ςυνδιαςμό με κατάςταςθ 

ςυνεχοφσ ανοςοαπάντθςθσ SIRS, ζχει ωσ αποτζλεςμα τον τραυματιςμό των 

οργάνων και τθν εξαςκζνθςθ του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ [4].  

Η απλι ι ανεπίπλεκτθ ςιψθ, ζχει τα χαρακτθριςτικά μιασ ςυςτθματικισ 

φλεγμονϊδουσ αντίδραςθσ ςε ςυνδιαςμό με αποδεδειγμζνθ μορφι βακτθριακισ 

λοίμωξθσ. Η ςοβαρι ςιψθ, διακζτει τα προαναφερκζντα χαρακτθριςτικά και 

επιπλζον τθν ανεπάρκεια ενόσ ι παραπάνω οργάνων. Συνικεισ δυςλειτουργίεσ 

είναι θ οξεία νεφρικι ανεπάρκεια, αναπνευςτικι ανεπάρκεια, οξεία διαταραχι 

πιξεωσ ι διαταραχι ςτο κεντρικό νευρικό ςφςτθμα, με οξεία απϊλεια επιπζδου 

ςυνείδθςθσ. Τζλοσ, θ ςθπτικι καταπλθξία (ςθπτικό ςοκ), θ οποία είναι από τα πιο 

ςοβαρά ςτάδια τθσ ςιψθσ, χαρακτθρίηεται από καρδιαγγειακι δυςλειτουργία με 

ςυςτολικι αρτθριακι πίεςθ μικρότερθ από 90mmHg *4-6]. 

Η φυςιολογικι λειτουργία του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ είναι απαραίτθςθ για 

τθν επιτυχθμζνθ ανοςοαπάντθςθ παρουςία πακογόνων μικροοργανιςμϊν, ενϊ 

αντίκετα, ςτθ ςιψθ θ υπερενεργοποιιςθ του ανοςοποιθτικοφ ςυςτθματοσ οδθγεί 

ςε ςυςτθματικι φλεγμονϊδθσ αντίδραςθ και ςε ανοςοπαράλυςθ θ οποία οφείλεται 
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ςτθ μθ ομαλι διεξαγωγι ςυγκεκριμζνων αντιδράςεων. Τα νεογνά, κακϊσ και οι 

αςκενείσ με ςυςτθματικι φλεγμονϊδθσ αντίδραςθ (Systemic Inflammatory 

Response Syndrome, SIRS) παρουςιάηουν μεγαλφτερθ ευαιςκθςία ςε βακτθριακι 

λοίμωξθ με αποτζλεςμα τα επίπεδα κνθςιμότθτασ να είναι μεγαλφτερα.*5+ Στουσ 

ενιλικεσ θ ςιψθ ςυχνά οδθγεί ςτο ςφνδρομο τθσ αντιςτακμιςτικισ 

αντιφλεγμονϊδουσ απάντθςθσ (Compensatory Antinflammatory Response 

Syndrome, CARS) με τελικό ςτάδιο τθν ανοςοπαράλυςθ και τθν ευπάκεια ςε 

δευτερογενείσ λοιμϊξεισ. [3, 5, 6]. 

 

2.2 Νεογνικι ςιψθ 

 

Η νεογνικι ςιψθ αποτελεί μια ςυςτθματικι φλεγμονι που προςβάλλει τα νεογνά 

μεγαλφτερα των 28 θμερϊν και αποτελεί μεγάλο παράγοντα νοςθρότθτασ και 

κνθςιμότθτασ τουσ. Οι παράγοντεσ που προδιακζτουν νεογνικι λοίμωξθ είναι οι 

εξισ: από τθ μθτζρα ςτο παιδί (ενδομιτρια ι περιγεννθτικι λοίμωξθ) , από το 

νεογνό, από το περιβάλλον. Λοιμϊξεισ τθσ μθτζρασ κατά τθ διάρκεια τθσ 

περιγεννθτικισ περιόδου (28θ εβδομάδα κφθςθσ) όπωσ ουρολοίμωξθ ι αποικιςμόσ 

του κόλπου τθσ μθτζρασ από ςτρεπτόκοκκο τθσ ομάδασ Β (GBS) ο οποίοσ ειςζρχεται 

ςτο αναπνευςτικό ςφςτθμα του νεογνοφ κατά τθ διάρκεια τθσ γζννασ. Ο τρόποσ 

γζννθςθσ του νεογνοφ διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο για τθν πορεία τθσ υγείασ του, 

όπωσ επίςθσ και για τθν ευαιςκθςία του ςε λοιμϊξεισ. Η προωρότθτα, ο 

τραυματικόσ τοκετόσ ι υποξία του εμβρφου είναι μερικοί ςθμαντικοί παράγοντεσ 

που ςχετίηονται με τθν εμφάνιςθ λοιμϊξεων ςτα νεογνά. Τζλοσ, οι περιβαλλοντικοί 

παράγοντεσ ςχετίηονται με τθν λοίμωξθ του νεογνοφ μπορεί να οφείλονται ςτθν 

ειςαγωγι του ςτθν μονάδα εντατικισ νοςθλείασ νεογνϊν (ΜΕΝΝ) για μεγάλο 

χρονικό διάςτθμα  ι ακόμα και ςτθν παρακεντικι χοριγθςθ υγρϊν [7, 8].  

Ανάλογα με το χρόνο εκδιλωςθσ, διακρίνεται ςε πρϊιμθ ςιψθ (early-onset sepsis) 

ζωσ 7 μζρεσ μετά τθν γζννθςθ, και όψιμθ ςιψθ (late-onset sepsis) από 8 ζωσ 28 

μζρεσ μετά τθν γζννθςθ. Η πρϊιμθ ςιψθ (οφείλεται ςυνικωσ ςε μικροοργανιςμοφσ 

που μολφνουν το νεογνό κατά τθ διάρκεια του τοκετοφ (GBS, κολοβακτθρίδιο, 
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λιςτζρια, ιόσ του απλοφ ζρπθτα κ.α). Η όψιμθ ςιψθ οφείλεται είτε ςτουσ ίδιουσ 

μικροοργανιςμοφσ που ςυμβάλουν και ςτθν πρϊιμθ, είτε ςε μικροοργανιςμοφσ που 

υπάρχουν ςτισ ΜΕΝΝ (κολοβακτθρίδιο, ψευδομονάδα, επιδερμικόσ ςταφυλόκοκκοσ  

κ.α). Λόγω τθσ ευρείασ χριςθσ αντιβιοτικϊν, οι ΜΕΝΝ παρουςιάηουν πολφ 

ανκεκτικά ςτελζχθ μικροβίων τα οποία μποροφν να προκαλζςουν επιδθμικι 

εμφάνιςθ ςιψθσ ςτα νοςθλευόμενα νεογνά [9, 10]. Η κλινικι εικόνα τθσ πρϊιμθσ 

ςιψθσ είναι ςαν μια ταχζωσ εξελιςςόμενθ γενικευμζνθ λοίμωξθ με χαρακτθριςτικά 

αναπνευςτικισ δυςχζρειασ, άπνοια, υποτονία, νωκρότθτα και ςθμεία καταπλθξίασ. 

Αντικζτωσ, θ όψιμθ ςιψθ δεν ζχει τόςο εμφανι ςυμπτϊματα. Συχνά εκδθλϊνεται 

με νωκρότθτα, άρνθςθ λιψθσ τθσ τροφισ, αςτάκεια κερμοκραςίασ και άπνοια[7]. 

Οι διαφορζσ μεταξφ νεογνικισ και ενιλικθσ διάγνωςθσ ςυςτθματικισ 

φλεγμονϊδουσ αντίδραςθσ SIRS είναι ότι κατά τθ διάρκεια τθσ νεογνικισ ςιψθσ 

παρουςιάηονται μικρότερεσ τιμζσ ςτθν καρδιακι ςυχνότθτα, ςτθ τιμι 

λευκοκυττάρων και ςτθ ςυςτολικι πίεςθ ςε ςχζςθ με τουσ ενιλικεσ ενϊ αντίκετα 

παρουςιάηεται αυξθμζνθ αναπνευςτικι ςυχνότθτα [2]. Στουσ ενιλικεσ, θ ςιψθ 

ορίηεται ωσ ζνα κλινικό ςφνδρομο ςοβαρισ αντιφλεγμονϊδουσ αντίδραςθσ SIRS, με 

πολλαπλζσ φυςιολογικζσ και ανοςολογικζσ ανωμαλίεσ ςε ςυνδυαςμό με 

βακτθριακι ι μυκθτιαςικι λοίμωξθ. Η πακογζνεςθ τθσ ςιψθσ ςχετίηεται με 

αιμοδυναμικζσ αλλαγζσ, διαταραχζσ ςτο κυκλοφορικό ςφςτθμα και κυτταρικζσ 

αλλαγζσ που προκαλοφν ανιςορροπία μεταξφ τθσ ροισ του αίματοσ και των 

μεταβολικϊν αναγκϊν των κυττάρων, οδθγϊντασ ςε πολφ-οργανικι ανεπάρκεια και 

κνθςιμότθτα ςτουσ αςκενείσ [11-13].  

Η ανάπτυξθ τθσ ςιψθσ μπορεί να ξεκινιςει με τθν αναγνϊριςθ ενόσ ειςβάλλοντα 

οργανιςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων μορίων όπωσ οι gram-αρνθτικζσ ενδοτοξίνεσ ι 

εξωτοξίνεσ που διεγείρουν τθν τοπικι και ςυςτθματικι απελευκζρωςθ ενδογενϊν 

φλεγμονωδϊν μεςολαβθτϊν. Ανάμεςα ςτουσ φλεγμονϊδεισ μεςολαβθτζσ είναι και 

οι κυττοκίνεσ όπωσ TNF-α, IFN-γ, IL-6 και IL-8, οι οποίεσ δρουν ευνοϊντασ τθ 

μετανάςτευςθ και ενεργοποίθςθ των ανοςοκυττάρων [14]. Στα νεογνά θ ςοβαρι 

ςιψθ χαρακτθρίηεται από πλθκϊρα προ φλεγμονωδϊν μεςολαβθτϊν από τισ 

πρϊτεσ κιόλασ μζρεσ τθσ διάγνωςισ τθσ [15]. Τα νεογνά παρουςιάηουν 

ανοςοποιθτικό ςφςτθμα το οποίο είναι ανϊριμο ςε ςχζςθ με τουσ ενιλικεσ, με 
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διαφορζσ ςτθν λειτουργία και τθν απάντθςθ ςε λοίμωξθ, ςυνεπϊσ κακίςτανται πιο 

ευάλωτα ςε περίπτωςθ λοίμωξθσ. Σφμφωνα με τον παγκόςμιο οργανιςμό υγείασ 

(world health organization), το 2010 πάνω από 3,7 εκατομμφρια νεογνά πζκαναν 

πριν φτάςουν 28θμερϊν, και το 37% αυτϊν ιταν εξαιτίασ λοιμϊξεων. Συνεπϊσ είναι 

ςθμαντικι θ προςζγγιςθ και επίλυςθ των νεογνικϊν λοιμϊξεων κακϊσ ςε αυτζσ 

οφείλετε το μεγαλφτερο ποςοςτό νοςθρότθτασ και κνθςιμότθτασ των νεογνϊν[2].  

 

2.3 Ο ρόλοσ του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ ςτθ ςιψθ 

 

Η κφρια λειτουργία του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ είναι θ άμυνα του ξενιςτι 

ζναντι των πακογόνων μικροοργανιςμϊν, και θ οποία μεςολαβείται από τθν 

πρϊιμθ δράςθ τθσ μθ ειδικισ ι φυςικισ ανοςίασ, και τθν όψιμθ δράςθ τθσ ειδικισ ι 

επίκτθτθσ ανοςίασ. Κατά τθ διάρκεια τθσ φυςικισ ανοςίασ, θ οποία είναι και θ 

πρϊτθ γραμμι άμυνασ, ενεργοποιοφνται προφλεγμονϊδεισ εκκρίςεισ. Η επίκτθτθ 

ανοςία είναι υπεφκυνθ για τθν εξάλειψθ των πακογόνων ςτθν όψιμθ φάςθ τθσ 

λοίμωξθσ και τθν παραγωγι ανοςολογικισ μνιμθσ. Στο δεφτερο ςτάδιο, το 

ςφνδρομο τθσ αντιςτακμιςτικισ αντιφλεγμονϊδουσ απάντθςθσ (Compensatory 

Antinflammatory Response Syndrome, CARS), χαρακτθρίηεται από τθν 

απελευκζρωςθ αντιφλεγμονϊδων μεςολαβθτϊν όπωσ ιντερλευκίνθ-10 (IL-10), 

ανταγωνιςτι υποδοχζα ιντερλευκίνθσ-1 (IL-1ar) και προςταγλαδίνεσ [3, 16-18]. 

Προχπάρχων και ενεργοποιθμζνα αντιγονοπαρουςιαςτικά κφτταρα (Antigen 

Presenting Cells, APCs), όπωσ μακροφάγα και δενδριτικά κφτταρα είναι ικανά να 

αναγνωρίςουν μοριακά πρότυπα πακογόνων οργανιςμϊν (Pathogen Associated 

Molecular Patterns, PAMPs) και να ενεργοποιιςουν το ανοςοποιθτικό ςφςτθμα. Η 

πρϊτθ γραμμι άμυνασ ςτθ φυςικι ανοςία, για τθν αντιμετϊπιςθ μικροβίων 

βαςίηεται ςτουσ υποδοχείσ αναγνϊριςθσ μοριακϊν προτφπων (Pathogen-

Recognition Receptors, PRRs), που ανιχνεφουν  μοριακά πρότυπα πακογόνων 

οργανιςμϊν PAMPs. Μετά τθν αναγνϊριςθ των PAMPs, οι PRRs που εκφράηονται 

είτε ςτθν επιφάνεια των κυττάρων, είτε ςε ενδοκυτταρικά διαμερίςματα, 

ενεργοποιοφν ενδοκυτταρικζσ οδοφσ μεταγωγισ ςιματοσ. Η μεταγωγι μθνυμάτων 
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ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ενεργοποίθςθ τθσ γονιδιακισ ζκφραςθσ και ςφνκεςθσ 

κυτταροκινϊν όπωσ TNF-α, IL-1 και IL-12, χθμειοκίνεσ, λευκοτριζνια, δραςτικζσ 

οξυγονοφχεσ ενϊςεισ και μονοξείδιο του αηϊτου (NO) [16, 19, 20].  

