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I. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Η εκπόνηση αυτής της διατριβής έγινε κατά την διάρκεια εργασίας µου στην 

Βοστόνη των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής ως µεταδιδακτορικού ερευνητή στο 

Beth Israel Deaconess Medical Center, πανεπιστηµιακού νοσοκοµείου της Ιατρικής 

Σχολής του Πανεπιστηµίου Harvard.  

Θα ήθελα να ξεκινήσω τις ευχαριστίες µου, χαιρετίζοντας  δύο πολύ 

σηµαντικά άτοµα τα οποία συνέβαλαν τα µέγιστα τόσο στην έναρξη όσο και στην 

ολοκλήρωση αυτής της διατριβής. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τoν καθηγητή 

Βιοχηµείας Δρ. Βασίλη Ζαννή ο οποίος πίστεψε στις δυνατότητες µου και µέσω του 

µεταπτυχιακού προγράµµατος της Ιατρικής Σχολής  του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε 

βοήθησε να εκπληρώσω ένα από τα όνειρα µου, να έρθω και να εργαστώ στις 

Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Η καθοδήγηση του, οι συµβουλές του και ο 

χαρακτήρας του θα µείνουν ανεξίτηλες στην µνήµη µου.  

Δεύτερο θα ήθελα να ευχαριστήσω το Καθηγητή Ρευµατολογίας Δρ. Γεώργιο 

Τσώκο, τόσο που µε δέχτηκε στο εργαστήριό του στο Beth Israel Deaconess 

Medical Center, όσο και για την πολύτιµη βοήθεια του στο σχεδιασµό και στην 

παροχή της κατάλληλης καθοδήγησης, των απαραίτητων µέσων και πόρων για την 

ολοκλήρωση αυτής της διατριβής. Η καθοδήγηση δεν περιορίστηκε µόνο στην 

επιστηµονική φύση αλλά και σε άλλους τοµείς της ίδιας της ζωής.  Ευχαριστώ 

επίσης όλους και καθένα ξεχωριστά τους συναδέλφους µου στο εργαστήριο του Δρ. 

Τσόκου που µε συνέφεραν τα µέγιστα για την επιβίωση µου τόσο µέσα όσο και έξω 

από το εργαστήριο.   

Ένα µεγάλο ευχαριστώ οφείλω στα µέλη της συµβουλευτικής επιτροπής τα 

οποία ήταν ο  Δρ. Παπαδάκης Κωνσταντίνος,  Καθηγητής Γαστρεντερολογίας ο Δρ. 

Καρδάσης Δηµήτριος, Καθηγητής Βιοχηµείας και ο Δρ. Σιδηρόπουλος Πρόδροµος, 

Επίκουρος Καθηγητής Ρευµατολογίας.  
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Θα ήταν παράλειψη µου να µην ευχαριστήσω από τα βάθη της ψυχής µου 

τους κολλητούς µου φίλους Θωµά Παπαθωµά και Αντρέα Πηλαβά για την πολύτιµη 

ηθική και ψυχολογική υποστήριξη που έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης, τους 

Χρίστο Δηµητρίου και Κυριάκο Χατζηκαλλή για τη στήριξη που µου παρείχαν, ο 

καθένας µε το δικό του ιδιαίτερο τρόπο.  

Ακόµη να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στους συντελεστές του 

Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Κυτταρική και Γενετική Αιτιολογία, 

Διαγνωστική και Θεραπευτική των Ασθενειών του Ανθρώπου της Ιατρικής Σχολής 

του Πανεπιστηµίου Κρήτης, που έδωσαν τα κατάλληλα εφόδια για να επιβιώσω στο 

δύσκολο περιβάλλον της εργαστηριακής έρευνας των ΗΠΑ.  

Θα ήθελα να εκφράσω ένα µεγάλο ευχαριστώ στους γονείς µου Χριστόδουλο 

Ιωάννου και Άρτα Ιωάννου για την ψυχολογική και όχι µόνο συµπαράσταση που µου 

προσέφεραν όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης εκφράζω την ευγνωµοσύνη µου στον 

αδελφό µου Δρ. Ιωάννη Ιωάννου, καθηγητή στο London Business School, που 

υπήρξε πραγµατική πηγή έµπνευσης και στήριξης όλα αυτά τα χρόνια.  

Κλείνοντας, ένα τεράστιο ευχαριστώ στην γυναίκα µου Τώνια Χατζηκωστή 

που µε έκανε πάρα πολύ ευτυχισµένο άνθρωπο, φέρνοντας στον κόσµο την 

µονάκριβη µας κόρη Μαρία Λουίζα.  

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν για την εκπόνηση και 

την ολοκλήρωση αυτής της διατριβής.  
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Ουκ ένι ιατρικήν είδέναι,  
όστις µη οίδεν ότι εστίν άνθρωπος. 

 
Ιπποκράτης  

( 460-377 π.Χ. , Πατέρας της Ιατρικής) 
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II. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΩΣ ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΕΠΙΡΡΕΠΗ ΣΕ 
ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ 
ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ.  

 

Η καταστροφή του ιστού από την βλάβη λόγω ισχαιµίας επαναιµάτωσης 

παίζει σηµαντικό ρόλο στην έκβαση πολλών κλινικών σεναρίων όπως το τραύµα, το 

αιµορραγικό σοκ, οι µεταµοσχεύσεις οργάνων, οι επεµβάσεις επαναιµάτωσης και τα 

αυτοάνοσα νοσήµατα όπως ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος (ΣΕΛ). Είναι 

ευρέως γνωστό ότι τα ποντίκια MRL/lpr που είναι επιρρεπή σε αυτοάνοσα 

παρουσιάζουν αυξηµένη τάση ιστικής βλάβης από ισχαιµία επαναιµάτωση. Αρκετές 

µελέτες έχουν δείξει ότι η ενεργοποίηση του συµπληρώµατος βρίσκεται στα αρχικά 

στάδια του καταστροφικού αυτού µονοπατιού που οδηγεί σε ιστική ζηµιά µέσω µιας 

έντονης φλεγµονώδους αντίδρασης. Παρόλα αυτά ο ρόλος του συµπληρώµατος 

κατά την διάρκεια της ισχαιµίας-επαναιµάτωσης σε ποντίκια επιρρεπή σε αυτοάνοσα  

νοσήµατα δεν έχει ξεκαθαριστεί.  

Σε αυτή την ενότητα δείχνουµε ότι η εξάλειψη του συµπληρώµατος µε την 

χρήση του παράγοντα του δηλητηρίου της κόµπρας (cobra venom factor, CVF) είναι 

ικανή να προστατέψει τα πειραµατικά ποντίκια MRL/lpr από τοπική εντερική 

καταστροφή αλλά και από αποµακρυσµένη ιστική καταστροφή στους πνεύµονες 

µετά από επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε. Η προστασία αυτή συσχετίζεται άµεσα µε 

χαµηλά επίπεδα ιστικής εναπόθεσης του παράγοντα συµπληρώµατος C3, µε 

µειωµένη διείσδυση ουδετεροφίλων καθώς και µειωµένα επίπεδα προφλεγµονωδών 

κυτταροκινών. Επιπρόσθετα, η εξάλειψη του συµπληρώµατος µείωσε και το 

οξειδωτικό φορτίο στην περιοχή του λεπτού εντέρου και στο πλάσµα των 

πειραµατικών ποντικιών MRL/lpr µετά από επαγόµενη βλάβη Ι/Ε όπως φαίνεται από 
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τις µετρήσεις των επιπέδων έκφρασης mRNA της περοξειδάσης της γλουταθειόνης 

(glutathione peroxidase 1, GPX-1) και της ενεργότητας του υπεροξειδίου της 

δισµουτάσης (superoxide dismutase activity ,SDA). Στην συνέχεια παρουσιάζουµε 

ότι η παρεµπόδιση του υποδοχέα του παράγοντα συµπληρώµατος C5a (C5aR) µε 

την χρήση του κατάλληλου αντισώµατος-αναστολέα (C5aRA) , είναι ικανή να 

παρεµποδίσει µόνο την ανάπτυξη της τοπικής εντερικής καταστροφής στα 

πειραµατικά ποντίκια MRL/lpr µετά από επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε αλλά 

αποτυγχάνει να προστατέψει τα ποντίκια αυτά από την αποµακρυσµένη ιστική 

καταστροφή στους πνεύµονες.  

Συµπερασµατικά, παρουσιάζουµε για πρώτη φορά την σηµασία της 

ενεργοποίησης του συµπληρώµατος, στην έκφραση της τοπικής ιστικής 

καταστροφής στα πειραµατικά ποντίκια MRL/lpr µετά από επαγόµενη εντερική 

βλάβη Ι/Ε και ταυτόχρονα δείχνουµε ότι χρειάζεται η συνεργασία επιπρόσθετων 

παραγόντων για την πλήρη έκφραση της αποµακρυσµένης ιστικής βλάβης. 

Επιπρόσθετα υποδεικνύουµε την σηµασία της έγκαιρης θεραπευτικής παρέµβασης 

στα πρώτα στάδια της έναρξης τις ιστικής καταστροφής µετά από βλάβη Ι/Ε.  
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2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ 4  
ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 
ΠΟΝΤΙΚΙΩΝ.  
	  
 

Η βλάβη Ι/Ε προκαλεί ιστική καταστροφή µέσω ενεργοποίησης της 

ανοσολογικής απάντησης του οργανισµού. Σε αυτή την παθοφυσιολογία 

συµµετέχουν µεταξύ άλλων τα ουδετερόφιλα, τα µονοκύτταρα, το συµπλήρωµα και 

οι ανοσοσφαιρίνες. Η µελέτη των µηχανισµών ιστικής καταστροφής µετά από βλάβη 

Ι/Ε είναι πολύ σηµαντική αν λάβει κανείς υπόψη το ρόλο που παίζει η βλάβη αυτή 

στην έκβαση σοβαρών καταστάσεων όπως η πολλαπλή οργανική δυσλειτουργία, οι 

µεταµοσχεύσεις οργάνων και τα αυτοάνοσα νοσήµατα. Η συµµετοχή των 

αιµοπεταλίων και των πρωτεϊνών που εκκρίνουν όπως ο παράγοντας αιµοπεταλίων 

4 (platelet factor 4, PF4)  στην παθοφυσιολογία τη βλάβης Ι/Ε δεν έχει ξανά 

ερευνηθεί, πράγµα που επιχειρείται σε αυτή την ενότητα.  

Παρουσιάζουµε, ότι η έλλειψη της πρωτεΐνης PF4 από τα διαγονιδιακά 

ποντίκια PF4-/- είναι ικανή να µειώσει την παρουσία τόσο της τοπικής εντερικής 

καταστροφής όσο και την αποµακρυσµένης καταστροφής στους πνεύµονες σε αυτά 

τα ποντίκια µετά από 30 λεπτά ισχαιµίας και 3 ώρες επαναιµάτωσης. Η προστασία 

αυτή ήταν ανεξάρτητη από την εναπόθεση των ανοσοσφαιρινών και του 

συµπληρώµατος. Επιπρόσθετα, η διείσδυση των ουδετερόφιλων και των 

µονοκυττάρων ήταν µειωµένη στους πνεύµονες στα διαγονιδιακά ποντίκια PF4-/- σε 

σύγκριση µε τα πειραµατικά ποντίκια B6 µετά από επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε. 

Χαρακτηριστικά η µετάγγιση αιµοπεταλίων PF4-/- σε πειραµατικά ποντίκια B6 τα 

οποία δεν είχαν τα δικά τους αιµοπετάλια λόγω της χορήγησης ειδικού αντισώµατος, 

είχε ως αποτέλεσµα την µείωση της ιστικής καταστροφής µετά από επαγόµενη 

εντερική βλάβη Ι/Ε. Αντίθετα, η µετάγγιση αιµοπεταλίων Β6 σε πειραµατικά ποντίκια 
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PF4-/- τα οποία δεν είχαν τα δικά τους αιµοπετάλια λόγω της χορήγησης ειδικού 

αντισώµατος, είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της ιστικής καταστροφής µετά από 

επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε. Επίσης δείχνουµε ότι πολύ πιθανόν η πρωτεΐνη PF4 

που παράγεται από τα επιθηλιακά κύτταρα του λεπτού εντέρου να επηρεάζει την 

παραγωγή της IgA στην περιοχή του λεπτού εντέρου. Συµπερασµατικά, µπορούµε 

να πούµε µε ασφάλεια ότι η πρωτεΐνη PF4 είναι ένας πιθανός θεραπευτικός στόχος 

στην αντιµετώπιση της ιστικής καταστροφής µετά από βλάβη Ι/Ε. 
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III. ABSTRACT 
1st MODULE: COMPLEMENT DEPLETION PROTECTS LUPUS-PRONE MICE 
FROM ISCHEMIA-REPERFUSION-INITIATED ORGAN INJURY.  

 

Ischemia-reperfusion (IR) injury causes a vigorous immune response that is 

amplified by complement activation, leading to local and remote tissue damage. 

Using MRL/lpr mice, which are known to experience accelerated tissue damage 

after mesenteric IR injury, we sought to evaluate whether complement inhibition 

mitigates organ damage.  

We found that complement depletion with cobra venom factor protected mice 

from local and remote lung tissue damage. Protection from injury was associated 

with less complement (C3) and membrane attack complex deposition, less 

neutrophil infiltration, and lower levels of local proinflammatory cytokine production. 

In addition, complement depletion was able to decrease the level of oxidative stress 

as measured by glutathione peroxidase 1 mRNA levels and superoxide dismutase 

activity. Furthermore, blockage of C5a receptor protected MRL/lpr mice from local 

tissue damage, but not from remote lung tissue damage. 

In conclusion, although treatments with cobra venom factor and C5a receptor 

antagonist were able to protect mice from local tissue damage, treatment with C5a 

receptor antagonist was not able to protect mice from remote lung tissue damage, 

implying that more factors contribute to the development of remote tissue damage 

after IR injury. These data also suggest that complement inhibition at earlier, rather 

than late, stages can have clinical benefit in conditions that are complicated with IR 

injury. 
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2nd MODULE: THE ROLE OF PLATELET FACTOR 4 IN LOCAL AND REMOTE 
TISSUE DAMAGE IN A MOUSE MODEL OF MESENTERIC ISCHEMIA-
REPERFUSION INJURY. 
 

The robust inflammatory response that occurs during ischemia reperfusion 

(IR) injury recruits factors from both the innate and adaptive immune systems. 

However the contribution of platelets and their products such as Platelet Factor 4 

(PF4; CXCL4), during the pathogenesis of IR injury has not been thoroughly 

investigated.  

We show that a deficiency in PF4 protects mice from local and remote tissue 

damage after 30 minutes of mesenteric ischemia and 3 hours of reperfusion in PF4-

/- mice compared to control B6 mice. This protection was independent from Ig or 

complement deposition in the tissues. However, neutrophil and monocyte infiltration 

were decreased in the lungs of PF4-/- mice compared with B6 control mice. Platelet-

depleted B6 mice transfused with platelets from PF4-/- mice displayed reduced 

tissue damage compared with controls. In contrast, transfusion of B6 platelets into 

platelet depleted PF4-/- mice reconstituted damage in both intestine and lung 

tissues. We also show that PF4 may modulate the release of IgA. Interestingly, we 

show that PF4 expression on intestinal epithelial cells is increased after IR at both 

the mRNA and protein levels.  

In conclusion, these findings demonstrate that may PF4 represent an 

important mediator of local and remote tissue damage. 
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Α.ΒΛΑΒΗ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ (I/E)  
 

Η βλάβη ισχαιµίας επαναιµάτωσης (Ι/Ε) ορίζεται ως η τοπική ιστική 

καταστροφή που παρατηρείται µετά την διαδικασία επαναιµάτωσης σε 

ένα παροδικά ισχαιµικό όργανο. Η επακόλουθη αυτή διαδικασία 

επαναιµάτωσης µπορεί να προκαλέσει ένα καταστροφικό καταρράκτη 

γεγονότων, τα οποία υπό τις κατάλληλες συνθήκες µπορεί να οδηγήσουν 

σε µεγάλη οργανική ζηµιά µέχρι και την ανεπάρκεια πολλαπλών 

οργάνων. Ανάλογα µε την χρονική περίοδο της ισχαιµίας, στο 

συγκεκριµένο όργανο βρίσκονται,  αντιδραστικές ρίζες οξυγόνου, 

τραυµατισµός του ενδοθηλίου, αύξηση της διαπερατότητας του 

βλεννογόνου και ιστική νέκρωση (1-11). Κατά την διάρκεια αυτής της 

διαδικασίας, συµβαίνει µια γενικευµένη ενεργοποίηση του ανοσολογικού 

συστήµατος, τόσο της φυσικής όσο και της επίκτητης ανοσολογικής 

απόκρισης. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την διαδικασία έχουν, η 

εναπόθεση φυσικών αντισωµάτων στο πάσχον ιστό, η ενεργοποίηση του 

συµπληρώµατος και η επιστράτευση των ουδετερόφιλων. (12). 

Πρόσφατα, έχει αναδειχθεί και ο σηµαντικός ρόλος των διαφόρων 

πρωτεϊνών του κυτταροσκελετού στην ανάπτυξη της βλάβης Ι/Ε, όπως η 

β-ακτίνη. Επιπρόσθετα, η ανακάλυψη των λεγόµενων νεοαντιγόνων, 

αντιγόνων δηλαδή που παρουσιάζονται στην επιφάνεια των ισχαιµικών 

κυττάρων και προκαλούν την προσκόλληση ήδη κυκλοφορούντων 

αντισωµάτων και την επακόλουθη ενεργοποίηση του συµπληρώµατος, 

έχει βοηθήσει στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας της βλάβης από Ι/Ε. 
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Τέτοια νεοαντιγόνα είναι η µυοσίνη (myosin)  καθώς και η ανεξίνη 4 

(annexin IV, 13, 14).  

Είναι πολύ σηµαντικό να τονίσουµε ότι τα πιο πάνω τοπικά 

σήµατα και µόρια ανοσολογικής απάντησης είναι δυνατόν να εισέλθουν 

στην κυκλοφορία και να ξεκινήσουν µια γενικευµένη ανοσολογική 

απάντηση που θα έχει σαν αποτέλεσµα την παρουσία πολλαπλής 

οργανικής βλάβης.  

Α1.Παθολογικές καταστάσεις που σχετίζονται µε την βλάβη 
ισχαιµίας επαναιµάτωσης 

 

Η βλάβη Ι/Ε κατέχει σηµαντικό ρόλο στον αριθµό των µεταβλητών 

που καθορίζουν την έκβαση σοβαρών παθολογικών οντοτήτων, όπως το 

σοβαρό τραύµα, αιµορραγικό σοκ, µεταµόσχευση οργάνων, αυτοάνοσα 

νοσήµατα (αγγειίτιδες) και καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις (bypass, 

stent).   

Όπως γίνεται κατανοητό είναι πολύ σηµαντικό να κατανοήσουµε 

την παθοφυσιολογίας της βλάβης Ι/Ε. Προς αυτή την κατεύθυνση, σε 

αυτή τη διδακτορική διατριβή γίνεται µια προσπάθεια εξερεύνησης και 

κατανόησης των κυτταρικών και µοριακών διεργασιών που διέπουν την 

βλάβη Ι/Ε. 

Α1.1. Μεταµόσχευση οργάνων 
Η διάρκεια που παραµένει εκτός σώµατος το µεταµοσχευµένο 

όργανο καθορίζει και το βαθµό της ισχαιµικής βλάβης που οφείλεται 

κυρίως στην  απουσία ATP, στην διαταραχή της κυτταρικής µεµβράνης 

και την αυξηµένη παραγωγή ελεύθερων ριζών οξυγόνου (15, 16). Με την 

επιτυχή µεταµόσχευση του οργάνου και την επακόλουθη επαναιµάτωση, 
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αυξηµένα επίπεδα αντιδραστικών ριζών οξυγόνου εισέρχονται στον 

οργανισµό και δυνητικά είναι ικανά να προκαλέσουν τοπική καταστροφή. 

Ένας φαύλος κύκλος ξεκινάει όταν κυτοκίνες και χyµοκίνες που 

παράγονται από το κατεστραµµένο όργανο ενισχύουν την τοπική 

φλεγµονώδη αντίδραση και αυξάνουν την τοπική βλάβη. Παραδείγµατος 

χάρη, ο παράγοντας νέκρωσης-α  (tumor necrosis factor (TNF)-alpha), η 

ιντερφερόνη-γ (interferon-gamma) και η ιντερλευκίνη-1 και 8 (IL-1 and IL-

8) προκαλούν µια µεγάλη µετανάστευση λευκοκυττάρων στο 

µεταµοσχευµένο όργανο (17). Επιπρόσθετα, η ενεργοποίηση των 

αιµοπεταλίων και ο επακόλουθος σχηµατισµός θρόµβων αυξάνει την 

απόρριψη του µοσχεύµατος. Οι µελέτες πάνω στην παθοφυσιολογία της 

βλάβης Ι/Ε βοήθησαν στην ανάπτυξη καινούργιων µεθόδων συντήρησης 

του µοσχεύµατος όπως η διατήρηση του ασθενούς σε µια αιµοδυναµική 

σταθερότητα µε χορήγηση υγρών και καλή οξυγόνωση. Όσον αφορά το 

ίδιο το µόσχευµα, νέες τεχνικές υποθερµίας, κατάψυξης και συντηρητικής 

απόψυξης έχουν µειώσει τα περιστατικά απόρριψης από τον οργανισµό  

(18). 

Α1.2.Τεχνικές διόρθωσης αποφραγµένων αγγείων 
  

Με τον όρο αγγειοπλαστική εννοούµε τις εργασίες εκείνες που 

στοχεύουν στην θεραπεία µερικώς ή πλήρως αποφραγµένων αγγείων. 

Αν και ελάχιστα επεµβατικές οι θεραπείες αυτές έχουν συνδεθεί µε 

αριθµό ανεπιθύµητων παρενεργειών όπως αρρυθµίες επαναιµάτωσης, 

αύξηση της περιοχής του εµφράγµατος, νεφρική ανεπάρκεια, αιµορραγία 

και θροµβώσεις. Σε αυτές µπορεί να συµπεριληφθεί και η σπάνια µεν 
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αλλά θανατηφόρα δε, παρενέργεια η λεγόµενο σύνδροµο 

υπεραιµάτωσης.  Η συνεχής δουλειά που γίνεται σε επίπεδο τόσο της 

βασικής αλλά και της κλινικής έρευνας οδήγησε στην ανακάλυψη νέων 

και πιο αποτελεσµατικών υλικών (stent) και µεθόδων απεικόνισης σε 

πραγµατικό χρόνο µε αποτέλεσµα την µείωση αυτών των παρενεργειών 

(19-22). 

Α1.3.Αιµορραγία/Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 
 

Η ακατάσχετη αιµορραγία είναι µια από τις κύριες αιτίες της 

πολλαπλής ανεπάρκειας οργάνων όπως και του συνδρόµου 

αναπνευστικής δυσχέρειας (23,24). Μια µεγάλη απώλεια αίµατος 

προκαλεί µια συστηµική αγγειοσύσπαση µε στόχο την παροχέτευση 

αίµατος σε καίρια όργανα όπως η καρδιά και ο εγκέφαλος. Την ίδια ώρα 

άλλα όργανα όπως το έντερο υποαιµατώνονται οδηγώντας σε 

λειτουργική ισχαιµία. Ως απάντηση στην ισχαιµία έχουµε σε πρώτο 

στάδιο παραγωγή αντιδραστικών ριζών οξυγόνου, τοπικά παραγόµενες 

κυτοκίνες (TNF-a, IL-6, and IL-8, την ενεργοποίησή του συµπληρώµατος 

(25,26)  και την επιστράτευση των ουδετερόφιλων, µακροφάγων 

αιµοπεταλίων και  σε δεύτερο χρόνο την παρουσία Τ και Β 

λεµφοκυττάρων. Όπως καταλαβαίνετε σε περίπτωση άµεσης 

αποκατάστασης της αιµατικής ροής υπάρχει µεγάλη πιθανότητα, τα 

κύτταρα αυτά να ενεργοποιηθούν και µέσω της κυκλοφορίας να 

δηµιουργήσουν µια γενικευµένη φλεγµονώδη αντίδραση που θα 

προκαλέσει ζηµία σε ζωτικά όργανα του σώµατος όπως νεφρούς, ήπαρ 

κτλ (24-26). Με αυτή την προϋπόθεση µια άµεση θεραπευτική ενέργεια 
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είναι αναγκαία. Όντως, η χρήση διαφόρων σκευασµάτων όπως το 

αντίσωµα εναντίων του παράγοντα συµπληρώµατος C5a (anti-C5a,27) ή 

o παράγοντας αναστολής του συµπληρώµατος DAF (28) σε πειραµατικά 

µοντέλα επαγόµενης βλάβης Ι/Ε κατάφεραν να αποτρέψουν τα 

καταστροφικά φαινόµενα της Ι/Ε µέχρι φυσικά να αποκατασταθεί η 

φυσιολογική αιµατική ροή. Αυτό που αποµένει είναι να δοκιµαστούν οι 

τεχνικές αυτές στον άνθρωπο και να αποδειχτεί αν είναι τόσο 

αποτελεσµατικές όσο και στα ζώα.  

Α1.4.Αυτοανοσία 
 Στα πλαίσια των αυτοάνοσων νοσηµάτων η βλάβη Ι/Ε εµπλέκεται 

κυρίως στις ασθένειες εκείνες που προκαλούν αγγειοπάθειες και 

αγγειίτιδες. Μερικά από αυτά είναι ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος 

(ΣΕΛ) (29,30) , ρευµατοειδής αρθρίτιδα (ΡΑ,31) και το σκληρόδερµα (32). 

Στην περιοχή του κατεστραµµένου αγγειακού ιστού είναι εκτεθειµένα 

διάφορα αντιγόνα στα οποία ανα πάσα στιγµή µπορούν να συνδεθούν τα 

ήδη υπάρχοντα αυτοαντισώµατα. Αυτά µε την σειρά τους, µετά τη 

δηµιουργία του συµπλέγµατος αντίσωµα-αντιγόνο, µπόρουν να 

ενεργοποιήσουν µια ολοκληρωµένη απάντηση του ανοσοποιητικού 

συστήµατος συµπεριλαµβανοµένου την έναρξη του καταρράκτη του 

συµπληρώµατος, την επιστράτευση των ουδετερόφιλων και την 

παραγωγή τοπικών κυτοκινών. Η τοπική αντίδραση αυτή θα 

δηµιουργήσει καινούργιες αντιδραστικές ρίζες οξυγόνου ανοίγοντας έτσι 

ένα καινούργιο φαύλο κύκλο ιστικής βλάβης. Τελικό αποτέλεσµα αυτής 

της διεργασίας είναι η φλεγµονή των αγγείων, η επακόλουθη στένωση 

τους και η ισχαιµία του αντίστοιχου οργάνου. Οποιαδήποτε µορφή 
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ισχαιµίας η βλάβης σε αποµακρυσµένο σηµείο από την αρχική ιστική 

καταστροφή είναι φυσιολογικό να επιβαρύνει την κατάσταση.  (33-34).  

