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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η αντιμετώπιση της καρδιαγγειακής νόσου αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση των
υγειονομικών συστημάτων στο δυτικό κόσμο. Η πρόληψη φαίνεται να αποτελεί την
καλύτερη προσέγγιση σε επίπεδο κόστους και αποτελεσματικότητας. Στoν τομέα αυτό,
στην αρχή της δεκαετίας του ’60, η μελέτη Framingham εισήγαγε για πρώτη φορά στη
σύγχρονη ιατρική την έννοια του καρδιαγγειακού κινδύνου. Έκτοτε, βασικό αντικείμενο
της προληπτικής καρδιολογίας είναι η εκτίμηση και περιορισμός των παραγόντων
κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου με κύριο στόχο τους πέντε κλασσικούς παράγοντες
(σακχαρώδης διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, κάπνισμα και οικογενειακό
ιστορικό). Παρόλα αυτά, οι 5 κλασσικοί παράγοντες δεν αντιπροσωπεύουν όλη την
έκταση του καρδιαγγειακού κινδύνου ούτε μπορούν να αποτελέσουν ακριβείς δείκτες
βαρύτητας ή ενεργότητας της καρδιαγγειακής νόσου. Έγινε λοιπόν επιτακτική η ανάγκη
αναζήτησης νέων διαγνωστικών και προγνωστικών δεικτών αλλά και εναλλακτικών
θεραπευτικών στόχων.
Ταυτόχρονα με την κλινική προσέγγιση στην καρδιαγγειακή νόσο, η βασική έρευνα
απέδειξε ότι η φλεγμονή του αγγειακού τοιχώματος αποτελεί το παθοφυσιολογικό
υπόβαθρο της αθηροσκλήρωσης. Ο τεράστιος όγκος πληροφορίας σε αυτόν τον τομέα
είχε σαν αποτέλεσμα την καθιέρωση νέων κλινικών δεικτών αλλά και θεραπευτικών
στόχων. Πολλοί παράγοντες φλεγμονής έχουν ήδη ευρεία κλινική χρήση στην εκτίμηση
του καρδιαγγειακού κινδύνου, ενώ η καταστολή της φλεγμονής στο αγγειακό τοίχωμα
έχει ήδη βρει και θεραπευτικές εφαρμογές (πχ εμποτισμένες ενδοστεφανιαίες προθέσεις).
Οι χημοκίνες ως χημειοτακτικοί παράγοντες με συμμετοχή πρακτικά σε κάθε
φλεγμονώδη απάντηση, αποτελούν ένα ευρύτατο πεδίο έρευνας στο χώρο της αγγειακής
φλεγμονής. Στην παρούσα μελέτη με εφαρμογή δύο ανεξάρτητων μεθοδολογικών
προσεγγίσεων δείξαμε ότι το βιοχημικό μονοπάτι fractalkine/CX3CR1, εμπλέκεται στους
μηχανισμούς της αθηρογένεσης κατά τρόπο πιο ειδικό από ότι άλλα μόρια της υπεροικογένειας των χημοκινών, επιβεβαιώνοντας έτσι την άποψη που θέλει την fractalkine
ως ένα πιθανό δείκτη αγγειακής φλεγμονής και μελλοντικό θεραπευτικό στόχο.
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Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου
Κρήτης και στο εργαστήριο Εφαρμοσμένης Βιοχημείας και Ανοσολογίας του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας. Το ανθρώπινο υλικό της μελέτης προέρχεται από την
Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Το ερευνητικό
πρωτόκολλο εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Κρήτης και την Επιστημονική Επιτροπή του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Ηρακλείου.
Μέρος των αποτελεσμάτων της παρούσας μελέτης έχει αποτελέσει το υλικό τεσσάρων
δημοσιεύσεων σε τρία έγκυρα διεθνή περιοδικά (International Journal of Molecular
Medicine, Thrombosis Research και Journal of Clinical Virology) ενώ τα ενθαρρυντικά
αποτελέσματα στη στεφανιαία νόσο έγιναν έναυσμα για συνέχιση της έρευνας με
διερεύνηση του ρόλου στης fractalkine σε πιο ειδικές πτυχές της αθηροσκλήρωσης, όπως
η επαναστένωση μετά από διαδερμική παρέμβαση σε στεφανιαία αγγεία.
Στο σημείο αυτό, νοιώθω την υποχρέωση να ευχαριστήσω για την επιστημονική
καθοδήγηση και την εποικοδομητική κριτική τους κατά την εκπόνηση της διατριβής τα
μέλη της τριμελούς επιτροπής Επίκουρο Καθηγητή κ Γ. Κοχιαδάκη, Επίκουρο Καθηγητή
κ Χ. Τσατσάνη και ιδιαιτέρως τον επιβλέποντα Καθηγητή κ Δ. Σπαντίδο για την
εμπιστοσύνη που μου έδειξε με την ανάθεση του θέματος και την επιστημονική και
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
FKN