Οι Toll-like οι οποίοι ειναι PRRs, ανικουν ςτθν οικογζνεια διαμεμβρανικϊν 

πρωτεινϊν τφπου Ι. Διακζτουν μια εξωτερικι περιοχι που φζρει 

επαναλαμβανόμενεσ αλλθλουχίεσ, πλοφςιεσ ςε λευκίνθ και είναι υπεφκυνθ για τθν 

αναγνϊριςθ των PAMPs [21].  Η ικανότθτά τουσ είναι να αναγνωρίηουν βακτθριακζσ 

λιποπρωτείνεσ, νουκλεϊκά οξζα προερχόμενα από βακτιρια και ιοφσ, όπωσ επίςθσ 

και μόρια που προζρχονται από μφκθτεσ. Βρίςκονται πάνω ςτθν επιφάνεια 

μακροφάγων ι δενδριτικϊν κυττάρων και εκτόσ από εξωγενι PAMPs ζχουν τθν 

δυνανότθτα να δεςμεφςουν μοριακά πρότυπα που παράγονται ςε βλάβεσ ιςτϊν ι 

κατά τθν κυτταρικι απόπτωςθ. Η αλλθλεπίδραςθ του ςυνδζτθ με το αντίςτοιχο TLR 

(Toll-Like Receptor) προκαλεί ολιγομεριςμό του υποδοχζα και ςυμβάλει ςτθν 

ενεργοποίθςθ των ενδοκυτταρικϊν οδϊν μεταγωγισ μθνυμάτων. Η δράςθ των Toll-

like receptors είναι πολφ ςθμαντικι κακϊσ διατθρεί τθν ιςορροπία μεταξφ τθσ 

καταςτολισ και τθσ διατιρθςθσ τθσ ωφζλιμθσ ανοςολογικισ απόκριςθσ του ξενιςτι 

[22]. Ανάλογα με τα είδθ των PAMPs που αναγνωρίηουν, μποροφν να 

κατθγοροποιθκοφν ςε υποοικογζνειεσ. Οι TLR1, 2, 4 και 6 αναγνωρίηουν λιπίδια, 

ενϊ οι TLR3, 7, 8 και 9 αναγνωρίηουν νουκλεικά οξζα [23]. Τα gram-αρνθτικά 

βακτιρια αναγνωρίηονται από τον TLR4 μζςω του λιπιδίου Α του 

λιποπολυςακχαρίτθ (LPS), ενϊ τα gram-κετικά βακτιρια από τον TLR2 [24]. 

 Όλοι οι TLRs που ζχουν χαρακτθριςτεί μζχρι ςιμερα, εκτόσ του TLR3, 

επιςτρατεφουν τθν πρωτείνθ προςαρμογζα MyD88 (Myeloid Differentiation Factor-

88), που πλθςιάηει τον υποδοχζα μζςω τθσ TIR (Toll/IL-1 receptor) περιοχι του 

καρβοξυλικοφ άκρου, θ οποία αλλθλεπιδρά με τθν TIR περιοχι του TLR. Ο 

παράγοντασ MyD88, αλλθλεπιδρά με τισ IRAKs (interleukin-1 receptor-assosiacted 

kinases) οι οποίεσ όταν φωςφορυλιωκοφν, αλλθλεπιδροφν με τον TRAF6 (TNF 

receptor associated factor 6), γεγονόσ που οδθγεί ςτθν ενεργοποίθςθ του 

μεταγραφικοφ παράγοντα NF-κΒ και των MAP (mitogen activated protein) κιναςϊν 

όπωσ θ p38 και θ JNK (c-Jun N-terminal kinase). Αυτά τα μονοπάτια οδθγοφν ςτθν 

παραγωγι κυτταροκινϊν όπωσ ο TNF και άλλεσ προφλεγμονϊδεισ κυτταροκίνεσ. Η 
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ποικιλομορφία και θ ειδικότθτα τθσ λειτουργίασ των TLRs κακορίηεται από τθν 

επιλεκτικι χριςθ ενδοκυττάριων προςαρμοςτικϊν μορίων [23]. 

2.4 Η δράςθ των ουδετερόφιλων και ο ρόλοσ τουσ ςτθ φλεγμονι 

 

Επιπλζον κφτταρα εκκρίνονται και εναποτίκενται ςτθν περιοχι τθσ φλεγμονισ για 

τθν καταπολζμθςθ και εξάλειψθ του πακογόνου. Οι κυτοκίνεσ οι οποίεσ εκκρίνονται 

από τα προχπάρχοντα φλεγμονϊδθ κφτταρα του οργανιςμοφ διεγείρουν τθν 

ςφνκεςθ μορίων προςκόλλθςθσ ςτθν επιφάνεια των ενδοκθλιακϊν κυττάρων [25]. 

Τα λευκά αιμοςφαίρια τα οποία κυκλοφοροφν ελεφκερα ςτο αίμα, προςκολλϊνται 

παροδικά ςτα ενδοκθλιακά κφτταρα και ςτθ ςυνζχεια μζςω του αγγειακοφ 

τοιχϊματοσ, μεταφζρονται ςτο ςθμείο τθσ φλεγμονισ. Το περιφερικό αίμα διακζτει 

διαφόρουσ τφπουσ κυττάρων, ςυμπεριλαμβανομζνων των ουδετερόφιλων, 

λεμφοκυττάρων και μονοκυττάρων.  

Σε υγιείσ ανκρϊπουσ, τα ουδετερόφιλα είναι τα πολυπλθκζςτερα κφτταρα ςτο αίμα 

με ποςοςτό μεγαλφτερο τθσ τάξθσ 70-75%. Τα ουδετερόφιλα είναι επίςθσ γνωςτά 

και ωσ πολυμορφοπφρθνα λευκοκφτταρα κακϊσ ο πυρινασ τουσ μπορεί να πάρει 

διάφορα ςχιματα. Προζρχονται από τον μυελό των οςτϊν από πολυδφναμα 

προγονικά κφτταρα (stem cells), και ςτθ ςυνζχεια απελευκερϊνονται ςτο αίμα  ωσ 

ϊριμα κφτταρα. Κυκλοφοροφν ςτο αίμα για περίπου ζξι ϊρεσ πριν κακαριςτοφν από 

το ιπαρ, το ςπλινα ι τον μυελό των οςτϊν [26]. Τα ουδετερόφιλα, όπωσ και τα 

μακροφάγα, είναι γνωςτά ωσ φαγοκφτταρα. Κάτω από ιδανικζσ ςυνκικεσ, ο 

παράγοντασ διζγερςθσ αποικιϊν των κοκκιοκυττάρων (Granulocyte-Colony 

Stimulating Factor, G-CSF) διεγείρει εκλεκτικά τθν αφξθςθ και ωρίμανςθ των 

ουδετερόφιλων [25, 27].  

Όταν ζνασ πακογόνοσ μικροοργανιςμόσ, βακτιριο, ειςζρχεται ςτον ξενιςτι, τότε τα 

ουδετερόφιλα ζλκονται ςτθν περιοχι που υπάρχει θ λοίμωξθ μζςω μιασ 

διαδικαςίασ θ οποία ονομάηεται χθμειοταξία (chemotaxis). Η διαδικαςία τθσ 

φαγοκυττάρωςθσ διευκολφνεται με τθν κακιλωςθ ςτουσ μικροοργανιςμοφσ 

ανοςοςφαιρινϊν ι κλαςμάτων του ςυμπλθρϊματοσ. Η διαδικαςία αυτι 
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ονομάηεται οψωνινοποίθςθ.  Η διαδικαςία τθσ οψωνινοποίθςθσ χαρακτθρίηεται ωσ 

θ τροποποίθςθ τθσ επιφάνειασ του πακογόνου ζτςι ϊςτε να μπορεί να προςβλθκεί 

από φαγοκφτταρα. Συνικωσ περιβάλλεται από πρωτεΐνεσ και αντιςϊματα. 

Υπάρχουν διάφοροι υποδοχείσ ςτθν επιφάνεια των ουδετερόφιλων που 

ενκαρρφνουν τθν φαγοκυττάρωςθ, αναγνωρίηοντασ τισ οψωνινοποιθμζνεσ 

πρωτεΐνεσ ςτθν επιφάνεια των βακτθρίων[3, 16]. Το φαγοκυτταρωμζνο βακτιριο 

περικλείεται από ζνα κενοτόπιο (φαγόςωμα), το οποίο ςτθ ςυνζχεια ςυγχωνεφεται 

με ειδικά ενδοκυτταρικά κυςτίδια  προσ τον ςχθματιςμό του φαγολυςοςϊματοσ 

[28]. Τα ουδετερόφιλα, διακζτουν κυςτίδια τα οποία ζχουν αντιμικροβιακζσ 

ιδιότθτεσ. Τα αρχικά κυςτίδια (azurophilic) διακζτουν αντιβιοτικζσ πρωτεάςεσ. Τα 

δευτερεφων κυςτίδια διακζτουν επίςθσ αντιμικροβιακζσ ιδιότθτεσ κακϊσ περιζχουν 

λυςοηφμθ, λακτοφερίνθ και μεταλλοπρωτεάςεσ. Η ςυγχϊνευςθ του φαγοςϊματοσ 

με τα κυςτίδια των ουδετερόφιλων, δθμιουργεί ζνα δυςχερζσ περιβάλλον, με 

χαμθλό pH και αρκετζσ παροφςεσ πρωτεάςεσ οι οποίεσ επικεντρϊνονται ςτθν 

κανάτωςθ του πακογόνου[3, 22, 25, 26]. Υπάρχουν και άλλοι μθχανιςμοί δράςθσ 

των ουδετερόφιλων. Η ςυγχϊνευςθ μεταξφ φαγοςϊματοσ και λυςοςϊματοσ, 

προκαλεί φωςφορυλίωςθ (ενεργοποίθςθ) τθσ NADPH οξειδάςθσ ενόσ 

ενδοκυττάριου ενηφμου και ζτςι απελευκερϊνονται ελεφκερεσ ρίηεσ οξυγόνου 

superoxide anion (∙Ο2
-) ι ρίηεσ υδροξυλίου hydroxyl radical (∙OH) που κανατϊνουν 

το βακτιριο.  

Κάτω από ιδανικζσ ςυνκικεσ, ο ςυνδυαςμόσ αυτϊν των μεςολαβθτϊν ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν κανάτωςθ του βακτθρίου και τθν επιβίωςθ του ξενιςτι. Οι 

ςυνκικεσ δεν είναι πάντα ιδανικζσ και θ ςιψθ μπορεί να εμφανιςτεί αν το βακτιριο 

αποδράςει ι το ανοςοποιθτικό ςφςτθμα βλάψει τον ίδιο τον ξενιςτι. Κατά τθν 

επαφι τουσ με τα βακτιρια, τα ουδετερόφιλα απελευκερϊνουν εξωκυτταρικζσ 

αντιμικροβιακζσ αποκρίςεισ, γνωςτζσ και ωσ Neutrophil Extracellular Traps (NETs), 

που ζχουν ςυντεκεί από  μζρθ του DNA του ουδετεροφίλου ςε ςυνδιαςμό με 

αντιμικροβιακά πεπτίδια από τα κυςτίδια με ιςτόνεσ. Τα ΝΕΤs ζχουν 

αντιμικροβιακζσ ιδιότθτεσ. [25, 26, 29, 30] 

Στθν οξεία φλεγμονι, τα ουδετερόφιλα μεταναςτεφουν πρϊτα. Ο πολλαπλαςιαςμόσ 

και θ ωρίμανςθ διάφορων κυτταρικϊν ςειρϊν γίνεται υπό τθν επίδραςθ 
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κυτταροκινϊν (Colony Stimlating Factor, CSFs). Προερχόμενα από τον μυελό των 

οςτϊν, τα ϊριμα ουδετερόφιλα μεταναςτεφουν ςτισ εςτίεσ τθσ λοίμωξθσ μζςω τθσ 

κυκλοφορίασ του αίματοσ ςτα περιφερικά λεμφικά όργανα.  

Όταν τα ουδετερόφιλα φτάςουν ςτο ςθμείο τθσ λοίμωξθσ, ακολουκεί κφλιςθ των 

κυττάρων κατά μικοσ του ενδοκθλίου. Η ζκφραςθ τθσ ενδοκθλιακισ Ε-ςελεκτίνθσ 

και τθσ P-ςελεκτίνθσ αυξάνεται παρουςία φλεγμονωδϊν μεςολαβθτϊν, όπωσ TNF-

α, διευκολφνοντασ αλλθλεπιδράςεισ χαμθλισ ςυγγζνειασ με τον προςδζτθ τθσ L-

ςελεκτίνθσ θ οποία βρίςκεται ςτθν επιφάνεια των ουδετεροφίλων[31]. Κατά τθ 

διάρκεια τθσ κφλιςθσ ςτθν επιφάνεια του ενδοκθλίου, τα κφτταρα επιβραδφνονται 

και ζρχονται ςε καλφτερθ επαφι με αυτιν. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα οι χθμειοκίνεσ 

ςε ςυνδυαςμό με τα  ςιματα επαγόμενθσ ςελεκτίνθσ, να οδθγοφν ςτθν 

ενεργοποίθςθ των ιντεγκρινϊν (inside out signaling) [32]. Η ενεργοποίθςθ των 

ιντεγκρινϊν επιτρζπει τθν ιςχυρι πρόςδεςθ των ουδετερόφιλων ςτθν επιφάνεια 

του ενδοκθλίου. Η προςκόλλθςθ γίνεται μζςω ICAM-1 και LFA-1, μια ςφνδεςθ 

υψθλισ ςυγγζνειασ. Η μετανάςτευςθ διαμζςου του ενδοκθλίου είναι το τελευταίο 

ςτάδιο και περιλαμβάνει διζλευςθ μζςω ιςχυρϊν ςυνδζςεων PECAM-1 [33, 34].  