Α2.Πως παρουσιάζεται η βλάβη Ι/Ε στα διάφορα όργανα 
  

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η βλάβη Ι/Ε µπόρει να παρουσιαστεί σε 

κάθε όργανο µε πολλές παραλλαγές. Αυτό φαίνεται και απο την πλειάδα 

των πειραµατικών ζωικών µοντέλων που έχουν χρησιµοποιηθεί στα 

διάφορα εργαστήρια ανά τον κόσµο για την µελέτη της παθοφυσιολογίας 

της βλάβης Ι/Ε. Παρόλο που πολλοί µηχανισµοί βλάβης µπορεί να 

συνυπάρχουν µεταξύ των διαφόρων οργάνων το σηµαντικό για µας είναι 

να ανακαλύψουµε τα στοιχεία αυτά που κάνουν το κάθε όργανο 

ξεχωριστό και πως να µπορέσουµε να σχεδιάσουµε αποδοτικές και 

στοχευµένες θεραπείες για κάθε όργανο. Στον πίνακα 1 παρουσιάζουµε 

τα διάφορα αυτά πειραµατικά µοντέλα και τα ρυθµιστικά στοιχεία όπως 

αυτά αναφέρονται στην βιβλιογραφία (Πίνακας 1).  
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Πίνακας 1: Βλάβη Ι/Ε και οι ρυθµιστές της σε διάφορα όργανα. 
 

ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 

ΗΠΑΡ 

Αντιδραστικές Ρίζες Οξυγόνου, κύτταρα 
Kupffer, Συµπλήρωµα, Οξυγενάση της 
Αίµης 1. 

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ 

Αντιδραστικές Ρίζες Οξυγόνου, 
Συµπλήρωµα, Ουδετερόφιλα, Τ 
λεµφοκύτταρα. 

ΝΕΦΡΟΙ 

Εναλλακτικό Μονοπάτι Ενεργοποίησης του 
Συµπληρώµατος, Ουδετερόφιλα Β και Τ 
λεµφοκύτταρα. 

ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ 

Ενεργοποίηση αιµοπεταλίων, 
Αντιδραστικές Ρίζες Οξυγόνου, 
Αντιδραστικές Ρίζες Νιτρωδών, Toll-like 
υποδοχείς και η συνθετάση του οξειδίου 
του αζώτου. 

ΚΑΡΔΙΑ 
Οµοιόσταση Ηλεκτρολυτών, Συµπλήρωµα, 
C αντιδρώσα πρωτεΐνη 

ΣΚΕΛΕΤΙΚΟΙ ΜΥΕΣ 
Αντιδραστικές Ρίζες οξυγόνου, 
Ουδετερόφιλα και Συµπλήρωµα. 
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Η ηπατική βλάβη Ι/Ε συναντάται κυρίως στις εγχειρήσεις ήπατος 

όπως η µεταµόσχευση και στις περιπτώσεις γενικευµένου εκτεταµένου 

τραύµατος. Οι κυριότεροι ρυθµιστές σε αυτή την περίπτωση είναι η 

Αντιδραστικές Ρίζες Οξυγόνου, η ενεργοποίηση του Συµπληρώµατος, η 

επιστράτευση των κυττάρων Kuppfer, των ουδετερόφιλων, Β και Τ 

λεµφοκυττάρων (35-37). 

Στην περίπτωση της καρδιάς καταστάσεις όπως το stunning 

myocardium, το καρδιακό έµφραγµα και η µεταµόσχευση καρδιάς µπορεί 

να περιπλεκτούν µε την βλάβη Ι/Ε. Επιπρόσθετα από τα µόρια ρυθµιστές 

που αναφέραµε πιο πάνω, στην περίπτωση της καρδιάς σηµαντικό ρόλο 

παίζει η οµοιόσταση των ιόντων στον καρδιακό µυ. Μια οµοιόσταση που 

διαταράσσεται άµεσα από την βλάβη Ι/Ε. Η βλάβη Ι/Ε µπορεί να 

προκαλέσει µια ραγδαία αλλαγή στο pH που µε την σειρά της επηρεάζει 

άµεσα την ισορροπία των ιόντων ασβεστίου προκαλώντας θανατηφόρες 

αρρυθµίες (38-40). 

Η πνευµονική βλάβη Ι/Ε σχετίζεται µε αυξηµένη αγγειακή 

διαπερατότητα, πνευµονικό οίδηµα και πνευµονική υπέρταση. 

Καταστάσεις που επηρεάζουν άµεσα πολλές παθολογίες των πνευµόνων 

όπως,  η µεταµόσχευση, το καρδιοπνευµονικό bypass, η πνευµονική 

εµβολή και το τραύµα του πνευµονικού παρεγχύµατος. Τα κυριότερα 

µόρια που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην έναρξη και στην εξάπλωση 

της βλάβης είναι η ενεργοποίηση των αιµοπεταλίων, ο σχηµατισµός 

αντιδραστικών ριζών οξυγόνου και αζώτου και φυσικά το συµπλήρωµα 

(41-43). 



	   14	  

Πολύ σηµαντική είναι η συµµετοχή του εναλλακτικού µονοπατιού 

ενεργοποίησης του συµπληρώµατος στην έκφραση της βλάβης Ι/Ε στην 

περίπτωση των νεφρών. Πειραµατικά µοντέλα ποντικιών έχουν αναδείξει 

την σηµασία του παράγοντα Β, κεντρικό συστατικό στην ενεργοποίηση 

του εναλλακτικού µονοπατιού του συµπληρώµατος. Περαιτέρω µελέτη 

της συγκεκριµένης παθοφυσιολογίας θα βοηθήσει στον καλύτερο 

σχεδιασµό θεραπευτικών µέσων για καταστάσεις όπως η µεταµόσχευση 

νεφρών και η οξεία νεφρική ανεπάρκεια. (44,45). 

Περιφερική αρτηριοπάθεια, Σύνδροµο Διαµερίσµατος, εκτεταµένο 

τραύµα, και συµπιεστικό τραύµα είναι µερικές από τις παθολογικές 

καταστάσεις στο σκελετικό µυ κατά τις οποίες µπορούµε να 

συναντήσουµε την βλάβη Ι/Ε. Τοπική παραγωγή φλεγµονωδών 

κυτοκινών όπως η IL-1, IL-6, θροµβοξάνη Α2 και ο παράγοντας 

νέκρωσης του όγκου TNF µαζί µε την επιστράτευση ουδετεροφίλων είναι  

οι κυριότεροι παίκτες στην ρύθµιση της βλάβης Ι/Ε στον σκελετικό µυ.  

Επιπρόσθετα ο ρόλος του συµπληρώµατος έχει περιγραφεί σε διάφορες 

µελέτες. Στην περίπτωση του σκελετικού µυ είναι πολύ σηµαντικό η 

άµεση θεραπευτική επέµβαση έτσι ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα 

(46-48).  

Όσο αφορά το γαστρεντερικό σύστηµα, συναντάµε την βλάβη Ι/Ε 

στην στην οξέια και χρόνια µεσεντέρια ισχαιµία και στην ισχαιµική 

κολίτιδα. Η έλλειψη οξυγόνου στο εντερικά κύτταρα προκαλεί διαταραχή 

των µιτοχονδρίων, παράλληλη παραγωγή αντιδραστικών ριζών οξυγόνου 

και τελικά οδηγεί στον κυτταρικό θάνατο. Η επακόλουθη ενεργοποίηση 

του συµπληρώµατος, η επιστράτευση των ουδετεροφίλων και Τ 
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λεµφοκυττάρων καθώς και η παρουσία ενεργοποιηµένων αιµοπεταλίων 

οδηγεί στην ιστική εντερική καταστροφή (49-51). 

Όπως γίνεται κατανοητό από τα παραπάνω, στην παθοφυσιολογία 

της βλάβης Ι/Ε εµπλέκονται σχεδόν όλα τα µέρη και οι παράγοντες της 

ανοσολογικής µας απάντησης. Το κλειδί είναι να κατανοήσουµε τους 

διακριτούς ρόλους των επιµέρους µορίων αν υπάρχουν µε απώτερο 

στόχο τον σχεδιασµό και την εφαρµογή σωστών θεραπευτικών µέτρων 

για το καλό των ασθενών µας. Στις πιο κάτω παραγράφους αναλύουµε 

τους πιο σηµαντικούς παράγοντες της ανοσολογικής απάντησης και 

καταγράφουµε το τι είναι γνωστό µέχρι σήµερα για την συµµετοχή τους 

στην ανάπτυξη της ιστικής καταστροφής µετά από βλάβη Ι/Ε.  

Β.Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΒΛΑΒΗ Ι/Ε  

 

Β1.Ουδετερόφιλα 
	  

Τα ουδετερόφιλα είναι τα πρώτα κύτταρα που εµφανίζονται στην 

περιοχή της φλεγµονής (52). Πειραµατικά µοντέλα ποντικιών όπου έχουν 

παρεµποδίσει την πλήρη ωρίµανση και δράση των  ουδετεροφίλων µε 

την χρήση αντισωµάτων ή γονιδιακών παρεµβάσεων δεν έχουν 

παρουσιάσει βλάβη Ι/Ε µετά από την αντίστοιχη εφαρµογή του 

πρωτοκόλλου για την πρόκληση βλάβης Ι/Ε (53-55). Μπλοκάρισµα των 

µορίων συγκόλλησης ICAM-1, και CD11/CD18 οδηγεί στην αντιστροφή 

της µετανάστευσης ουδετεροφίλων στην περιοχή της βλάβης και 

επακόλουθη µείωση της ιστικής καταστροφής µετά από επαγόµενη 

βλάβη Ι/Ε (56-57). Επιπρόσθετα, η χρήση άλλων πειραµατικών µοντέλων 

έχει αναδείξει και άλλους ρυθµιστές της λειτουργίας των ουδετεροφίλων 
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όπως είναι ο ηπατικός αυξητικός παράγοντας (HGF/c-met), ο 

παράγοντας ενεργοιποίησης αιµοπεταλίων (PAF), ο ιστικός παράγοντας 

του πλασµινογόνου (TPA), η C-αντιδρούσα πρωτεΐνη , CD44 και ο 

υποδοχέας της αδενοσίνης A2A (58-62). 

Πρόσφατη µελέτη έχει αναδείξει την σηµασία της ενεργοποίησης 

του inflammasome Nlrp3, της ενδοκυττάριας διαβάθµισης πυκνότητας του 

χηµειοτακτικού παράγοντα πολυµορφοπύρηνων CXCL2 (Chemokine (C-

X-C  ligand 2) και της σηµατοδότησης µέσω N-formyl πεπτιδικού 

υποδοχέα 1 (FPR1), ως κύριους ρυθµιστές της διακίνησης των 

ουδετεροφίλων από τον υγιή ιστό στην περιοχή της βλάβης (63). Αυτό 

που αποµένει είναι περισσότερες µελέτες έτσι ώστε να δούµε την 

σηµασία αυτών των παραγόντων και στην έκφραση της βλάβης Ι/Ε.  

Μια σηµαντική ανακάλυψη που αναβαθµίζει των ρόλων των 

ουδετερόφιλων έχει γίνει πρόσφατα σε πειραµατικά µοντέλα ποντικιών 

επαγόµενης βλάβης Ι/Ε στους νεφρούς. Στα µοντέλα αυτά , τα 

ουδετερόφιλα ήταν ικανά να παράξουν ιντερλευκίνη 17, να ελέγξουν την 

ενεργοποίηση των κυττάρων φυσικών-φονιάδων, παραγωγή 

ιντερφερόνης-γ και να προκαλέσουν εκτεταµένη ζηµιάς στους νεφρούς 

(64).  

Παρόλο που o ρόλος των ουδετεροφίλων και η τροποποίηση της 

δράσης τους έχει πολύ καλά χαρακτηριστεί χρειάζονται περαιτέρω 

µελέτες ώστε να είµαστε ικανοί να µεταφέρουµε της γνώση αυτή στην 

κλινική πράξη. 



	   17	  

 

Β2.Κύτταρα φυσικοί-φονιάδες (κύτταρα ΝΚ)  
  

Χρειάζονται πολλές µελέτες ακόµη για να καθορίσουµε το ρόλο 

των κυττάρων αυτών στην παθοφυσιολογία της βλάβης Ι/Ε. Μια 

πρόσφατη µελέτη έχει αποδείξει ότι τα κύτταρα ΝΚ, είναι ικανά να 

επιτεθούν στα επιθηλιακά κύτταρα των νεφρικών σωληναρίων σε 

πειραµατικό µοντέλο ποντικιών µε επαγόµενη βλάβη Ι/Ε στους νεφρούς. 

Συγκεκριµένα τα επιθηλιακά κύτταρα των νεφρικών σωληναρίων µετά την 

βλάβη Ι/Ε εκφράζουν το επιφανειακό µόριο retinoic acid early inducible 

gene (Rae)-1, το οποίο είναι ικανό να δεθεί στον υποδοχέα των κυττάρων 

ΝΚ, (ΝΚG2D) και να τα ενεργοποιήσει.  Στην ίδια µελέτη οι µελετητές 

έδειξαν ότι η εξάλειψη τον κυττάρων ΝΚ από τον οργανισµό των 

ποντικιών µείωσε το επίπεδο της παρατηρούµενης ιστικής καταστροφής 

µετά από βλάβη Ι/Ε (65). Στην θεωρία αυτή όµως αντιτίθενται άλλες 

µελέτες που λένε ότι στην ουσία µόνο τα κύτταρα ΝΚ Τ, µια 

υποκατηγορία των Τ λεµφοκυττάρων, είναι υπεύθυνα για την ιστική 

καταστροφή που βλέπουµε και όχι τα κύτταρα ΝΚ (66). Όπως γίνεται 

κατανοητό, η µελέτη για το ρόλο των κυττάρων ΝΚ πρέπει να συνεχιστεί 

για να ξεκαθαρίσει το αµφιλεγόµενο αυτό τοπίο.  

Β3.Μονοκύτταρα / Μακροφάγα 
 

Η εξάλειψη των µακροφάγων σε πειραµατικό µοντέλο ποντικιών 

µε επαγόµενη βλάβη Ι/Ε µε την χρήση liposomal clodronate (LC) έδειξε 

ότι τα ποντίκια αυτά παρουσίασαν λιγότερη ιστική καταστροφή από αυτά 

των µαρτύρων (67). Σε αυτό έρχονται να προστεθούν και άλλες µελέτες 
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που αναδεικνύουν την σηµασία µορίων υπεύθυνων για την διακίνηση των 

µονοκυττάρων και µακροφάγων στον οργανισµό όπως το 

CCR2/CX3CR1 (68). Από την άλλη πλευρά, η ευεργετική  συµµετοχή των 

µακροφάγων στην παθοφυσιολογία της βλάβης Ι/Ε στο ήπαρ έχει 

προταθεί. Συγκεκριµένα, η γονιδιακή εξάλειψη των θετικών στο αντιγόνο 

CD11b µακροφάγων από ένα πειραµατικό µοντέλο ποντικιού µε 

επαγόµενη ηπατική βλάβη Ι/Ε είχε αντίθετα αποτελέσµατα από τα 

αναµενόµενα δηλαδή τα ποντίκια αυτά είχαν µεγαλύτερη ηπατική 

καταστροφή απ ότι τα control ποντίκια. Η παρατήρηση αυτή αποδείχθηκε 

ότι οφειλόταν στην δράση της οξυγενάσης της αίµης 1 (HO-1), τόσο στην 

διαφοροποίηση των µακροφάγων αλλά και στις αντιοξειδωτικές και 

αντιφλεγµονώδεις δράσεις της (69).  

Μια πρόσφατη σηµαντική µελέτη έχει αναδείξει την διπλή 

λειτουργία των µακροφάγων στην ρύθµιση της τοπικής καταστροφής 

µετά από βλάβη Ι/Ε σε πειραµατικά µοντέλα επαγόµενης νεφρικής 

βλάβης Ι/Ε. Συγκεκριµένα, στα πρώιµα στάδια της βλάβης, τα µακροφάγα 

κατηγορίας M1 είναι ικανά να παράξουν σηµαντικά ποσά 

προφλεγµονωδών κυτταροκινών και να προκαλέσουν νεφρική ιστική 

καταστροφή. Σε µεταγενέστερο στάδιο όµως υπερτερούν τα µακροφάγα 

τύπου Μ2, τα οποία είναι ικανά να καταστέλλουν την προηγούµενη 

απάντηση και να βοηθήσουν στην επιδιόρθωση των ιστών (70). 

Εποµένως αυτό που µαθαίνουµε εδώ είναι ότι πολύ πιθανόν, να έχει 

µεγάλη σηµασία όχι µόνο το τι είδος κυττάρων θέλουµε να θεραπεύσουµε 

αλλά και η χρονική στιγµή που θα αποφασίσουµε να δώσουµε θεραπεία.  
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Β4.Δενδριτικά Κύτταρα 
 

Τα δενδριτικά κύτταρα (ΔΚ), είναι τα κατεξοχήν 

αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα του οργανισµού. Είναι ικανά, µε 

διάφορους τρόπους, να ρυθµίσουν τόσο την λειτουργία και την 

διαφοροποίηση των Τ και Β λεµφοκυττάρων αλλά και την αντίδραση του 

οργανισµού στα αυτοαντιγόνα ελέγχοντας έτσι την διατήρηση της  ανοχής 

(71-74). Τα ΔΚ προέρχονται από το µυελό των οστών και µέσω της 

κυκλοφορίας εγκαθίστανται στους εκάστοτε ιστούς και ενεργοποιούνται 

µε την παρουσία αντιγόνων, τα οποία φαγωκυτταρώνουν και µε την 

κατάλληλη επεξεργασία τα παρουσιάζουν στα κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήµατος. Ανάλογα µε τα ερεθίσµατα που λαµβάνουν, 

τα ΔΚ µπορούν να χωριστούν σε δυο µεγάλες κατηγορίες τα 

πλασµατοειδή (ΠΔΚ) και τα µυελοειδή (ΜΔΚ, 75).  

Στην περίπτωση της βλάβης Ι/Ε έχει αποδειχθεί ότι τα ΔΚ είναι 

ικανά να µεταναστεύσουν στην περιοχή της βλάβης και να ρυθµίσουν την 

φλεγµονώση αντίδραση µε την παραγωγή ιντερφερόνης-γ και  

ιντερλευκίνης-12.  Σε πειραµατικά µοντέλα ποντικιών επαγόµενης 

νεφρικής βλάβης Ι/Ε, οι επιστήµονες έδειξαν την σηµασία των µορίων 

προσκόλλησης P-selectin και ΙCAM-1 στην διαφοροποίηση και στην 

δράση των ΔΚ (75-78). 

Η αλληλεπίδραση των ΔΚ µε το συµπλήρωµα έχει γίνει επίσης 

γνωστή. Τα ΔΚ εκφράζουν στην επιφάνεια τους υποδοχείς για το 

συµπλήρωµα, όπως  το CD46, CD55 kai C1q και µπόρουν πολύ εύκολα 

να ρυθµίσουν όχι µόνο το µέγεθος της ενεργοποίησης του 
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συµπληρώµατος αλλά και να καθορίσουν την τύχη των Τ λεµφοκυττάρων 

αφού όπως έχει δείξει µια πρόσφατη µελέτη στην απουσία σωστής 

διέγερσης των ΔΚ τα Τ λεµφοκύτταρα δεν ήταν ικανά να ενεργοποιηθούν 

και να ωριµάσουν µε το σωστό τρόπο (79).  

Η ικανότητα των ΔΚ να επηρεάζουν το τοπικό περιβάλλον της 

ιστικής καταστροφής µε την παραγωγή φλεγµονωδών κυτταροκινών, το 

εύρος της ενεργοποίησης του συµπληρώµατος αλλά και την 

διαφοροποίηση των Τ λεµφοκυττάρων  τα καθιστά πιθανό θεραπευτικό 

στόχο στην αντιµετώπιση της βλάβης Ι/Ε. Παρόλα αυτά χρειάζονται 

πολλές µελέτες ακόµη για να ανακαλύψουµε πως το ΔΚ ρυθµίζει ελέγχει 

όλους αυτούς τους παράγοντες έτσι ώστε να κατανοήσουµε καλύτερα 

αυτό το περίπλοκο σύστηµα.   

Β5.Β λεµφοκύτταρα  
 

Η συµµετοχή των Β λεµφοκυττάρων στην έκφραση της ιστικής 

καταστροφής µετά από ισχαιµία επαναιµάτωση οφείλεται στην ικανότητα 

των κυττάρων αυτών να παρουσιάζουν αντιγόνα, να  παράγουν 

αντισώµατα και ρυθµιστικές κυτταροκίνες (80). 

Συγκεκριµένα, σε πειραµατικά µοντέλα ποντικιών µε εντερική 

βλάβη Ι/Ε  όπου είχαν εξαλειφθεί τα Β λεµφοκύτταρα µε την χρήση 

αντισωµάτων CD20,έχει παρουσιαστεί ότι τα ποντίκια αυτά είχαν πολύ 

µειωµένο ποσοστό ιστικής βλάβης από τα κανονικά ποντίκια. Τα 

κανονικά ποντίκια µετά την επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε παρουσίασαν 

µια αύξηση στην χηµοκίνη CXCL13 η οποία βοήθησε τα CXCR5+ Β 



	   21	  

λεµφοκύτταρα να µεταφερθούν στο σηµείο της βλάβης και να συµβάλουν 

στο ποσοστό της εντερικής καταστροφής (81).  

Παραδόξως, η χρήση ποντικιών που λόγω γονιδιακής µετάλλαξης 

στην βαριά αλυσίδα της IgM  δεν µπορούν να έχουν ώριµα Β 

λεµφοκύτταρα (ποντίκια µΜΤ,82), έχει δώσει αντίθετα αποτελέσµατα  σε 

δύο διαφορετικές µελέτες. Στην πρώτη µελέτη, συγκεκριµένα σε 

πειραµατικά µοντέλα ποντικιών νεφρικής βλάβης Ι/Ε αποδείχθηκε ότι η 

απουσία Β λεµφοκυττάρων ήταν ευεργετική για τον οργανισµό καθώς δεν 

παρουσίασαν καµία ιστική νεφρική καταστροφή και η εξήγηση που 

έδωσαν οι µελετητές ήταν η απουσία κυκλοφορούντων αντισωµάτων που 

δυνητικά θα µπορούσαν να συνδεθούν µε τα νεοεµφανιζόµενα αντιγόνα 

και να ενεργοποιήσουν το καταρράκτη του συµπληρώµατος. Όντως, µε 

την µετάγγιση φυσιολογικού ορού από κανονικά ποντίκια, κατάφεραν να 

επαναφέρουν την νεφρική βλάβη στα ποντίκια µΜΤ ενισχύοντας έτσι τους 

ισχυρισµούς τους (83). Η δεύτερη µελέτη όµως καθόρισε ποια υποοµάδα 

Β λεµφοκυττάρων είναι υπεύθυνη καθώς τα παραπάνω ποντίκια µΜΤ 

παρουσίασαν µεγαλύτερη νεφρική ζηµιά σε σύγκριση µε τα ποντίκια µΜΤ 

που τους είχαν αφαιρεθεί µόνο τα περιτοναϊκά Β λεµφοκύτταρα και όχι 

όλα τα Β λεµφοκύτταρα (84). 

Το σηµαντικό που πρέπει να κρατήσουµε από την µελέτη των Β 

λεµφοκυττάρων είναι ότι τα κύτταρα αυτά είναι ικανά να προσαρµοστούν 

ανα πάσα στιγµή στο περιβάλλον τους και στον ιστό στον οποίο 

βρίσκονται και η ισορροπία µεταξύ προφλεγµονωδών και 

αντιφλεγµονωδών Β λεµφοκυττάρων καθορίζεται από πολλά σήµατα τα 

οποία πρέπει να µελετήσουµε και να κατανοήσουµε καλύτερα. 
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Β6.Αντισώµατα 
 

Τα κυκλοφορούντα αντισώµατα συµµετέχουν στην 

παθοφυσιολογία της βλάβης Ι/Ε κυρίως λόγω της ικανότητας τους να 

ενεργοποιούν το κλασσικό µονοπάτι του Συµπληρώµατος. Μελέτες σε 

πειραµατικά µοντέλα ποντικιών Rag2, τα οποία δεν έχουν καθόλου 

λεµφοκύτταρα και αντισώµατα ανέδειξαν την σηµασία των τελευταίων. 

Συγκεκριµένα, τα ποντίκια αυτά δεν παρουσιάζουν ιστική καταστροφή 

µετά από επαγόµενη βλάβη Ι/Ε παρά µόνο όταν µεταγγιστούν µε ορό 

από φυσιολογικά ποντίκια τα οποία έχουν όλη την γκάµα των 

αντισωµάτων. Περαιτέρω µελέτες, οδήγησαν στην ανακάλυψη ενός από 

τα αντισώµατα που είναι υπεύθυνο για την συµµετοχή του στην έκφραση 

της βλάβης. Ανήκει στην κατηγορία των  IgM ανοσοσφαιρινών και είναι 

γνωστό σαν CM22, το οποίο αναγνωρίζει ένα επίτοπο στην περιοχή του 

γονιδίου της non-muscle myosin heavy chain type II (NMHC-II)  (85,86). 

Το µόριο αυτό βρίσκεται στην επιφάνεια των ισχαιµικών κυττάρων µετά 

από βλάβη Ι/Ε αλλά όχι στα φυσιολογικά κύτταρα. Ακόµα και η 

ανθρώπινη ΙgM ανοσοσφαιρίνη ήταν ικανή να επαναφέρει την ιστική 

καταστροφή µετά από µετάγγιση στα πειραµατικά ποντίκια RAG (87).  

Επιπρόσθετα, τα πειραµατικά µοντέλα ποντικιών που δεν 

εκφράζουν τον υποδοχέα 2 του συµπληρώµατος (complement receptor 

2, CR2), ο οποίος είναι απαραίτητος για την πλήρη ανάπτυξη και 

ωρίµανση των Β κυττάρων και κατ’ επέκταση  την σωστή παραγωγή 

αντισωµάτων, παρουσιάζουν πολύ µειωµένη ιστική καταστροφή µετά 

από επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε (88). Επιβεβαιώνοντας την 
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χρησιµότητα των αντισωµάτων αυτών, οι µελετητές απέδειξαν ότι όταν 

µεταγγίσουν τα διαγονιδιακά ποντίκια χωρίς CR2 µε φυσιολογική 

ανοσοσφαιρίνη IgM ή µε Β λεµφοκύτταρα από φυσιολογικά ποντίκια 

επανέρχεται η ιστική καταστροφή µετά από επαγόµενη εντερική βλάβη 

Ι/Ε.  

Άλλα αντισώµατα που έχουν ανακαλυφθεί και συµβάλουν στην 

ανάπτυξη της ιστικής καταστροφής µετά από επαγόµενη βλάβη Ι/Ε στα 

διαγονιδιακά αυτά ποντίκια έκτοτε, είναι τα αντισώµατα εναντίον των 

αρνητικά φορτισµένων φωσφολιπιδίων και της β2 γλυκοπρωτεΐνης 

(89,90).  

Βασισµένοι στο γεγονός ότι διάφορα αντισώµατα από την µεγάλη 

γκάµα του οργανισµού µπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της 

ιστικής καταστροφής, βοήθησε τους επιστήµονες να σχηµατίζουν την 

θεωρία των νεοεπιτόπων (Εικόνα 1). Κατά την διάρκεια της βλάβης Ι/Ε, 

νέοι επίτοποι µεταφέρονται στην επιφάνεια των ισχαιµικών κυττάρων και 

είναι πλέον προσβάσιµοι στα κυκλοφορούντα αντισώµατα του 

οργανισµού. Επαληθεύοντας την υπόθεση αυτή, πρόσφατα 

ανακαλύφτηκε η mAbB5 µια ΙgM ανοσοσφαιρίνη  που συνδέεται άµεσα 

µε την ανεξίνη IV, ένα µόριο που βρίσκεται στην επιφάνεια των 

ισχαιµικών εντερικών κυττάρων µετά από επαγόµενη βλάβη Ι/Ε. Πολύ 

σηµαντικό ήταν το γεγονός ότι πειραµατικά ποντίκια που δεν εκφράζουν 

την ανεξίνη ΙV, παρουσιάζουν πολύ χαµηλά επίπεδα ιστικής εντερικής 

ζηµιάς µετά από επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε (13).  