: Fractalkine

CX3CR1

: CX3 motif Receptor 1

ΜΕΑ

: Μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτενσίνης

α-ΜΕΑ

: Αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης

ACE

: Angiotensin converting enzyme

INF-γ

: Interferon-gamma, (Ιντερφερόνη-γ)

TNF-α

: Tumor necrosis factor-alpha (Παράγων νέκρωσης των όγκωνάλφα)

ΣΝ

: Στεφανιαία νόσος

ΣΔ

: Σακχαρώδης διαβήτης

CAD

: Coronary artery disease

ANG-I

: Angiotensin I, (Αγγειοτενσίνη Ι)

ANG-II

: Angiotensin II, (Αγγειοτενσίνη ΙΙ)

α-ΑΤ1

: Αναστολέας των ΑΤ1 υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ

ARBs

: Angiotensin receptor blockers

SMCs

: Smooth muscle cells, (Λεία μυϊκά κύτταρα)

PBMCs

: Peripheral blood mononuclear cells,
(Εμπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος)

PCR

: Polymerase chain reaction, (Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης)

RFLP

: Restriction fragments length polymorphism,
(Ανάλυση πολυμορφισμού μεγέθους περιοριστικών θραυσμάτων)

SEM

: Standard error of the mean (τυπικό σφάλμα)

SD

: Standard deviation (Σταθερή απόκλιση)

OR

: Odds ratio (Πηλίκο διαγώνιων γινομένων)

CI

: Confidence interval (Διάστημα αξιοπιστίας)
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αθηροσκλήρωση είναι φλεγμονώδης διαδικασία. Η ανάπτυξη των αθηρωματικών
βλαβών είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης κυτταρικών πληθυσμών του
περιφερικού αίματος, (κυρίως μονοκύτταρων και Τ-λεμφοκύτταρων), με κυτταρικούς
πληθυσμούς του τοιχώματος των αγγείων, (ενδοθηλιακά και λεία μυϊκά κύτταρα).
Προφλεγμονώδεις διαμεσολαβητές, συμμετέχουν στην ενορχήστρωση αυτής της
διαδικασίας.
Οι χημοκίνες είναι χαμηλού μοριακού βάρους χημειοτακτικές κυτοκίνες με σημαντική
ρυθμιστική δράση στην ενεργοποίηση και μετανάστευση των λευκοκυττάρων.
Αποτελούν μια επεκτεινόμενη οικογένεια περίπου 50 χημειοτακτικών πρωτεϊνών και 20
υποδοχέων ταξινομημένων σε τέσσερις υπο-οικογένειες. Οι χημοκίνες εμπλέκονται
σχεδόν σε κάθε φλεγμονώδη απάντηση και παίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεια
ενός μεγάλου αριθμού φλεγμονωδών νοσημάτων μεταξύ των οποίων και η
αθηροσκλήρωση.
Η συμμετοχή των χημοκινών σε σημαντικούς μηχανισμούς της αθηρογένεσης καθιστά
αυτές και τους υποδοχείς τους πιθανούς μελλοντικούς θεραπευτικούς στόχους στην
αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου.
Η fractalkine (FKN) είναι το μοναδικό μέλος της οικογένειας των CX3C χημοκινών.
Υπάρχει σε διαμεμβρανική και διαλυτή μορφή. Η διαλυτή FKN αποτελεί έναν ισχυρό
χημειοτακτικό παράγοντα για τα μονοκύτταρα και τα ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα.
Ο υποδοχέας της FKN (CX3CR1) αποτελείται από επτά διαμεμβρανικές περιοχές είναι
συζευγμένος με G-πρωτεΐνη και έχει υψηλή συγγένεια για την FKN. Η αλληλεπίδραση
χημοκίνης/υποδοχέα ενεργοποιεί ενδοκυτταρικά μονοπάτια και μεσολαβεί άμεσα στην
προσκόλληση και μετανάστευση των μονοκυττάρων.
Μέσω των μοναδικών δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών της, η FKN κατέχει
τόσο χημειοτακτικές ιδιότητες όσο και ιδιότητες μορίου προσκόλλησης. Είναι συνεπώς,
ιδανικός υποψήφιος για έναν ουσιαστικό ρόλο στην αθηροσκλήρωση. Η αλληλεπίδραση
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της FKN με τον υποδοχέα της CX3CR1 αποτελεί βιοχημικό μονοπάτι με σημαντικό
ρόλο στη συσσώρευση φλεγμονωδών κυττάρων στον έσω χιτώνα του αγγείου.
Διερευνήσαμε τη σχέση FKN/CX3CR1 και στεφανιαίας νόσου με δύο τρόπους.
Εφαρμόζοντας γενετική επιδημιολογία αναζητήσαμε την επίδραση πολυμορφισμών που
επηρεάζουν την δραστικότητα του FKN/CX3CR1 μονοπατιού στην πιθανότητα
εκδήλωσης στεφανιαίας νόσου. Κατόπιν σε in vitro κυτταρικά μοντέλα μελετήσαμε την
συμπεριφορά του υποδοχέα της FKN υπό την επίδραση προφλεγμονωδών παραγόντων
και φαρμάκων με γνωστή πλειοτρόπο αθηρο-προστατευτική δράση.
Έχουν περιγραφεί δύο μονονουκλεοτιδικοί πολυμορφισμοί στον υποδοχέα της FKN:
T280M και V249I. Ο ένας εξ αυτών (Τ280Μ) μειώνει την ικανότητα αλληλεπίδρασης
FKN/CX3CR1. Μελετήσαμε την συχνότητα των δύο πολυμορφισμών (αλλά και τριών
ακόμα πολυμορφισμών σε γονίδια χημοκινών και υποδοχέων τους) σε 210 ασθενείς με
τεκμηριωμένη αγγειογραφικά ποικίλης βαρύτητας στεφανιαία νόσο και 165 μάρτυρες με
φυσιολογικά