 

Εικόνα 1. Σχθματικι αναπαράςταςθ του καταρράκτθ ενεργοποιθμζνων ουδετερόφιλων και 

θ πρόςδεςι τουσ ςτθν επιφάνεια του ενδοκθλίου.  Η πρόςδεςθ και θ κφλιςθ (capture and 

rolling) επιτυγχάνεται με τθν αλλθλεπίδραςθ P-ςελεκτίνθσ με PSGL-1 ςτθν επιφάνεια των 

ουδετερόφιλων. Κατά τθ διάρκεια τθσ κφλιςθσ (rolling) τα κφτταρα ενεργοποιοφνται από τισ 

χθμειοκίνεσ οι οποίεσ είναι προϊόν ζκκριςθσ φλεγμονισ, οδθγϊντασ ςτθν πρόςδεςθ τθσ 

ιντεγκρίνθσ ICAM-1 του ενδοκθλίου και τθσ LFA-1. Με τθν ιςχυρι αυτι πρόςδεςθ, τα 

ουδετερόφιλα αρχίηουν να εξαπλϊνονται κατά τθν επιφάνεια του ενδοκθλίου, 

αναηθτϊντασ τθν καλφτερθ κζςθ για μετανάςτευςθ ςτο εςωτερικό του [29]. 
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2.5 Νεογνικά ουδετερόφιλα 

 

Τα ουδετερόφιλα αποτελοφν το πρωταρχικό ρόλο ςτθν ενεργοποίθςθ του 

ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ και είναι υπεφκυνα για τθν εξάλειψθ των πακογόνων 

ςε περίπτωςθ λοίμωξθσ. Όπωσ προαναφζρκθκε, το ποςοςτό των ουδετερόφιλων 

ςτο αίμα είναι 70-75% των κυττάρων. Ωςτόςο, τα ουδετερόφιλα ςτα νεογνά ζχουν 

τόςο ποςοτικζσ όςο και ποιοτικζσ διαφορζσ [35]. Κατά τθ γζννθςθ, ο αρικμόσ των 

ουδετερόφιλων είναι τθσ τάξθσ των 1,5-28×109 κφτταρα/ λίτρο αίματοσ, ςε 

ςφγκριςθ με τουσ ενιλικεσ που είναι 4,4×109 /λίτρο αίματοσ [19]. Τόςο θ 

αποκικευςθ και θ παραγωγι των νεογνικϊν ουδετερόφιλων είναι ςθμαντικά 

λιγότερθ από εκείνθ των ενθλίκων, οδθγϊντασ ςε μειωμζνθ απόκριςι τουσ ςε 

περίπτωςθ λοίμωξθσ. Εκτόσ από τθν ποςοτικι διαφορά, παρουςιάηουν και ποιοτικι 

διαφορά κακϊσ τα νεογνικά ουδετερόφιλα παρουςιάηουν χαμθλότερα επιφανειακά 

επίπεδα ζκφραςθσ του TRL4 υποδοχζα, αλλά ίδια επίπεδα ζκφραςθσ TRL2 

υποδοχζα ςε ςχζςθ με τουσ ενιλικεσ. Ωςτόςο, θ μειωμζνθ ςθματοδότθςθ μζςω των 

p38 και MyD88 οδθγοφν ςτθν ελαττωματικι διζγερςθ των TRL2 και TRL4 

υποδοχζων [36]. Αυτι θ μειωμζνθ ανταπόκριςθ αποδίδεται ςτα υψθλά επίπεδα 

αδενοςίνθσ ςτα επίπεδα του αίματοσ των νεογνϊν, θ οποία αυξάνει τα επίπεδα τθσ 

κυκλικισ AMP οδθγϊντασ τθν εξαρτθμζνθ ι ανεξάρτθτθ παρεμπόδιςθ τθσ 

πρωτεϊνικισ κινάςθσ Α των TRL υποδοχζων που ενεργοποιοφνται από τθν ζκκριςθ 

του TNF-α [37]. Όταν τα ουδετερόφιλα εντοπίςουν τον πακογόνο, μεταναςτεφουν 

και προςκολλοφνται ςτο αγγειακό ενδοκιλιο με ςκοπό να διειςδφςουν ςτθν 

περιοχι τθσ φλεγμονισ και να τον εξουδετερϊςουν. Στθ ςυνζχεια τα ουδετερόφιλα 

υποβάλλονται ςε απόπτωςθ με ςκοπό να παρεμποδίςουν τθν υπερβολικι 

ανοςοαπάντθςθ [25]. Σε αντίκεςθ με τουσ ενιλικεσ, τα νεογνικά ουδετερόφιλα 

εμφανίηουν χαμθλά επίπεδα τθσ L-ςελεκτίνθσ και MAC-1 (CD11b/CD18) γεγονόσ 

που οδθγεί ςτθν χαλαρι πρόςδεςθ των ουδετερόφιλων ςτο ενδοκιλιο. Αυτι θ 

χαλαρι πρόςδεςθ των κυττάρων ςτο ενδοκιλιο, οδθγεί κατά 50% ςε μείωςθ τθσ 

διείςδυςθσ των ουδετερόφιλων ςτθν περιοχι τθσ φλεγμονισ [38]. Επιπλζον, τα 

νεογνικά ουδετερόφιλα είναι ελαττωματικά κατά τθν παραγωγι εξωκυτταρικϊν 

αντιμικροβιακϊν αποκρίςεων NETs που χρθςιμοποιοφνται για τθν εξουδετζρωςθ 
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των πακογόνων με αποτζλεςμα να διακζτουν μειωμζνθ ικανότθτα 

φαγοκυττάρωςθσ. Συνολικά, ο περιοριςμζνοσ αρικμόσ των ουδετερόφιλων, κακϊσ 

και θ αδυναμία ςτθν ωρίμανςθ και λειτουργιά τουσ κακιςτά τα νεογνά ιδιαίτερα 

ευαίςκθτα ςε περίπτωςθ ςιψθσ [19]. 

 

2.6 Η λειτουργία των κυτοκινϊν ςτθν ανοςοαπάντθςθ και φλεγμονι 

 

Η φλεγμονι είναι ζνασ ςθμαντικόσ μθχανιςμόσ άμυνασ του οργανιςμοφ, ο οποίοσ 

χαρακτθρίηεται από διαςτολι και αφξθςθ τθσ διαπερατότθτασ των αιμοφόρων 

αγγείων και τθν επιςτράτευςθ των λευκοκυττάρων μζςω του ενδοκθλίου ςτισ 

κζςεισ ιςτικισ βλάβθσ με ςκοπό τθν καταςτροφι των πακογόνων μικροοργανιςμϊν. 

Αποτζλεςμα τθσ μακρόχρονθσ και ςυνεχισ υπερδιζγερςθσ των κυττάρων δφναται να 

οδθγιςει ςε καταςτάςεισ χρόνιασ φλεγμονισ, θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο 

πακολογικό ςτοιχείο πολλϊν αυτοάνοςων νοςθμάτων. Τα ενδοκθλιακά κφτταρα και 

τα ιςτικά μακροφάγα ανταποκρίνονται ςε φλεγμονϊδθ ερεκίςματα με τθν ζκκριςθ 

κυτοκινϊν. Οι κυτταροκίνεσ ι πιο απλά κυτοκίνεσ είναι μικρά πρωτεϊνικά μόρια (~5-

20kDa) με μικρό χρόνο θμίςειασ ηωισ και διαδραματίηουν κεντρικό ρόλο ςτθν 

ανοςοαπάντθςθ. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςιψθσ, τα επίπεδα των κυτοκινϊν 

αυξάνονται και μποροφν να ανιχνευτοφν ςε ποςότθτεσ τθσ τάξθσ των πικο-

γραμμαρίων ανά μικρόλιτρο πλάςματοσ ι ακόμα νανογραμμάρια και 

μικρογραμμάρια [39].  

Η ανκρϊπινθ ιντερλευκίνθ-6 (IL-6), είναι μια πολφ-λειτουργικι, πλειοτρόποσ 

κυτοκίνθ με κεντρικό ρόλο ςτον αμυντικό μθχανιςμό, όπωσ ςτθν ανοςολογικι 

απόκριςθ, τθν αιμοποίθςθ, κακϊσ και ςτθν απάντθςθ οξείασ φάςθσ του 

οργανιςμοφ. Αποτελεί βαςικό παράδειγμα κυτοκίνθσ, θ οποία ζχει τθν ικανότθτα να 

δρα ςαν αγγελιοφόροσ μεταξφ των κυττάρων μζςα και ζξω του ανοςολογικοφ 

ςυςτιματοσ. Πρόκειται για μια πρωτεϊνικι αλυςίδα που αποτελείται από 184 

αμινοξζα, με μοριακό βάροσ τθσ τάξθσ των 21-28 kDa ανάλογα με τον τφπο του 

κυττάρου που τθν παράγει. Συντίκεται ζπειτα από κατάλλθλθ διζγερςθ από μια 

ποικιλία κυττάρων όπωσ τα ουδετερόφιλα, οι ινοβλάςτεσ, τα Τ και Β λεμφοκφτταρα, 
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τα μακροφάγα, τα ενδοκθλιακά κφτταρα και διάφορουσ τφπουσ καρκινικϊν 

κυττάρων.[2, 40]. Η ιντερλευκίνθ-6 δρα ωσ ςθματοδοτικό μόριο για τθν 

ενεργοποίθςθ των Τ-λεμφοκυττάρων και επάγει τθν ζκκριςθ αντιςωμάτων από τα 

Β-κφτταρα και τθ διαφοροποίθςθ των κυτταροτοξικϊν Τ-κυττάρων. Παράγοντεσ που 

αυξάνουν τθν παραγωγι τθσ IL-6 από τουσ ινοβλάςτεσ είναι οι κυτοκίνεσ TNF-α, IL-1, 

IL-2, θ INF-γ, ο αυξθτικόσ παράγοντασ CSF, οι ιοί και τα βακτιρια. Η ςυγκεκριμζνθ 

κυτοκίνθ αναγνωρίηεται ωσ ζνασ  προγνωςτικόσ βιοδείκτθσ για τθν διάγνωςθ οξείασ 

φάςθσ του οργανιςμοφ. Οι αυξθμζνεσ τιμζσ τθσ φαίνεται να είναι ανάλογεσ με τθν 

βαρφτθτα τθσ νόςου ενϊ ςε αςκενείσ με λοίμωξθ ι ςιψθ χαρακτθρίηει τθν 

φλεγμονι ακόμα και πριν τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ του ςϊματοσ ι τθν εφρεςθ 

αυξθμζνθσ τιμισ CRP. [41].  

Η C-αντιδρϊςα πρωτεΐνθ (CRP) είναι μια γλυκοπρωτεΐνθ του οροφ που παράγεται 

από το ιπαρ κατά τθ διάρκεια οποιαςδιποτε οξείασ φλεγμονισ. Διακζτει 

προφλεγμονϊδεισ και αντιφλεγμονϊδεισ ιδιότθτεσ και δρα ωσ μεςολαβθτισ για τθν 

εξάλειψθ των πακογόνων ενϊ αντίκετα παρεμποδίηει τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ 

ενδοκθλιακϊν κυττάρων και λευκοκυττάρων. Η ζκκριςι τθσ ξεκινάει 4 με 6 ϊρεσ 

μετά από το ερζκιςμα και φτάνει ςτο μζγιςτο 36ϊρεσ μετά από τθν λοίμωξθ. Συχνά 

μετράται για τθν διάγνωςθ λοιμϊξεων. Επειδι θ ςυγκζντρωςι τθσ μειϊνεται 

γριγορα όταν θ φλεγμονι υποχωρεί, θ ανίχνευςθ τθσ είναι ενδεικτικι τθσ 

παρουςίασ τθσ φλεγμονϊδουσ διαδικαςίασ [42].  

Η ιντερλευκίνθ-10 (IL-10), είναι μια αντιφλεγμονϊδθσ κυτοκίνθ και αποτελεί 

ςθμαντικό μεςολαβθτι του ανοςοποιθτικοφ κακϊσ ο ρόλοσ τθσ είναι θ 

παρεμπόδιςθ τθσ υπερβολικισ προφλεγμονϊδουσ απάντθςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

ςιψθσ [43]. Γνωςτι και ωσ παράγοντασ αναςτολισ ςφνκεςθσ των κυτοκινϊν (CSIF), 

περιλαμβάνει επίςθσ τισ IL-19, IL-20, IL-22, IL-24 και IL-26/AK155. Η ανκρϊπινθ IL-10 

είναι ζνα μόριο 18 kDa με τζςςερισ κυςτεΐνεσ που ςχθματίηουν δφο διςουλφιδικζσ 

γζφυρεσ. Η IL-10 παράγεται από διάφορα κφτταρα του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ 

όπωσ μονοκφτταρα, μακροφάγα, Τ και Β λεμφοκφτταρα, και Natural Killer cells. Στον 

ορό, θ IL-10 είναι ζνα ομοδιμερζσ με φαινομενικό μοριακό βάροσ 39 kDa.  
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Η ςυμμετοχι τθσ IL-10 ςτθν ανοςοαπάντθςθ περιλαμβάνει τόςο κετικζσ όςο και 

αρνθτικζσ επιδράςεισ. Προάγει τθν φαγοκυτταρικι δράςθ και τισ Th2 αποκρίςεισ, 

αλλά καταςτζλλει τθν παρουςίαςθ του αντιγόνου και τισ Th1 προφλεγμονϊδεισ 

αποκρίςεισ. Ο μθχανιςμόσ δράςθσ τθσ ςχετίηεται με τθν καταςτολι τθσ παραγωγισ 

προφλεγμονωδϊν μεςολαβθτϊν όπωσ IL-6, TNF-α, INF-γ. Η παρουςία τθσ ςτον 

οργανιςμό ζχει ςυςχετιςτεί με κατάςταςθ ςθπτικοφ ςοκ ςε ενιλικεσ και παιδιά. 