Η µελέτη των πρωτεϊνών του κυτταροσκελετού ήταν ικανή να 

αναδείξει και άλλους σηµαντικούς παράγοντες που συµµετέχουν στην 
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διεργασία της ιστικής καταστροφής όπως ο πολυµερισµός της ακτίνης. 

Συγκεκριµένα, πειραµατικά µοντέλα ποντικιών µε επαγόµενη εντερική 

βλάβη Ι/Ε και χορήγηση κυτοχαλασίνης D µια ουσία που εµποδίζει τον 

πολυµερισµό της ακτίνης, παρουσίασαν λιγότερη ιστική καταστροφή και 

λιγότερη εναπόθεση IgM παράγοντα συµπληρώµατος 3 (C3) στον 

εντερικό ιστό σε σύγκριση µε τα φυσιολογικά ποντίκια (14). 

 

 

Εικόνα 1: Σχηµατική απεικόνιση της θεωρίας των νεοεπιτόπων 
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Β7. Τ λεµφοκύτταρα 
 

H µεταµόσχευση CD4+ T λεµφοκυττάρων σε πειραµατικά µοντέλα 

διαγονιδιακών ποντικιών RAG µε επαγόµενη βλάβη στο µυοκάρδιο 

ανέδειξε τον κεντρικό ρόλο των κυττάρων αυτών στην οργάνωση της 

ιστικής καταστροφής. Συγκεκριµένα, τα πιο πάνω διαγονιδιακά ποντίκια 

παρουσίασαν µεγαλύτερη ιστική καταστροφή και ιστολογικά και 

µακροσκοπικά συγκριτικά µε τα  ποντίκια που δεν είχαν υποστεί 

µεταµόσχευση (92). Παροµοίως, η µεταµόσχευση CD4+ T 

λεµφοκυττάρων σε πειραµατικό µοντέλο διαγονιδιακών αρουραίων µε 

µεταµόσχευση πνευµόνων (LEWIS rats) έδειξε παρόµοια καταστροφικά 

αποτελέσµατα στα µοσχεύµατα σε σύγκριση µε τους µη 

µεταµοσχευµένους  αρουραίους. Στους αρουραίους αυτούς ανιχνεύθηκε 

µια υπερέκφραση του αντιγόνου CD25 στα πνευµονικά µοσχεύµατα (93). 

Νέες µελέτες έχουν εισάγει επίσης και την διακριτική διαφορά 

µεταξύ των υποοµάδων των Τ  λεµφοκυττάρων. Σε πειραµατικά 

διαγονιδιακά ποντίκια που δεν έχουν CD4 Τ λεµφοκύτταρα λόγω 

απαλοιφής του γονιδίου CD4 παρατηρήθηκε πολύ µειωµένη ιστική 

νεφρική καταστροφή η οποία επανήλθε όταν τα ίδια ποντίκια 

µεταµοσχεύτηκαν µε φυσιολογικά CD4 Τ λεµφοκύτταρα (94). Παρόµοια 

αποτελέσµατα βρέθηκαν και σε πειραµατικά µοντέλα ποντικιών στα 

οποία απενεργοποιήθηκε η ιντερλευκίνη 16, µια σηµαντική πρωτεΐνη που 

βοηθά στην µετακίνηση των Τ λεµφοκυττάρων (95). Την ίδια στιγµή, µια 

άλλη οµάδα επιστηµών κατάφερε να απαλείψει µόνο τα FOXP3+ 

ρυθµιστικά Τ λεµφοκύτταρα από πειραµατικά µοντέλα ποντικιών 
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νεφρικής επαγόµενης βλάβης Ι/Ε µε την χρήση αντισώµατος εναντίων 

του αντιγόνου CD25, και παραδόξως παρατήρησαν ότι τα παραπάνω 

ποντίκια είχαν µεγαλύτερη νεφρική βλάβη από τα φυσιολογικά ποντίκια. 

Συµπέραναν έτσι, ότι τα ρυθµιστικά Τ κύτταρα (Tregs) έχουν ευεργετική 

δράση κατά την διάρκεια της ανοσολογικής απάντησης στην βλάβη Ι/Ε. 

Ως επαλήθευση κατάφεραν να µειώσουν την νεφρική βλάβη και τους 

βιοχηµικούς δείκτες της κρεατινίνης των ποντικιών µε την µεταµόσχευση 

Τreg πίσω στα ίδια πειραµατικά µοντέλα ποντικιών που δεν είχαν Τregs 

(96). Στα ίδια µήκη κύµατος κινήθηκαν και οι µελετητές την ηπατικής 

βλάβης Ι/Ε, καθώς τα  διαγονιδιακά ποντίκια χωρίς θύµο και κατ’ 

επέκταση χωρίς ώριµα Τ λεµφοκύτταρα παρουσίασαν ελαττωµένα 

επίπεδα ιστικής ηπατικής βλάβης σε σύγκριση µε τα φυσιολογικά 

WTBALB/c διαγονιδιακά ποντίκια (97). 

Παρόµοια ήταν και τα αποτελέσµατα σε πειραµατικά µοντέλα 

επαγόµενης εντερικής βλάβης Ι/Ε. Οι µελέτες έχουν δείξει ότι από την 

πρώτη κιόλας ώρα της επαναιµάτωσης κάνουν αισθητή την εµφάνιση 

τους στο έντερο των WT C57BL/6  τα CD4+ Τ λεµφοκύτταρα (80). Ακόµη 

µεγαλύτερη συγκέντρωση και κατ επέκταση ζηµιά στο έντερο 

παρατηρήθηκε και στα διαγονιδιακά ποντίκια B6 MRL/lpr. Το πιο 

σηµαντικό όµως της παραπάνω µελέτης ήταν ότι CD4+ T λεµφοκύτταρα 

αυτά ήταν ικανά να παράξουν IL-17 ενοχοποιώντας έτσι την υποοµάδα 

των Τ λεµφοκυττάρων τα λεγόµενα Th17 για την έκφραση της ιστικής 

καταστροφής (80). Επιβεβαιώνοντας την πιο πάνω υπόθεση, η χρήση 

διαγονιδιακών µοντέλων ποντικιών που δεν εκφράζουν τον υποδοχέα IL-

23 (IL23p19-/-) απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη των  Τh17 και την 
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απάντηση στην I:   έδειξε ότι τα ποντίκια αυτά ήταν προστατευµένα από 

την εντερική καταστροφή µετά από επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε (98). 

Δεν θα ήταν σωστό να µην αναφέρουµε και τα καινούργια 

δεδοµένο, που έρχονται να ενώσουν τον καταρράκτη του 

συµπληρώµατος µε την διαφοροποίηση των Τ κυττάρων. Οι µελέτες 

έχουν αποδείξει ότι ενεργοποίηση των αντιγονοπαρουσιαστικών 

κυττάρων από το παράγοντα του συµπληρώµατος  C3a οδηγεί στην 

παραγωγή της IL-12 και εκτρέπει τη διαφοροποίηση των παρακείµενων Τ 

λεµφοκυττάρων προς την Τh1 απάντηση, που οδηγεί σε φλεγµονώδη 

απάντηση και κατ’ επέκταση σε ιστική καταστροφή. Στην άλλη πλευρά, 

ενεργοποίηση των APC µέσω του υποδοχέα του παράγοντα C5a (C5aR) 

καταστέλλει την παραγωγή IL-12 και εκτρέπει τα Τ λεµφοκύτταρα σε Th2 

απάντηση. Επιπρόσθετα, άµεση ενεργοποίηση του CD46, πάνω στην 

επιφάνεια των Τ κυττάρων, προκαλεί αύξηση της παραγωγής της 

αντιφλεγµονώδους ιντερευκίνης-10. Τα κύτταρα αυτά δεν µπλοκάρουν 

την λειτουργία των ΔΚ όπως θα έπρεπε κανονικά να κάνουν τα Τ 

λεµφοκύτταρα αφήνοντας έτσι τα ΔΚ ετοιµοπόλεµα στην αντιµετώπιση 

των νέων αντιγόνων ειδικά σε περιοχές όπως το έντερο και οι πνεύµονες. 

Επίσης ο ρυθµιστικός ρόλος στην διαφοροποίηση των Τ λεµφοκυττάρων 

του, CD55, CD49 που εκφράζονται στην επιφάνεια τους έχει επίσης 

επαληθευτεί µε τα ίδια αποτελέσµατα (79).  

Όλες οι παραπάνω µελέτες, καθιστούν εµφανή τη σηµασία του 

συµπληρώµατος ως γενικού ρυθµιστή της όλης παθοφυσιολογίας την 

βλάβης Ι/Ε είτε αυτή ξεκινά από τα ουδετερόφιλα, είτε από τα Τ ή Β 

λεµφοκύτταρα γι αυτό και στις πιο κάτω παραγράφους θα 
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προσπαθήσουµε να αναλύσουµε το τι είναι γνωστό µέχρι σήµερα για τη 

σχέση συµπληρώµατος και βλάβης Ι/Ε.  

Γ.Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 
Ι/Ε 

 

Η ενεργοποίηση του συµπληρώµατος γίνεται από τρία διαφορετικά 

µονοπάτια. Το κλασσικό µονοπάτι , το εναλλακτικό µονοπάτι και το 

µονοπάτι της λεκιθίνης. Σηµαντικά µόρια που ρυθµίζουν αυτό το σύνολο 

των 30 περίπου πρωτεϊνών είναι η C3 και C5 κονβερτάσες , το the 

membrane attack complex (MAC) και οι ρυθµιστές CD59,CD55, factor B. 

Τελικός στόχος του καταρράκτη αυτού δεν είναι µόνο η οψωνοποιήση και 

η καταστροφή του κυττάρου αλλά υπάρχουν και παράπλευρες ρυθµίσεις 

που σε καµία περίπτωση δεν είναι ασήµαντες. Συγκεκριµένα, οι διάφοροι 

παράγοντες του συµπληρώµατος είναι σε θέση να ρυθµίζουν την 

διαφοροποίηση των Τ και Β λεµφοκυττάρων και να ενισχύουν τα σήµατα 

επιστράτευσης ουδετεροφίλων (79,99). 

Οι πρόσφατες µελέτες για το ρόλο του συµπληρώµατος στην 

ιστική καταστροφή κατά την διάρκεια της βλάβης Ι/Ε, χρησιµοποιούν 

διάφορους  τρόπους αναστολής του καταρράκτη συµπληρώµατος. Η 

χρήση του παράγοντα του δηλητήριου της κόµπρας (cobra venom factor, 

CVF) είναι ικανή να καταστείλει την ιστική καταστροφή µετά από 

επαγόµενη βλάβη Ι/Ε (100, 101). Επιπρόσθετα, άλλοι αναστολείς όπως ο 

διαλυτός υποδοχέας συµπληρώµατος 1 (soluble complement receptor 1, 

(102-105), ο σχετιζόµενος µε το γονίδιο Υ υποδοχέας του 

συµπληρώµατος (complement receptor-related gene Y,106), ο 

αναστολέας της C1 εστεράσης ( C1 esterase inhibitor,107-110), ο decay-
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accelerating factor (DAF,111), ανταγωνιστές των υποδοχέων του 

παράγοντα C5a και τα  anti-C5 µονοκλωνικά αντισώµατα (112-117), οι 

και η ανοσοσφαιρίνη  IVIG (118) έχουν χρησιµοποιηθεί σε διάφορες 

µελέτες και είναι επίσης ικανοί να µειώσουν την ιστική καταστροφή 

(Εικόνα 2, Πίνακας 2) 

 

Πίνακας 2: Η χρήση διαγονιδιακών ποντικιών και ρυθµιστών του 
συµπληρώµατος σε διάφορα πειραµατικά µοντέλα επαγόµενης 
βλάβης Ι/Ε. 
 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΑ 
ΠΟΝΤΙΚΙΑ 

ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ 
C3, C4, C5 Rag1, Cr2 

MBL,C2/fB, C1q 

Crry-Ig, sCR1,C1 INH, CRIg-

FC,CVF,anti-C5a ab, IVIG,DAF 

ΤΡΑΥΜΑ C4, Rag1 sCR1 

ΚΑΡΔΙΑ Cr2, Rag1, MBL,C1q sCR1,C1-INH anti-C5ab,CVF 

ΝΕΦΡΟΙ C3, C5, C6, Mu, MBL,C4 Anti-factor B ,anti C5a ab 

ΣΚΕΛΕΤΙΚΟΣ 

ΜΥΣ 
 DAF 

ΗΠΑΡ C3, C6 
C5a receptor antagonist Crry-Ig, 

C1-INH,CVF 
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Εικόνα 2: Σχηµατική απεικόνιση των διαφορετικών µονοπατιών του 
συµπληρώµατος και την θέση  στόχου των διαφόρων αναστολέων του 
συµπληρώµατος 
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Η ενεργοποίηση του κλασσικού µονοπατιού του συµπληρώµατος  

είναι µια από τις δράσεις της C-αντιδρούσας πρωτεΐνης (C-reactive 

protein, CRP). Η συνεισφορά της πρωτεΐνης αυτής στην ιστική 

καταστροφή µετά από βλάβη Ι/Ε έχει µελετηθεί σε πειραµατικά µοντέλα 

αρουραίων επαγόµενης εντερικής ή µυοκαρδιακής βλάβης Ι/Ε (119,120). 

Συγκεκριµένα, η χορήγηση ανθρώπινης CRP σε πειραµατικό µοντέλο 

αρουραίου επαγόµενης µυοκαρδιακής βλάβης Ι/Ε, είχε ως αποτέλεσµα 

την σηµαντική αύξηση του µεγέθους του εµφράγµατος και αυτό ήταν 

εξαρτώµενο από το µέγεθος της ενεργοποίησης του συµπληρώµατος 

(120). Επαληθεύοντας, µια παράλληλη µελέτη έδειξε ότι µε την χρήση του 

αναστολέα της CRP(1, 6-bis-phosphocholine-hexane), το µέγεθος του 

εµφράγµατος επιστρέφει στα επίπεδα του φυσιολογικού για το 

πειραµατικό αυτό µοντέλο (121). 

Επιπρόσθετες µελέτες σε πειραµατικά µοντέλα ποντικιών 

επαγόµενης εντερικής βλάβης Ι/Ε, έδειξαν ότι µετά την χορήγηση CRP η 

καταστροφή του εντερικού ιστού αυξάνει ραγδαία, ενώ την ίδια στιγµή η 

χορήγηση του αναστολέα του συµπληρώµατος DAF/CD55 µειώνει την 

ζηµιά και µειώνει την παραγωγή φλεγµονωδών κυτταροκινών όπως η 

ιντερλευκίνη 6 ( IL-6, 122).  Αυτό αποδεικνύει ότι η δράση της CRP περνά 

µέσα από το συµπλήρωµα αυτό καθ’ αυτό.  

H σηµασία του εναλλακτικού µονοπατιού, στον έλεγχο της ιστικής 

ζηµιάς µετά από βλάβη Ι/Ε, έχει µελετηθεί σε πειραµατικά µοντέλα 

διαγονιδιακών ποντικιών µε επαγόµενη νεφρική βλάβη. Τα διαγονιδιακά 

ποντίκια που δεν έχουν τον παράγοντα του συµπληρώµατος C3, φαίνεται 

να προστατεύονται από την νεφρική καταστροφή µετά από βλάβη Ι/Ε σε 
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αντίθεση µε αυτά που δεν εκφράζουν τον παράγοντα C4 που δεν 

προστατεύονται από ιστική καταστροφή (123,124). Επιπρόσθετα, 

διαγονιδιακά µοντέλα που δεν εκφράζουν τον παράγοντα Β (fB) του 

συµπληρώµατος, βασικό συστατικό του εναλλακτικού µονοπατιού 

ενεργοποίησης του συµπληρώµατος, δεν παρουσιάζουν νεφρική 

καταστροφή µετά από επαγόµενη νεφρική βλάβη Ι/Ε και αυτό 

συσχετίζεται µε τα χαµηλά ποσοστά εναπόθεσης C3 στο νεφρικό ιστό 

(125). Στα ίδια µήκη κύµατος, η χρήση αναστολέων συγκεκριµένα για το 

εναλλακτικό µονοπάτι, όπως ο  CRIg-FC, ήταν ικανός να καταστείλει την 

ιστική εντερική καταστροφή σε πειραµατικό µοντέλο ποντικιού 

επαγόµενης εντερικής βλάβης Ι/Ε. Τόσο ο βαθµός ενεργοποίησης του 

συµπληρώµατος όσο και η επιστράτευση των ουδετεροφίλων ήταν 

σαφώς µειωµένα σε σύγκριση µε τα φυσιολογικά ποντίκια (126). 

Όσο αφορά το µονοπάτι της  λεκτίνης, τα πειραµατικά µοντέλα 

διαγονιδιακών ποντικιών που δεν εκφράζουν την λεκτίνη που συνδέεται 

µε την µαννόζη (Mannose-binding lectin, MBL), έδειξαν ότι τα ποντίκια 

αυτά είναι προστατευµένα από την εντερική καταστροφή µετά από 

επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε. Αυτό γίνεται κυρίως µε την 

αλληλεπίδραση των ανοσοσφαιρινών µε την MBL (127). Περαιτέρω 

µελέτες έδειξαν ότι τα διαγονιδιακά αυτά µοντέλα είναι προστατευµένα 

από µυοκαρδιακή και νεφρική ιστική βλάβη στα αντίστοιχα πειραµατικά 

πρωτόκολλα. Αξιοσηµείωτο είναι ότι η χορήγηση ανθρώπινης MBL σε 

αυτά τα διαγονιδιακά ποντίκια, επαναφέρει την ιστική καταστροφή στους 

συµµετέχοντες ιστούς (128,129). 
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Τόσο η ικανότητα των παραγόντων του συµπληρώµατος να 

ελέγχουν το µέγεθος της επέκτασης της ιστικής καταστροφής όσο και η 

ικανότητα των πρωτεϊνών-ρυθµιστών του συµπληρώµατος να 

περιορίζουν την βλάβη έχει µελετηθεί από µια πρόσφατη µελέτη. 

Συγκεκριµένα, η µελέτη αυτή αναφέρει ότι η πρωτεΐνη-ρυθµιστής του 

συµπληρώµατος, CD46, είναι ικανή να ελέγξει την παραγωγή 

κυτταροκινών από τα Τ κύτταρα. Παρουσία της CD46 και IL2, είχε ως 

αποτέλεσµα την εκτροπή της ανοσολογικής απάντησης από Th1 CD4+ 

λεµφοκύτταρα προς Τ λεµφοκύτταρα που παράγουν IL-10, κύτταρα τα 

οποία είναι γνωστά για τις αντιφλεγµονώδεις ιδιότητες τους (130).  

Λαµβάνοντάς υπόψη το γεγονός ότι µια µακροχρόνια αναστολή 

του συµπληρώµατος θα είχε καταστροφικές συνέπειες στον οργανισµό 

καθώς το συµπλήρωµα είναι η πρώτη γραµµή άµυνας στις λοιµώξεις, οι 

επιστήµονες κατάφεραν να σχεδιάσουν και να δοκιµάσουν αναστολείς 

του συµπληρώµατος που στοχεύουν τις περιοχές ενεργοποίησης του 

συµπληρώµατος. Συγκεκριµένα, οµάδα µελετητών κατάφεραν να 

συνδέσουν τη σταθερή περιοχή του αντισώµατος µε τις πρωτεΐνες-

αναστολείς του συµπληρώµατος και αυτές οι υβριδικές πρωτεΐνες , ab-

CD59 (131) ,ab-DAF (132-134) αποδείχτηκε ότι έχουν λιγότερες 

παρενέργειες και είναι πιο αποδοτικές από µια γενικευµένη αναστολή του 

συµπληρώµατος. Παράλληλα µια άλλη οµάδα, κατάφερε να συνδέσει τις 

ίδιες πρωτεΐνες την περιοχή πρόσδεσης του παράγοντα C3 στον 

υποδοχέα CR2,  (CR2-DAF, CR2-CD59), µε παρόµοια αποτελέσµατα. Η 

χρήση των παραπάνω υβριδικών πρωτεϊνών σε πειραµατικά µοντέλα 

ποντικιών επαγόµενης εντερικής βλάβης Ι/Ε, αποδείχθηκε ευεργετική 
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καθώς τα ποντίκια αυτά παρουσίασαν µειωµένα επίπεδα ιστικής 

καταστροφής. Αξιοσηµείωτο, είναι το γεγονός ότι τα ποντίκια αυτά όταν 

υπέστησαν cecal ligation puncture (µια µέθοδος που επάγει την λοίµωξη 

στο έντερο ποντικιών) υπέστησαν λιγότερα ποσοστά λοιµώξεων σε 

σύγκριση µε τα πειραµατικά µοντέλα που χρησιµοποιήθηκαν γενικοί 

αναστολείς του συµπληρώµατος (135). 

Ακόµη ένα επίπεδο πολυπλοκότητας στην ρύθµιση του 

συµπληρώµατος, είναι η αλληλεπίδραση των µονοπατιών αυτών µε το 

µονοπάτι πήξης του αίµατος. Συγκεκριµένα πρωτεάσες σερίνης, είναι 

ικανές να υδρολύσουν τους παράγοντες C3 και C5 δηµιουργώντας τα  

ενεργά πεπτίδια C3a και C5a (136). Είναι ήδη γνωστό ότι καταστάσεις 

όπως η αιµοδιάλυση και το τραύµα , έχουν αυξηµένα ποσοστά 

ενεργοποίησης του συµπληρώµατος παράλληλα µε την υψηλού κινδύνου 

πιθανότητα για θροµβώσεις (137). Αυτό που αποµένει είναι να 

µελετήσουµε και να ξεδιαλύνουµε τα επιµέρους χαρακτηριστικά της 

σχέσης αυτής έτσι ώστε να µπορούµε να την χρησιµοποιήσουµε προς 

όφελος µας.   
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Δ.Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΟΝΤΙΚΙΩΝ 
ΕΠΙΡΡΕΠΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΣΗ ΛΥΚΟ ΣΤΗΝ 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Ι/Ε.  

 

Δ1. Συστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος  
 

Ο συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι µια αυτοάνοση, 

χρόνια, υποτροπιάζουσα ασθένεια. Το ανοσοποιητικό σύστηµα στρέφεται 

εναντίων µορίων του σώµατος και µέσω της φλεγµονώδους απάντησης 

προκαλεί ιστική βλάβη. Θεωρητικά µπορεί να παρουσιαστεί σε 

οποιοδήποτε µέρος του οργανισµού αλλά πιο συχνά εµφανίζεται µε 

συµπτώµατα από νεφρούς, δέρµα, αρθρώσεις, καρδιά και πνεύµονες.  

Επιδηµιολογικά, η συχνότητα του ΣΕΛ ανέρχεται σε 2-7.6 /100.000 άτοµα 

ετησίως και η επίπτωση, σε 12-50/100.000 άτοµα ετησίως (138,139). Ο 

ΣΕΛ εµφανίζεται στις γυναίκες ηλικίας 20-45 ετών, µε αναλογία γυναίκες 

προς άντρες περίπου 9:1.  

Τα εργαστηριακά ευρήµατα για την διάγνωση του ΣΕΛ του είναι: η 

αύξηση ταχύτητας καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ), αναιµία, λευκοπενία, 

θροµβοκυτταροπενία, αυξηµένος ρευµατοειδής παράγοντας (RF), 

διαταραχές των πρωτεϊνών του ορού, αντιπυρηνικά αντισώµατα (ANA), 

παρουσία κυττάρων ερυθηµατώδους λύκου (Le) και µειωµένα επίπεδα 

παράγοντα συµπληρώµατος C4.  

Η αιτιοπαθογένεια του ΣΕΛ είναι πολυπαραγοντική, µεταξύ άλλων 

έχουν ενοχοποιηθεί, λοιµώδεις παράγοντες (140,141), 

περιβαλλοντολογικοί παράγοντες (142)  ορµονικοί παράγοντες (143), 

γενετικοί παράγοντες (144) και φυσικά ανοσολογικοί παράγοντες (145)  .  
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Στα πλαίσια της δικής µας µελέτης, θα επικεντρωθούµε σε δύο 

σηµαντικούς παράγοντες, Πρώτο και αξιοσηµείωτο είναι ότι η 

κληρονοµική ανεπάρκεια των συστατικών της κλασικής οδού του 

συµπληρώµατος όπως τα C1qrs, C4 και C2 συνδέεται µε αυξηµένο 

ποσοστό εµφάνισης ΣΕΛ ή σύνδροµα που µοιάζουν µε ΣΕΛ (144,145). Ο 

µηχανισµός που προτείνεται σε αυτούς τους ασθενείς είναι η ανικανότητα 

της οψωνινοποιήσης και της κάθαρσης των ανοσοσυµπλεγµάτων µε 

αποτέλεσµα την εναπόθεση των τελευταίων στους ιστούς και την 

επακόλουθη ιστική φλεγµονώδη καταστροφή. Τα ανοσοσυµπλέγµατα 

που µπορεί να είναι ήδη σχηµατισµένα και να κυκλοφορούν στο αίµα ή 

µπορεί να σχηµατίζονται επί τόπου στους ιστούς µπορούν να 

προκαλέσουν ενεργοποίηση του συµπληρώµατος και επακόλουθη τοπική 

η γενικευµένη φλεγµονή.  Συγκεκριµένα η παρουσία  αντι-dsDNA 

αντισωµάτων και ανοσοσυµπλεγµάτων στους νεφρούς όσο και η 

εναπόθεση C3, C4 στα νεφρικά σπειράµατα έχει συνδεθεί άµεσα µε την 

παθογένεια της νεφρικής βλάβης σε άτοµα µε ΣΕΛ (146). Στην δεύτερη 

θέση ακολουθούν οι διάφορες ανοσολογικές διαταραχές που 

παρατηρούνται στο ΣΕΛ, όπως η δυσλειτουργία των Β και Τ 

λεµφοκυττάρων κυττάρων (147,148)  των ουδετεροφίλων (149), των 

δενδριτικών κυττάρων (150) και τα αυξηµένα ποσοστά απόπτωσης (151).   

Μέχρι στιγµής η φαρµακευτική θεραπεία των διαφόρων µορφών 

ΣΕΛ βασίζεται στην χρήση κορτικοειδών (τοπικών και συστηµατικών), 

ανθελονοσιακών (υδροξυχλωροκίνη) και ανοσοκαταταλτικών φαρµάκων 

όπως η µεθοτρεξάτη και η κυκλοφωσφαµίδη. Υπάρχουν φυσικά και 

υποστηρικτικά µέτρα που βοηθούν στην µη επιδείνωση των 
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συµπτωµάτων, όπως η  αποφυγή κόπωσης και παρατεταµένης έκθεσης 

στον ήλιο, η επαρκής ανάπαυση, η άσκηση και η σωστή διατροφή.  

   

Δ2. Διαγονιδιακά Ποντίκια MRL/lpr επιρρεπή σε ΣΕΛ και βλάβη Ι/Ε. 
 

Σε ένα περιβάλλον δυσλειτουργίας και συνεχούς ενεργοποίησης 

του συµπληρώµατος και παρουσίας αυτοαντισωµάτων, µένει να 

αναρωτηθεί κανείς ποίες θα ήταν οι συνέπειες στην ιστική καταστροφή σε 

περίπτωση βλάβης Ι/Ε σε αυτούς τους οργανισµούς. Όντως η χρήση των 

διαγονιδιακών ποντικιών MRL/lpr σε µελέτες επαγόµενης βλάβης Ι/Ε 

έδωσε την απάντηση. Τα ποντίκια αυτά παρουσιάζουν κλινικά και 

εργαστηριακά ευρήµατα παρόµοια µε τον ανθρώπινο ΣΕΛ (152, 153). 