στεφανιαία

αγγεία.

Συνθέσαμε

απλότυπους

και

συνδυασμένους

γονότυπους. Διαπιστώσαμε μεγαλύτερη συχνότητα των γονοτύπων που περιείχαν το
280M αλλήλιο σε ομόζυγη ή ετερόζυγη μορφή στον υγιή πληθυσμό (24.3 έναντι 33.9, p
=0.04). Διαπιστώσαμε επίσης μεταξύ των ασθενών μειωμένη βαρύτητα στεφανιαίας
νόσου (εκφραζόμενη από τον μέσο αριθμό αγγείων με βλάβη) στους φέροντες το 280Μ
αλλήλιο (1.65 ±0.11 έναντι 1.94 ±0.07 p=0.03). Το αποτέλεσμα είναι απόλυτα συμβατό
με προηγούμενες παρατηρήσεις που συσχετίζουν την παρουσία του 280M αλληλίου με
δυσλειτουργία του FKN/CX3CR1 μονοπατιού και ενισχύει έμμεσα την θεωρεία της
συμμετοχής του τελευταίου στην εγκατάσταση και εξέλιξη των αθηρωματικών βλαβών.
Στη

συνέχεια

θελήσαμε

να

μελετήσουμε

διαφορές

στην

δραστικότητα

του

FKN/CX3CR1 μονοπατιού μεταξύ ασθενών με στεφανιαία νόσο και υγιών μαρτύρων.
Μετρήσαμε με κυτταρομετρία ροής την επιφανειακή έκφραση του υποδοχέα CX3CR1
σε μονοκύτταρα απομονωμένα από 13 ασθενείς με αγγειογραφικά τεκμηριωμένη
στεφανιαία νόσο και 13 υγιείς μάρτυρες. Διαπιστώσαμε μεγαλύτερα ποσοστά CX3CR1-
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θετικών μονοκυττάρων στους στεφανιαίους ασθενείς σε σχέση με τους μάρτυρες
(35.5±19.3 έναντι 19.8±7.5, p=0.01).
Σε δεύτερη φάση διερευνήσαμε πως συμπεριφέρεται ο υποδοχέας CX3CR1 υπό την
επίδραση φλεγμονωδών παραγόντων (TNF-α, INF-γ, αγγειοτενσίνη Ι και αγγειοτενσίνη
ΙΙ) που συμβάλλουν στην σύνθεση του μικροπεριβάλλοντος του δυσλειτουργούντος
αγγείου. Επιλέξαμε δύο κυτταρικούς πληθυσμούς που κυρίως αλληλεπιδρούν με το
αγγειακό ενδοθήλιο κατά την δημιουργία των αθηρωματικών βλαβών: περιφερικά
μονοκύτταρα (THP-1 κύτταρα αλλά και πρωτογενή μονοκύτταρα απομονωμένα από
υγιείς δότες) και Τ-λεμφοκύτταρα (Jurkat κύτταρα). Με την χρήση κυτταρομετρίας ροής
διαπιστώσαμε ότι ο η ιντερφερόνη (INF)-γ αυξάνει το ποσοστό των CX3CR1-θετικών
κυττάρων στην μονοκυτταρική σειρά THP-1 (45.1±10.1 έναντι. 63.4±9.8, p =0.006). Δεν
διαπιστώθηκε καμία επίδραση στο ποσοστό των CX3CR1-θετικών κυττάρων στους
λοιπούς κυτταρικούς πληθυσμούς που μελετήθηκαν υπό την επίδραση των τριών
παραγόντων.
Τέλος θελήσαμε να δούμε αν παράγοντες με πλειοτροπικές αθηροπροστατευτικές
δράσεις επηρεάζουν την έκφραση του υποδοχέα CX3CR1 σε μονοκυτταρικούς
πληθυσμούς. Χρησιμοποιήσαμε τους ανταγωνιστές του μετατρεπτικού ενζύμου (αΜΕΑ), καπτοπρίλη και λισινοπρίλη και τον ανταγωνιστή των ΑΤ1 υποδοχέων της
αγγειοτενσίνης, λοσαρτάνη. Δεν διαπιστώσαμε σημαντικές επιδράσεις των α-ΜΕΑ στην
επιφανειακή έκφραση του CX3CR1 υποδοχέα σε κύτταρα THP-1 ή μονοκύτταρα
απομονωμένα από υγιείς δότες. Μία οριακή αύξηση των CX3CR1-θετικών
μονοκυττάρων παρατηρήθηκε 24 ώρες μετά από επώαση με λοσαρτάνη (49.2±3.7 έναντι
56.8±1.2, p=0.02). Το τελευταίο φαινόμενο σαφώς δεν μπορεί να συγκαταλεχθεί στις
αθηροπροστατευτικές ιδιότητες της λοσαρτάνης. Υποδεικνύει όμως την ικανότητα των
φαρμάκων της κατηγορίας αυτής να επιδρούν στην έκφραση των υποδοχέων χημοκινών
και κατ’ επέκταση στην δραστικότητα φλεγμονωδών μηχανισμών.
Εν κατακλείδι, διαπιστώσαμε ότι η δυσλειτουργία του CX3CR1/FKN βιοχημικού
μονοπατιού (όπως επί παρουσίας του 280Μ αλληλίου) μειώνει την πιθανότητα
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εκδήλωσης στεφανιαίας νόσου. Δείξαμε επίσης ότι ασθενείς με στεφανιαία νόσο
παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα CX3CR1-θετικών μονοκυττάρων στο περιφερικό αίμα