Υψθλά επίπεδα IL-10 ζχουν ςυςχετιςτεί με κακι πρόγνωςθ ςιψθσ ςτουσ ενιλικεσ. 

Ωςτόςο, ζχει αποδειχτεί πωσ θ κατάλλθλθ απόκριςθ τθσ IL-10 μπορεί να ζχει 

προςτατευτικι επίδραςθ ςε κατάςταςθ SIRS. Ο υψθλόσ λόγοσ IL-6/IL-10 ςε αςκενείσ 

ζχει βρεκεί πωσ ζχει ςοβαρό αντίκτυπο ςτθν κατάςταςθ τθσ υγείασ του, παρομοίωσ 

και ο υψθλόσ λόγοσ IL-10/TNF-α ςχετίηεται με ςοβαρι όψιμθ νεογνικι ςιψθ [44, 

45].  

 

2.7 Η δομι και θ λειτουργία τθσ πρωτεΐνθσ Del-1 

 

Οι ιντεγκρίνεσ τθσ β2 ομάδασ εκφράηονται αποκλειςτικά ςτα αιμοποιθτικά κφτταρα 

και αποτελοφνται από μια κοινι β2-αλυςίδα (CD18) που ςυςχετίηεται με μια από τισ 

τζςςερισ διαφορετικζσ α-αλυςίδεσ, αL, αM, αΧ, αD. Η LFA-1 (αLβ2, CD11a/CD18) και 

θ Mac-1 (αΜβ2, CR3, CD11b/CD18) είναι δυο μζλθ τθσ οικογζνειασ των β2 

ιντεγκρινϊν που αλλθλεπιδροφν με τον υποδοχζα των ανοςοςφαιρινϊν όπωσ τθν 

ICAM-1 (intercellular adhesion molecule-1). Παρόλο που θ ICAM- 1 ςχετίηεται με 

τθν δυνατότθτα προςκόλλθςθσ λευκοκυττάρων ςτο ενδοκιλιο, και τθν ενίςχυςθ τθσ 

ζκκριςθσ ανοςοποιθτικων κυττάρων, και o Mac-1 υποδοχζασ, γνωςτόσ και ωσ 

complement receptor-3 CR3, διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο όχι μόνο ςτθν 

προςκόλλθςθ των λευκοκυττάρων ςτο ενδοκιλιο αλλά είναι επίςθσ ςθμαντικόσ 

ςτθν οψωνινοποίθςθ αντιγόνων από το ςφςτθμα του ςυμπλθρϊματοσ. Συμβάλλει 

ςτθν επιλεκτικι δζςμευςθ κραυςμάτων του ςυμπλθρϊματοσ iC3b. Η ενεργοποίθςθ 

του CR3 υποδοχζα γίνεται με οψωνινοποιθμζνα μόρια από iC3b και επάγει τθν 

φαγοκυττάρωςθ από μακροφάγα, μονοκφτταρα και ουδετερόφιλα [46]. 
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Η εξαγγείωςθ και μετανάςτευςθ των λευκοκυττάρων είναι πολφ βαςικό ςτάδιο ςτθν 

ομαλι λειτουργία του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ. Ο καταρράκτθσ ζκκριςθσ των 

κυττάρων διακζτει τθν μετανάςτευςι τουσ ςτο ςθμείο τθσ λοίμωξθσ, τθν 

προςκόλλθςθ τουσ ςτθν επιφάνεια του ενδοκθλίου με τθν βοικεια τθσ L-ςελεκτίνθσ 

και θ διείςδυςθ ςτο εςωτερικό του ενδοκθλίου είναι τα ςτάδια τθσ λειτουργίασ των 

λευκοκυττάρων. Η αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τθσ LFA-1, γνωςτι και ωσ αLβ2 και 

CD11α/CD18, και του μορίου προςκόλλθςθσ ICAM-1 ςτθν επιφάνεια των κυττάρων 

είναι ςθμαντικι για τθν μετζπειτα πορεία των λευκοκυττάρων[47]. Παρόλο που 

υπάρχουν αρκετοί ςθμαντικοί υποδοχείσ που διεγείρουν τθν ενεργοποίθςθ του 

ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ, υπάρχουν ελάχιςτεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με 

ενδογενείσ αναςτολείσ που παρεμποδίηουν τον καταρράκτθ ζκκριςθσ των 

λευκοκυττάρων [48]. 

Η πρωτεΐνθ Del-1 (developmental endothelial locus-1) γνωςτι επίςθσ και ωσ EDIL3 

κωδικοποιθμζνθ από το Edil3 γονίδιο, είναι μια γλυκοπρωτεΐνθ με μζγεκοσ 52kDa 

[47]. Εκκρίνεται και εκφράηεται από τα ενδοκθλιακά κφτταρα κατά τθν εμβρυικι 

αγγειακι ανάπτυξθ και ζχει αναγνωριςτεί ωσ αρνθτικόσ παράγοντασ εξαγγείωςθσ 

ουδετερόφιλων που ανταγωνίηεται τθν β2-ιντεγκρίνθ ςτο αγγειακό ενδοκιλιο. 

Συντίκεται αρχικά από μια πρόδρομθ αλλθλουχία 16 αμινοξζων και μια ϊριμθ 

αλυςίδα 464 αμινοξζων.  

Συγκεκριμζνα, θ πρωτεΐνθ Del-1 λειτουργεί ανταγωνίηοντασ τον ICAM-1 υποδοχζα ο 

οποίοσ προςδζνεται με τον LFA-1 υποδοχζα των ουδετερόφιλων, δρϊντασ ωσ 

ενδογενισ παρεμποδιςτισ τθσ προςκόλλθςθσ των ουδετερόφιλων ςτο ενδοκιλιο 

[46]. Με αυτόν τον μθχανιςμό, θ αναςταλτικι λειτουργία τθσ πρωτεΐνθσ ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν παρεμπόδιςθ τθσ προςκόλλθςθσ των ουδετερόφιλων ςτθν 

επιφάνεια του ενδοκθλίου με αποτζλεςμα τα κφτταρα να μθν είναι ικανά να 

ειςζλκουν ςτθν περιοχι τθσ λοίμωξθσ για τθν αντιμετϊπιςθ του πακογόνου[49]. 

 Φςτερα από μελζτεσ ζχει επίςθσ βρεκεί πωσ θ Del-1 ρυκμίηεται μετά από υποξία ι 

αγγειακό τραυματιςμό και εμπλζκεται ςτθν αγγειακι αναδιαμόρφωςθ κατά τθ 

διάρκεια τθσ αγγειογζννεςθσ. [50]. Εκτόσ από τθν αναςταλτικι τθσ δράςθ, θ 

πρωτεΐνθ ζχει βρεκεί πωσ αναςτζλλει ςτθν οψωνινοποίθςθ βακτθρίων από το 
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ςφςτθμα του ςυμπλθρϊματοσ, παρεμποδίηοντασ τθν ςφνδεςθ μεταξφ του Mac-1 

υποδοχζα με τα κλάςματα του ςυμπλθρϊματοσ iC3b [46]. 

 

Εικόνα 2. Σχθματικι αναπαράςταςθ λειτουργίασ τθσ πρωτεΐνθσ Del-1. Η πρωτεΐνθ 

αναςτζλλει τθν προςκόλλθςθ των ουδετερόφιλων ςτθν επιφάνεια του ενδοκθλίου 

παρεμποδίηοντασ τθν πρόςδεςθ του LFA-1 υποδοχζα των ουδετερόφιλων με ICAM-1 

υποδοχζα ςτθν επιφάνεια του ενδοκθλίου. Η αναςταλτικι αυτι λειτουργία ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν παρεμπόδιςθ τθσ διείςδυςθσ των κυττάρων ςτθν περιοχι τθσ φλεγμονισ 

για τθν αντιμετϊπιςθ του πακογόνου[49]. 

 

Προφλεγμονϊδεισ κυτοκίνεσ όπωσ ο TNF-α, μειϊνουν τθν ενδοκθλιακι ζκφραςθ 

τθσ Del-1 πρωτεΐνθσ. Η ικανότθτα τθσ Del-1 είναι να αλλθλεπιδρά και με τον Mac-1 

υποδοχζα και τον LFA-1. Για αυτό το λόγο, ζπειτα από εργαςτθριακζσ μελζτεσ 

αποδείχτθκε πωσ παρόλο τθν ζλλειψθ του LFA-1  υποδοχζα από τα ουδετερόφιλα, θ 

πρωτεΐνθ μπορεί ακόμα να αλλθλεπιδράςει μαηί τουσ μζςω του Mac-1 υποδοχζα. 

[51]. Επιπλζον, ζχει βρεκεί πωσ θ παρεμπόδιςθ τθσ Mac-1 ιντεγκρίνθσ με κάποιο 

αντίςωμα, οδθγεί ςε περαιτζρω μείωςθ τθσ προςκόλλθςθσ τθσ Del-1 ςτα 

ουδετερόφιλα δίχωσ τον LFA-1 υποδοχζα. Ο κφριοσ λόγοσ ςτθν δυςκολία 

αντιμετϊπιςθσ τθσ ςιψθσ οφείλεται κυρίωσ ςτον Mac-1 υποδοχζα και ςτθν 

παρεμπόδιςθ τθσ προςκόλλθςθσ των ουδετερόφιλων ςτθν επιφάνεια του 

ενδοκθλίου. Ο ρόλοσ του υποδοχζα είναι πολφ ςθμαντικόσ κακϊσ είναι 

κακοριςτικόσ για τθν βακτθριακι κάκαρςθ. Είναι φανερό πωσ θ ςωςτι ρφκμιςθ τθσ 

λειτουργίασ του Mac-1 είναι απαραίτθτθ για τθ διατιρθςθ τθσ ομοιόςταςθσ των 

ιςτϊν κακϊσ και για τθν άμυνα ενάντια ςτουσ πακογόνουσ μικροοργανιςμοφσ [46, 

52]. 

Endothelial Cells 
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3. Υλικά και μζκοδοι ανάλυςθσ 

 

3.1 Πειραματόηωα 

 

Για τθν διεξαγωγι των πειραμάτων in vivo χρθςιμοποιικθκαν ποντίκια C57BL/6 wild 

type και Del-1 knock out. Τα ηϊα που χρθςιμοποιικθκαν ιταν διαφόρων θλικιϊν, 

όπωσ νεογνά θλικίασ 1-7 θμερϊν, 14-21 θμερϊν και ενιλικα ποντίκια. Στα 

πειραματόηωα μελετικθκε θ λειτουργία τθσ πρωτεΐνθσ Del-1 ςε ςθπτικζσ και υγιείσ 

ομάδεσ. Απομονϊκθκαν ιςτοί για τθν μελζτθ ζκφραςθσ τθσ πρωτεΐνθσ και ζγινε 

ςφγκριςθ τθσ επιβίωςθσ των wild type με τα del-1 knock out.  

 

3.2 Πειραματικό μοντζλο ςιψθσ 

 

Προκειμζνου να μελετθκεί θ λειτουργία τθσ πρωτεΐνθσ ςε υγιι και ςθπτικά 

ποντίκια, πραγματοποιικθκε ενζςιμο πειραματικό μοντζλο ςιψθσ  με Cecal Slurry 

(CS) το οποίο είναι ζνα αναγνωριςμζνο προ-κλινικό μοντζλο πολφ-μικροβιακισ 

ςθψαιμίασ. Βάςει αυτοφ του μοντζλου, χρθςιμοποιείται πολτόσ τυφλοφ εντζρου 

από ηϊα και χορθγείται ενζςιμα ενδοπεριτοναϊκά ςτα πειραματόηωα, προκαλϊντασ 

ςθπτικι περιτονίτιδα με αποτζλεςμα τθν ςυςτθματικι βακτθριαιμία και ςιψθ. 

Επειδι πρόκειται για πολφ-μικροβιακό μοντζλο, διακζτει gram-αρνθτικά και gram-

κετικά βακτιρια, ζνα ευρφ φάςμα υποδοχζων αναγνϊριςθσ όπωσ Toll-like receptors 

TLR που ενεργοποιοφνται από μια ςειρά ανοςοποιθτικϊν κυττάρων, μια κατάςταςθ 

που μιμείται τθν ςιψθ.  

Το Cecal Slurry είναι μια εναλλακτικι μορφι μοντζλου τθσ απολίνωςθσ και 

διατιρθςθσ του τυφλοφ (Cecal Ligation and Puncture model) το οποίο κεωρείται το 

‹‹gold standard›› πειραματικό μοντζλο ςιψθσ. Ωςτόςο, το Cecal Slurry προτιμάται 

για πειραματικζσ μελζτεσ κακϊσ υπάρχει το πλεονζκτθμα μειωμζνθσ 

μεταβλθτότθτασ μεταξφ διαφορετικϊν ςθπτικϊν πειραματόηωων [53, 54]. Ζτςι ζγινε 

ζνεςθ με cecal slurry ςτα νεογνά ποντίκια, ποςότθτασ 1,3mg/Kg. Όλεσ οι 

πειραματικζσ διαδικαςίασ ζλαβαν ζγκριςθ από τθν Κτθνιατρικι Υπθρεςία τθσ 
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Περιφζρειασ Κριτθσ και είναι ςφμφωνεσ με τθ νομοκεςία και τθ ςχετικι Ευρωπαϊκι 

Οδθγία. 