Στα ποντίκια αυτά υπάρχει η µετάλλαξη στο γονίδιο lpr που κωδικοποιεί  

την Fas πρωτεΐνη, σηµαντικό στοιχείο του µονοπατιού σηµατοδότησης 

για την απόπτωση (154). Ως αποτέλεσµα τα ποντίκια αυτά αναπτύσσουν 

υπερπλασία των λεµφικών οργάνων , υπέρ λειτουργία των Β 

λεµφοκυττάρων µε την επακόλουθη παραγωγή πολλών αντισωµάτων, 

συνεχής ενεργοποίηση του συµπληρώµατος κυκλοφορούντα 

ανοσοσυµπλέγµατα και σπειραµατονεφρίτιδες (155).  Τα ποντίκια αυτά 

αναπτύσσουν την πλήρη εικόνα αυτοάνοσων νοσηµάτων στις 16-20 

εβδοµάδες. Στην εικόνα που ακολουθεί βλέπετε τα 5 µηνών MRL/lpr 

Ποντίκια µε εγκατεστηµένη δερµατίτιδα, δερµατικά έλκη και υπερτροφία 

λεµφαδένων.. 
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Εικόνα 3: MRL/lpr διαγονιδιακά ποντίκια ηλικίας 5 µηνών µε εγκατεστηµένη 
νόσο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   39	  

Χρησιµοποιώντας αυτά τα ποντίκια σε µοντέλα επαγόµενης 

εντερικής βλάβης Ι/Ε, η οµάδας µας κατάφερε να δείξει πως αυτά τα 

ποντίκια είχαν σαφώς πιο γρήγορη σε χρόνο και µεγαλύτερη σε έκταση 

εντερική καταστροφή από τι τα φυσιολογικά C57BL/6 ποντίκια-µάρτυρες. 

Ταυτόχρονα τα ποντίκια αυτά είχα και µεγάλη ιστική καταστροφή σε 

αποµακρυσµένους ιστούς όπως οι πνεύµονες. Επαληθεύοντας την 

παρατήρηση αυτή, η µεταµόσχευση IgG από τα B6MRl/lpr ποντίκια σε 

ποντίκια RAG που όπως είπαµε προστατεύονται από την εντερική 

καταστροφή µετά από βλάβη Ι/Ε, είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της 

παρατηρούµενης ιστολογικής ζηµιάς συγκριτικά µε τα ποντίκια µάρτυρες.  

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ακόµα και γνωστά αυτοαντισώµατα 

όπως το anti-dsDNA, anti-histone  και anti-RNP όταν µεταµοσχευτούν σε 

διαγονιδιακά RAG ποντίκια προκαλούν το ίδιο επίπεδο ιστικής 

καταστροφής όπως στα ποντίκια MRL/lpr  µετά από επαγόµενη βλάβη Ι/Ε 

(156,157).  

Η µεγάλη ευαισθησία των διαγονιδιακών ποντικιών στην εµφάνιση 

της ιστικής καταστροφής  µαζί µε το ανοσολογικό υπόβαθρο ήταν ο λόγος 

που αποφασίσαµε να χρησιµοποιήσουµε αυτά τα ποντίκια στην δική µας 

µελέτη. Πρέπει να τονίσουµε όµως και να ξεκαθαρίσουµε ότι, η παρουσία 

αυτοαντισωµάτων αυτή καθ ‘αυτή δεν προκαλεί από µόνη της βλάβη Ι/Ε. 

Αν τοποθετήσουµε σε διαγονιδιακά ποντίκια RAG αυτοαντισώµατα αυτά 

δεν παθαίνουν ιστική καταστροφή παρά µόνο όταν εφαρµόσουµε το 

πρωτόκολλο της επαγόµενης βλάβης Ι/Ε. Δηµιουργείται έτσι η θεωρία του 

διπλού χτυπήµατος (Εικόνα 4). Ειδικά στα αυτοάνοσα νοσήµατα όπως ο 

ΣΕΛ, υπάρχουν τα ετοιµοπόλεµα αυτοαντισώµατα (πρώτο χτύπηµα) 
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αλλά παράλληλα υπάρχει και παράπλευρη αγγειίτιδα η οποία έστω και 

τοπικά, µπορεί να προκαλέσει παροδική ισχαιµία (δεύτερο χτύπηµα). Η 

ισχαιµία αυτή θα προκαλέσει τον θάνατο των κυττάρων και την 

µετατόπιση εσωτερικών αντιγόνων στην επιφάνεια του ισχαιµικού 

κυττάρου όπου υπάρχει αυξηµένη πιθανότητα να συναντηθεί ένα από τα 

κυκλοφορούντα αυτοαντισώµατα και να ξεκινήσει ο καταρράκτης της 

βλάβης Ι/Ε επιβαρύνοντας ακόµα περισσότερο τον/την ασθενή µας. 

Εικόνα 4: Σχηµατική απεικόνιση της θεωρίας των αυτοαντισωµάτων 
και του «διπλού χτυπήµατος». 
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Ε.Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΒΛΑΒΗ Ι/Ε 

 
Τα αιµοπετάλια προέρχονται από τα µεγακαρυοκύτταρα που 

βρίσκονται στον µυελό των οστών. Τα κύτταρα αυτά δεν έχουν πυρήνα, 

έχουν περίπου 2µM διάµετρο και κατά µέσο όρο έχουν ένα πληθυσµό 

150-400 x 109 αιµοπετάλια ανά λίτρο αίµατος. Συνήθως τα αιµοπετάλια 

ενεργοποιούνται σε περιοχές αγγειακής βλάβης όπου υπάρχει 

εκτεθειµένο κολλαγόνο µε την βοήθεια του παράγοντα von Willebrand , 

του ιστικού παράγοντα και την θροµβίνη (158). Η ενεργοποίηση αυτή έχει 

ως επακόλουθο το σχηµατισµό θρόµβων και έλεγχο της αιµορραγίας. 

Επιπρόσθετα, τα αιµοπετάλια απελευθερώνουν από τις εσωτερικές 

αποθήκες τους µόρια όπως η σεροτονίνη, ο παράγοντας αιµοπεταλίων 4 

(PF4), ο αυξητικός παράγοντας µεταµόρφωσης β1 (TGF-b1), ο αυξητικός 

παράγοντας των αιµοπεταλίων (PDGF) και το CD154 που είναι ικανό να 

συνδεθεί µε το CD40 που βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια των 

ενδοθηλίων και των λευκοκυττάρων (158-160).  

Όπως γίνεται κατανοητό, τα αιµοπετάλια έχουν την δυνατότητα να 

γίνουν ρυθµιστές της οποιασδήποτε ανοσολογικής απάντησης καθώς ο 

συνδυασµός του µεγάλου πληθυσµού τους µε τον µεγάλο αριθµό 

ανοσολογικών µορίων που εκκρίνουν όταν ενεργοποιηθούν µπορεί να 

θεωρηθεί οτιδήποτε άλλο παρά αµελητέο. Όντως τα τελευταία χρόνια 

έχουν παρουσιαστεί µελέτες που αναβαθµίζουν τον ρόλο των 

αιµοπεταλίων στην ρύθµιση του ανοσολογικού συστήµατος σε πολλές 

περιπτώσεις όπως στην απόρριψη µοσχεύµατος (161), αυτοάνοσα 

νοσήµατα (162), φλεγµονώδεις εντεροπάθειες (163), αγγειακά εγκεφαλικά 

επεισόδια (164), και φυσικά βλάβη Ι/Ε (165).  
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Ε1.Αιµοπετάλια και παράγοντες Συµπληρώµατος 
  

Αξιοσηµείωτο, είναι τα καινούργια δεδοµένα που παρουσιάζονται 

και δείχνουν την αλληλεπίδραση του συµπληρώµατος και των 

αιµοπεταλίων. Όχι µόνο το συµπλήρωµα µπόρει να ενεργοποιήσει τα 

αιµοπετάλια αλλά και τα ίδια τα αιµοπετάλια εκφράζουν υποδοχείς 

συµπληρώµατος στην επιφάνεια και είναι  ικανά να ενεργοποιήσουν τους 

παράγοντες του συµπληρώµατος (166,167).  

Ήδη η θεωρία ότι τα αιµοπετάλια είναι «δούρειοι ίπποι» µε το να 

έχουν και να µεταφέρουν ενεργοποιηµένους παράγοντες του 

συµπληρώµατος στην επιφάνεια τους µε επακόλουθη µεταφορά της 

φλεγµονώδους αντίδρασης σε αποµακρυσµένους ιστούς στα πλαίσια 

τόσο αυτοάνοσων νοσηµάτων αλλά και βλάβης Ι/Ε βρίσκεται υπό 

διερεύνηση µε πολλά υποσχόµενα αποτελέσµατα.  

Η ενεργοποίηση του συµπληρώµατος, στην επιφάνεια των 

αιµοπεταλίων έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή των χηµειοτακτικών 

πεπτιδίων C3a και C5a όπως επίσης και άλλως πεπτιδίων όπως το C4b, 

C3b, και C5b-9 τα οποία εναποτίθενται τόσο στην επιφάνεια των 

αιµοπεταλίων όσο και στην περιβάλλουσα περιοχή. Μόρια όπως το 

gC1qR (166), η θειική χονδροϊτίνη (168) και η P-σελεκτίνη (169) είναι 

ικανά να ενεργοποιήσουν τόσο το κλασσικό µονοπάτι όσο και το 

εναλλακτικό µονοπάτι του συµπληρώµατος αντίστοιχα. 

Τα µικροσωµατίδια των αιµοπεταλίων (platelet microparticles, 

PMP)  είναι µικρά κοµµάτια των αιµοπεταλίων που περιέχουν 

ανοσολογικά µόρια, και ιστικό παράγοντα που εκκρίνονται από τα 
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αιµοπετάλια όταν αυτά ενεργοποιηθούν (169,170). Η σηµασία των 

σωµατιδίων αυτών έχει αναλυθεί στις περιπτώσεις περιφερικής 

αρτηριακής νόσου, της υπέρτασης και των αγγειακών εγκεφαλικών 

επεισοδίων (171,172). Επιπρόσθετα, έχει πρόσφατα ανακοινωθεί ότι τα 

σωµατίδια αυτά είναι όχι µόνο ικανά να ενεργοποιήσουν τον καταρράκτη 

του συµπληρώµατος µέσω της βοήθειας του calcium ionophore Α23187 

αλλά και να εκκρίνουν πρωτεΐνες ρυθµιστές του συµπληρώµατος όπως η  

C1 INH, CD5µ5, CD59 (173) και κλαστερίνη που εµποδίζει το 

σχηµατισµό του τελικού συµπλέγµατος του συµπληρώµατος (174).  

Η αλληλεπίδραση συµπληρώµατος και αιµοπεταλίων είναι πολύ 

νέα, γι αυτό χρειάζονται πολλές µελέτες για να ξεκαθαρίσουν πολλά 

ερωτήµατα όπως πόσοι άλλοι υποδοχείς υπάρχουν στην επιφάνεια των 

αιµοπεταλίων, ποια άλλα µέρη του συµπληρώµατος, είναι σηµαντικά και 

πόσο σηµαντικά είναι στην περίπτωση των αιµοπεταλίων και πως η 

παρουσία παραγόντων του συµπληρώµατος στην επιφάνεια των 

αιµοπεταλίων επηρεάζουν την ενδοκυττάρια ισορροπία των 

αιµοπεταλίων.  

 

Ε2.Αιµοπετάλια και Αυτοάνοσα Νοσήµατα 

 

Ε2.1. Συστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος (ΣΕΛ) 
 

Τα κυκλοφορούντα ανοσοσυµπλέγµατα που βρίσκονται στο ΣΕΛ 

είναι ικανά να ενεργοποιήσουν τα αιµοπετάλια µέσω του υποδοχέα Fc-γ 

receptor IIa (CD32) µέσω του υποδοχέα που βρίσκεται στην επιφάνεια 
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των αιµοπεταλίων. Τα ενεργοποιηµένα αυτά αιµοπετάλια παράγουν 

περισσότερα µόρια CD154, και είναι ικανά όχι µόνο να σχηµατίσουν 

συµπλέγµατα µε µονοκύτταρα και πλασµατοειδή δενδριτικά κύτταρα που 

εκφράσουν το CD40 στην επιφάνεια τους αλλά να αυξήσουν και την 

παραγωγή ιντερφερόνης-γ από αυτά τα κύτταρα ενισχύοντας έτσι την 

φλεγµονώδη απάντηση. Επαληθεύοντας την συµµετοχή  των 

αιµοπεταλίων στην παθοφυσιολογία του ΣΕΛ, η απαλοιφή των 

αιµοπεταλίων µε την χρήση της κλοπιδογρέλης (ανταγωνιστής του 

υποδοχέα P2Y12) σε πειραµατικά ποντίκια επιρρεπή σε λύκο βελτίωσε 

τόσο την κλινική όσο και την εργαστηριακή εικόνα των ποντικιών αυτών. 

Ενώ η µεταµόσχευση ενεργοποιηµένων αιµοπεταλίων στα παραπάνω 

ποντίκια επανέφερε την επιρρέπεια των ποντικιών αυτών στο ΣΕΛ (162).    

Η παρουσία του C4d στην επιφάνεια των αιµοπεταλίων ασθενών 

µε ΣΕΛ, έχει συσχετιστεί τόσο µε την διάγνωση του ΣΕΛ όσο και µε το 

βαθµό ενεργότητας της νόσου. Επίσης η παρουσία του C4d στην 

επιφάνεια των αιµοπεταλίων συσχετίζεται άµεσα µε το ποσοστό των 

κυκλοφορούντων αυτοαντισωµάτων εναντίων της καρδιολιπίνης και του 

αντισώµατος του λύκου  (175).  Αυτό που µένει να αποδειχθεί είναι η 

συµµετοχή αυτών των ενεργοποιηµένων αιµοπεταλίων στην συνεχώς 

αύξουσα ευπάθεια των ασθενών µε ΣΕΛ στην αθηρωµάτωση και στα 

εγκεφαλικά αγγειακά επεισόδια. Μια καθόλα σωστή προσέγγιση αν 

αναλογιστεί κανείς το σηµαντικό ρόλο των αιµοπεταλίων στις δύο αυτές 

ασθένειες.  
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Ε2.2. Ρευµατοειδής Αρθρίτιδα 
 

Όπως και ο ΣΕΛ, η Ρευµατοειδής Αρθρίτιδα (ΡΑ) είναι µια χρόνια 

φλεγµονώδης νόσος, αυτοάνοσης αιτιολογίας που πλήττει κυρίως µικρές 

αρθρώσεις των ποδιών και των χεριών (176) . Πρόσφατες µελέτες έχουν 

αποδείξει ότι η παρουσία του υποδοχέα κολλαγόνου platelet glycoprotein 

VI στην επιφάνεια των αιµοπεταλίων καθώς και ο Fc receptor common γ-

chain είναι οι κύριοι ρυθµιστές της ενεργοποίησης των αιµοπεταλίων σε 

ασθενείς µε ΡΑ. Η ενεργοποίηση αυτή έχει ως αποτέλεσµα την 

απελευθέρωση µικροσωµατιδίων από τα αιµοπετάλια που περιέχουν 

µόρια ικανά να επάγουν την απελευθέρωση της προφλεγµονώδους 

ιντερευκίνης-1 από συνοβιοκύτταρα που βρίσκονται µέσα στις αρθρώσεις 

(fibroblast-like synoviocytes). Τα µικροσωµατίδια αυτά βρέθηκαν 

πρόσφατα στο αρθρικό υγρό ασθενών µε ΡΑ (177). Χρειάζονται φυσικά 

αρκετές µελέτες µέχρι να ενσωµατωθεί η γνώση αυτή στο σχεδιασµό και 

στην εφαρµογή οποιοδήποτε θεραπευτικών επιλογών για τους ασθενείς 

µε ΡΑ.  

Ε2.3. Σκληρόδερµα 
 

Η ασθενείς µε σκληρόδερµα παρουσιάζονται µε υπερτροφία του 

συνδετικού ιστού σχεδόν σε όλα τα όργανα του σώµατος, όπως το δέρµα 

τους νεφρούς την καρδιά τους πνεύµονες τον οισοφάγο και το στοµάχι. 

Ως αποτέλεσµα οι ασθενείς αυτοί πάσχουν συνήθως από νεφρική 

ανεπάρκεια, πνευµονική υπέρταση, σκληροδερµία και παραµορφώσεις, 
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γαστροοισοφαφική παλινδρόµηση και καρδιακή ανεπάρκεια. Η 

αιτιοπαθογένεια του σκληροδέρµατος είναι κυρίως αυτοάνοση (178) . 

Η δυσλειτουργία του ενδοθηλίου σε αυτούς τους ασθενείς λόγο 

συνδετικού ιστού, µπορεί να προκαλέσει ενεργοποίηση των 

αιµοπεταλίων και επακόλουθη φλεγµονώδη απάντηση (179-181). 

Πρόσφατα, έχει ξεκαθαρίσει ο  συσχετισµός της P-selectin  και του 

HMGB1 γνωστών δεικτών ενεργοποίησης του συµπληρώµατος µε την 

ενεργότητα της νόσου αυτής (182-184). Επίσης η παρουσία 

ενεργοποιηµένων αιµοπεταλίων έχει βρεθεί και σε βρογχοπνευµονικά 

εκπλύµατα ασθενών µε σκληροδερµία και πνευµονικές βλάβες (185).  

 Επιπρόσθετα, άλλες µελέτες παρουσίασαν ότι ο υποδοχέα non-

integrin receptor for type I collagen που βρίσκεται στην επιφάνεια των 

αιµοπεταλίων είναι ικανός να συνδεθεί µε το κολλαγόνου τύπου 1 που 

είναι φυσικά παντού σε ασθενείς µε σκληροδερµία και να ενεργοποιήσει 

τα αιµοπετάλια (186). 

Ε2.4. Φλεγµονώδεις Νόσοι του Εντέρου 
 

Ελκώδης κολίτιδα και νόσος του Crohn  είναι οι δύο κυριότερες 

φλεγµονώδεις νόσοι του εντέρου. Η ελκώδης κολίτιδα περιορίζεται στο 

παχύ έντερο σε αντίθεση µε την νόσο του Crohn που µπορεί να 

προσβάλει οποιοδήποτε τµήµα του εντερικού σωλήνα. Η αιτιοπαθογένεια 

των νόσων αυτών είναι πολυπαραγοντική µε το περιβάλλον, τη γενετική 

προδιάθεση , της λοιµώδεις επιρροές και τις ανοσολογικές διαταραχές να 

συµµετέχουν εξίσου (187). Η θροµβοκυττάρωση (188), η αυτόµατη 

συγκόλληση αιµοπεταλίων και η αυξηµένη ευαισθησία των αιµοπεταλίων 
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αυτών των ασθενών στην ενεργοποίηση (189,190) έχει παρατηρηθεί 

επανελειµµενως σε ασθενείς µε ΙΦΕΝ. Τόσο in vitro όσο και in vivo 

µελέτες έχουν δείξει ότι τα ενεργοποιηµένα αιµοπετάλια από ασθενείς µε 

ΙΦΕΝ είναι ικανά να ενεργοποιήσουν κύτταρα του ανοσολογικού 

συστήµατος αλλά και εντερικά ενδοθηλιακά κύτταρα µέσω του 

επιφανειακού και διαλυτού µορίου συνδέτη του CD40 (CD40L) 

ενισχύοντας έτσι την ανοσολογική απάντηση σε αυτούς του ασθενείς 

(191). Επίσης τα ενεργοποιηµένα αυτά αιµοπετάλια από ασθενείς µε 

ελκώδη κολίτιδα φαίνεται να επάγουν την παραγωγή αντιδραστικών 

ριζών οξυγόνου από τα ουδετερόφιλα ενισχύοντας έτσι την ικανότητα της 

ανοσολογικής απάντησης για ιστική καταστροφή (192). 

	  

Ε3.Αιµοπετάλια και βλάβη Ι/Ε  
 

Αιµοπετάλια µε παράγοντες συµπληρώµατος στην επιφάνεια τους 

έχουν ανευρεθεί στο έντερο πειραµατικών µοντέλων ποντικιών µε 

επαγόµενη βλάβη Ι/Ε. Όπως αποδείχθηκε τα αιµοπετάλια αυτά µέσω της 

κυκλοφορίας κατάφεραν να εγκατασταθούν στους πνεύµονες των 

ποντικιών µεταφέροντας την ανοσολογική απάντηση εκεί. Η απαλοιφή 

των αιµοπεταλίων αυτών µε την χρήση πολυκλωνικού αντισώµατος 

εναντίων των αιµοπεταλίων σε πειραµατικά ποντίκια επαγόµενης βλάβης 

Ι/Ε ήταν ικανή να αποτρέψει τόσο την τοπική εντερική καταστροφή όσο 

και την αποµακρυσµένη καταστροφή των πνευµόνων. Η µεταµόσχευση 

αιµοπεταλίων πίσω στα ποντίκια αυτά επανέφερε την ιστική καταστροφή 

τόσο στο έντερο όσο και στους πνεύµονες (165).  
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Μια άλλη µελέτη έχει αναδείξει την σηµασία των µορίων CD40 και 

CD154 αιτιοπαθογένεια της βλάβη Ι/Ε (193). Συγκεκριµένα η 

ενεργοποίηση των αιµοπεταλίων µέσω αυτών των µορίων οδηγεί στην 

απελευθέρωση των περιεχοµένων των α-σωµατιδίων (αυξητικός 

παράγοντας που µοιάζει µε την ινσουλίνη, αυξητικός παράγοντας των 

αιµοπεταλίων, αιµοπεταλιακός παράγοντας 4, µεταµορφωτικός αυξητικός 

παράγοντας – β και παράγοντες του µονοπατιού πήξης). Τα διαγονιδιακά 

πειραµατικά ποντίκια που δεν εκφράζουν το CD40 ή το CD154 

παρουσιάζουν µειωµένη καταστροφή των πνευµόνων µετά από 

επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε και η προστασία αυτή φαίνεται να πηγάζει 

από την απουσία παραγωγής των µορίων αυτών από τα αιµοπετάλια 

καθώς η µετάγγιση φυσιολογικών αιµοπεταλίων από φυσιολογικά 

ποντίκια είναι ικανή να επαναφέρει την ιστική καταστροφή στα ποντίκια 

αυτά (193).  

Τα δεδοµένα αυτά οδήγησαν του επιστήµονες να µελετήσουν εάν 

η χρήση φαρµάκων που αναστέλλουν την ενεργοποίηση των 

αιµοπεταλίων είναι ικανά να ανατρέψουν τα καταστροφικά αποτελέσµατα 

της βλάβης Ι/Ε. Όντως η χρήση του αντισώµατος εναντίον της σπληνικής 

κινάσης της τυροσίνης (spleen tyrosine kinase Syk) κατάφερε να 

αποτρέψει τον καταστροφικό καταρράκτη της επαγόµενης βλάβης Ι/Ε. 

Αξιοπρόσεκτο, είναι το γεγονός ότι όταν τα αιµοπετάλια  στα οποία είχε 

ανασταλεί η ενεργοποίηση µεταγγίστηκαν σε πειραµατικά µοντέλα 

ποντικιών που δεν είχαν αιµοπετάλια, δεν κατάφεραν να επαναφέρουν 

την ιστική καταστροφή στους ιστούς σε αντίθεση µε τα φυσιολογικά 

αιµοπετάλια (194).  
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Με βάση τα τρέχοντα δεδοµένα, έχει σχηµατιστεί η θεωρία, όπως 

φαίνεται και στην εικόνα 5 , ότι σε περιοχές φλεγµονής το συµπλήρωµα 

στην επιφάνεια των αιµοπεταλίων µπόρει να ενεργοποιήσει τα 

αιµοπετάλια και αντίστροφα και τα αιµοπετάλια αυτά είναι ικανά να 

µεταφέρουν την ανοσολογική απάντηση στην κυκλοφορία και κατ 

‘επέκταση σε αποµακρυσµένα όργανα προκαλώντας µια δευτερογενή 

ανοσολογική απάντηση µε ιστική καταστροφή.  

Θεραπευτικές µέθοδοι που αποτρέπουν τόσο την ενεργοποίηση 

των αιµοπεταλίων όσο και του συµπληρώµατος θα έχουν µέγιστα 

ευεργετικά αποτελέσµατα όχι µόνο σε ασθενείς µε βλάβη Ι/Ε αλλά και σε 

άλλα νοσήµατα όπως η µεταµόσχευση οργάνων και τα αυτοάνοσα 

νοσήµατα. 

 
 
Εικόνα 5: Σχηµατική απεικόνιση της θεωρίας των αιµοπεταλίων-
δούρειων ίππων. 
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ΣΤ. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

ΣΤ1. 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΩΣ ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΕΠΙΡΡΕΠΗ 
ΣΕ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ 
ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ.  
  

 Όπως καταλαβαίνουµε από την εισαγωγή, το συµπλήρωµα µπορεί 

να θεωρηθεί ως µια γέφυρα µεταξύ των δύο ειδών ανοσολογικής 

απάντησης σε περίπτωση βλάβης ή φλεγµονής. Στην περίπτωση της 

εγγενούς ανοσολογικής απάντησης. το συµπλήρωµα είτε µέσω 

χηµειοτακτικών παραγόντων (C3a,C5a) είτε µέσω υποδοχέων µπορεί να 

επιδράει στην λειτουργία των ουδετερόφιλων, µακροφάγων και 

δενδριτικών κυττάρων. Στην άλλη περίπτωση της επίκτητης 

ανοσολογικής απάντησης  η συµµετοχή του συµπληρώµατος στην 

ωρίµανση και διαφοροποίηση των Τ και Β λεµφοκυττάρων είναι πλέον 

δεδοµένη.  

 Ο κεντρικός αυτός ρόλος του συµπληρώµατος ήταν αυτός που µας 

οδήγησε στο να µελετήσουµε, για πρώτη φορά, την συµπεριφορά του σε 

διαγονιδιακά ποντίκια επιρρεπή σε αυτοάνοσα νοσήµατα (MRL/lpr), µετά 

από βλάβη Ι/Ε. Οι κυριότεροι λόγοι που χρησιµοποιήθηκαν τα ποντίκια 

αυτά ήταν:  

 1. Έχει αποδειχθεί από προηγούµενες µελέτες ότι τα ποντίκια αυτά 

παρουσιάζουν σαφώς γρηγορότερη και µεγαλύτερη ιστική καταστροφή 

µετά από επαγόµενη βλάβη Ι/Ε συγκριτικά µε τα B6 ποντίκια που 

χρησιµοποιούνταν συνήθως.  
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 2. Η έντονη ενεργοποίηση του συµπληρώµατος στα ποντίκια αυτά, 

τα κάνει κατάλληλα για την εξέταση της αποδοτικότητας των αναστολέων 

του συµπληρώµατος όπως ο CVF και αναστολέας του υποδοχέα του 

παράγοντα συµπληρώµατος C5a.  

 Τα αποτελέσµατα µας, έρχονται να υποστηρίξουν την θεωρία της 

χρήσης των αναστολέων του συµπληρώµατος τόσο σε οξείες 

καταστάσεις όπως είναι η βλάβη Ι/Ε και οι πολυτραυµατίες αλλά και σε 

χρόνιες καταστάσεις όπως είναι οι µεταµοσχεύσεις ασθενών και φυσικά 

τα αυτοάνοσα νοσήµατα.  
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ΣΤ2. 2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ 4 ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ 
ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΝΤΙΚΙΩΝ.  

 

Σε αυτό το µέρος της διατριβής θα µελετήσουµε ένα άλλο 

σηµαντικό µόριο που προέρχεται από τα αιµοπετάλια, τον παράγοντα 

αιµοπεταλίων 4. Συγκεκριµένα διαλέξαµε αυτό το µόριο γιατί 

προκαταρκτικές µελέτες σε πειραµατικά µοντέλα επαγόµενης βλάβης Ι/Ε  

έχουν δείξει την αυξηµένη παρουσία του συγκεκριµένου µορίου τόσο στο 

εντερικό ιστό όσο και σε αποµακρυσµένους ιστούς όπως οι πνεύµονες. 

Πρόκειται για ένα πολυδύναµο µόριο που µεταξύ άλλων είναι ικανό να 

επάγει την επιβίωση αιµοποιητικών κυττάρων, να ενισχύει την 

απελευθέρωση ελευθέρων ριζών οξυγόνου από τα ουδετερόφιλα και τα 

µονοκύτταρα/µακροφάγα.   

Τα αποτελέσµατα µας στοχεύουν να ενισχύσουν την συνεχώς 

αυξανόµενη βιβλιογραφία για το ρόλο των αιµοπεταλίων ως ρυθµιστές 

της ανοσολογικής απάντησης και ταυτόχρονα να ανοίξουν και να 

ενισχύσουν ένα καινούργιο κεφάλαιο της δράσης των αιµοπεταλίων, αυτό 

της συµµετοχής τους στη αιτιοπαθογένεια της βλάβης Ι/Ε. Επίσης 

αναβαθµίζεται και ο ρόλος του παράγοντα αιµοπεταλίων 4 ως ο κύριος 

ρυθµιστής αυτής της συµµετοχής των αιµοπεταλίων και καθορίζεται 

ταυτόχρονα ως πιθανός θεραπευτικός στόχος.   
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2.ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

A.ΥΛΙΚΑ 

A1. Πειραµατόζωα  
	  
 Για την πρώτη ενότητα χρησιµοποιήθηκαν MRL/lpr 12-14 

εβδοµάδων τα οποία αγοράστηκαν από τα Jackson Lab. Τα ποντίκια 

αυτά χωρίστηκαν σε 8 οµάδες. α) IR+PBS, τα ποντίκια αυτά υπέστησαν 

εγχείρηση επαγόµενης εντερικής βλάβης Ι/Ε και έλαβαν i.p 0.5ml διάλυµά 

ελέγχου Phosphate Buffered Saline (PBS) 24 και 16 ώρες πριν την 

επέµβαση. β) Sham+PBS, τα ποντίκια αυτά υπέστησαν εγχείρηση αλλά 

όχι κλείσιµο της άνω µεσεντέριας αρτηρίας και έλαβαν i.p 0.5ml διάλυµα 

ελέγχου PBS 24 και 16 ώρες πριν την επέµβαση.  γ) IR+CVF, τα ποντίκια 

αυτά υπέστησαν εγχείρηση επαγόµενης εντερικής βλάβης Ι/Ε και έλαβαν 

i.p 17 units Cobra Venom Factor σε 0.5ml διαλύµατος PBS 24 και 16 

ώρες πριν την επέµβαση. δ) Sham+CVF. τα ποντίκια αυτά υπέστησαν 

εγχείρηση αλλά όχι κλείσιµο της άνω µεσεντέριας αρτηρίας και έλαβαν i.p 

17 units Cobra Venom Factor σε 0.5ml διαλύµατος PBS 24 και 16 ώρες 

πριν την επέµβαση. ε) IR+C5aRA, τα ποντίκια αυτά υπέστησαν 

εγχείρηση επαγόµενης εντερικής βλάβης Ι/Ε και µετά από µισή ώρα 

ισχαιµίας έλαβαν το κυκλικό εξαπεπτίδιο  Ac-Phe-[Orn-Pro-dCha-Trp-

Arg], PMX53 (195) , σε δόση  1 mg/kg body διαλυµένο σε PBS. στ) 

Sham+CP, τα ποντίκια αυτά υπέστησαν εγχείρηση αλλά όχι κλείσιµο της 

άνω µεσεντέριας αρτηρίας και έλαβαν το κυκλικό εξαπεπτίδιο  Ac-Phe-

[Orn-Pro-dCha-Trp-Arg], PMX53, σε δόση  1 mg/kg body διαλυµένο σε 

PBS γ) IR+CP, τα ποντίκια αυτά υπέστησαν εγχείρηση επαγόµενης 
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εντερικής βλάβης Ι/Ε και έλαβαν το πεπτίδιο ελέγχου (Ac-Phe-[Orn-Pro-

dCha-Ala-dArg]) (control peptide) στην ίδια δόση µε το PMX53. δ) 

Sham+CP. τα ποντίκια αυτά υπέστησαν εγχείρηση αλλά όχι κλείσιµο της 

άνω µεσεντέριας αρτηρίας και έλαβαν το πεπτίδιο ελέγχου (Ac-Phe-[Orn-

Pro-dCha-Ala-dArg]) (control peptide) στην ίδια δόση µε το PMX53. 

Για την δεύτερη ενότητα δηµιουργήθηκαν τα διαγονιδιακά ποντίκια  

PF4-/- σε υπόβαθρο C57BL/6J όπως έχει περιγραφεί προηγουµένως (19 

,Children's Hospital of Philadelphia). Τα ποντίκια ελέγχου C57BL/6J  

αγοράστηκαν από τα The Jackson Laboratory (Bar Harbor, ME) και 

παρέµειναν στο ζωοτροφείο των εργαστηριακών εγκαταστάσεων του 

Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC). Για όλα τα πειράµατα 

χρησιµοποιήθηκαν 8-12 εβδοµάδων αρσενικά ποντίκια. Τόσο τα 

γονιδιακά όσο και τα ποντίκια ελέγχου ήταν χωρισµένα σε δύο οµάδες 1) 

IR τα ποντίκια αυτά υπέστησαν εγχείρηση επαγόµενης εντερικής βλάβης 

Ι/Ε και 2) Sham τα ποντίκια αυτά υπέστησαν εγχείρηση αλλά όχι κλείσιµο 

της άνω µεσεντέριας αρτηρίας 

 
 

A2. Αντιδραστήρια και Αντισώµατα 
 

Αντιδραστήρια:  

NovaRed (Vector Laboratories, Burlingame, CA), Ηematoxylin (Vector 

Laboratories, Burlingame, CA). Cobra Venom Factor (Quidel,Cat#A600), 

Mouse C3 Elisa kit (Genway: 130047), Superoxide Dismutase Activity 

Colorimetric Assay Kit (ab65354), chloroacetate solution [Naphesol AS-D 

(N-0758,Sigma) and fast blue BB salt (F-3378, Sigma). 
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Αντισώµατα:  

rabbit anti-mouse C3 (B-9) (Santa Cruz Biotech, Santa Cruz, CA) ,goat 

anti-mouse IgA (Invitrogen, Carlsbad, CA) , goat anti-mouse IgG (Abcam, 

Cambridge, MA ), goat anti-human PF4,  peroxidase-conjugated affinity-

purified secondary antibodies rat and goat  immunoglobulin (Jackson 

ImmunoResearch, West Grove, PA),rat monoclonal anti-Neutrophil 

(ab2557,Abcam, Cambridge, MA ) and rat monoclonal anti-Monocyte 

(ab15636,Abcam,Cambridge,MA). rabbit anti-mouse C5b-C9 (ab55811, 

Abcam), horseradish peroxidase (HRP)-conjugated goat anti-rabbit IgG, 

HRP-conjugated goat anti-mouse IgG, and normal goat serum (Jackson 

ImmunoResearch, West Grove, PA). 

Β. ΜΕΘΟΔΟΙ 

Β1. Πρωτόκολλο επαγόµενης εντερικής βλάβης Ι/Ε 
 

Για την εισαγωγή στην αναισθησία χρησιµοποιήσαµε 

ενδοπεριτοναϊκές ενέσεις Avertin σε δόση 250mg/kg. Για διατήρηση της 

αναισθησίας χρησιµοποιήσαµε την µισή δόση 125mg/kg  όπου ήταν 

αναγκαίο. Κατά την διάρκεια των πειραµάτων τα ποντίκια είχαν 

αυθόρµητη αναπνοή και η θερµοκρασία σώµατος διατηρήθηκε στους 37 

βαθµούς Κελσίου µε την χρήση ειδικά διαµορφωµένου δοχείου και 

heating pad.  Όλες οι εγχειρήσεις ήταν συνεπείς µε τους κανονισµούς του  

Animal Welfare Act και του εγχειριδίου για προστασία των 

εργαστηριακών πειραµατικών ζώων. Οι εγχειρήσεις έγιναν σε ειδικά 

διαµορφωµένο χώρο που έχει εγκριθεί από της Αρχές Ασφαλείας του 

BIDMC.  
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Η εγχείρηση ξεκινά µε µια τοµή στην µεσαία κοιλιακή χώρα. Με την 

εισαγωγή µας στο περιτόναιο αναγνωρίζεται και αποµονώνεται η άνω 

µεσεντέριας αρτηρία και µε την χρήση µη τραυµατικού σφιγκτήρα, 

παρεµποδίζεται η παροχή αίµατος στο έντερο για 30 λεπτά. Μετά από 

αυτή την φάση ισχαιµίας, ο σφιγκτήρας αποµακρύνεται και αφήνεται να 

επιστρέψει η αιµάτωση στο έντερο για 2 ή 3 ώρες(Εικόνα 6). Η κατηγορία 

των Sham ποντικιών περνά από τις ίδιες φάσεις αλλά χωρίς το κλείσιµο 

της αρτηρίας. Με την αφαίρεση του σφιγκτήρα, ράβεται η τοµή και τα 

ποντίκια παρακολουθούνται ως το τέλος των δύο ωρών (196) . Μετά τα 

ποντίκια θανατώνονται σε θάλαµο CO2. Αφού διαπιστωθεί ο θάνατος 

των ποντικιών αφαιρείται το λεπτό έντερο και οι πνεύµονες για περαιτέρω 

ανάλυση όπως περιγράφεται παρακάτω. Το λεπτό έντερο καθαρίζεται µε 

PBS και  10% formalin και µετά τοποθετείται για όλο το βράδυ σε  10% 

formalin.  Οι πνεύµονες αφαιρούνται και εκπτύσσονται µε 200-300 µL 

10% formalin και επίσης τοποθετούνται όλο το βράδυ σε 10% formalin. 

Αµέσως µετά την ευθανασία συλλέγουµε το αίµα των πειραµατικών 

ποντικιών και αποµονώνουµε το πλάσµα το οποίο φυλάµε στους -80 για 

περαιτέρω ανάλυση (Πίνακας 3).   
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Εικόνα 6: Φωτογραφία της τοποθέτησης σφιγκτήρα στην άνω 
µεσεντέρια αρτηρία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σκωληκοειδής 
απόφυση 

Άνω µεσεντέρια 
αρτηρία  

Vascular Clamp 
(σφιγκτήρας) 
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Πίνακας 3 : Παράδειγµα φόρµας συµπλήρωσης κατά την διαδικασία 
εγχείρησης επαγόµενης εντερικής  βλάβης.  
 

EXPERIMEN
T NUMBER       

PROTOCO
L 

30min 
Ischemi
a     

          

120min 
Reperfu
sion     

Date               
                
    

 
      Organ   

Mouse 
weight 

(g) 

Ane
sthe
sia 
(uL) 

Treat
ment 

Clamp 
"On" 

Clamp 
"Off" 

Collectio
n 

Comm
ents 

 
  

 
  Time Time Time   

IR1 + CVF               

IR2+CVF               

IR1+PBS               

IR2+PBS               

Sham1+CVF               

Sham2+CVF               

Sham1+PBS               

Sham2+PBS               
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Β2. Πρωτόκολλο εκτίµησης ιστικής καταστροφής στο έντερο 
 

Για κάθε ιστολογικό πλακάκι εντέρου εξετάζουµε 100 λάχνες. Η 

φυσιολογική λάχνη βαθµολογείται µε 0. Η λάχνη µε διαταραχή 

αρχιτεκτονικής µόνο στην κορυφή βαθµολογείται µε 1. Η απουσία των 

διαφανών κυττάρων (goblet cells) αλλά παρουσία των Guggenheims’ 

spaces βαθµολογείται µε 2. Η λάχνη µε διαταραχή των επιθηλιακών 

κυττάρων βαθµολογείται µε 3. Η λάχνη µε εκτεθειµένο το εσωτερικό αλλά 

µε διατήρηση της υποβλεννογόνιας στοιβάδας (lamina propria) 

βαθµολογείται µε 4. Η λάχνη µε διαταραχή  της lamina propria 

βαθµολογείται µε 5 και η λάχνη µε πλήρη αποδιοργάνωση αρχιτεκτονικής 

και παρουσία αιµορραγίας βαθµολογείται µε 6. Ο υπολογισµός της ολικής 

βαθµολογίας ιστικής καταστροφής υπολογίζεται µε το µέσο όρο του 

αθροίσµατος των 100 λαχνών (Πίνακας 4,197).  
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Πίνακας 4: Πρωτόκολλο βαθµολογίας εντερικής ιστικής βλάβης. 
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Β3. Πρωτόκολλο εκτίµησης ιστικής καταστροφής στους πνεύµονες 
 

Για κάθε ιστολογικό πλακάκι πνεύµονα εξετάζουµε 10-20 οπτικά πεδία. 

Mε την µεγαλύτερη µεγέθυνση και ισχύ 400x εξετάζουµε για διείσδυση 

ανοσολογικών κυττάρων στην κυψελίδες. Η απουσία ανοσολογικών 

κυττάρων βαθµολογείται µε 0. Αν η παρουσία ανοσολογικών κυττάρων 

είναι εµφανής µόνο στα 400x τότε βαθµολογείται µε 1. Αν η παρουσία 

των ανοσολογικών κυττάρων είναι πολύ εµφανής σε µεγαλύτερες 

µεγεθύνσεις τότε βαθµολογείται µε 2. Σε περίπτωση που η κυψελίδες 

είναι πλήρως συµπτυγµένες βαθµολογείται µε 3. Μετά εκτιµάται η 

περικυψελιδική διείσδυση ανοσολογικών κυττάρων είτε στα αγγεία είτε 

στον ενδιάµεσο χώρος σε µεγέθυνση 100x. Όταν δεν υπάρχει 

βαθµολογείται µε 0.   Όταν η διείσδυση είναι πάχους µεταξύ 1-3 

κυτταρικών στρωµάτων βαθµολογείται µε 1. Κυτταρικά στρώµατα 4-10 

βαθµολογούνται µε 2 και περαν των 10 κυτταρικών στρωµάτων 

βαθµολογείται µε 3. Στην συνέχεια εκτιµάται η όλη εικόνα του πνεύµονα 

σε σύγκριση µε την βλάβη και υπολογίζεται ο βαθµός ιστικής 

καταστροφής σε σχέση µε τον υπόλοιπο πνεύµονα. Έτσι µια συµµετοχή 

της βλάβης της τάξης 0-25% βαθµολογείται µε 1, 25-50% µε 2 και άνω 

από 50% µε 3. Η ολική βαθµολογία ιστικής καταστροφής υπολογίζεται µε 

την πολλαπλασιασµό του βαθµού ιστικής καταστροφής επί του 

αθροίσµατος των µέσων όρων της κυψελιδικής και περικυψελιδικής 

διείσδυσης. Η βαθµολογία αυτή κυµαίνεται µεταξύ 0-18 (Πίνακας 5,198).  
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Πίνακας 5: Πρωτόκολλο βαθµολογίας πνευµονικής ιστικής βλάβης. 
 

 

 
	  



	   63	  

B4. Αποµόνωση, µετάγγιση και εξάλειψη αιµοπεταλίων  
 

Η εξάλειψη των αιµοπεταλίων από τα ποντίκια έγινε µε την 

ενδοπεριτοναϊκή ένεση του  rabbit anti-mouse πολυκλωνικού 

αντισώµατος που δηµιουργήθηκε από rabbit anti-mouse platelet anti-sera 

(Inter-Cell Technologies, Jupiter, FL) όπως έχει περιγραφεί στη 

βιβλιογραφία (199). Η ένεση αυτή έγινε 2 µόρες πριν την εγχείρηση 

επαγόµενης βλάβης Ι/Ε και τα πειραµατικά ποντίκια τυχαία χωρίστηκαν 

στις υποοµάδες τους την ηµέρα της εγχείρησης. 

 
Η αποµόνωση αιµοπεταλίων γίνεται µετά από φυγοκέντρηση σε 

θερµοκρασία δωµατίου, ολικού αίµατος που βρίσκεται σε σωληνάκια που 

περιείχαν διάλυµά κιτρικής δεξτρόζης για να αποφευχθεί η πήξη του 

αίµατος. Η πάνω στοιβάδα που περιέχει  πλάσµα πλούσιο σε 

αιµοπετάλια, αποµονώνεται και επαναδιαλύεται σε Tyrodes’ buffer για 

µετάγγιση όπως περιγράφεται στην βιβλιογραφία (200). Οι αριθµοί των 

αιµοπεταλίων  καθορίζονται χρησιµοποιώντας το Hemavet 850 (Drew 

Scientific, Farmington, CT). Τα αιµοπετάλια αυτά µεταγγίζονται µε 

ενδοκαρδιακή ένεση στα ποντίκια που δεν έχουν αιµοπετάλια 10 λεπτά 

πριν την έναρξη των πειραµάτων.  

 
 

Β5. Ανοσοϊστοχηµική ανάλυση 
 

 Για την προετοιµασία ιστολογικής ανάλυσης, 8-10-cm εντερικού 

ιστού και ολόκληροι οι πνεύµονες τοποθετούνται σε 10% διάλυµα 

φορµαλίνης αµέσως µετά την αφαίρεση τους από τα πειραµατικά 

ποντίκια και µένουν εκεί για 24 ώρες. Μετά ο ιστός µονιµοποιείται σε 
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παραφίνη και κόβεται εγκάρσια σε πολύ λεπτές τοµές της τάξεως των 5-

7µm και βάφεται µε Hematoxylin και Eosin µε το ακόλουθο πρωτόκολλο: 

επωάζεται το πλακάκι που περιέχει δύο τοµές ιστού διαδοχικά σε 1 ώρα 

θερµοκρασία 60 βαθµών κελσίου, σε Xylene 100% για 5 λεπτά τρείς 

συνεχόµενες φορές, σε Ethanol 100% για 1 λεπτό 3 συνεχόµενες φορές, 

Ethanol 95% ένα λεπτό, Ethanol 75% ένα λεπτό και ξεπλένουµε για 1 

λεπτό. Ακολουθεί ο εµποτισµός του πλακακίου µε Hematoxylin για 3-4 

λεπτά και µετά ξεπλένουµε . Συνεχίζουµε µε την βύθιση του πλακακίου, 

1% acid alcohol για 1-2 δευτερόλεπτα και µετά ξεπλένουµε. Μετά 

τοποθετείται σε διάλυµα Lithium carbonate για ένα λεπτό και ξεπλένουµε 

για 5 λεπτά. Αµέσως µετά σε Ethanol 90% για 30 δευτερόλεπτα και 

ακολούθως σε Eosin Y (O.25% Eosin Y και 80% αλκοόλ) για 30 

δευτερόλεπτα. Ξεπλένουµε και ενυδατώνουµε πάλι διαδοχικά σε Ethanol  

95% ένα λεπτό , 3 φορές , Ethanol 100% ένα λεπτό, 3 φορές και  Xylene 

100% 1min, 3 φορές. Αφήνουµε να στεγνώσει στον αέρα και 

τοποθετούµε την ειδική καλύπτρα και παρατηρούµε στο µικροσκόπιο.  

 Για την ανοσοϊστοχηµική ανάλυση πάλι κόβουµε λεπτές εγκάρσιες 

τοµές µονιµοποιηµένου ιστού σε παραφίνη και ενυδατώνουµε  διαδοχικά 

σε 1 ώρα θερµοκρασία 60 βαθµών κελσίου, σε Xylene 100% για 5 λεπτά 

τρείς συνεχόµενες φορές, σε Ethanol 100% για 1 λεπτό 3 συνεχόµενες 

φορές, Ethanol 95% ένα λεπτό, Ethanol 75% ένα λεπτό και ξεπλένουµε 

για 1 λεπτό. Ακολουθεί το µπλοκάρισµα ενδογενούς δράσης 

περοξειδάσης µε 3% H2O2. Η αποµόνωση των αντιγόνων γίνεται µε 

Retrievagen A (BD Pharmingen, San Jose, CA) σύµφωνα µε τις οδηγίες 

του κατασκευαστή. Οι τοµές επωάζονται σε 10% bovine serum albumin 
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(BSA)/PBS µε ορό από ζώο από το οποίο προέρχονται τα δευτερογενή 

αντισώµατα. Στην συνέχεια επωάζουµε τα πλακάκια µε τα πρωτογενή 

αντισώµατα σε 10% BSA/PBS και τα αφήνουµε όλο το βράδυ. Την 

εποµένη τοποθετούµε τα δευτερογενή αντισώµατα που είναι 

συνδεδεµένα µε horseradish peroxidase (HRP) για µία ώρα σε 

θερµοκρασία δωµατίου. Στην συνέχεια εµφανίζουµε µε  την χρήση 

NovaRED (Vector Laboratories, Burlingame, CA) σύµφωνα µε τις οδηγίες 

του κατασκευαστή. Καλύπτονται µε ειδικό mounting medium (Thermo 

Scientific, Waltham, MA) και µεταφέρονται στο µικροσκόπιο Nikon eclipse 

80i για ανάλυση. Όλες οι φωτογραφίες αναλύθηκαν χρησιµοποιώντας το 

Nikon NIS-Elements software (Nikon, Melville, NY). Η εκτίµηση της 

διείσδυσης των ουδετερόφιλων και των µονοκύτταρων για την δεύτερη 

ενότητα έγινε µε τον υπολογισµό του µέσου όρου µετά από καταµέτρηση 

θετικών κυττάρων σε 20 διαφορετικά πεδία σε µεγέθυνση 100x και 200x. 

Για τον εντοπισµό ουδετεροφίλων στους µονιµοποιηµένους ιστούς 

της πρώτης ενότητας χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος fast blue salt method 

για αναγνώριση της αντίδρασης εστεράσης στα ουδετερόφιλα. Κόβουµε 

λεπτές εγκάρσιες τοµές µονιµοποιηµένου ιστού σε παραφίνη και 

ενυδατώνουµε  διαδοχικά σε 1 ώρα θερµοκρασία 60 βαθµών κελσίου, σε 

Xylene 100% για 5 λεπτά τρείς συνεχόµενες φορές, σε Ethanol 100% για 

1 λεπτό 3 συνεχόµενες φορές, Ethanol 95% ένα λεπτό, Ethanol 75% ένα 

λεπτό και ξεπλένουµε για 1 λεπτό. Ακολουθεί η προσθήκη  διαλύµατος 

chloroacetate solution [Naphesol AS-D (N-0758,Sigma) και fast blue BB 

salt (F-3378, Sigma)] για µια και µισή ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου στο 



	   66	  

σκοτάδι. Στην συνέχεια τα πλακάκια βάφονται µε Vector nuclear fast red 

για 5 λεπτά και καλύπτονται µε την χρήση Fluoromount-G. 

Β6. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) 
	  

Δείγµατα πλάσµατος αποµονώθηκαν τόσο από πειραµατικά 

ποντίκια της οµάδας IR όσο και ποντίκια της οµάδας Sham.  Στην πρώτη 

θεµατική ενότητα τα δείγµατα προετοιµάστηκαν κατάλληλα και 

χρησιµοποιήθηκαν στο mouse C3 ELISA kit (Genway: 130047) kit και 

στην δεύτερη θεµατική ενότητα στο CXCL4/PF4 ELISA kit (cat. # DY595, 

R&D Systems, Inc., Minneapolis, MN) σύµφωνα µε οδηγίες του 

κατασκευαστή.   

	  

B7. Ig Isotyping 
Δείγµατα πλάσµατος αποµονώθηκαν και έτυχαν κατάλληλης 

προετοιµασίας τόσο από την οµάδα πειραµατικών ποντικιών IR όσο και 

από την οµάδα Sham. Στην συνέχεια µε την χρήση του multiplex mouse 

Ig isotyping kit (cat. # MGAM-300, Millipore, Inc., Minneapolis, MN) 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, έγινε η ταυτοποίηση των 

συγκεντρώσεων των ανοσοσφαιρινών στα δείγµατα µας. Η ευαισθησία 

του κit στους διάφορους τύπους ανοσοσφαιρινών έχει ως εξής: IgG1 0.7 

ng/mL/>IgG1 96%, IgG2a 0.4 ng/mL/>IgG2a 98%, IgG2b 0.6 

ng/mL/>IgG2b 85%, IgG3/>IgG3 76%,  0.8 ng/mL , IgA 1.1 ng/mL/>IgA 

100%, and  IgM 0.5 ng/mL/>IgM 98%. 
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B8. Real-time quantitative reverse transcriptase-polymerase chain 
reaction (RT-PCR): 
	  

Για την πρώτη θεµατική ενότητα η Real time RT-PCR έγινε µε την 

χρήση του LightCycler 480 System (Roche, South San Francisco, CA). 

Χρησιµοποιήθηκαν το TaqMan gene expression Master Mix και 

προσχεδιασµένοι TaqMan probes για ανίχνευση των IL-6, IL1b, TNF-a, 

GPX-1 και GAPDH του ποντικιού σύµφωνα µε τις οδηγίες της 

κατασκευάστριας εταιρείας. Ο µέσος όρος των κύκλων αντιγραφής του 

εκάστοτε γονιδίου µετά τον καθορισµό της οδούς για τα έγκυρα 

αποτελέσµατα από το ίδιο το µηχάνηµα κανονικοποιήθηκε µε βάση τα 

επίπεδα του GADPH. Η σχετική έκφραση του mRNA των εκάστοτε 

γονιδίων έγινε µε ποσοτική µέθοδο του ΔΔCt.  

Για την δεύτερη θεµατική ενότητα, χρησιµοποιήθηκαν λάχνες που 

αποµονώθηκαν από το έντερο των πειραµατικών ποντικιών µε το ελαφρύ 

ξύσιµο της εσωτερικής πλευρά του εντέρου και ολόκληροι πνεύµονες. 

Έγινε αποµόνωση ολικού mRNa µε την χρήση Trizol TRIZOL reagent 

(Invitrogen, Carlsbad, CA) και έγινε σύνθεση  cDNA µε το υψηλής 

απόδοσης cDNA reverse transcription kit (Applied Biosystems, Carlsbad, 

CA) σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή . Real time RT-PCR έγινε 

µε την χρήση του LightCycler 480 System (Roche, South San Francisco, 

CA). Χρησιµοποιήθηκαν το TaqMan gene expression Master Mix και 

προσχεδιασµένοι TaqMan probes για ανίχνευση των γονιδίων PF4 και 

GADPH του ποντικιού σύµφωνα µε τις οδηγίες της κατασκευάστριας 

εταιρείας. Ο µέσος όρος των κύκλων αντιγραφής του εκάστοτε γονιδίου 

µετά τον καθορισµό της οδούς για τα έγκυρα αποτελέσµατα από το ίδιο 
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το µηχάνηµα κανονικοποιήθηκε µε βάση τα επίπεδα του GADPH. Η 

σχετική έκφραση του mRNA των εκάστοτε γονιδίων έγινε µε ποσοτική 

µέθοδο του ΔΔCt. 