και ότι το τελευταίο φαινόμενο θα μπορούσε να αποδοθεί στα αυξημένα επίπεδα
κυτοκινών όπως η INF-γ που συνθέτουν το φλεγμονώδες μικροπεριβάλλον του
αθηρωματικού αγγείου. Όλες αυτές οι παρατηρήσεις υποστηρίζουν τον ρόλο της FKN
και του υποδοχέα της στους φλεγμονώδεις μηχανισμούς που οδηγούν στην δημιουργία
των αθηρωματικών βλαβών και επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον για πιθανή αξιοποίηση
τους σαν διαγνωστικούς δείκτες ή θεραπευτικούς στόχους.
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SUMMARY
Atherosclerosis is a chronic inflammatory process of the vascular wall. It is mainly
preceded through interaction of monocytes with endothelial cells, and involves
chemokine signalling and adhesion molecule responses on both types of cells. Several
chemokine ligands and receptors have been extensively investigated and have been
proved to be involved in a more disease-specific way in atherosclerosis.
Chemokines are low molecular weight chemoattractant cytokines known to be major
regulatory proteins in leukocyte trafficking and activation. They consist of an expanding
family of approximately 50 ligands and 20 receptors which are classified into four subgroups. Chemokines are involved in almost every inflammatory response and play an
important role in the pathogenesis of a wide variety of infectious and inflammatory
diseases, such as, atherosclerosis. Indeed, recent evidence suggests a pivotal role of
chemokines in important aspects of atherogenesis, thus rendering them potential
therapeutic target of coronary artery disease (CAD).
Fractalkine, the only member of the CX3C sub-family, has been implicated in
atherogenesis, since it can act both as a chemotactic agent recruiting monocytes and Tcells in the site of inflammation, and as an adhesion molecule contributing to the
diapedesis of leukocytes in inflamed tissues. The receptor of fractalkine (CX3CR1) is a
seven transmembrane domain G protein-coupled receptor, and fractalkine binds to it with
high affinity, activating intracellular signalling and directly mediating monocyte
adhesion.
Through its unique structural and functional characteristics, fractalkine is a “perfect”
candidate for an exceptional role in the pathogenesis of atherosclerosis.
In the present study, we investigated the potential role of fractalkine in atherosclerosis in
two different settings. By applying a population genetic study we evaluated the impact of
functional polymorphisms in the CX3CR1 gene on susceptibility to coronary artery
disease. Then using an in vitro cell-culture model we evaluated the expression of
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CX3CR1 in the presence or absence of inflammatory stimuli and after treatment with
agents with established anti-inflammatory properties.
Two single nucleotide polymorphisms have been described in the DNA sequence of the
CX3CR1 gene: V249I and T280M. The latter polymorphism has been associated with
reduced affinity of the receptor for its ligand. We evaluated the frequency of the above
two polymorphisms along with three common polymorphisms of chemokine ligands and
receptors (CCR2-64I, CCR5-Δ32, SDF1-3’A) in 210 angiographically diagnosed CAD
patients and 165 controls with normal coronary arteries. We constructed haplotypes and
combined genotypes. We concluded to a higher frequency of 280M containing genotypes
in homozygote or heterozygote state in the control group (24.3 vs. 33.9 p=0.04). We also