 

3.3 Ζνεςθ με IL-10R 

 

Προκειμζνου να παρεμποδιςτεί θ δράςθ τθσ Del-1 και να μειωκοφν τα επίπεδα 

ζκφραςισ τθσ, ζγινε ζνεςθ με μονοκλωνικό αντίςωμα ζναντι του υποδοχζα τθσ IL-10 

(anti IL-10R). 

Οι ενζςεισ ζγιναν 30λεπτά πριν από τθν ζνεςθ με Cecal Slurry. Η ποςότθτα που 

χορθγικθκε ιταν 5.000ng ανά πειραματόηωο και τα πειραματόηωα μελετικθκαν ζξι 

ϊρεσ αργότερα. Προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ μείωςθ των επιπζδων τθσ Del-1, 

ακολοφκθςε ζλεγχοσ ζκφραςθσ τθσ πρωτεΐνθσ ςτουσ ιςτοφσ.  

 

3.4 Απομόνωςθ RNA από ιςτοφσ 

 

Προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ ζκφραςθ τθσ πρωτεΐνθσ Del-1 ςτουσ διάφορουσ 

ιςτοφσ των ποντικιϊν, πραγματοποιικθκε θ απομόνωςθ ϊριμου mRNA και 

ακολοφκθςε θ εξισ ςειρά διεργαςιϊν.  

Αρχικά, απομονϊκθκαν οι επικυμθτοί ιςτοί από τουσ οργανιςμοφσ και ςτθ ςυνζχεια 

τοποκετικθκαν ςε 0,5ml αντιδραςτθρίου TRIzol™ ϊςτε το RNA να διατθρθκεί 

ακζραιο κατά τθ διάρκεια τθσ ομογενοποίθςθσ των ιςτϊν. Η ενδοκυτταρικι λφςθ 

πραγματοποιικθκε με θλεκτρονικό ομογενοποιθτι. Τα δείγματα μποροφν να 

φυλαχτοφν ςε κερμοκραςία -80:C για μελλοντικι επεξεργαςία. 

Στθ ςυνζχεια, τα δείγματα ζρχονται ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ 25:C ϊςτε να 

διαςπαςτοφν τα ςφμπλοκα των νουκλεοπρωτεϊνϊν και ζπειτα προςτζκθκαν 100μl 

διαλφματοσ χλωροφόρμιο (CH3Cl) 99,8% ςε κάκε δείγμα. Το χλωροφόρμιο 

προςτίκεται για τθν δθμιουργία  δυο φάςεων κατά τθ φυγοκζντρθςθ. Τα δείγματα 

φυγοκεντρικθκαν ςε ςυνκικεσ 12.000g για 15λεπτά ςτουσ 4:C. Το αποτζλεςμα τθσ 
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φυγοκζντρθςθσ ιταν θ δθμιουργία δυο φάςεων, μιασ υδατικισ και μιασ οργανικισ. 

Η υδατικι φάςθ περιζχει το επικυμθτό RNA, θ οργανικι φάςθ περιζχει λιπίδια και 

πρωτεΐνεσ, προερχόμενα από το εςωτερικό των κυττάρων και τζλοσ υπάρχει και μια 

λεπτι λευκι φάςθ θ οποία είναι το DNA. Η υδατικι φάςθ απομονϊνεται και 

μεταφζρεται ςε κακαρό tube. Στθ ςυνζχεια, για τθν κακίηθςθ του RNA προςτζκθκαν 

0,25ml ιςοπροπυλικι αλκοόλθ ανά 0,5ml TRIzol™. Ακολοφκθςε επϊαςθ δειγμάτων 

ςτουσ 25:C για 10λεπτά και ςτθ ςυνζχεια φυγοκζντρθςθ με ςυνκικεσ 12.000g, για 

10λεπτά ςε κερμοκραςία 8:C. Το RNA ζχει κακιηάνει με τθν μορφι μιασ πελζτασ 

λευκοφ gel, ςυχνά ορατοφ, ςτον πάτο του tube. 

Με τθν κακίηθςθ του RNA, αφαιρζκθκε θ αλκοόλθ και θ εκάςτοτε πελζτα πλζνεται 

με 0,5ml αικανόλθσ (C2H6O), 75%. Ακολουκεί φυγοκζντρθςθ ςτα 7.500g, για 5λεπτά 

ςε κερμοκραςία 8:C. Μετά το πζρασ τθσ φυγοκζντρθςθσ, αφαιρζκθκε θ αικανόλθ 

και θ πελζτα αφινεται να ςτεγνϊςει ελάχιςτα. Για επαναδιαλυτοποίθςθ του RNA, 

προςτζκθκαν 50μL RNase-free water και τα δείγματα επωάςτθκαν ςτουσ 60:C για 

10λεπτά. Φφλαξθ ςτουσ -80:C. 

 

3.5 Προςδιοριςμόσ τθσ Ποςότθτασ του RNΑ   

 

Ο προςδιοριςμόσ τθσ ςυγκζντρωςθσ του RNA και θ εκτίμθςθ τθσ κακαρότθτάσ του, 

πραγματοποιικθκε με μζτρθςθ ςε υπεριϊδεσ φαςματοφωτόμετρο. Η ςυγκζντρωςθ 

μετρικθκε με τθν μζκοδο του NanoDrop™ 2000/2000c spectrophotometer. Το 

ςυγκεκριμζνο φαςματοφωτόμετρο, είναι υπεριϊδουσ/ορατοφ, UV/visible , και 

χρθςιμοποιείται για τθν μζτρθςθ ςυγκζντρωςθσ DNA, RNA και πρωτεϊνϊν. Η 

μζτρθςθ τθσ οπτικισ απορρόφθςθσ ζγινε ςε μικοσ κφματοσ 260nm (Α260) για τθν 

ποςοτικοποίθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ  και ςτα 280nm (Α280). Η ποςότθτα του ολικοφ 

RNA κάκε δείγματοσ προςδιορίηεται με βάςθ τθν απορρόφθςθ ςτα 260nm 

υποςτθριηόμενοι ςτο ότι διάλυμα RNA 40μg/ml ζχει απορρόφθςθ 1 OD-οπτικι 

πυκνότθτα. Ωσ τυφλό χρθςιμοποιικθκε RNase free water για το calibration τθσ 

μεκόδου. Στθ ςυνζχεια, τα δείγματα υποβλικθκαν ςτθν κατάλλθλθ αραίωςθ με 

αναλογία 1/14 ϊςτε να διακζτουν όλα τθν ίδια ςυγκζντρωςθ ολικοφ RNA. 



23 
 

3.6 φνκεςθ cDNA με τθν μζκοδο Reverse Transcription-PCR 

 

Η αλυςιδωτι αντίδραςθ πολυμεράςθσ (PCR) επινοικθκε το 1985 από τον Mullis και 

τουσ ςυνεργάτεσ του και αποτζλεςε ςθμαντικό εφόδιο ανάπτυξθσ τόςο ςτθν 

ερευνθτικι ιατρικι όςο και ςτα βιοχθμικά εργαςτιρια. Η ςυγκεκριμζνθ τεχνικι 

βαςίηεται ςτθν in vitro πολλαπλι αντιγραφι του DNA με επαναλαμβανόμενουσ 

κφκλουσ με τθ χριςθ του ενηφμου DNA πολυμεράςθ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, θ PCR αποτελεί μια ενηυμικι μζκοδο πολλαπλαςιαςμοφ μιασ 

ςυγκεκριμζνθσ ακολουκίασ DNA ςε ςυνκικεσ εργαςτθρίου (in vitro). Τα αντίγραφα 

που μποροφμε να πάρουμε από τθ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι είναι πάνω 106 τθσ 

ακολουκίασ που επικυμοφμε ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα. Το προσ μελζτθ τμιμα 

του DNA εντοπίηεται μζςω τθσ ςφνδεςθσ ενόσ ςυγκεκριμζνου ηεφγουσ ειδικϊν 

ςυνκετικϊν ολιγονουκλεοτιδικϊν εκκινθτϊν (primers) οι οποίοι είναι 

ςυμπλθρωματικοί εκατζρωκεν με τα άκρα του κάκε κλϊνου ςτο προσ ενίςχυςθ 

τμιμα του DNA. Μετά τον υβριδιςμό του κάκε εκκινθτι αντίςτοιχα πάνω ςτο κλϊνο 

του κομματιοφ του DNA που πρόκειται να ενιςχυκεί, ςυντίκεται ο αντίςτοιχοσ 

ςυμπλθρωματικόσ κλϊνοσ με κατεφκυνςθ 5’→ 3ϋ. Με αυτόν τον τρόπο λαμβάνουμε 

πολλά αντίγραφα μζρουσ του DNA που κζλουμε να αναλφςουμε. 

Για τον προςδιοριςμό τθσ ζκφραςθσ του γονιδίου Del-1 εφαρμόηεται αρχικά θ 

μετατροπι του RNA που απομονϊκθκε από τουσ ιςτοφσ ςε cDNA ϊςτε να 

ακολουκιςει ςτθ ςυνζχεια εφαρμογι RealTime quantitative-PCR. 

Η RT-PCR (Reverse Transcriptase- Polymerase Chain Reaction) αποτελεί τεχνικι 

μετατροπισ μονόκλωνου RNA ςε δίκλωνο DNA. Συγκεκριμζνα θ μζκοδοσ αυτι 

βαςίηεται ςτθν ικανότθτα του ενηφμου αντίςτροφθ μεταγραφάςθ να ςυνκζτει μόρια 

DNA χρθςιμοποιϊντασ ωσ εκμαγείο το μονόκλωνο RNA. 

Αρχικά ςυντίκεται θ μία μόνο αλυςίδα του DNA που είναι ςυμπλθρωματικι τθσ 

αρχικισ μονόκλωνθσ αλυςίδασ του RNA, με τθ δράςθ τθσ RNA εξαρτθμζνθσ DNA 

πολυμεράςθσ. Η διεφκυνςθ είναι 5’→3’ και ωσ αφετθρία χρθςιμοποιείται το 3’-ΟΗ 

άκρο τθσ αλυςίδασ του RNA.  Στθ ςυνζχεια θ αντίςτροφθ μεταγραφάςθ ςυνκζτει 
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τθν ςυμπλθρωματικι DNA αλυςίδα (complementary DNA) ςχθματίηοντασ ζνα 

δίκλωνο μόριο. 

Για τθν δθμιουργία δίκλωνου DNA (double stranded DNA) χρθςιμοποιικθκε το 

PrimeScript™ 1st strand cDNA Synthesis Kit (Takara). Ο ςυνολικόσ όγκοσ που 

χρθςιμοποιικθκε ιταν 20μL, και ζγιναν οι εξισ διεργαςίεσ: 

1. Προςκικθ DNA primer ςυμπλθρωματικό ςτο 3ϋ-OH τελικό άκρο του mRNA 

και επϊαςθ για 10 λεπτά ςτουσ 30:C. 

2. Αντίςτροφθ μεταγραφι για 1 ϊρα ςτουσ 42:C. 

3. Απενεργοποίθςθ ενηφμου αντίςτροφθσ μεταγραφάςθσ ςτουσ 95:C για 

5λεπτά. 

4. Επιςτροφι ςτουσ 4:C.  

Το cDNA που ςυνετζκθ είναι ζτοιμο για αντίδραςθ RealTime-PCR. 

 

3.7 Αλυςιδωτι Αντίδραςθ Πολυμεράςθσ ςε πραγματικό χρόνο 

(RealTime PCR)  
 

Η αρχι τθσ λειτουργίασ τθσ αντίδραςθσ RealTime PCR ςτθρίηεται ςε ζναν μθχανιςμό 

ανίχνευςθσ ειδικοφ ςιματοσ φκοριςμοφ του οποίου θ ζνταςθ εξαρτάται από τθν 

αφξουςα ςυγκζντρωςθ του ενιςχυόμενου υποςτρϊματοσ. Το ςιμα καταγράφεται 

ςε πραγματικό χρόνο (Real Time) και απεικονίηεται μζςω ειδικοφ λογιςμικοφ ςε 

θλεκτρονικό υπολογιςτι, προςφζροντασ ζτςι τθ δυνατότθτα απόλυτθσ 

ποςοτικοποίθςθσ του υποςτρϊματοσ που μελετάται. 

Αντίκετα με τθν απλι PCR, ςτθν ποςοτικι (quantitative) τα δεδομζνα ςυλλζγονται 

όταν θ αντίδραςθ είναι ακόμθ ςτθ φάςθ τθσ εκκετικισ αφξθςθσ. Η ςθμαντικότερθ 

παράμετροσ για τθν ποςοτικοποίθςθ είναι θ τιμι Cp, που αντιςτοιχεί ςτον κφκλο 

κατά τον οποίο ο φκοριςμόσ των προϊόντων τθσ PCR ξεπερνά το βαςικό επίπεδο 

(baseline).  
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O ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ βαςίηεται ςτο ότι όςο μεγαλφτεροσ είναι ο αρικμόσ των 

μορίων DNA ι cDNA ςτο αρχικό δείγμα τόςο μικρότεροσ είναι ο αρικμόσ των 

κφκλων πολλαπλαςιαςμοφ που χρειάηονται για να παραχκεί ικανόσ αρικμόσ 

προϊόντων ϊςτε ο φκοριςμόσ του δείγματοσ να ξεπεράςει το επίπεδο ανίχνευςθσ. 