Β9. Στατιστική Ανάλυση  
 

H στατιστική ανάλυση έγινε χρησιµοποιώντας το student t test στο 

Microsoft Excel. Τα αριθµητικά δεδοµένα παρουσιάζονται µε µέσο όρο ± 

στατιστική απόκλιση (mean±SD). Η τιµή p < 0.05 θεωρείται ως στατιστικά 

σηµαντική.  
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΩΣ ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΕΠΙΡΡΕΠΗ ΣΕ 
ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΛΑΒΗ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ 
ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ.  

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
	  
Η χρήση του CVF είναι ικανή να προστατέψει τα πειραµατικά ποντίκια 

MRL/lpr από την τοπική εντερική καταστροφή µετά από επαγόµενη 

εντερική βλάβη Ι/Ε.  

 

Ο CVF καταφέρνει να σχηµατίσει ένα σταθερό σύµπλοκο µαζί µε 

τους παράγοντες συµπληρώµατος B ,D του εναλλακτικού µονοπατιού το 

οποίο είναι ανθεκτικό στις διάφορες υδρολάσες µε αποτέλεσµα την 

συνεχή υδρόλυση του παράγοντα συµπληρώµατος C3 και την 

επακόλουθη εξάλειψη όλου του συµπληρώµατος λόγω 

υπερκατανάλωσης (Εικόνα 7, 201).  

 
Εικόνα 7: Σχηµατική απεικόνιση της δοµικής συγγένειας του CVF µε τον 

παράγοντα συµπληρώµατος C3.  
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Για πρώτη φορά χρησιµοποιούµε τον αναστολέα αυτό του 

συµπληρώµατος σε MRL/lpr ποντίκια και ελέγχουµε την αποδοτικότητα 

του. Συγκεκριµένα, τα ποντίκια δέχονται ενδοπεριτοναιακά είτε 12 

µονάδες CVF  διαλυµένα σε 0.5 ml of PBS είτε 0.5 ml PBS στις 24 ώρες 

και 16 ώρες πριν την εγχείρηση επαγόµενης βλάβης Ι/Ε. Δείγµατα 

πλάσµατος συλλέγονται αµέσως µετά την ευθανασία και τα επίπεδα του 

παράγοντα συµπληρώµατος C3 καθορίζονται µε την µέθοδο της ELISA. 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 8 τα ποντίκια που έλαβαν τον CVF δεν είχαν 

καθόλου παράγοντα συµπληρώµατος C3 σε αντίθεση µε την οµάδα των 

ποντικιών που έλαβε µόνο PBS.  Στην συνέχεια εξετάσαµε την επίδραση 

αυτού του αναστολέα και της επακόλουθης εξάλειψης του 

συµπληρώµατος στην εκδήλωση της εντερικής καταστροφής µετά από 

επαγόµενη εντερική βλάβη  Ι/Ε. Στην εικόνα 9, συγκρίνοντας την 

ιστολογική εικόνα µεταξύ των ποντικιών που έλαβαν CVF  (9Β) και των 

ποντικιών που έλαβαν PBS (9Α) βλέπουµε ότι τα τελευταία είχαν σαφώς 

µεγαλύτερη εντερική καταστροφή µετά από 2 ώρες επαναιµάτωσης σε 

σύγκριση µε τα ποντίκια που δεν είχαν καθόλου συµπλήρωµα. 

Χαρακτηριστικά βλέπουµε στην εικόνα 9Α, διαταραχή των εντερικών 

λαχνών, οίδηµα και αιµορραγία.  Ο µέσος όρος 3 διαφορετικών 

πειραµάτων υπολογίζεται και παρουσιάζεται στην εικόνα 10.  
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Εικόνα 8: Tα ποντίκια που έλαβαν τον CVF είχαν σαφώς στατιστικά 

σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα παράγοντα συµπληρώµατος C3. Στην 

εικόνα παρουσιάζονται τα επίπεδα του παράγοντα συµπληρώµατος C3 όπως 

αυτά µετρήθηκαν µε την µέθοδο ELISA στις τέσσερις διαφορετικές οµάδες 

πειραµατικών ποντικιών, µε σύνολο 8 ποντίκια η κάθε οµάδα. *p ≤0.05. 
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Εικόνα 9: H ιστική καταστροφή µειώθηκε στα πειραµατικά ποντίκια 

MRL/lpr που έλαβαν CVF µετά από βλάβη Ι/Ε. Χαρακτηριστικές ιστολογικές 

εικόνα χρώσης αιµατοξυλίνης-ηοσίνης από το λεπτό έντερο των οµάδων των 

πειραµατικών ποντικιών που υπέστησαν εγχείρηση επαγόµενης εντερικής 

βλάβης Ι/Ε µε 30 λεπτά ισχαιµία και 2 ώρες επαναιµάτωση. (Α,Γ) Οµάδες που 

έλαβαν PBS και εγχειρήθηκαν σύµφωνα µε την µέθοδο που περιγράφεται στην 

αντίστοιχη ενότητα.  (Β,Δ) Οµάδες που έλαβαν CVF και εγχειρήθηκαν σύµφωνα 

µε την µέθοδο που περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα. Οι εικόνες είναι σε 

µεγέθυνση 100Χ. Χρησιµοποιήθηκαν 6 ποντίκια ανα οµάδα σε σύνολο 3 

πειραµάτων.  
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Εικόνα 10: H οµάδα πειραµατικών ποντικιών MRL/lpr που έλαβε CVF 

παρουσίασε στατιστικά σηµαντικά µειωµένα επίπεδα εντερικής 

καταστροφής.  Στην εικόνα παρουσιάζεται ο µέσος όρος της βαθµολογίας του 

µεγέθους της ιστικής βλάβης από 3 διαφορετικά πειράµατα και σύνολο 6 

πειραµατικών ποντικιών από κάθε οµάδα. (mean ± SD) *p ≤0.05.  

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

*

+CVF+PBS

IR
Sham 

In
te

st
in

e 
In

ju
ry

 S
co

re



	   74	  

Παρά το γεγονός ότι τα επίπεδα C3 στα δείγµατα πλάσµατος των 

ποντικιών που έλαβαν CVF ήταν τόσο χαµηλά που δεν µπορούσαν να 

εντοπιστούν από την ELISA, θέλαµε να εξετάσουµε αν αυτά ήταν 

παρόντα στον εντερικό ιστό και κατά πόσο υπήρχε τοπική ενεργοποίηση 

του συµπληρώµατος.   Γι αυτό το λόγο χρησιµοποιήσαµε την µέθοδο της 

ανοσοϊστοχηµείας για να ανιχνεύσουµε τόσο τον παράγοντα C3 όσο και 

το τελικό σύµπλεγµα του συµπληρώµατος C5b-9. Όπως φαίνεται στις 

εικόνες 11 και 12 υπήρχε σαφώς µειωµένη εναπόθεση τόσο του C3 (11Β) 

και του συµπλέγµατος C5b-9 (12Β)  στον εντερικό ιστό των ποντικιών 

που έλαβαν CVF σε σύγκριση µε αυτά που έλαβαν µόνο PBS (11A,12A) 

επιβεβαιώνοντας τις προηγούµενες παρατηρήσεις.   
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Εικόνα 11: Η εναπόθεση του παράγοντα συµπληρώµατος C3 είναι σαφώς 

µειωµένη σε πειραµατικά ποντίκια MRL/lpr που έλαβαν τον αναστολέα CVF 

(Β) (Α) πειραµατικα ποντίκια MRL/lpr που έλαβαν µόνο PBS (Α). (Γ,Δ) Οι 

αντίστοιχες οµάδες Sham. (Ε,ΣΤ) Η ανοσοϊστοχηµεία έγινε χρησιµοποιώντας 

αντίσωµα εναντίων του παράγοντα C3 (καφέ χρώµα). Η χρώση ελέγχου έγινε µε 

το αντίστοιχο δευτερογενές αντίσωµα ελέγχου σύµφωνα µε την κατασκευάστρια 

εταιρεία. Οι πιο πάνω αντιπροσωπευτικές εικόνες είναι σε µεγέθυνση 100Χ. Η 

αιµοτοξυλίνη χρησιµοποιήθηκε για χρωµατισµό του φόντου (µπλε χρώµα). 

Χρησιµοποιήθηκαν 6 ποντίκια ανα οµάδα σε σύνολο 3 πειραµάτων. 
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Εικόνα 12: Η εναπόθεση του συµπλέγµατος C5b-C9 είναι σαφώς µειωµένη 

σε πειραµατικά ποντίκια MRL/lpr που έλαβαν τον αναστολέα CVF (Β). (A) 

Πειραµατικά ποντίκια MRL/lpr µε που έλαβαν µόνο PBS (Α). (Γ,Δ) Οι αντίστοιχες 

οµάδες Sham. (Ε,ΣΤ) Η ανοσοϊστοχηµεία έγινε χρησιµοποιώντας αντίσωµα 

εναντίων του συµπλέγµατος C5b-C9 (καφέ χρώµα). Η χρώση ελέγχου έγινε µε το 

αντίστοιχο δευτερογενές αντίσωµα ελέγχου σύµφωνα µε την κατασκευάστρια 

εταιρεία. Οι πιο πάνω αντιπροσωπευτικές εικόνες είναι σε µεγέθυνση 100Χ. Η 

αιµοτοξυλίνη χρησιµοποιήθηκε για χρωµατισµό του φόντου (µπλε χρώµα). 

Χρησιµοποιήθηκαν 6 ποντίκια ανα οµάδα σε σύνολο 3 πειραµάτων. 
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Η χρήση του CVF και η επακόλουθη εξάλειψη του συµπληρώµατος από τα 

πειραµατικά ποντίκια MRL/lpr µείωσε την διείσδυση των ουδετεροφίλων στην 

περιοχή του εντέρου µετά από εγχείρηση επαγόµενης εντερικής βλάβης Ι/Ε. 

 

Ο ρόλος των ουδετεροφίλων και της επακόλουθης ανοσολογικής 

απάντησης µε παραγωγή αντιδραστικών ελευθέρων ριζών οξυγόνου σε 

περιοχή της ιστικής καταστροφής µετά από βλάβη Ι/Ε  έχει αναγνωριστεί 

επιτυχώς σε  προηγούµενες µελέτες (55). Εµείς για να εξετάσουµε τον 

ρυθµιστικό ρόλο του συµπληρώµατος σε αυτή τη διαδικασία, µελετήσαµε 

κατά πόσο η απουσία συµπληρώµατος επηρεάζει την διείσδυση των 

ουδετεροφίλων στην περιοχή ιστικής καταστροφής µετά από επαγόµενη 

εντερική βλάβη Ι/Ε.  Όπως φαίνεται και στην εικόνα 13, η χορήγηση CVF 

και η επακόλουθη απαλοιφή του συµπληρώµατος από τα πειραµατικά 

ποντίκια (13Β), ήταν ικανή να µειώσει στατιστικά σηµαντικά την παρουσία 

ουδετερόφιλων στον εντερικό ιστό µετά από επαγόµενη εντερική βλάβη 

Ι/Ε.  
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Εικόνα 13: Η διείσδυση ουδετερόφιλων στο έντερο των πειραµατικών 

ποντικιών MRL/lpr που έλαβαν τον αναστολέα CVF (Β) είναι µειωµένη. (A) 

Πειιραµατικά ποντίκια MRL/lpr που έλαβαν µόνο PBS (Α). (Γ,Δ) Οι αντίστοιχες 

οµάδες Sham. Η ανοσοϊστοχηµεία έγινε χρησιµοποιώντας την µέθοδο fast Blue Salt 

Method ικανή για εντοπισµό της αντίδρασης εστεράσης στα ουδετερόφιλα.  Οι πιο 

πάνω αντιπροσωπευτικές εικόνες είναι σε µεγέθυνση 100Χ. Η αιµοτοξυλίνη-ηοσίνη 

χρησιµοποιήθηκε για χρωµατισµό του φόντου. Χρησιµοποιήθηκαν 6 ποντίκια ανα 

οµάδα σε σύνολο 3 πειραµάτων. 
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Μετέπειτα, θέλαµε να εξετάσουµε το µέγεθος του οξειδωτικού 

στρες στην περιοχή της ιστικής καταστροφής µετά από επαγόµενη βλάβη 

Ι/Ε. Για να το καταφέρουµε αυτό µετρήσαµε τα επίπεδα mRNA της 

περοξειδάσης της γλουταθειόνης (glutathione peroxidase,GPX-1), και 

µετρήσαµε τα επίπεδα ενεργότητας της superoxide dismutase (SDA), δύο 

πολύ σηµαντικά ένζυµα για γνωστά για την αντιοξειδωτική τους δράση. 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 14 τα ποντίκια που έλαβαν CVF έχουν 

αυξηµένα επίπεδα GPX-1 (14Α) σε σύγκριση µε τα ποντίκια που έλαβαν 

µόνο PBS επιβεβαιώνοντας την απουσία οξειδωτικού στρες. Παράλληλα 

δείχνουµε υψηλά επίπεδα ενεργότητας της SDA (14Β) στα ποντίκια που 

έλαβαν µόνο  PBS σε σύγκριση µε τα ποντίκια που έλαβαν CVF, 

κατάσταση που αποδεικνύει την αύξηση του οξειδωτικού περιβάλλοντος 

σε αυτά τα ποντίκια µετά από επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε.  
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Εικόνα 14: To οξειδωτικό φορτίο στο 

έντερο των πειραµατικών ποντικιών 

MRL/lpr που έλαβαν CVF είναι 

µειωµένο. (Α) Τα επίπεδα mRNA της 

Glutathione Peroxidase (GPX-1) είναι 

στατιστικά σηµαντικά αυξηµένα σε 

πειραµατικά ποντίκια MRL/lpr που έλαβαν 

CVF σε αντίθεση µε τα MRL/lpr που 

έλαβαν µόνο PBS. (B) Η ενεργότητα της 

Superoxide Dismutase (SDA) είναι 

στατιστικά σηµαντικά αυξηµένη σε ποντίκια 

MRL/lpr που έλαβαν PBS σε σύγκριση µε 

τα ποντίκια MRL/lpr που έλαβαν CVF. 

Χρησιµοποιήθηκαν 6 ποντίκια ανα οµάδα 

σε σύνολο 3 πειραµάτων. (mean ± SD), *p 

≤0.05. 
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Η χρήση του CVF και η επακόλουθη εξάλειψη του συµπληρώµατος από 

τα πειραµατικά ποντίκια MRL/lpr µείωσε τα επίπεδα των 

προφλεγµονωδών κυτταροκινών  στην περιοχή του εντέρου µετά από 

εγχείρηση επαγόµενης εντερικής βλάβης Ι/Ε. 

 

Είναι γνωστό ότι µετά από την βλάβη Ι/Ε, τα επίπεδα 

προφλεγµονωδών κυτταροκινών αυξάνονται αποδεικνύοντας την 

παρουσία τοπικής φλεγµονώδους απάντησης. Βασισµένοι σε αυτή την 

παρατήρηση µετρήσαµε τα επίπεδα της έκφρασης του mRNA των 

προφλεγµονωδών κυτταροκινών IL-6 (Εικόνα 15Α), IL1-b (Εικόνα 15Β) 

και TNF-a (Εικόνα 15Γ) για να δούµε πως αυτά επηρεάζονται µε την 

εξάλειψη του συµπληρώµατος. Όπως φαίνεται στα διαγράµµατα, τα 

πειραµατικά ποντίκια MRL/lpr που έλαβαν CVF είχαν στατιστικά 

χαµηλότερα ποσοστά έκφρασης mRNA των συγκεκριµένων 

κυτταροκινών σε σύγκριση µε τα πειραµατικά ποντίκια MRL/lpr που 

έλαβαν µόνο PBS µετά από εντερική βλάβη Ι/Ε. Συµπεραίνουµε έτσι ότι 

µέσα στα πλαίσια του ρυθµιστικού ρόλου του συµπληρώµατος στη ιστική 

καταστροφή µετά από βλάβη Ι/Ε, το τελευταίο είναι ικανό να 

παρεµποδίσει την έκφραση της ιστικής καταστροφής όχι µόνο µέσο της 

αποµάκρυνσης των ουδετεροφίλων αλλά και την µείωση των 

προφλεγµονωδών κυτταροκινών στο τοπικό περιβάλλον της βλάβης.  
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Εικόνα 15: To επίπεδα 

προφλεγµονωδών κυτταροκινών στο 

έντερο των πειραµατικών ποντικιών 

MRL/lpr που έλαβαν CVF είναι µειωµένα . 

(Α-Γ) Τα επίπεδα mRNA των 

προφλεγµονωδών κυτταροκινών, IL-6, IL-1b 

και TNF-a  είναι στατιστικά σηµαντικά 

αυξηµένα σε ποντίκια MRL/lpr που έλαβαν 

PBS σε αντίθεση µε τα MRL/lpr που έλαβαν 

CVF.  Ο υπολογισµός των επιπέδων mRNA 

έγινε µε την µέθοδο RT-PCR. 

Χρησιµοποιήθηκαν 6 ποντίκια ανα οµάδα σε 

σύνολο 3 πειραµάτων. (mean ± SD), *p 

≤0.05.	  
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Η χρήση του CVF και η επακόλουθη εξάλειψη του συµπληρώµατος σε 
ποντίκια MRL/lpr προστατεύει από αποµακρυσµένη ιστική καταστροφή 
στους πνεύµονες µετά από επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε.  
 

Κατά την διάρκεια της βλάβης Ι/Ε, η φάση της παροδικής 

ισχαιµίας, ακολουθείται από την φάση της επαναιµάτωσης όπου ένα 

κοκτέιλ προφλεγµονωδών κυτταροκινών και ανοσολογικών κυττάρων 

ελευθερώνεται στην κυκλοφορία το οποίο µπόρει να εισέλθει σε 

οποιοδήποτε ιστό και να προκαλέσει µια δευτερογενή ανοσολογική 

απάντηση µε αποτέλεσµα την αποµακρυσµένη ιστική καταστροφή (202). 

Βασισµένοι σε αυτές τις παρατηρήσεις θέλαµε να µελετήσουµε κατά 

πόσο η εξάλειψη του συµπληρώµατος µε την χρήση του CVF είναι ικανή 

να προστατεύσει τα ποντίκια MRL/lpr από αυτή την αποµακρυσµένη 

ιστική πνευµονική καταστροφή. Όντως, όπως βλέπουµε στην εικόνα 16, 

τα ποντίκια MRL/lpr τα οποία έλαβαν CVF (16B) παρουσίασαν 

βελτιωµένη ιστολογική εικόνα πνευµόνων σε σύγκριση µε τα ποντίκια 

που έλαβαν µόνο PBS (16A) . Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα 

φαίνονται στην εικόνα 17, όπου µε στατιστικά σηµαντική διαφορά η 

απουσία συµπληρώµατος προστατεύει τα ποντίκια MRL/lpr από την 

αποµακρυσµένη πνευµονική καταστροφή µετά από επαγόµενη εντερική 

βλάβη Ι/Ε. Αξιοσηµείωτο, είναι το γεγονός ότι η εναπόθεση του 

παράγοντα συµπληρώµατος C3 ακολουθεί την ίδια συµπεριφορά µε το 

έντερο όπως βλέπετε στην εικόνα 18, µε την ποντίκια MRL/lpr που 

έλαβαν CVF να µην έχουν εναπόθεση συµπληρώµατος στο πνευµονικό 

παρέγχυµα. 
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Εικόνα 16: H ιστική καταστροφή µειώθηκε στα πειραµατικά ποντίκια MRL/lpr που 

έλαβαν CVF µετά από βλάβη Ι/Ε. Χαρακτηριστικές ιστολογικές εικόνα χρώσης 

αιµατοξυλίνης-ηοσίνης από τους πνεύµονες των οµάδων των πειραµατικών ποντικιών 

MRL/lpr που υπέστησαν εγχείρηση επαγόµενης εντερικής βλάβης Ι/Ε µε 30 λεπτά ισχαιµία 

και 2 ώρες επαναιµάτωση. (Α,Γ) Οµάδες που έλαβαν PBS και εγχειρήθηκαν σύµφωνα µε 

την µέθοδο που περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα.  (Β,Δ) Οµάδες που έλαβαν CVF και 

εγχειρήθηκαν σύµφωνα µε την µέθοδο που περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα. Οι 

εικόνες είναι σε µεγέθυνση 100Χ. Χρησιµοποιήθηκαν 6 ποντίκια ανα οµάδα σε σύνολο 3 

πειραµάτων.  
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Εικόνα 17: H οµάδα πειραµατικών ποντικιών MRL/lpr  που έλαβε CVF 

παρουσίασε στατιστικά σηµαντικά µειωµένα επίπεδα πνευµονικής 

καταστροφής. Στην εικόνα παρουσιάζεται ο µέσος όρος της βαθµολογίας του 

µεγέθους της ιστικής βλάβης στους πνεύµονες πειραµατικών ποντικιών MRL/lpr 

µετά από επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε από 3 διαφορετικά πειράµατα και 

σύνολο 6 πειραµατικών ποντικιών από κάθε οµάδα. (mean ± SD) *p ≤0.05.  
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Εικόνα 18: Η εναπόθεση του παράγοντα συµπληρώµατος C3 στο πνευµονικό 

παρέγχυµα είναι σαφώς µειωµένη σε πειραµατικά ποντίκια MRL/lpr που έλαβαν 

τον αναστολέα CVF (Β). (Α) Πειραµατικά ποντίκια MRL/lpr που έλαβαν µόνο PBS (Α). 

(Γ,Δ) Οι αντίστοιχες οµάδες Sham. (Ε,ΣΤ) Η ανοσοϊστοχηµεία έγινε χρησιµοποιώντας 

αντίσωµα εναντίων του παράγοντα C3 (καφέ χρώµα). Η χρώση ελέγχου έγινε µε το 

αντίστοιχο δευτερογενές αντίσωµα ελέγχου σύµφωνα µε την κατασκευάστρια εταιρεία. 

Οι πιο πάνω αντιπροσωπευτικές εικόνες είναι σε µεγέθυνση 100Χ. Η αιµοτοξυλίνη 

χρησιµοποιήθηκε για χρωµατισµό του φόντου (µπλε χρώµα). Χρησιµοποιήθηκαν 6 

ποντίκια ανα οµάδα σε σύνολο 3 πειραµάτων. 
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Η χρήση του αναστολέα συµπληρώµατος C5aRA (C5a receptor 

antagonist) προστατεύει τα ποντίκια MRL/lpr από τοπική εντερική 

καταστροφή µετά από επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε.  
 

Στα προηγούµενα πειράµατα, παρουσιάσαµε ότι η ολική εξάλειψη 

του των παραγόντων του συµπληρώµατος από  την κυκλοφορία των 

ποντικιών MRL/lpr οδηγεί στην ελάττωση τόσο της τοπικής εντερικής 

καταστροφής όσο και της αποµακρυσµένης πνευµονικής καταστροφής 

µετά από επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε. Παρόλα αυτά, µια 

µακροπρόθεσµη αναστολή του συµπληρώµατος, θα ήταν από µόνη της 

καταστροφική καθώς το συµπλήρωµα έχει ένα πολύ σηµαντικό ρόλο 

στης άµυνα του οργανισµού απέναντι στις λοιµώξεις και στην εκκαθάριση 

των ανοσοσυµπλεγµάτων. Για να λύσουµε αυτό το ζήτηµα, εξετάσαµε 

εάν η στόχευση συγκεκριµένου παράγοντα του συµπληρώµατος και σε 

συγκεκριµένη στιγµή της εγχείρησης έχει κάποια επίδραση στο µέγεθος 

της ιστικής καταστροφής µετά από επαγόµενη εντερική βλάβη.  

Έχει διαπιστωθεί ότι ο παράγοντας συµπληρώµατος C5a  έχει 

σηµαντικό ρόλο στη παθοφυσιολογία της έκφρασης της ιστικής 

καταστροφής µετά από βλάβη Ι/Ε. Το C5a είναι κοµµάτι τους 

ενεργοποιηµένου παράγοντα C5a και λειτουργεί σαν χηµειοκίνη και. Έχει 

την δυνατότητα να ρυθµίζει την µετανάστευση των ουδετερόφιλων και την 

επακόλουθη καταστροφή των κυττάρων µε παραγωγή αντιδραστικών 

ελευθέρων ριζών οξυγόνου (112-117).  

Χρησιµοποιώντας τον αναστολέα του υποδοχέα του C5a ( C5a 

receptor antagonist, C5aRA), ο οποίος είναι ένα πεπτίδιο που στοχεύει 

τον υποδοχέα του C5a µε επακόλουθο την παύση των ικανοτήτων του 
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C5a, αποδεικνύουµε ότι τα πειραµατικά ποντίκια MLR/lpr που έλαβαν τον 

αναστολέα C5aRA παρουσίασαν σηµαντικά µειωµένα επίπεδα εντερικής 

καταστροφής µετά από επαγόµενη βλάβη Ι/Ε σε σύγκριση µε τα MRL/lpr 

που έλαβαν µόνο το πεπτίδιο ελέγχου (control peptide)  µετά από 

επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε (Εικόνα 19, Εικόνα 20). Όπως φαίνεται 

στην εικόνα 18, η βλάβη στο βλεννογόνο, η απώλεια λαχνών και η 

αιµορραγία είναι σαφώς µεγαλύτερη στα ποντίκια που έλαβαν το CP 

(19A). Επιπρόσθετα, η στόχευση του υποδοχέα του C5a ήταν ικανή να 

οδηγήσει στην µεγάλη µείωση της επιστράτευσης στον ουδετεροφίλων 

όπως αυτό φαίνεται στην εικόνα 21 στα ποντίκια MRL/lpr που έλαβαν τον 

C5aRA (21B) σε σύγκριση µε τα ποντίκια MRL/lpr που έλαβαν µόνο το 

CP (21A) .  Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι η χορήγηση του C5aRA 

δεν ήταν ικανή να µειώσει την αποµακρυσµένη βλάβη στους πνεύµονες 

πειραµατικών ποντικιών MRL/lpr (Εικόνα 22,Εικόνα 23), οδηγώντας στο 

συµπέρασµα ότι υπάρχουν επιπρόσθετοι παράγοντες, πιο σηµαντικοί, 

που ρυθµίζουν την έκφραση της αποµακρυσµένης  ιστικής καταστροφής 

µετά από επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε.  
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Εικόνα  19: H ιστική καταστροφή µειώθηκε στα πειραµατικά ποντίκια 

MRL/lpr που έλαβαν C5aRA  µετά από βλάβη Ι/Ε. Χαρακτηριστικές 

ιστολογικές εικόνα χρώσης αιµατοξυλίνης-ηοσίνης από το λεπτό έντερο των 

οµάδων των πειραµατικών ποντικιών που υπέστησαν εγχείρηση επαγόµενης 

εντερικής βλάβης Ι/Ε µε 30 λεπτά ισχαιµία και 2 ώρες επαναιµάτωση. (Α,Γ) 

Οµάδες που έλαβαν το πεπτίδιο ελέγχου (control peptide, CP) και εγχειρήθηκαν 

σύµφωνα µε την µέθοδο που περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα.  (Β,Δ) 

Οµάδες που έλαβαν τον C5aRA και εγχειρήθηκαν σύµφωνα µε την µέθοδο που 

περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα. Οι εικόνες είναι σε µεγέθυνση 100Χ. 