Επομζνωσ δείγματα με πολλά αντίγραφα του γονιδίου ςτόχου ζχουν μικρότερο Cp 

από δείγματα με λιγότερα αντίγραφα. Η ικανότθτα ελζγχου τθσ προόδου του 

πολλαπλαςιαςμοφ του DNA ςε πραγματικό χρόνο, θ οποία επιτυγχάνεται κατά τθ 

μεκοδολογία τθσ Real-Time PCR, πραγματοποιείται με τθ βοικεια ειδικϊν χθμικϊν 

αντιδράςεων και ανιχνευτϊν (probes). Η παραγωγι του προσ ενίςχυςθ προϊόντοσ 

τθσ PCR ζχει γραμμικι ςυςχζτιςθ με τον παραγόμενο φκοριςμό τθσ χρωςτικισ. 

Οι φκορίηουςεσ χρωςτικζσ που χρθςιμοποιοφνται ςιμερα ςτθν ποςοτικι PCR 

διακρίνονται ςε ειδικζσ και μθ ειδικζσ. Οι μθ εδικζσ φκορίηουςεσ χρωςτικζσ, όπωσ θ 

SYBR Green I, παρουςιάηουν ελάχιςτο ι μθδενικό φκοριςμό όταν είναι ελεφκερεσ 

ςτο διάλυμα και φκορίηουν ζντονα όταν ενςωματϊνονται ςτθ μικρι αφλακα των 

δίκλωνων μορίων DNA. Κατά τθν ποςοτικι PCR πραγματοποιείται μζτρθςθ 

φκοριςμοφ ςε κάκε κφκλο μετά το τζλοσ τθσ επιμικυνςθσ των μορίων DNA. Όςο 

περιςςότερα PCR προϊόντα παράγονται τόςο περιςςότερο αυξάνει ο φκοριςμόσ 

που καταγράφεται από το μθχάνθμα. Οι ειδικζσ χρωςτικζσ δεν είναι ελεφκερεσ ςτο 

διάλυμα, αλλά είναι προςδεδεμζνεσ πάνω ςε μικρά μόρια DNA (25-30 βάςεισ) και 

υβριδίηονται ςτο γονίδιο ςτόχο ανάμεςα ςτουσ δφο εκκινθτζσ. Οι πιο ςυχνά 

χρθςιμοποιοφμενεσ χρωςτικζσ είναι οι ιχνθκζτεσ τφπου Taqman (Taqman Probes) 

Η ανάλυςθ τθσ qPCR ζγινε με τθ χρωςτικι SYBR Green I θ οποία φκορίηει ζντονα 

όταν δεςμευκεί ςε δίκλωνο DNA. Για τθν πραγματοποίθςθ τθσ τεχνικισ 

χρθςιμοποιικθκε το SYBR®Premix Ex Taq™ (Tli RNaseH Plus) (Takara) και ο τελικόσ 

όγκοσ κάκε tube ιταν 20μL, ςφμφωνα με το πρωτόκολλο τθσ RealTime PCR. 

Αλλθλουχία εκκινθτϊν για τθν ανίχνευςθ Edil3 γονιδίου:  

Forward sequence 5’- CCTGTGAGATAAGCGAAGC-3’ 

Reverse sequence 5’- GAGCTCGGTGAGTAGATG-3’ 
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Οι ςυνκικεσ που χρθςιμοποιικθκαν ιταν οι εξισ: 

1. 95:C για 30sec 

2. 72:C για 30sec ανά κφκλο 

 

3.8 Ενηυμοςφνδετθ Ανοςοπροςροφθτικι Μζτρθςθ (ELISA)  

Τα αντιςϊματα, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ ειδικά αναλυτικά αντιδραςτιρια 

για τον προςδιοριςμό τθσ ποςότθτασ μιασ πρωτεΐνθσ ςε ζνα βιολογικό δείγμα. Η 

τεχνικι τθσ ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay), χρθςιμοποιεί ζνα ζνηυμο 

που αντιδρά με ζνα άχρωμο υπόςτρωμα, δθμιουργϊντασ ζνα ζγχρωμο προϊόν. Το 

ζνηυμο ςυνδζεται ομοιοπολικά ςε ζνα ειδικό αντίςωμα που αναγνωρίηει το 

αντιγόνο-ςτόχο. Αν υπάρχει αντιγόνο, τότε το ςφμπλοκο ενηφμου-αντιςϊματοσ κα 

δεςμευτεί ςε αυτό και με τθν προςκικθ υποςτρϊματοσ, το ζνηυμο κα καταλφςει 

τθν αντίδραςθ παράγοντασ ζγχρωμο προϊόν. 

Η τεχνικι ELISA πραγματοποιικθκε για τθν ποςοτικοποίθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ 

πρωτεΐνθσ Del-1 και διάφορων φλεγμονωδϊν βιοδεικτϊν όπωσ θ IL-6 και θ IL-10. Το 

βιολογικό δείγμα που χρθςιμοποιικθκε ιταν ορόσ αίματοσ από αςκενείσ και υγιείσ, 

ενιλικεσ και νεογνά. Χρθςιμοποιικθκε το Human IL-6 ELISA MAX™ Deluxe τθσ 

BioLegent® και το  Human IL-10 ELISA MAX™ Deluxe. 

Η διπλι (sandwich) ELISA, χρθςιμοποιικθκε για τθν ανίχνευςθ αντιγόνου-

αντιςϊματοσ. Σε 96αρι well plate τοποκετικθκαν 100μL του capture antibody ςε 

κάκε πθγάδι. Το πιάτο αφινεται ςτουσ 4:C για 12ϊρεσ ϊςτε να το αντίςωμα να 

κάτςει ςτον πυκμζνα. Στθ ςυνζχεια το πιάτο πλφκθκε τρεισ φορζσ με wash buffer 

PBS ϊςτε να απομακρυνκοφν αντιςϊματα που δεν ζχουν κολλιςει ςτον πυκμζνα, 

και προςτζκθκαν 300μL blocking protein ςε κάκε πθγάδι για τθν κάλυψθ των κενϊν 

κζςεων.  
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Το πιάτο αφζκθκε ςε θρεμία και κερμοκραςία δωματίου για 1ϊρα. Ακολοφκθςε 

πλφςιμο, και φόρτωςθ δειγμάτων των οποίων τθν ςυγκζντρωςθ των αντιγόνων 

κζλουμε να μετριςουμε. Ζπειτα από 2ϊρεσ επϊαςθσ και πλφςιμο του πιάτου, 

προςτζκθκαν 100μL ανιχνεφςιμου αντιςϊματοσ, detection antibody, με επϊαςθ για 

επιπλζον 2 ϊρεσ. Ακολοφκθςε πλφςθ, και προςτζκθκαν 100μL ενηφμου Avidin 

ςυηευγμζνο με υπεροξειδάςθ από horseradish (HRP).  

Στο ςυγκεκριμζνο ςτάδιο αποφεφχκθκε θ άμεςθ επαφι με το φωσ και θ επϊαςθ 

ζγινε για 20λεπτά. Το πιάτο ξεπλφκθκε, προςτζκθκαν 100μL substrate solution ςε 

κάκε πθγάδι και αποφεφχκθκε θ άμεςθ επαφι με το φωσ ϊςτε το ςφμπλοκο 

ενηφμου-αντιςϊματοσ να χρωματιςτεί κυανό. Η αλλαγι του χρϊματοσ ςε κυανό ςε 

κάκε πθγάδι, φανερϊνει τθν φπαρξθ του αντιγόνου που κζλουμε να μελετιςουμε. 

Η ζνταςθ του χρϊματοσ που παράγεται είναι ανάλογθ τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ 

πρωτεΐνθσ που μετράμε. Το πιάτο επωάςτθκε για 20λεπτά και ςτθ ςυνζχεια 

προςτζκθκαν 50μL αντιδραςτθρίου stop solution το οποίο είναι ζνα οξφ. Αυτό ζχει 

ςαν αποτζλεςμα τθν απότομθ αλλαγι του pH, ςυνεπϊσ και του χρϊματοσ των 

δειγμάτων από μπλε ςε κίτρινο, και ζτςι το ζνηυμο τθσ υπεροξειδάςθσ που παράγει 

μπλε χρϊμα απενεργοποιείται. Στθ ςυνζχεια, θ οπτικι πυκνότθτα των δειγμάτων 

μετρικθκε με θλεκτρονικό μετρθτι ςε μικοσ κφματοσ 450nm. 
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4. κοπόσ τθσ ζρευνασ 

 

Το εφροσ και θ φφςθ τθσ ανοςοαπάντθςθσ του ξενιςτι ςε ςυςτθματικζσ 

φλεγμονϊδεισ καταςτάςεισ αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα ςτθν πακογζνεςθ τθσ 

ςιψθσ. Ωςτόςο, δεν ζχουν αναπτυχκεί εγκεκριμζνεσ ανοςο-διαμορφωτικζσ 

κεραπείεσ ι άλλου είδουσ ειδικζσ κεραπείεσ για τουσ ςθπτικοφσ αςκενείσ και δεν 

υπάρχουν διακζςιμοι βιοδείκτεσ για τθν πρόγνωςθ εμφάνιςθσ των καταςτάςεων 

SIRS και CARS. 

Ο ςκοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ είναι θ  μελζτθ τθσ λειτουργίασ Del-1 θ οποία 

διαδραματίηει αναςταλτικό ρόλο ςτθν ανοςοαπάντθςθ και πικανι χριςθ μζτρθςθσ 

των επιπζδων τθσ ςαν βιοδείκτθσ. Η Del-1 αποτελεί μια διαλυτι αντιφλεγμονϊδθσ 

ρυκμιςτικι πρωτεΐνθ με ςθμαντικι λειτουργία ςτθν ομοιόςταςθ του ιςτοφ κακϊσ 

αναςτζλλει τθν προςκόλλθςθ των ουδετερόφιλων ςτο ενδοκιλιο. 

Πιο αναλυτικά, θ ζρευνα εςτιάηει ςε τρία κφρια ςθμεία. Τθν δράςθ τθσ πρωτεΐνθσ 

και ςτον χαρακτθριςμό τθσ ςαν προγνωςτικό δείκτθ κατά τθν νεογνικι ςιψθ, τθν 

κατανόθςθ τθσ επίδραςισ τθσ ςτα νεογνικά ουδετερόφιλα και τζλοσ τθν ανίχνευςθ 

του τρόπου αναςτολισ τθσ με ςκοπό τθν εφρεςθ μιασ νζασ κεραπευτικισ 

ςτρατθγικισ ςτθ νεογνικι ςθψαιμία.  

Η τροποποίθςθ των επιπζδων τθσ πρωτεΐνθσ ζχει αποδειχτεί πωσ είναι μια εφικτι 

προςζγγιςθ ςε διάφορεσ φλεγμονϊδεισ καταςτάςεισ, οι οποίεσ ςτθ ςυνζχεια 

μποροφν να επεκτακοφν ςε ανκρϊπινεσ αςκζνειεσ. Επομζνωσ, θ ρφκμιςθ τθσ 

φλεγμονισ και τθσ μετανάςτευςθσ των λευκοκυττάρων μζςω τθσ παρεμπόδιςθσ τθσ 

Del-1 με ζγκαιρο και ελεγχόμενο τρόπο, μπορεί να αποτελζςει μελλοντικό 

κεραπευτικό ςτόχο για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ςιψθσ και χριςθσ τθσ Del-1 ωσ 

προγνωςτικόσ παράγοντασ για τθν ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων SIRS και 

CARS. 
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5. Αποτελζςματα και ανάλυςθ 

 

5.1 Μελζτθ ζκφραςθσ Del-1 ςτα νεογνά και ςτουσ ενιλικεσ 
 

Προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ λειτουργία και ο ρόλοσ τθσ πρωτεΐνθσ Del-1 κατά τθ 

διάρκεια τθσ ςιψθσ, μελετικθκε θ ζκφραςι τθσ ςε νεογνά και ενιλικα 

πειραματόηωα. Σε wild type ποντίκια, απομονϊκθκε RNA από διάφορουσ ιςτοφσ και 

μετρικθκε θ ζκφραςθ του mRNA τθσ Del-1.  

 

 

Διάγραμμα 1. Διαγραμματικι απεικόνιςθ ζκφραςθσ Del-1 mRNA ςτο ιπαρ, τθν καρδιά, τα 

νεφρά, το ζντερο, τουσ πνεφμονεσ και τον εγκζφαλο. Η ςφγκριςθ ζγινε ανάμεςα ςε νεογνά 

θλικίασ 4θμερϊν, και ενιλικα πειραματόηωα θλικίασ 3 εβδομάδων. Η ζκφραςθ τθσ 

πρωτεΐνθσ βρίςκεται ςε μεγαλφτερα επίπεδα ςε όλουσ τουσ ιςτοφσ των νεογνϊν ςε ςχζςθ 

με των ενθλίκων. 
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5.2 Μελζτθ ζκφραςθσ Del-1 ςτουσ ιςτοφσ των νεογνϊν 
 

Στο ςυγκεκριμζνο πείραμα μελετικθκαν τα επίπεδα μεταγραφισ τθσ Del-1 ςε 

διάφορουσ ιςτοφσ νεογνικϊν πειραματόηωων. 

 

 

Διάγραμμα 2. Διαγραμματικι απεικόνιςθ ζκφραςθσ Del-1 mRNA ςτο ιπαρ, τθν καρδιά, τα 

νεφρά, το ζντερο, τουσ πνεφμονεσ και τον εγκζφαλο. Τα πειραματόηωα που 

χρθςιμοποιικθκαν ςτο ςυγκεκριμζνο πείραμα ιταν νεογνά wild type. 

 

 

5.3 Ζκφραςθ Del-1 ςτα νεογνά και τα παιδιά 
 

Όπωσ προαναφζρκθκε, τα επίπεδα mRNA τθσ Del-1 βρίςκονται ςε υψθλότερεσ τιμζσ 

ςτα νεογνά ποντίκια ςε ςχζςθ με τα ενιλικα. Στο ςυγκεκριμζνο πείραμα μετρικθκε 

θ ςυγκζντρωςθ τθσ Del-1 ςε νεογνά (δείγμα ομφάλιου λϊρου) και ςε μεγαλφτερα 

παιδιά θλικίασ 4 ετϊν. Η Del-1 μειϊνεται αρκετά με τθν αφξθςθ τθσ θλικίασ και ζτςι 

παρουςιάηεται διαφορά ανάμεςα ςτα νεογνά και ςτα παιδιά. 
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Διάγραμμα 3. Διαγραμματικι απεικόνιςθ εφρεςθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ Del-1 ςτο πλάςμα 

αίματοσ των νεογνϊν και των παιδιϊν.  

 

5.4 Χρονικόσ προςδιοριςμόσ μείωςθσ ζκφραςθσ τθσ πρωτεΐνθσ 

 

Στο ςυγκεκριμζνο πείραμα μελετικθκε θ ζκφραςθσ τθσ πρωτεΐνθσ ςε Wild Type 

πειραματόηωα διαφόρων θμερϊν, ϊςτε να προςδιοριςτεί θ χρονικι περίοδοσ τθσ 

μείωςθσ των επιπζδων ζκφραςθσ του mRNA τθσ Del-1.  

Τα πειραματόηωα που χρθςιμοποιικθκαν για τθν διεξαγωγι του ςυγκεκριμζνου 

πειράματοσ ιταν νεογνά θλικίασ 1 θμζρασ, 7θμερϊν, ποντίκια 14-15 θμερϊν, 21 

θμερϊν και τζλοσ πιο μεγάλα ενιλικα.  

Οι ιςτοί που απομονϊκθκαν και μελετικθκαν ιταν το ιπαρ, το ζντερο, οι 

πνεφμονεσ και τα νεφρά.  Τα ποντίκια χρθςιμοποιικθκαν χωρίσ να ζχουν υποβλθκεί 

ςε ζνεςθ με Cecal Slurry, προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ φυςικι μείωςθ ζκφραςθσ 

τθσ πρωτεΐνθσ.  
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Διάγραμμα 4. Διαγραμματικι απεικόνιςθ μείωςθσ ζκφραςθσ τθσ Del-1 ςε διάφορουσ 

ιςτοφσ πειραματόηωων. Σε όλα τα διαγράμματα, θ ζκφραςθ τθσ πρωτεΐνθσ ςτα νεογνά είναι 

πολφ υψθλά ςε ςχζςθ με τουσ ενιλικεσ. Παρατθροφμε πωσ θ μείωςθ είναι ςτακερι με το 

πζρασ των θμερϊν. 
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5.5 Αναςτολι δράςθσ με χοριγθςθ IL-10R 

 

Προθγοφμενεσ μελζτεσ ςτο εργαςτιριο ζχουν αναδείξει ότι θ υπερζκκριςθ τθσ IL-10 

προάγει τθν αφξθςθ των επιπζδων τθσ Del-1 ςτθν νεογνικι θλικία. Προκειμζνου να 

παρεμποδιςτεί θ δράςθ τθσ Del-1, ζγινε ζνεςθ ςτα πειραματόηωα με μονοκλωνικό 

αντίςωμα ζναντι του υποδοχζα τθσ IL-10, 30λεπτά πριν από τθν ζνεςθ με 

πειραματικό μοντζλο ςιψθσ Cecal Slurry. Η ποςότθτα που χορθγικθκε ιταν 5000ng 

ανά ηϊο. 

 

Διάγραμμα 5. Διαγραμματικι απεικόνιςθ μείωςθσ ζκφραςθσ τθσ Del-1 ζπειτα από ζνεςθ 

ςτα νεογνά πειραματόηωα με αντι-IL-10R. Τα ποντίκια που χρθςιμοποιικθκαν ιταν WT. Οι 

ιςτοί που χρθςιμοποιικθκαν για τθν μελζτθ είναι οι πνεφμονεσ, τα νεφρά και το ζντερο. 

Στο ςυγκεκριμζνο πείραμα, χρθςιμοποιικθκε μονοκλωνικό αντίςωμα το οποίο 

παρεμποδίηει τθν δράςθ του IL-10 υποδοχζα. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 

παρεμπόδιςθ μεταγωγισ ςιματοσ παραγωγισ και ζκκριςθσ τθσ IL-10 κυτταροκίνθσ. 
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5.6 Μελζτθ του ρόλου τθσ Del-1 ςε μοντζλα ςιψθσ WT και Del-1 knock 

out 

 

Για τθν διεξαγωγι των πειραμάτων χρθςιμοποιικθκαν και πειραματόηωα που δεν 

περιζχουν το γονίδιο Edil3, επομζνωσ δεν εκφράηεται θ Del-1. Ζγινε ςφγκριςθ 

ποςοςτοφ επιβίωςθσ μεταξφ των WT και Del-1 knock out, προκειμζνου να 

διαπιςτωκεί θ ςθμαντικότθτα τθσ δράςθσ τθσ πρωτεΐνθσ κατά τθν ςιψθ και θ 

λειτουργία του ανοςοποιθτικοφ απουςία τθσ. 

 

 

Διάγραμμα 6. Διαγραμματικι απεικόνιςθ ποςοςτοφ επιβίωςθσ νεογνϊν (survival rate). Ωσ 

control αναφζρονται τα πειραματόηωα τα οποία δεν υποβλικθκαν ςε πειραματικό μοντζλο 

ςιψθσ. Ωσ WT αναφζρονται τα πειραματόηωα τα οποία υποβλικθκαν ςε Cecal Slurry και 

τζλοσ υπιρχαν και τα Del-1 knock out νεογνικά πειραματόηωα τα οποία υποβλικθκαν ςε 

Cecal Slurry. 
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5.7 Αναλφςεισ ςε δείγματα αςκενϊν: Ποςοτικοποίθςθ τθσ IL-6 ςτον 

ορό των νεογνϊν 

 

Η ςυλλογι και εξζταςθ των βιολογικϊν δειγμάτων αςκενϊν και υγειϊν εκελοντϊν, 

ζγινε ζπειτα από ζγκριςθ που λάβαμε από τον εκάςτοτε δότθ ι ςυγγενι πρϊτου 

βακμοφ. 

Για τον χαρακτθριςμό τθσ ςοβαρότθτασ τθσ φλεγμονισ των νεογνϊν, ζγινε μζτρθςθ 

τθσ κυτοκίνθσ IL-6, γνωςτισ ωσ ςθμαντικόσ βιοδείκτθσ για λοίμωξθ. Η ςθπτικι 

κατάςταςθ των νεογνϊν επιβεβαιϊκθκε με τθν μζτρθςθ τθσ IL-6. 

 

 

Διάγραμμα 7. Διαγραμματικι απεικόνιςθ εφρεςθσ τθσ τιμισ τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ IL-6 

ςτον ορό των νεογνϊν. Σφμφωνα με το διάγραμμα, τα υγιι νεογνά παρουςιάηουν ςχεδόν 

μθδενικι ποςότθτα τθσ IL-6 κυτοκίνθσ ενϊ αντίκετα, τα νεογνά που νοςθλεφτθκαν με 

ςυμπτϊματα φλεγμονισ παρουςιάηουν αφξθςθ τθσ τιμισ, περίπου ίςθσ των 2000pg/ml. 

 

Στουσ υγιείσ τα επίπεδα τθσ IL-6 βρίςκονται ςτο εφροσ 5-15pg/ml , αντικζτωσ ςτουσ 

αςκενείσ βρίςκονται ςε τιμζσ μεγαλφτερεσ ι ίςεσ των 100pg/ml. Συγκρίνοντασ τα 

επίπεδα τθσ IL-6 ςτα νεογνά με τουσ ενιλικεσ ςθπτικοφσ, θ μζςθ τιμι των δειγμάτων 

που εξετάςτθκαν, βρίςκεται ςτα ίδια επίπεδα και για τα δφο γκρουπ.  
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5.8 Αναλφςεισ ςε δείγματα αςκενϊν: Ποςοτικοποίθςθ τθσ πρωτεΐνθσ 

Del-1 ςτον ορό των νεογνϊν 

 

Τα παρακάτω διαγράμματα παρουςιάηουν τα πειράματα τα οποία διεξιχκθν με 

ςκοπό τθν εφρεςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ πρωτεΐνθσ Del-1 ςτον ορό των νεογνϊν. Τα 

δείγματα τα οποία λιφκθκαν ιταν από νεογνά του Πανεπιςτθμιακοφ Νοςοκομείο 

Ηρακλείου. Συγκεκριμζνα, τα δείγματα των υγειϊν νεογνϊν που λιφκθκαν ιταν 30 

ενϊ αντίκετα τα δείγματα των νεογνϊν που νοςθλεφτθκαν με ςυμπτϊματα 

ςυςτθματικισ φλεγμονισ ιταν 27. Τα νεογνά μελετικθκαν ζπειτα από επιβεβαίωςθ 

ςιψθσ με τθν μζτρθςθ τθσ IL-6 κυτοκίνθσ. 

 

 

Διάγραμμα 8. Διαγραμματικι απεικόνιςθ εφρεςθσ τθσ τιμισ τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ Del-1 

ςτον ορό των νεογνϊν. Παρατθρείται πωσ θ μζςθ τιμι τθσ ςυγκζντρωςθσ των υγειϊν 

βρίςκεται περίπου ςτα 800pg/ml ενϊ αντίκετα ςτα νεογνά που παρουςίαςαν λοίμωξθ, θ 

μζςθ τιμι ανζρχεται ςτα 1100pg/ml.  
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5.9 Αναλφςεισ ςε δείγματα αςκενϊν: Ποςοτικοποίθςθ τθσ IL-6 και IL-

10 ςτον ορό των ενθλίκων 

 

Ζγινε μζτρθςθ των κυτοκινϊν IL-6 και IL-10 ςε γκρουπ ενθλίκων, υγειϊν και 

αςκενϊν με ςυμπτϊματα SIRS προκειμζνου να γίνει ςφγκριςθ με τα αποτελζςματα 

των νεογνϊν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 9. Διαγραμματικι απεικόνιςθ εφρεςθσ τθσ τιμισ τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ IL-6 και 

IL-10 ςτον ορό των ενθλίκων.   
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5.10 Αναλφςεισ ςε δείγματα αςκενϊν: Ποςοτικοποίθςθ τθσ Del-1 ςτον 

ορό των ενθλίκων  

 

Η ςυγκζντρωςθ τθσ Del-1 μετρικθκε και ςτουσ ενιλικεσ, με ςκοπό τθν ςφγκριςθ τθσ 

τιμισ με εκείνθ των νεογνϊν προκειμζνου να βρεκεί αν τα επίπεδα είναι 

μεγαλφτερα ςτα νεογνά. 

 

 

Διάγραμμα 10. Διαγραμματικι απεικόνιςθ εφρεςθσ τθσ τιμισ τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ Del-1 

ςτον ορό των ενθλίκων.  Η μζςθ τιμι ςυγκζντρωςθσ ςε ςθπτικοφσ αςκενείσ βρζκθκε 

περίπου ίςθ με 500pg/ml ενϊ αντίκετα ςτουσ υγιείσ βρζκθκε ίςθ με 250pg/ml.  
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6. Συηιτθςθ 

 

Σφμφωνα με τθν προ-κλινικι μελζτθ του εργαςτθρίου, τα αποτελζςματα που 

λάβαμε για τθν λειτουργία και τον τρόπο δράςθσ τθσ Del-1 είναι ςθμαντικι.  

Η μζτρθςθ που ζγινε για τθν εφρεςθ ζκφραςθσ mRNA τθσ Del-1 ςτουσ ιςτοφσ των 

νεογνϊν και των ενθλίκων επιβεβαιϊνει για ακόμθ μια φορά το γεγονόσ πωσ ςτα 

νεογνά θ ζκφραςθ τθσ Del-1 βρίςκεται ςε μεγαλφτερα επίπεδα ςε ςχζςθ με τουσ 

ενιλικεσ. Σφμφωνα με τα παραπάνω αποτελζςματα, εφόςον θ ζκφραςθ τθσ 

μεταγραφισ τθσ Del-1 είναι υψθλότερθ ςτα νεογνά ςε ςχζςθ με τουσ ενιλικεσ, αυτό 

τα κακιςτά πιο ευαίςκθτα ςε περίπτωςθ βακτθριακισ λοίμωξθσ. Τα νεογνά δεν 

διακζτουν πλιρωσ αναπτυγμζνο ανοςοποιθτικό ςφςτθμα ςε ςχζςθ με εκείνο των 

ενθλίκων και ςε ςυνδυαςμό με τα επίπεδα τθσ πρωτεΐνθσ, το ποςοςτό 

κνθςιμότθτασ και νοςθρότθτασ είναι μεγαλφτερο. Τα νεογνά παρουςιάηουν 

αυξθμζνθ ζκφραςθ τθσ Del-1 ςτον εγκζφαλο, ενϊ ςτο ιπαρ παρατθρείται θ 

μικρότερθ ζκφραςθ. 

Συγκρίνοντασ τα νεογνά με τα παιδιά νεαρισ θλικίασ, παρατθρείται πωσ τα νεογνά 

διακζτουν επίςθσ τα υψθλότερεσ τιμζσ ςυγκζντρωςθσ τθσ Del-1 ςτον ορό αίματόσ 

τουσ ςε ςχζςθ με τθν ςυγκζντρωςι τθσ ςτον ορό των παιδιϊν. Το γεγονόσ 

υποδθλϊνει πωσ θ ζκφραςθ mRNA τθσ Del-1 γίνεται ςε υψθλότερα επίπεδα ςτα 

νεογνά ςε ςχζςθ με τα παιδιά. Η μεταγραφι τθσ μειϊνεται ςταδιακά με τθν αφξθςθ 

τθσ θλικίασ των οργανιςμϊν, μζχρι που φτάνει ςε μια ςτακερι τιμι ςτουσ ενιλικεσ. 