Χρησιµοποιήθηκαν 4 ποντίκια  ανα οµάδα σε σύνολο 2 πειραµάτων.  
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Εικόνα 20: H οµάδα πειραµατικών ποντικιών MRL/lpr που έλαβε C5aRA 

παρουσίασε στατιστικά σηµαντικά µειωµένα επίπεδα εντερικής 

καταστροφής. Στην εικόνα παρουσιάζεται ο µέσος όρος της βαθµολογίας του 

µεγέθους της ιστικής βλάβης στο λεπτό έντερο πειραµατικών ποντικιών MRL/lpr 

µετά από επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε από 2 διαφορετικά πειράµατα και 

σύνολο 4 πειραµατικών ποντικιών από κάθε οµάδα. (mean ± SD) *p ≤0.05.  
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Εικόνα 21: Η διείσδυση ουδετερόφιλων στο έντερο των ποντικιών  που 

έλαβαν τον αναστολέα C5aRA (Β) είναι σηµαντικά µειωµένη σε σύγκριση 

µε αυτά που έλαβαν µόνο CP (Α). (Γ,Δ) Οι αντίστοιχες οµάδες Sham. Η 

ανοσοϊστοχηµεία έγινε χρησιµοποιώντας την µέθοδο fast Blue Salt Method 

ικανή για εντοπισµό της αντίδρασης εστεράσης στα ουδετερόφιλα.  Οι πιο 

πάνω αντιπροσωπευτικές εικόνες είναι σε µεγέθυνση 100Χ. Η αιµοτοξυλίνη-

ηοσίνη χρησιµοποιήθηκε για χρωµατισµό του φόντου. Χρησιµοποιήθηκαν 4 

ποντίκια ανα οµάδα σε σύνολο 2 πειραµάτων.  
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NEUTROPHILS INFILTRATION  
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Εικόνα 22: H ιστική καταστροφή στους πνευµονες ήταν αµετάβλητη και στις δύο 

οµάδες πειραµατικών  ποντικιών MRL/lpr. Ιστολογικές εικόνα χρώσης αιµατοξυλίνης-

ηοσίνης από τους πνεύµονες των οµάδων των πειραµατικών ποντικιών MRL/lpr που 

υπέστησαν εγχείρηση επαγόµενης εντερικής βλάβης Ι/Ε µε 30 λεπτά ισχαιµία και 2 ώρες 

επαναιµάτωση. (Α,Γ) Οµάδες που έλαβαν CP και εγχειρήθηκαν σύµφωνα µε την µέθοδο 

που περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα.  (Β,Δ) Οµάδες που έλαβαν C5aRA και 

εγχειρήθηκαν σύµφωνα µε την µέθοδο που περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα. Οι 

εικόνες είναι σε µεγέθυνση 100Χ. Χρησιµοποιήθηκαν 4 ποντίκια ανα οµάδα σε σύνολο 2 

πειραµάτων. 
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Εικόνα 23: Δεν παρατηρήθηκε καµία στατιστική διαφορά µεταξύ των δύο 

οµάδων πειραµατικών ποντικιών MRL/lpr.   Ο µέσος όρος της βαθµολογίας 

του µεγέθους της ιστικής βλάβης στους πνεύµονες πειραµατικών ποντικιών 

MRL/lpr µετά από επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε από 2 διαφορετικά πειράµατα 

και σύνολο 4 πειραµατικών ποντικιών από κάθε οµάδα. (mean ± SD).  
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

  Κατά την διάρκεια αυτής της µελέτης αποδείξαµε ότι η εξάλειψη 

του συµπληρώµατος σε πειραµατικά ποντίκια MRL/lpr, είναι ικανή να 

µειώσει τα επίπεδα της ιστικής καταστροφής µετά από επαγόµενη 

εντερική βλάβη Ι/Ε. Συγκεκριµένα , παρουσιάζουµε ότι η εντερική 

καταστροφή είναι στατιστικά σηµαντικά µειωµένη σε πειραµατικά ποντίκια 

MRL/lpr που είχαν χαµηλά εως καθόλου επίπεδα παραγόντων 

συµπληρώµατος σε σύγκριση  µε τα πειραµατικά ποντίκια MRL/lpr που 

είχαν επαρκή επίπεδα παραγόντων συµπληρώµατος µετά από 

επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε. Η προστασία αυτή ήταν άµεσα 

συνδεδεµένη µε την µειωµένη εναπόθεση των παραγόντων 

συµπληρώµατος C3 και C5b-C9. Επίσης παρατηρήθηκε και 

αξιοσηµείωτη µείωση των  επιπέδων µεταγραφής mRNA των 

προφλεγµονωδών κυτταροκινών (IL-1b, IL-6 και TNF-a) όπως και σαφής 

µείωση του οξειδωτικού φορτίου στο έντερο όπως αυτό µετρήθηκε µε την 

SDA και τα επίπεδα µεταγραφής του mRNA της GPX-1. Αξιοπρόσεκτο 

ήταν και η χαρακτηριστικά µειωµένη επιστράτευση ουδετεροφίλων στην 

περιοχή της εντερικής ιστικής καταστροφής σε πειραµατικά ποντίκια 

MRL/lpr µε χαµηλά εως καθόλου επίπεδα παραγόντων συµπληρώµατος 

σε σύγκριση  µε τα πειραµατικά ποντίκια MRL/lpr που είχαν επαρκή 

επίπεδα παραγόντων συµπληρώµατος.  

Στην συνέχεια µελετήσαµε την επίδραση της εξάλειψης του 

συµπληρώµατος στην ανάπτυξη της αποµακρυσµένης ιστικής 

καταστροφής και συγκεκριµένα στους πνεύµονες των πειραµατικών 

ποντικιών MRL/lpr. Σε συµφωνία µε προηγούµενες µελέτες (28,111), 
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δείξαµε ότι τα πειραµατικά ποντίκια MRL/lpr που είχαν χαµηλά εως 

καθόλου επίπεδα παραγόντων συµπληρώµατος είχαν µειωµένα επίπεδα 

ιστικής καταστροφής στους πνεύµονες  σε σύγκριση  µε τα πειραµατικά 

ποντίκια MRL/lpr που είχαν επαρκή επίπεδα παραγόντων 

συµπληρώµατος µετά από επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε. 

Χαρακτηριστικά, η εναπόθεση του παράγοντα συµπληρώµατος C3 στο 

πνευµονικό παρέγχυµα των πειραµατικών ποντικιών MRL/lpr µε εξάλειψη 

του συµπληρώµατος ήταν σαφώς µειωµένη. Τα αποτελέσµατα αυτά 

επιβεβαιώνουν ότι η ρύθµιση της ενεργότητας του συµπληρώµατος είναι 

ικανή να προστατεύσει  τα ποντίκια επιρρεπή σε ΣΕΛ από την ιστική 

καταστροφή µετά από βλάβη Ι/Ε. 

Σύµφωνα µε την βιβλιογραφία είναι η πρώτη φορά που µελετάται 

και παρουσιάζεται η επίδραση της τροποποίησης της ενεργότητας του 

συµπληρώµατος σε  ποντίκια επιρρεπή σε ΣΕΛ µετά από βλάβη Ι/Ε. Τα 

διαγονιδιακά αυτά ποντίκια MRL/lpr έχει αποδειχθεί ότι παρουσιάζουν 

σαφώς µεγαλύτερη ιστική καταστροφή µετά από επαγόµενη εντερική 

βλάβη Ι/Ε (156). Σε αυτά τα πειραµατικά ποντίκια, ,µετά από µια 

παροδική ισχαιµία, τα προσβεβληµένα κύτταρα, εκφράζουν στην 

επιφάνεια τους καινούργια επιφανειακά αντιγόνα τα οποία έχουν µεγάλη 

συγγένεια µε τα ήδη υπάρχοντα αυτοαντισώµατα τα οποία συνδέουν και 

ακολούθως ενεργοποιούν τον καταστροφικό καταρράκτη του 

συµπληρώµατος. Πρέπει να τονισθεί όµως ότι είναι απαραίτητη η 

παρουσία µιας παροδικής ισχαιµία καθώς η παρουσία µόνο τον 

αυτοαντισωµάτων δεν είναι ικανή να οδηγήσει στην πλήρη ανάπτυξη της 

ιστικής καταστροφής που παρατηρείται µετά από βλάβη Ι/Ε. Η 
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επιρρέπεια αυτών τον πειραµατικών ποντικιών στην µεγάλη ιστική 

καταστροφή µετά από βλάβη Ι/Ε πολύ πιθανόν να αντικατοπτρίζει την 

ευαισθησία των ασθενών µε ΣΕΛ στην ιστική καταστροφή. Μπορούµε µε 

ασφάλεια να υποθέσουµε ότι η συννοσηρότητα που παρατηρείται σε 

αυτούς τους ασθενείς µε την µορφή αθηροσκλήρωσης. 

σπειραµατονεφρίτιδων από εναπόθεση ανοσοσυµπλεγµάτων νεφρικής 

ανεπάρκειας και διαφόρων άλλων αγγειΐτιδων (29, 30, 33)  είναι ικανή να 

προκαλέσει µια τοπική µείωση της αιµατικής ροής οδηγώντας σε 

παροδική ισχαιµική κατάσταση που µπορεί να είναι ικανή να ξεκινήσει το 

καταστροφικό µονοπάτι της βλάβης Ι/Ε. Αυτό παραµένει όµως µια θεωρία 

και χρειάζονται περισσότερες µελέτες πάνω συνεισφορά της ιστικής 

καταστροφής µετά από βλάβη Ι/Ε στην κλινική εικόνα των ασθενών µε 

ΣΕΛ. 

Η ενεργοποίηση του συµπληρώµατος οδηγεί µεταξύ άλλων και 

στην παραγωγή των χηµειοκινών C3a και C5a (203,204).Συγκεκριµένα η 

χηµειοκίνη C5α είναι ικανή να βοηθήσει στην έναρξη αλλά και στον 

πολλαπλασιασµό της ανοσολογικής απάντησης (205, 206) αλλά και να 

ρυθµίσει την παρουσία ιστικής καταστροφής µετά από βλάβη Ι/Ε 

(117,207,208). Σε συνέπεια µε τα τελευταία , στην δική µας µελέτη 

παρουσιάζουµε ότι η χρήση του αναστολέα του υποδοχέα του C5a, σε 

πειραµατικά ποντίκια ΜRL/lpr είναι ικανή να προστατεύσει τα ποντίκια 

αυτά από εντερική ιστική καταστροφή µετά από επαγόµενη εντερική 

βλάβη Ι/Ε. Δείχνουµε τόσο µια στατιστικά σηµαντική βελτίωση της 

εντερικής ιστολογικής εικόνας των πειραµατικών ποντικιών MRL/lpr που 

έλαβαν τον αναστολέα όσο και µια µεγάλη µείωση στην διείσδυση των 



	   97	  

ουδετεροφίλων στην περιοχή του λεπτού εντέρου. Παρόλα αυτά, η χρήση 

του C5aRA δεν ήταν ικανή να προστατεύσει τα πειραµατικά ποντίκια 

MRL/lpr από την αποµακρυσµένη ιστική καταστροφή στους πνεύµονες, 

υποδεικνύοντας ότι κάποιοι άλλοι παράγοντες συµµετέχουν στην 

οργάνωση της αποµακρυσµένης καταστροφής µετά από βλάβη Ι/Ε.  

Η διαφορά που παρατηρείται µεταξύ της χρήσης του CVF και του 

C5aRA όσο αφορά την έκφραση της αποµακρυσµένης ιστικής 

καταστροφής µπορεί να εξηγηθεί µε την διαφορά του µηχανισµού δράσης 

των δύο ρυθµιστών του συµπληρώµατος. Ο CVF είναι ικανός να 

εξαλείψει όλους τους παράγοντες του συµπληρώµατος µέσω συνεχούς 

ενεργοποίησης (201) , έτσι ώστε µέχρι την στιγµή της έναρξης της 

βλάβης Ι/Ε δεν υπάρχει καθόλου συµπλήρωµα για να ενισχύσει την 

ανοσολογική απάντηση. Από την άλλη µεριά ο αναστολέας του υποδοχέα 

του C5a χορηγείται µετά την πάροδο των 30 λεπτών ισχαιµίας και κατ’ 

επέκταση µετά την ενεργοποίηση του συµπληρώµατος. Έτσι εµποδίζεται 

µόνο ένα µέρος του καταρράκτη του συµπληρώµατος ενώ άλλοι 

παράγοντες παραµένουν ενεργοί πράγµα ευεργετικό για την τοπική ιστική 

καταστροφή αλλά ζηµιογόνο για την αποµακρυσµένη ιστική καταστροφή 

στους πνεύµονες. Πιστεύουµε ότι ως ένα βαθµό υπάρχει ενεργοποίηση 

της ανοσολογικής απάντησης καθώς άλλοι παράγοντες όπως ο C3a ή 

C4b πιθανόν να οδηγούν στην ενεργοποίηση επιπλέον ανοσολογικών 

ρυθµιστών όπως τα αιµοπετάλια  (166-168) καταλήγοντας στην  

αποµακρυσµένη ιστική καταστροφή στους πνεύµονες. Όντως πρόσφατες 

µελέτες έχουν παρουσιάσει τόσο την ικανότητα των αιµοπεταλίων να 

ενεργοποιούν το συµπλήρωµα όσο και αντίστροφα αλλά και τον ρόλο 
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των αιµοπεταλίων ως ρυθµιστών της ανοσολογικής απάντησης σε 

διάφορες καταστάσεις όπως η βλάβη Ι/Ε (165,192,193) και τα αυτοάνοσα 

νοσήµατα (163,175,178). 

Συµπερασµατικά, αποδείξαµε ότι ο CVF, είναι ικανός προστατέψει 

τα πειραµατικά ποντίκια MRL/lpr τόσο από την τοπική ιστική καταστροφή 

αλλά και την αποµακρυσµένη ιστική καταστροφή µετά από επαγόµενη 

εντερική βλάβη Ι/Ε. Την ίδια ώρα παρουσιάζουµε την ευεργετική δράση 

του C5aRA  στην έκφραση της τοπικής ιστικής καταστροφής  στα 

πειραµατικά ποντίκια MRL/lpr µετά από βλάβη Ι/Ε. Ταυτόχρονα 

γεννιούνται νέα ερωτήµατα για την ρύθµιση της αποµακρυσµένης 

καταστροφή καθώς ο C5aRA αποτυγχάνει να προστατέψει τα 

πειραµατικά ποντίκια MRL/lpr από την βλάβη αυτή. Ερωτήµατα που 

προσπαθούµε να απαντήσουµε στην επόµενη ενότητα.  
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2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 
ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ 4  ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΙΣΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ 
ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΝΤΙΚΙΩΝ.  

 

Με την ενεργοποίηση των αιµοπεταλίων απελευθερώνονται πολλά 

δραστικά µόρια µεταξύ των οποίων και ο παράγοντας αιµοπεταλίων 4 

(PF4), µια χηµειοκίνη 70 αµινοξέων που υπάρχει ως τετραµερές 150kDA. 

O PF4 συνιστά το 2-3% τον συνολικών πρωτεϊνών των αιµοπεταλίων και 

το 25% των πρωτεϊνών των α-σωµατιδίων. Ο κύριος ρόλος του PF4 είναι 

να αναστέλλει την δραστηριότητα της αντιθροµβίνης ΙΙΙ µέσω της 

σύζευξης µε µεγάλη συγγένεια των µορίων που µοιάζουν στην ηπαρίνη 

ενισχύοντας έτσι την πήξη του αίµατος (209-211). Ο παράγοντας 

αιµοπεταλίων 4 (PF4) έχει επίσης αποδειχθεί ότι µεταξύ άλλων, επάγει 

την επιβίωση το βλαστικών κυττάρων, αναστέλλει τον πολλαπλασιασµό 

των ενδοθηλιακών κυττάρων και ινοβλαστών και ενισχύει την 

ανοσολογική απάντηση µε την προώθηση της εξωκυττάρωση από τα 

ουδετερόφιλα και την παραγωγή αντιδραστικών ελευθέρων ριζών 

οξυγόνου από τα µονοκύτταρα. Επιπλέον ο PF4 είναι ικανός να 

σχηµατίσει ετεροδιµερή µε τον χηµειοτακτικό παράγοντα µονοκύτταρων 

CCL5/RANTES (212-217).  

Στα πλαίσια της εξερεύνησης του ρόλου των αιµοπεταλίων τόσο 

στην ρύθµιση της ανοσολογικής απάντησης αλλά και στην συµµετοχή 

τους στην παθοφυσιολογία της βλάβης Ι/Ε στην επόµενη ενότητα 

µελετάµε τη σηµασία PF4 στην ανάπτυξη της ιστικής καταστροφής τόσο 

σε τοπικό επίπεδο δηλαδή το λεπτό έντερο αλλά και στην 
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αποµακρυσµένη φλεγµονώδη απάντηση στους πνεύµονες µετά από 

επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε.  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
H εναπόθεση του PF4 στο λεπτό έντερο και στους πνεύµονες αυξάνεται 

σηµαντικά στα πειραµατικά ποντίκια B6  µετά από επαγόµενη εντερική 

βλάβη Ι/Ε.    

 

Βασισµένοι στις ανοσολογικές ιδιότητες του PF4 που 

περιγράφτηκαν πιο πάνω θέλαµε να εξετάσουµε την παρουσία του PF4 

στο λεπτό έντερο και τους πνεύµονες πειραµατικών ποντικιών B6 µετά 

από επαγόµενη βλάβη Ι/Ε. Όπως φαίνεται στην εικόνα 24 , 

παρατηρήθηκαν αυξηµένα ποσά εναπόθεσης PF4 τόσο στο πνευµονικό 

παρέγχυµα (24Α-Γ) όσο και στο λεπτό έντερο (24Δ-ΣΤ) πειραµατικών 

ποντικιών Β6 µετά από επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε. Χαρακτηριστικά , 

η εναπόθεση PF4 στο λεπτό έντερο περιορίστηκε στη επιθηλιακά 

κύτταρα των λαχνών (intestinal epithelial cells, IEC). Για να 

επιβεβαιώσουµε την παρουσία του PF4, αποµονώσαµε της εντερικές 

λάχνες και το πνευµονικό παρέγχυµα όπως περιγράφεται στην ενότητα 

υλικά και µέθοδοι και µετρήσαµε τα επίπεδα έκφρασης mRNA του PF4. 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 25Β , τα επίπεδα mRNA από τις 

αποµονωµένες εντερικές λάχνες ήταν πιο πολύ αυξηµένα µετά από 30 

λεπτά ισχαιµία και 2 ώρες  επαναιµάτωσης σε σύγκριση µε τα 

πειραµατικά ποντίκια της οµάδας Sham και Untreated. Αντίθετα δεν 

παρατηρήθηκαν οποιεσδήποτε διαφορές µεταξύ των πειραµατικών 

οµάδων  στα επίπεδα της έκφρασης mRNA του PF4, στο πνεύµονες 

πειραµατικών ποντικιών B6 µετά από επαγόµενη βλάβη Ι/Ε (25Α).  
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Εικόνα 24: Παρατηρείται µεγάλη αύξηση της εναπόθεσης PF4 στο εντερικό και 

πνευµονικό ιστό των πειραµατικών ποντικιών B6 µετά από επαγόµενη εντερική βλάβη 

Ι/Ε. (Α-Γ) Ιστολογικές εικόνες πνευµονικού ιστού και (Δ-ΣΤ) εντερικού ιστού µετά από 30 λεπτά 

ισχαιµίας και 3 ώρες επαναιµάτωσης. Χρησιµοποιήθηκε αντίσωµα εναντίον του PF4 (κόκκινο) 

και αιµοτοξυλίνη για χρωµατισµό του φόντου (µπλε). Οι εικόνες είναι σε µεγέθυνση 200x και 

400x. Αντιπροσωπευτικές εικόνες από ένα σύνολο 3-4 ποντικιών ανα πειραµατική οµάδα.   
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Εικόνα 25: Τα επίπεδα 
έκφρασης mRNA στο λεπτό 
έντερο πειραµατικών 
ποντικιών B6 ήταν αυξηµένα 
µετά από επαγόµενη βλάβη 
Ι/Ε. Eπίπεδα έκφρασης mRNA 

του γονιδίου PF4 στον 

πνεύµονα (A) και  στο έντερο (B) 

πειραµατικών ποντικιών B6 µετά 

από επαγόµενη βλάνβη I./E. 

Mean ± SD, *p ≤0.05, **p≤0.01,  

 

B. 
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Η ιστική καταστροφή µειώνεται στο λεπτό έντερο και στους πνεύµονες των 

διαγονιδιακών ποντικιών PF4-/- µετά από επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε.  

 

Για να µελετήσουµε το ρόλο του PF4 στην έκφραση της ιστικής 

καταστροφής µετά από βλάβη Ι/Ε, χρησιµοποιήσαµε τα διαγονιδιακά 

ποντίκια PF4-/- στα οποία δεν παράγεται καθόλου η πρωτεΐνη PF4. 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 26 και εικόνα 28, τα διαγονιδιακά ποντίκια 

PF4-/-, παρουσίασαν µειωµένη ιστική καταστροφή τόσο στους πνεύµονες 

όσο και στο  λεπτό έντερο αντίστοιχα. Πράγµα που αντικατοπτρίζεται και 

στα διαγράµµατα του υπολογισµού του ολικού σκορ ιστικής καταστροφής 

στις εικόνες 27 και 29 αντίστοιχα. Επιβεβαιώσαµε επίσης και την απουσία 

της πρωτεΐνης PF4 σε όλα τα διαγονιδιακά ποντίκια PF4-/- που 

χρησιµοποιήθηκαν στα πειράµατα µετρώντας τα επίπεδα PF4 στο 

πλάσµα όπως φαίνεται στην εικόνα 30. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι 

στα πειραµατικά ποντίκια B6, η πρωτεΐνη PF4 ήταν αυξηµένη τόσο στην 

οµάδα Sham όσο και στην οµάδα ΙR µετά από επαγόµενη εντερική βλάβη 

Ι/Ε. Η αύξηση αυτή σε σύγκριση µε τα πειραµατικά ποντίκια B6 που δεν 

υπέστησαν καµία εγχείρηση πολύ πιθανόν να οφείλεται στην 

ενεργοποιήση των αιµοπεταλίων και την απελευθέρωση των συστατικών 

των α-σωµατιδίων ακόµα και σε συνθήκες µια απλής λαπαροτοµής όπως 

έγινε στην οµάδα Sham. 
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Εικόνα 26: H ιστική καταστροφή µειώθηκε στα διαγονιδιακά ποντίκια PF4-/- µετά από 

βλάβη Ι/Ε.  Ιστολογικές εικόνα χρώσης αιµατοξυλίνης-ηοσίνης από τους πνεύµονες των οµάδων 

των πειραµατικών ποντικιών που υπέστησαν εγχείρηση επαγόµενης εντερικής βλάβης Ι/Ε µε 30 

λεπτά ισχαιµία και 3 ώρες επαναιµάτωση. (Α,B) Οµάδες IR και Sham πειραµατικών ποντικιών B6.  

(Γ,Δ) Οµάδες IR και Sham πειραµατικών ποντικιών PF4-/- Οι εικόνες είναι σε µεγέθυνση 200Χ. 

Χρησιµοποιήθηκε ένα σύνολο 5-8 πειραµατικών ποντικιών σε 2 πειράµατα.  
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Εικόνα 27: H οµάδα πειραµατικών ποντικιών PF4-/- παρουσίασε 

στατιστικά σηµαντικά µειωµένα επίπεδα καταστροφής στους πνεύµονες. 

Στην εικόνα παρουσιάζεται ο µέσος όρος της βαθµολογίας του µεγέθους της 

ιστικής βλάβης στους πνεύµονες πειραµατικών ποντικιών Β6 και PF4-/- µετά 

από επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε από 2 διαφορετικά πειράµατα και σύνολο 5-

8 πειραµατικών ποντικιών από κάθε οµάδα. (mean ± SD) *p ≤0.05. 
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Εικόνα 28: : H ιστική καταστροφή µειώθηκε στα διαγονιδιακά ποντίκια PF4-/- µετά από βλάβη 

Ι/Ε.  Ιστολογικές εικόνα χρώσης αιµατοξυλίνης-ηοσίνης από το λεπτό έντερο των οµάδων των 

πειραµατικών ποντικιών που υπέστησαν εγχείρηση επαγόµενης εντερικής βλάβης Ι/Ε µε 30 λεπτά 

ισχαιµία και 3 ώρες επαναιµάτωση. (Α,B) Οµάδες IR και Sham πειραµατικών ποντικιών B6.  (Γ,Δ) 

Οµάδες IR και Sham πειραµατικών ποντικιών PF4-/- Οι εικόνες είναι σε µεγέθυνση 200Χ. 

Χρησιµοποιήθηκε ένα σύνολο 5-8 πειραµατικών ποντικιών σε 2 πειράµατα. 
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Εικόνα 29: H οµάδα πειραµατικών ποντικιών PF4-/- παρουσίασε στατιστικά 

σηµαντικά µειωµένα επίπεδα καταστροφής στο λεπτό έντερο. Στην εικόνα 

παρουσιάζεται ο µέσος όρος της βαθµολογίας του µεγέθους της ιστικής βλάβης 

στο λεπτό έντερο πειραµατικών ποντικιών Β6 και PF4-/- µετά από επαγόµενη 

εντερική βλάβη Ι/Ε από 2 διαφορετικά πειράµατα και σύνολο 5-8 πειραµατικών 

ποντικιών από κάθε οµάδα. (mean ± SD) *p ≤0.05, **p≤0.01, 
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Εικόνα 30: Τα επίπεδα της πρωτεΐνης PF4 στο πλάσµα πειραµατικών ποντικιών B6 

είναι αυξηµένα µετά από επαγόµενη βλάβη Ι/Ε.  Στην εικόνα παρουσιάζονται τα 

πειραµατικά ποντίκια Β6 και PF4-/- που είτε δεν υπέστησαν (untreated) είτε υπέστησαν 

εγχείρηση επαγόµενης εντερικής βλάβης Ι/Ε µε 30 λεπτά ισχαιµία και 3 ώρες 

επαναιµάτωση. 
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Η διείσδυση των ουδετερόφιλων (PMN) και των µονοκύτταρων (MO) 

στους πνεύµονες των διαγονιδιακών ποντικιών PF4-/- µειώνεται µετά από 

επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε.   

 

Όπως προαναφέραµε η πρωτεΐνη PF4 είναι ικανή να ρυθµίσει την 

λειτουργία τόσο των ουδετερόφιλων αλλά και των µονοκυττάρων. Γι αυτό 

το σκοπό µε την βοήθεια της ανοσοϊστοχηµείας ερευνήσαµε την 

παρουσία των δύο αυτών κυτταρικών πληθυσµών στο πνευµονικό 

παρέγχυµα των διαγονιδιακών ποντικιών µετά από επαγόµενη εντερική 

βλάβη Ι/Ε. Παρουσιάζουµε στις εικόνες 30 και 32 ότι η διείσδυση τόσο 

των ουδετερόφιλων (Εικ. 31) όσο και των µονοκυττάρων (Εικ.33) στο 

πνευµονικό παρέγχυµα των διαγονιδιακών ποντικιών PF4-/- είναι 

µειωµένη σε σύγκριση µε τα πειραµατικά ποντίκια B6. Παρόλ’ αυτά, τα 

συγκεντρωτικά αποτελέσµατα στις εικόνες 32 και 34 αντίστοιχα δεν 

δείχνουν στατιστικά σηµαντική διαφορά αλλά µια τάση µειωµένης 

παρουσίας ειδικά των ουδετερόφιλων. Είναι αξιοπρόσεκτο όµως το 

γεγονός ότι  η οµάδα ποντικών Sham στα πειραµατικά ποντίκια B6 έχει 

στατιστικά σηµαντική µείωση στην παρουσία ουδετεροφίλων στο 

πνευµονικό παρέγχυµα σε σύγκριση µε την οµάδα ποντικιών IR µετά από 

επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε. Σε αντίθεση δεν παρατηρήσαµε καµία 

αλλαγή στους πληθυσµούς των ουδετερόφιλων και µονοκυττάρων στο 

λεπτό έντερο µετά από επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε. Τα πειράµατα 

αυτά υποδεικνύουν ότι ο ρόλος του PF4  στην διείσδυση PMN και MO 

στους πνεύµονές είναι µονάχα υποστηρικτικός.  
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Εικόνα 31: Παρατηρείται αύξηση της διείσδυσης ουδετερόφιλων  στο πνευµονικό παρέγχυµα των 

πειραµατικών ποντικιών B6 µετά από επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε. Ιστολογικές εικόνες πνευµονικού 

ιστού πειραµατικών ποντικιών B6 (Α-Γ) και πειραµατικών ποντικιών PF4-/-  (Δ-ΣΤ) µετά από 30 λεπτά 

ισχαιµίας και 3 ώρες επαναιµάτωσης. Χρησιµοποιήθηκε αντίσωµα εναντίον των ουδετεροφίλων (κόκκινο) και 

αιµοτοξυλίνη για χρωµατισµό του φόντου (µπλε). Οι εικόνες είναι σε µεγέθυνση 200x και 400x. 

Αντιπροσωπευτικές εικόνες από ένα σύνολο 5-8 ποντικιών ανα οµάδα σε δύο διαφορετικά πειράµατα. 
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Εικόνα 32: H οµάδα πειραµατικών ποντικιών PF4-/- παρουσίασε µειωµένα 

επίπεδα διείσδυσης ουδετεροφίλων στο πνευµονικό παρέγχυµα.  Στην εικόνα 

παρουσιάζεται ο µέσος όρος της βαθµολογίας του µεγέθους της διείσδυσης 

ουδετερόφιλων στο λεπτό έντερο πειραµατικών ποντικιών Β6 και PF4-/- µετά από 

επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε από 2 διαφορετικά πειράµατα και σύνολο 5-8 

πειραµατικών ποντικιών από κάθε οµάδα. (mean ± SD) *p ≤0.05,  
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Εικόνα 33: Δεν παρατηρείται καµιά µεταβολή στην διείσδυση µονοκύτταρων στο πνευµονικό 

παρέγχυµα των πειραµατικών ποντικιών B6 µετά από επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε . 

Ιστολογικές εικόνες πνευµονικού ιστού πειραµατικών ποντικιών B6 (Α-Γ) και πειραµατικών ποντικιών 

PF4-/-  (Δ-ΣΤ) µετά από 30 λεπτά ισχαιµίας και 3 ώρες επαναιµάτωσης. Χρησιµοποιήθηκε αντίσωµα 

εναντίον των µονοκύτταρων (κόκκινο) και αιµοτοξυλίνη για χρωµατισµό του φόντου (µπλε). Οι εικόνες 

είναι σε µεγέθυνση 200x και 400x. Αντιπροσωπευτικές εικόνες από ένα σύνολο 5-8 ποντικιών ανα 

οµάδα σε δύο διαφορετικά πειράµατα. 
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Εικόνα 34: Η διείσδυση µονοκύτταρων στον πνευµονικό παρέγχυµα δεν 

παρουσίασε καµία διαφορά µεταξύ των οµάδων των πειραµατικών ποντικιών 

Στην εικόνα παρουσιάζεται ο µέσος όρος της βαθµολογίας του µεγέθους της 

διείσδυσης µονοκύτταρων στους πνεύµονες πειραµατικών ποντικιών Β6 και PF4-/- 

µετά από επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε από 2 διαφορετικά πειράµατα και σύνολο 5-

8 πειραµατικών ποντικιών από κάθε οµάδα (mean ± SD, ns= non significant).  
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H εναπόθεση του παρόντα συµπληρώµατος C3 και των ανοσοσφαιρινών 

IgA,  IgM και στο λεπτό έντερο και στους πνεύµονες στα πειραµατικά 

ποντίκια µετά από βλάβη Ι/Ε.  

 

Όπως αναφέραµε στην εισαγωγή µας, η εναπόθεση 

συµπληρώµατος και των ανοσοσφαιρινών είναι από τα πρώτα πράγµατα 

που παρατηρούνται κατά την έναρξη της παθοφυσιολογίας της βλάβη Ι/Ε. 

Αυτό µας οδήγησε στην εξερεύνηση των παραγόντων αυτών στο λεπτό 

έντερο και στους πνεύµονες των πειραµατικών ποντικιών µετά από 

επαγόµενη ιστική βλάβη Ι/Ε. Προς έκπληξη µας δεν βρήκαµε καµία 

διαφορά στην εναπόθεση του παράγοντα συµπληρώµατος C3 (Εικόνα 

35), της ανοσοσφαιρίνης ΙgM (Εικόνα 36) και της ανοσοσφαιρίνης IgA 

(Εικόνα 37) µεταξύ των διαγονιδιακών ποντικιών PF4-/-  και των 

ποντικιών B6 µετά από επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε.  

Συµπεραίνουµε έτσι ότι το συµπλήρωµα και οι ανοσοσφαιρίνες δεν 

είναι αρκετά για να ενεργοποιήσουν το καταρράκτη της βλάβης Ι/Ε στα 

διαγονιδιακά ποντίκια PF4-/- και συνεπώς χρειάζονται και άλλοι 

παράγοντες για να οδηγήσουν στην ιστική καταστροφή.   
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Εικόνα 35: H ιστική καταστροφή στα πειραµατικά ποντίκια δεν σχετίζεται µε την 

εναπόθεση συµπληρώµατος. Ιστολογικές εικόνες από λεπτό έντερο και πνευµονα 

πειραµατικών ποντικιών B6 (Α-Γ, Ζ-Θ) και PF4-/- (Δ-ΣΤ, Ι-Λ). Μετά από 30 λεπτά ισχαιµία 

και 3 ώρες επαναιµάτωση. Χρησιµοποιήθηκε αντίσωµα εναντίον του C3 (κόκκινο) και 

αιµοτοξυλίνη για χρωµατισµό του φόντου (µπλε). Οι εικόνες είναι σε µεγέθυνση 100x. 

Αντιπροσωπευτικές εικόνες από ένα σύνολο 3-4 ποντικιών ανα πειραµατική οµάδα. 
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Εικόνα 36: H ιστική καταστροφή στα πειραµατικά ποντίκια δεν σχετίζεται µε την 

εναπόθεση ΙgM ανοσοσφαιρίνησ. Ιστολογικές εικόνες από λεπτό έντερο και πνευµονα 

πειραµατικών ποντικιών B6 (Α-Γ, Ζ-Θ) και PF4-/- (Δ-ΣΤ, Ι-Λ). Μετά από 30 λεπτά ισχαιµία και 

3 ώρες επαναιµάτωση. Χρησιµοποιήθηκε αντίσωµα εναντίον του IgM (κόκκινο) και 

αιµοτοξυλίνη για χρωµατισµό του φόντου (µπλε). Οι εικόνες είναι σε µεγέθυνση 100x. 

Αντιπροσωπευτικές εικόνες από ένα σύνολο 3-4 ποντικιών ανα πειραµατική οµάδα. 
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Εικόνα 37:  ιστική καταστροφή στα πειραµατικά ποντίκια δεν σχετίζεται µε την 

εναπόθεση ΙgM ανοσοσφαιρίνησ. Ιστολογικές εικόνες από λεπτό έντερο και πνευµονα 

πειραµατικών ποντικιών B6 (Α-Γ, Ζ-Θ) και PF4-/- (Δ-ΣΤ, Ι-Λ). Μετά από 30 λεπτά 

ισχαιµία και 3 ώρες επαναιµάτωση. Χρησιµοποιήθηκε αντίσωµα εναντίον του IgM 

(κόκκινο) και αιµοτοξυλίνη για χρωµατισµό του φόντου (µπλε). Οι εικόνες είναι σε 

µεγέθυνση 100x. Αντιπροσωπευτικές εικόνες από ένα σύνολο 3-4 ποντικιών ανα 

πειραµατική οµάδα. 
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Στην συνέχεια µελετήσαµε την περίπτωση τα διαγονιδιακά 

ποντίκια να έχουν δυσλειτουργική παραγωγή ανοσοσφαιρινών. 

Μελετήθηκαν πρώτα δείγµατα πλάσµατος από πειραµατικά ποντίκια Β6 

και PF4-/- που δεν υπέστησαν καµία εγχείρηση (untreated). Όπως 

φαίνεται στην εικόνα 38 δεν παρατηρούνται διαφορές στα επίπεδα 

ανοσοσφαιρίνης IgM (38A), ανοσοσφαιρίνης IgA (38B) και 

ανοσοσφαιρίνης IgG (38Γ) µεταξύ των B6 και των διαγονιδιακών 

ποντικιών PF4-/-. Στην συνέχεια µελετήσαµε τα δείγµατα πλάσµατος από 

πειραµατικά ποντίκια B6 και PF4-/- των οµάδων Sham και IR. Για τις 

ανοσοσφαιρίνες IgM και ΙgG δεν παρατηρήθηκε καµία διαφορά µεταξύ 

των δύο οµάδων σε αντίθεση µε την ανοσοσφαιρίνη IgA που όπως 

φαίνεται στην εικόνα 38Β, τα διαγονιδιακά ποντίκια PF4-/- των οµάδων 

Sham και IR έχουν στατιστικά σηµαντικά αυξηµένα επίπεδα IgA στο 

πλάσµα σε σύγκριση µε τα πειραµατικά ποντίκια Β6 (p ≤ 0.01 and p ≤ 

0.05, αντίστοιχα). Τα αποτελέσµατα αυτά υποδεικνύουν ότι η πρωτεΐνη 

PF4 µπορεί να παίζει κάποιο ρόλο στην ρύθµιση της παραγωγής της IgA 

από Β λεµφοκύτταρα σε βλεννογόνους όπως το λεπτό έντερο.  
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Εικόνα 38: Τα επίπεδα 

ανοσοσφαιρινών IgM, IgA και 

IgG στο πλάσµα πειραµατικών 

ποντικιών. A) IgM , B) IgA , Γ.) IgG 

σε πειραµατικά ποντίκια B6 και 

PF4-/- είτε χωρίς είτε µε εγχείρηση 

επαγόµενης εντερικής βλάβης Ι/Ε.  

mean ± SD *p ≤0.05, **p ≤0.001 

Α. 

Β. 

Γ. 
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Μελέτης της ιστικής καταστροφής µετά από επαγόµενη βλάβη Ι/Ε σε 

πειραµατικά ποντίκια B6 στα οποία προηγήθηκε εξάλειψη αιµοπεταλίων 

και στην συνέχεια µετάγγιση αιµοπεταλίων από διαγονιδιακά ποντίκια 

PF4-/-. 

Για να επιβεβαιώσουµε την θεωρία ότι η πρωτεΐνη PF4 που 

προέρχεται από τα α-σωµατίδια των αιµοπεταλίων είναι ο κύριος 

παράγοντας για τα αποτελέσµατα που παρατηρήθηκαν στα πειράµατα, 

µεταγγίσαµε τα αιµοπετάλια από τα ποντίκια PF4-/- σε ποντίκια B6   αφού 

πρώτα αφαιρέσαµε από τα τελευταία τα δικά τους αιµοπετάλια. Για 

οµάδες ελέγχου χρησιµοποιήσαµε ποντίκια B6 και ποντίκια PF4-/- στα 

οποία µεταγγίσαµε αιµοπετάλια από ποντίκια  αφού πρώτα εξαλείψαµε 

πάλι τα δικά τους αιµοπετάλια. Όπως ήταν αναµενόµενο, τα Β6 που 

δέχθηκαν PF4-/- αιµοπετάλια παρουσίασαν µειωµένη ιστική καταστροφή 

στους πνεύµονες (Εικόνα 39Α,Β) όσο και στο λεπτό έντερο (Εικόνα 

41Α,Β). Αντίθετα τα ποντίκια PF4-/- που δέχθηκαν Β6 αιµοπετάλια 

παρουσίασαν στατιστικά σηµαντική αύξηση στην ιστική καταστροφή τόσο 

στους πνεύµονες (Εικόνα 39Γ,Δ) όσο και στο λεπτό έντερο (Εικόνα 

41Γ,Δ) µετά από επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε. Συγκεντρωτικά 

αποτελέσµατα φαίνονται στις εικόνες 40 και 42 για τους πνεύµονες και το 

λεπτό έντερο αντίστοιχα. Με αυτό το πείραµα, συµπερένουµε ότι η 

πρωτεΐνη PF4 που προέρχεται από τα αιµοπετάλια είναι κύριος 

ρυθµιστής της ανοσολογικής απάντησης στην παθοφυσιολογία της 

βλάβης Ι/Ε. 
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Εικόνα 39: Μετάγγιση αιµοπεταλίων από πειραµατικά ποντίκια PF4-/- σε πειραµατικά 

ποντίκια B6 και αντίστροφα.  Χρώσης αιµατοξυλίνης-ηοσίνης από τους πνεύµονες πειραµατικών 

ποντικιών µετά από τις αντίστοιχες µεταγγίσεις και την εγχείρηση επαγόµενης εντερικής βλάβης Ι/Ε 

µε 30 λεπτά ισχαιµία και 3 ώρες επαναιµάτωση. (Α,B) Οµάδες IR και Sham πειραµατικών ποντικιών 

B6 που έλαβαν αιµοπετάλια από διαγονιδιακά ποντίκια PF4-/-   (Γ,Δ) Οµάδες IR και Sham 

πειραµατικών ποντικιών PF4-/- που έλαβαν αιµοπετάλια από pειραµατικά ποντίκια B6. (E-ΣΤ) 

Οµάδες IR  και Sham πειραµατικών ποντικιών B6. Χρησιµοποιήθηκε ένα σύνολο 5-8 πειραµατικών 

ποντικιών σε 2 πειράµατα. Προηγήθηκε απαλοιφή των αιµοπεταλίων από όλους τους δέκτες 

αιµοπεταλίων.  
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Εικόνα 40: H οµάδα πειραµατικών ποντικιών Β6 που έλαβε αιµοπετάλια από τα 

πειραµατικά ποντίκια PF4-/- παρουσίασε στατιστικά σηµαντικά µειωµένα 

επίπεδα καταστροφής στους πνεύµονες. Στην εικόνα παρουσιάζεται ο µέσος όρος 

της βαθµολογίας του µεγέθους της ιστικής βλάβης στους πνεύµονες πειραµατικών 

ποντικιών Β6 και PF4-/- µετά από τις αντίστοιχες µεταγγίσεις και την επαγόµενη 

εντερική βλάβη Ι/Ε από 2 διαφορετικά πειράµατα και σύνολο 5-8 πειραµατικών 

ποντικιών από κάθε οµάδα (mean ± SD *p ≤0.05. ***p≤0.001). 
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Εικόνα 41: Μετάγγιση αιµοπεταλίων από πειραπατικά ποντίκια PF4-/- σε πειραµατικά 

ποντίκια B6 και αντίστροφα. Χρώση αιµατοξυλίνης-ηοσίνης στο λεπτό έντερο 

πειραµατικών ποντικιών µετά από τις αντίστοιχες µεταγγίσεις και την εγχείρηση επαγόµενης 

εντερικής βλάβης Ι/Ε µε 30 λεπτά ισχαιµία και 3 ώρες επαναιµάτωση. (Α,B) Οµάδες IR και 

Sham πειραµατικών ποντικιών B6 που έλαβαν αιµοπετάλια από διαγονιδιακά ποντίκια PF4-/-   

(Γ,Δ) Οµάδες IR και Sham πειραµατικών ποντικιών PF4-/- που έλαβαν αιµοπετάλια από 

pειραµατικά ποντίκια B6. (E-ΣΤ) Οµάδες IR  και Sham πειραµατικών ποντικιών B6. 

Χρησιµοποιήθηκε ένα σύνολο 5-8 πειραµατικών ποντικιών σε 2 πειράµατα. Προηγήθηκε 

απαλοιφή των αιµοπεταλίων από όλους τους δέκτες αιµοπεταλίων. 
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Εικόνα 42: H οµάδα πειραµατικών ποντικιών Β6 που έλαβε αιµοπετάλια από 

τα πειραµατικά ποντίκια PF4-/- παρουσίασε στατιστικά σηµαντικά µειωµένα 

επίπεδα καταστροφής στο λεπτό έντερο.  Στην εικόνα παρουσιάζεται ο µέσος 

όρος της βαθµολογίας του µεγέθους της ιστικής βλάβης στου  λεπτό έντερο 

πειραµατικών ποντικιών Β6 και PF4-/- µετά από τις αντίστοιχες µεταγγίσεις και την 

επαγόµενη εντερική βλάβη Ι/Ε από 2 διαφορετικά πειράµατα και σύνολο 5-8 

πειραµατικών ποντικιών από κάθε οµάδα (mean ± SD *p ≤0.05. ***p≤0.001). 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Σε αυτή την ενότητα, για πρώτη φορά παρουσιάζουµε ένα νέο 

ρόλο της πρωτεΐνης PF4 στην ενορχήστρωση της αποµακρυσµένης 

ιστικής καταστροφής µετά από βλάβη Ι/Ε. Πρώτα παρουσιάζουµε ότι τα 

επιθηλιακά εντερικά κύτταρα φαίνεται να παράγουν την πρωτεΐνη PF4 

στο έντερο πράγµα που αποδεικνύεται µε τις χρώσεις και την µέτρηση 

των επιπέδων έκφραση του mRNA της πρωτεΐνης PF4. Όπως δείξαµε η 

οµάδα Sham των πειραµατικών ποντικιών είχε κάποια επίπεδα έκφρασης 

του mRNA του PF4 τα οποία αυξήθηκαν σηµαντικά κατα την διάρκεια της 

επαγόµενης εντερικής βλάβης Ι/Ε. Αντίθετα δεν υπάρχει οποιαδήποτε 

µεταβολή στα επίπεδα έκφρασης mRNA του PF4 στους πνεύµονες των 

πειραµατικών ποντικιών µετά από ισχαιµία επαναιµάτωση. Σύµφωνα µε 

την επιστηµονική λογοτεχνία, δεν υπάρχουν άλλες πηγές που να 

αναφέρουν παραγωγή PF4 από τα επιθηλιακά κύτταρα του λεπτού 

εντέρου, αν και υπάρχουν µελέτες που δείχνουν την παραγωγή PF4 από 

άλλα ανοσολογικά κύτταρα (218). Μπορούµε µε ασφάλεια να 

υποθέσουµε το λόγο της παρουσίας του PF4 στο έντερο. Όπως 

προείπαµε, ο PF4 είναι ικανός να δηµιουργήσει ετεροµερή µε την 

χηµοκίνη CCL5/RANTES (214) και να ενισχύσει την λειτουργία τόσο των 

ουδετερόφιλων όσο και των µονοκυττάρων. Έτσι µια χαµηλή έκφραση 

της πρωτεΐνης PF4 στο λεπτό έντερο µαζί µε άλλες πρωτεΐνες µπορεί να 

λειτουργεί ως προστατευτικός φραγµός για την βλεννογονική ακεραιότητα 

του εντέρου. Παράλληλα  η αύξηση που παρατηρείται µετά την 

επαγόµενη βλάβη Ι/Ε µπορεί να θεωρηθεί ως σήµα κινδύνου για την 

διατάραξη της βλενογγονικής ακεραιότητας.  
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Στην συνέχεια, καθορίσαµε της διαφορές στην διείσδυση των 

ουδετεροφίλων και των µονοκυττάρων στους πνεύµονες και στο λεπτό 

έντερο των πειραµατικών ποντικιών µετά από επαγόµενη εντερική βλάβη 

Ι/Ε.  Βρήκαµε ότι η παρουσία των ουδετερόφιλων είχε µια στατιστικά 

σηµαντική αύξηση στην οµάδα IR των πειραµατικών ποντικιών B6. Σε 

αντίθεση , δεν υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην παρουσία 

ουδετερόφιλων στα διαγονιδιακά ποντίκια PF4-/-. Η αυξηµένη παρουσία 

των αιµοπεταλίων στο πνευµονικό παρέγχυµα και o σηµαντικός τους 

ρόλος στη έκφραση της αποµακρυσµένης ιστικής καταστροφής έχει 

αποδειχθεί σε προηγούµενη µελέτη (165). Τώρα µπορούµε   µε ασφάλεια 

να υποθέσουµε ότι η αυξηµένη παρουσία των αιµοπεταλίων και κατ’ 

επέκταση του PF4, στις περιοχές των πνευµονικών αγγείων ως 

αποτέλεσµα της εντερικής βλάβης Ι/Ε, µπορεί να συνεισφέρει στην 

δηµιουργία µιας διαβάθµισης συγκεντρώσεων των χηµειοκινών που 

ελέγχουν την διαπίδυση των µονοκύτταρων και ουδετερόφιλων στην 

πλευρά της ιστικής καταστροφής. O PF4 και ο CCL5/RANTES από µόνοι 

τους έχουν πολύ αδύνατη χηµειοτακτική δύναµη, ενώ όταν δηµιουργούν 

ετεροδιµερή µεταξύ τους η δύναµη αυτή αυξάνεται ραγδαία (219). 

Επιπρόσθετα, τα ενεργοποιηµένα αιµοπετάλια είναι ικανά να παράξουν 

CCL5/RANTES (220-223).  Τα δικά µας αποτελέσµατα και οι 

προηγούµενες µελέτες ενισχύουν τον ρόλο του PF4 ως ρυθµιστή της 

έκφρασης της αποµακρυσµένης ιστικής καταστροφής στους πνεύµονες.   

Σε αντίθεση δεν βρέθηκαν αυξηµένα επίπεδα αιµοπεταλίων στην περιοχή 

του λεπτού εντέρου µετά από εντερική βλάβη Ι/Ε (165) ενισχύοντας την 

άποψη ότι ο PF4 που ανευρίσκεται στο λεπτό έντερο µπορεί να 
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παράγεται από τα επιθηλιακά εντερικά κύτταρα. Χρειάζονται φυσικά 

ακόµη επιπρόσθετες µελέτες για να καθοριστεί ο ρόλος του 

CCL5/RANTES και πως ακριβώς συνεργάζεται µε τον PF4 για την 

ρύθµιση της έκφρασης της ιστικής καταστροφής µετά από βλάβη Ι/Ε.  

Γνωρίζοντας το ρόλο των ανοσοσφαιρινών και του 

συµπληρώµατος στην διαδικασία της ιστικής καταστροφής µετά από 

βλάβη Ι/Ε, στα επόµενα πειράµατα, θέλαµε να µετρήσουµε τα επίπεδα 

των ανοσοσφαιρινών στο πλάσµα και την εναπόθεση των 

ανοσοσφαιρινών και του συµπληρώµατος στους ιστούς των 

πειραµατικών ποντικιών. Δείξαµε ότι η απουσία του PF4 από τα 

διαγονιδιακά ποντίκια δεν επηρεάζει ούτε την εναπόθεση του παράγοντα 

C3, και των ανοσοσφαιρινών ΙgΑ και IgM αλλά ούτε και τα επίπεδα IgM 

και IgG στο πλάσµα των πειραµατικών ποντικιών. Σε αντίθεση, τα 

επίπεδα της IgA στο πλάσµα, ήταν αυξηµένα στις οµάδες Sham και ΙR 

των διαγονιδιακών ποντικιών PF4-/- σε σύγκριση µε την οµάδα που δεν 

έκανε εγχείρηση επαγόµενης βλάβης Ι/Ε και όλων των οµάδων των 

πειραµατικών ποντικιών B6. Δεν υπάρχει κάτι στην βιβλιογραφία που να 

συσχετίζει την πρωτεΐνη PF4 µε την παραγωγή IgA. Η ΙgΑ είναι µια 

ανοσοσφαιρίνη που υπάρχει είτε σε διαλυτή µορφή είτε συνδεδεµένη µε 

την µεµβράνη (224). Υποθετικά  µιλώντας µπορούµε να πούµε ότι µε 

κάποιο τρόπο η απουσία της PF4 µπορεί να επηρεάζει την παραγωγή 

της διαλυτής IgA από τα Β κύτταρα. Πρόσφατες µελέτες έχουν 

παρουσιάσει την σηµασία των υποδοχέων CXCR3 και CCR5 στην 

επιφάνεια των Β κυττάρων που παράγουν IgA και IgG ανοσοσφαιρίνες. 

Εποµένως, συνεχίζοντας την υπόθεση µας, είναι πιθανόν να υπάρχει µια 
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αλληλεπίδραση µεταξύ της παρουσίας των ετεροδιµερών  

CCL5/RANTES:PF4  και των υποδοχέων CXCR3 και CCR5  µε 

αποτέλεσµα την ρύθµιση της λειτουργίας των Β κυττάρων αλλά µέχρι να 

αποδειχθεί αυτό χρειάζονται πολλές µελέτες ακόµη.  

Για να καθορίσουµε ότι η πρωτεΐνη PF4 η οποία προέρχεται από 

τα αιµοπετάλια είναι ο κύριος ρυθµιστής της έκφρασης της 

αποµακρυσµένης ιστικής καταστροφής συνεχίσαµε την µελέτη µας µε µια 

σειρά πειραµάτων µε µεταγγίσεις αιµοπεταλίων. Συγκεκριµένα, έγινε 

µετάγγιση αιµοπεταλίων PF4-/- σε πειραµατικά ποντίκια B6 στα οποία 

πρώτα έγινε εξάλειψη των δικών τους  αιµοπεταλίων µε την χρήση 

ειδικού αντισώµατος. Η µετάγγιση αυτή ήταν ικανή να προστατέψει τα 

πειραµατικά ποντίκια B6, από αποµακρυσµένη ιστική καταστροφή στους 

πνεύµονες σε σύγκριση µε τα πειραµατικά ποντίκια B6 που δεν έλαβαν 

ξένα αιµοπετάλια.  Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η µετάγγιση των 

αιµοπεταλίων B6 σε διαγονιδιακά ποντίκια PF4-/- στα οποία επίσης έγινε 

εξάλειψη των δικών τους  αιµοπεταλίων µε την χρήση ειδικού 

αντισώµατος, ήταν ικανή να οδηγήσει στην επανεµφάνιση τόσο της 

τοπικής εντερικής ιστικής καταστροφής αλλά και της αποµακρυσµένης 

ιστικής καταστροφής στους πνεύµονες αυτών των ποντικιών.  

Όλο και περισσότερες µελέτες αναδεικνύουν την σηµασία των 

αιµοπεταλίων ως ρυθµιστών της ανοσολογικής απάντησης του 

οργανισµού (161,177,192,225-227). Παραδείγµατος χάρη, έχει 

αποδειχθεί σε ασθενείς µε ΣΕΛ ότι τα αιµοπετάλια ενεργοποιούνται από 

κυκλοφορούντα ανοσοσυµπλέγµατα, και είναι ικανά να ρυθµίσουν την 

επιστράτευση των µονοκυττάρων και την επακόλουθη ιστική βλάβη (162). 
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Παροµοίως στους ασθενείς Ρευµατοειδούς Αρθρίτιδας, η P-selectin που 

εκφράζεται στην επιφάνεια των ενεργοποιηµένων αιµοπεταλίων ρυθµίσει 

την επιστράτευση των ουδετερόφιλων στην άρθρωση και κατ΄επέκταση 

την τοπική φλεγµονή. Η δική µας µελέτη διαφωτίζει για πρώτη φορά τη 

σηµασία της πρωτεΐνης PF4 στην βλάβη Ι/Ε αναδεικνύεται για πρώτη 

φορά σε αυτή την µελέτη. Τα αποτελέσµατα µας δείχνουν ξεκάθαρα τον 

ιδιαίτερο ρόλο του PF4 στην ενορχήστρωση της ανοσολογικής 

απάντησης και τον αναδεικνύουν ως ένα πιθανό θεραπευτικό στόχο για 

την αντιµετώπιση της ιστικής καταστροφής µετά από βλάβη Ι/Ε. 
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