Για αυτόν τον λόγο παρατθρείται διαφοροποίθςθ ςτθν μελζτθ ζκφραςθσ και 

ποςοτικοποίθςθσ ακόμα και ςε μικρζσ διαφορζσ θλικίασ. Άλλο ζνα γεγονόσ που 

υποδθλϊνει τθν ευαιςκθςία των νεογνϊν ζναντι ςτισ λοιμϊξεισ. Ο μζςοσ όροσ τθσ 

τιμισ τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ Del-1 ςτα νεογνά βρζκθκε ίςθ με 100pg/mL δείγματοσ 

ενϊ ςτα παιδιά βρζκθκε ίςθ με 50pg/mL δείγματοσ. 

Προκειμζνου να γίνει κατανοθτι θ λειτουργία και ο τρόποσ ζκφραςθσ τθσ Del-1, 

μελετικθκε θ ζκφραςθ τθσ με τθν πάροδο του χρόνου ςε διάφορουσ ιςτοφσ όπωσ 

το ιπαρ, τα νεφρά, το ζντερο και τουσ πνεφμονεσ. Τα αποτελζςματα που λιφκθκαν 
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από το ςυγκεκριμζνο πείραμα είναι πωσ ςτα νεογνά οι ιςτοί διακζτουν τθν μζγιςτθ 

ζκφραςθ τθσ Del-1 ενϊ θ ζκφραςι τθσ μειϊνεται με ςτακερό ρυκμό ςτο πζρασ τθσ 

θλικίασ. Οι ενιλικεσ παρουςιάηουν μια ςτακερι μεταγραφικι ςυχνότθτα θ οποία 

δεν μεταβάλλεται περαιτζρω. Στο ζντερο, ενϊ τα επίπεδα ζκφραςθσ κατά τθν 

νεογνικι θλικία ιταν υψθλά, κατά τθν 14θ με 21θ μζρα παρουςιάςτθκε απότομθ 

αφξθςθ τθσ μεταγραφικισ ςυχνότθτασ τθσ Del-1, μεγαλφτερθ από εκείνθ κατά τθ 

νεογνικι περίοδο. Η μετάβαςθ αυτι ίςωσ να εξθγείται από τθν ανάπτυξθ εντερικοφ 

μικροβιϊματοσ. Ο ρόλοσ που διαδραματίηει θ μικροχλωρίδα του εντζρου ςτθν 

ομοιόςταςθ του οργανιςμοφ είναι ςθμαντικόσ [55]. Τα επίπεδα ζκφραςθσ μειϊνοντι 

ςθμαντικά ςτα ενιλικα ποντίκια. 

Είναι γνωςτό πωσ θ ζκφραςθ τθσ Del-1 ρυκμίηεται από μερικοφσ φλεγμονϊδεισ 

παράγοντεσ όπωσ TNF-α και IL-17A. Ωςτόςο ο ρυκμιςτικόσ ρόλοσ που μπορεί να 

διακζτουν επιπρόςκετα μόρια, όπωσ προφλεγμονϊδεισ ι αντι-φλεγμονϊδεισ 

κυτοκίνεσ, δεν ζχει μελετθκεί. Προθγοφμενα εργαςτθριακά πειράματα ζχουν 

αναδείξει ότι θ υπερζκκριςθ τθσ IL-10 προάγει αφξθςθ των επιπζδων τθσ Del-1 ςτθν 

νεογνικι θλικία. Ζγινε ςφγκριςθ ανάμεςα ςε wild type πειραματόηωα και 

πειραματόηωα που δζχτθκαν το αντίςωμα. Η ζνεςθ με το μονοκλωνικό αντίςωμα 

ζναντι του IL-10 υποδοχζα είχε ωσ αποτζλεςμα τθν μείωςθ επιπζδων ζκφραςθσ τθσ 

Del-1 ςε ςχζςθ με τα wild type ποντίκια. Το ςυγκεκριμζνο πείραμα ζχει ωσ ςκοπό 

τθν εφρεςθ τρόπου μείωςθσ ι ελεγχόμενθσ ζκφραςθσ τθσ Del-1 ϊςτε να αποτελζςει 

κεραπευτικό μζςο ςε περίπτωςθ ςιψθσ.    

Όπωσ ζχει διαπιςτωκεί θ παρουςία τθσ Del-1 αποτελεί τροχοπζδθ για τθν 

λειτουργία του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ λόγω τθσ παρεμπόδιςθσ τθσ 

προςκόλλθςθσ των ουδετερόφιλων ςτο ενδοκιλιο. Για το ςυγκεκριμζνο λόγω, ςτο 

survival rate που διεξιχκθ ζγινε ςφγκριςθ μεταξφ control wild type ποντικιϊν, wild 

type ποντίκια ςε κατάςταςθ ςιψθσ και Del-1 knock out ποντίκια που ζχον 

υποβλθκεί ςε Cecal Slurry. Τα αποτελζςματα τα οποία προζκυψαν από το 

ςυγκεκριμζνο πείραμα είναι πωσ τα control επιβίωςαν όλα κακϊσ δεν είχαν 

υποβλθκεί ςε πειραματικό μοντζλο ςιψθσ και ζτςι το ποςοςτό επιβίωςισ τουσ ιταν 

το μζγιςτο, 100%. Αντικζτωσ, ςυγκρίνοντασ τα WT με τα Del-1 knock out, τα 
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πειραματόηωα που δεν εκφράηουν το γονίδιο τθσ Edil3 παρουςίαςαν αυξθμζνο 

ποςοςτό επιβίωςθσ ςε περίπτωςθ ςιψθσ ςε ςχζςθ με τα WT. Σφμφωνα με τα 

αποτελζςματα, φαίνεται πωσ απουςία τθσ Del-1, το ανοςοποιθτικό δρα 

αποτελεςματικότερα παρουςία βακτθριακισ λοίμωξθσ και το ποςοςτό επιβίωςθσ 

παρουςιάηει μικρι αφξθςθ. Ζτςι, το ποςοςτό επιβίωςθσ των WT ιταν 30% εν 

αντικζςει με των Del-1 knock out που ιταν 40%. Κατά αυτό το τρόπο 

επιβεβαιϊνεται πωσ θ Del-1 παρεμποδίηει εν μζρει τθν ανοςοαπάντθςθ, ενϊ 

απουςία αυτισ υπάρχει διαφοροποίθςθ. 

Η κατάςταςθ τόςο τθσ ςυςτθματικισ φλεγμονϊδουσ απάντθςθσ όςο και τθσ ςιψθσ 

χαρακτθρίηεται από αυξθμζνεσ τιμζσ κυτοκινϊν όπωσ IL-6, TNF-α, CRP. Η IL-6 είναι 

μια πολυ-λειτουργικι κυτοκίνθ θ οποία αυξάνεται επαγόμενθ από τθν 

ενεργοποίθςθ του ανοςοποιθτικοφ παρουςία ξενιςτι. Ακολουκοφμενθ από τθν 

αφξθςθ τθσ IL-6, ενεργοποιείται και θ CRP. Επομζνωσ θ IL-6 δρα ωσ ζνασ πρϊιμοσ 

βιοδείκτθσ ςυςτθματικισ φλεγμονϊδουσ απάντθςθσ κακϊσ προκαλεί τθν οξεία 

φλεγμονϊδθ απάντθςθ. Επιπρόςκετα, αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα τθσ 

μετάβαςθσ από τθν οξεία φλεγμονι προσ τθν επίκτθτθ ανοςία ι προσ τθ χρόνια 

φλεγμονϊδθ νόςο. Όταν απορρυκμίηεται, ςυμβάλλει ςτθ χρόνια φλεγμονι ςε 

καταςτάςεισ όπωσ θ ςθψαιμία. Τα βιολογικά υγρά αςκενϊν με οξείεσ τοπικζσ 

βακτθριακζσ ι ιογενείσ λοιμϊξεισ περιζχουν αυξθμζνα επίπεδα βιολογικϊσ 

δραςτικισ IL-6. Επομζνωσ πρόκειται για ζναν ευαίςκθτό βιοδείκτθ ο οποίοσ 

φανερϊνει τθν κατάςταςθ ςιψθσ των αςκενϊν. 

Για τον χαρακτθριςμό τθσ ςοβαρότθτασ τθσ φλεγμονισ των νεογνϊν, ζγινε μζτρθςθ 

τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ IL-6, γνωςτι ωσ ςθμαντικόσ βιοδείκτθσ για λοίμωξθ. Στουσ 

υγιείσ τα επίπεδα τθσ IL-6 βρίςκονται ςτο εφροσ 5-15pg/ml , αντικζτωσ ςτουσ 

αςκενείσ βρίςκονται ςε τιμζσ μεγαλφτερεσ ι ίςεσ των 100pg/ml.  

 Στο ςυγκεκριμζνο πείραμα, τα control υγιι νεογνά, παρουςιάηουν ςχεδόν μθδενικά 

επίπεδα ςυγκζντρωςθσ τθσ IL-6. Αντικζτωσ θ τιμι τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ κυτοκίνθσ 

ςτα ςθπτικά νεογνά ανζρχεται ςτα 2000pg/mL. Στα νεογνά τα οποία 

χαρακτθρίςτθκαν με ςιψθ λόγω των αυξθμζνων επιπζδων τθσ IL-6, μετρικθκε και θ 

ςυγκζντρωςθ τθσ Del-1 ςτον ορό αίματοσ και βρζκθκε αυξθμζνθ τιμι ςε ςχζςθ με 
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τα υγιι. Δεν είναι πλιρωσ κατανοθτό αν θ κατάςταςθ υγείασ των ανκρϊπων 

επθρεάηει τθν ςυχνότθτα μεταγραφισ τθσ Del-1. Η διαφορά ανάμεςα ςτθν τιμι τθσ 

ςυγκζντρωςθσ τθσ Del-1 ςτα υγιι νεογνά και ςτα ςθπτικά είναι μικρι αλλά φανερι. 

Προκειμζνου να γίνει κατανοθτόσ ο τρόποσ λειτουργίασ τθσ Del-1 ςτα νεογνά , ζγινε 

μζτρθςθ τθσ IL-6, IL-10 και Del-1 ςτουσ ενιλικεσ. Η μελζτθ ςτουσ ενιλικεσ 

πραγματοποιικθκε ωσ μζτρο ςφγκριςθσ των αποτελεςμάτων για τα νεογνά. Η μζςθ 

τιμι τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ Del-1 ςτουσ ενιλικεσ βρζκθκε ίςθ με 500pg/ml ενϊ 

αντίκετα ςτα νεογνά τα οποία παρουςίαςαν ςυμπτϊματα SIRS διακζτουν τιμι 

ςυγκζντρωςθσ περίπου ίςθ με 1000pg/ml. Το γεγονόσ αυτό δείχνει για ακόμθ μια 

φορά τθν μεγαλφτερθ ςυχνότθτα ζκφραςθσ τθσ πρωτεΐνθσ ςτθ νεογνικι θλικία. Η IL-

6 και IL-10 φανερϊνουν τθν ςοβαρότθτα και κατάςταςθ τθσ ςιψθσ των αςκενϊν 

που μελετικθκαν. Η τιμι τθσ IL-6 ςτουσ ενιλικεσ βρζκθκε περίπου 2000pg/ml, με 

τθν τιμι των νεογνϊν να βρίςκεται ςτα ίδια επίπεδα.  Η μελζτθ τθσ IL-10 

παρουςιάηει αυξθμζνεσ ςυγκεντρϊςεισ ςτουσ αςκενείσ με SIRS ςε ςχζςθ με τουσ 

υγιείσ. Σφμφωνα με μελζτεσ ζχει διαπιςτωκεί πωσ θ IL-10 διαδραματίηει ςθμαντικό 

ρόλο ςτον ζλεγχο τθσ φλεγμονισ κακϊσ πρόκειται για μια αντιφλεγμονϊδθ 

κυτοκίνθ δρϊντασ ωσ παρεμποδιςτισ τθσ υπερβολικισ προφλεγμονϊδουσ 

απάντθςθσ ενϊ αντίκετα προάγει τθν ζκκριςθ αντιςωμάτων από τα Β-

λεμφοκφτταρα. Οι τιμζσ τθσ IL-10 είναι μικρότερεσ από τθσ IL-6. Υψθλόσ λόγοσ IL-

6/IL-10 ζχει χαρακτθριςτεί ωσ κατάςταςθ ςιψθσ των αςκενϊν. 

 

7. Συμπεράςματα- Μελλοντικζσ κατευκφνςεισ 

 

Προκειμζνου να χρθςιμοποιθκεί θ Del-1 ωσ ζνασ αρνθτικόσ προγνωςτικόσ δείκτθσ 

για τθν ςθψαιμία, κα πρζπει να γίνει περαιτζρω μελζτθ τθσ δράςθσ και ζκφραςισ 

τθσ, ςε ξεχωριςτά γκρουπ, διαφορετικά για κάκε θλικία.  Η κατθγοριοποίθςθ των 

αςκενϊν, κα βοθκιςει ςτθν πλιρθ και ακριβι κατανόθςθ δράςθσ τθσ Del-1 με κάκε 

κατθγορία να διακζτει διαφορετικά χαρακτθριςτικά και όρια ανίχνευςθσ τθσ 
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πρωτεΐνθσ ςε περίπτωςθ ςιψθσ. Ωςτόςο κα πρζπει να γίνουν αρκετζσ μελζτεσ για 

τθν παρεμπόδιςθ ι καταςτολι ζκφραςθσ τθσ Del-1 ζτςι ϊςτε να υπάρχει πιο 

αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ ενάντια ςτθν λοίμωξθ. 
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