observed lower severity of CAD –expressed as mean number of diseased vessels- among
patients carrying the 280M allele (1.65 ±0.11 vs. 1.94 ±0.07 p=0.03). These results are in
agreement with previous observations implicating the presence of the 280M allele with
dysfunction of the FKN/CX3CR1 pathway, and indicate its role in the establishment and
progression of atherosclerosis.
We further evaluated differences in FKN/CX3CR1 activity in patients with CAD and
healthy controls. We measured, applying flow cytometry, expression of CX3CR1 in the
surface of peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) isolated from 13 patients with
angiographically diagnosed CAD and 13 healthy controls. We observed higher rate of
CX3CR1-positive cells in the monocyte gate of patients compared to controls.
In order to further explore the possible implication of FKN/CX3CR1 in atherosclerosis
we evaluated the CX3CR1 behavior in the presence of inflammatory factors (TNF-α,
INF-γ, angiotensin I and angiotensin II) involved in the establishment of the
inflammatory micro-environment of the dysfunctional endothelium. Since, activated Tlymphocytes and monocytes/macrophages are the PBMC-subpopulations most actively
implicated in atherosclerosis, the expression of CX3CR1 along with the expression of a
representative receptor of each major chemokine family (CCR5 and CXCR4) was
assessed by flow cytometry in two cell lines (THP-1 monocytes and Jurkat T-
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lymphocytes) and primary monocytes isolated from healthy donors. Cells were evaluated
in naïve state and after treatment with TNF-α, INF-γ, ANG-I and ANG-II. We
demonstrated that INF-γ has the ability to significantly increase the CX3CR1 expression
of THP-1 monocytes. We did not observe any effect in the fluorescence intensity or the
rate of CX3CR1-positive cells in the rest of the studied cellular populations after
treatment with the above agents.
We further attempted to determine whether angiotensin converting enzyme (ACE)
inhibitors could decrease monocyte bioactivity through alteration of CX3CR1
expression. We treated THP-1 cells and primary monocytes with the ACE inhibitors,
captopril and lisinopril, and the angiotensin receptor blocker (ARB), losartan. Despite the
previously reported multiple anti-atherogenic properties of ACE inhibitors we concluded
that both captopril and lisinopril have no effect on THP-1 cells’ and primary monocytes’
chemokine-receptor surface profile. However, ARB losartan significantly increased the
rate and fluorescence intensity of CX3CR1-positive primary monocytes. This is a rather
unexpected effect since up-regulation of CX3CR1 could not be considered as an antiatherogenic effect of ARBs. Nevertheless it is still an indication that angiotensin pathway
modulators have the ability to alter the chemokine receptor profile of monocytes.
In summary, we concluded that dysfunction of the CX3CR1/FKN pathway (mediated by
functional polymorphisms of the CX3CR1 gene) reduce susceptibility to CAD.
Furthermore, we demonstrated higher rate of CX3CR1-positive monocytes in CAD
patients compared to controls. The latter observation could be attributed to increased
levels of pre-inflammatory agents such as INF-γ that compose the inflammatory microenvironment of the diseased vessel. The present data underline the role of the
FKN/CX3CR1 pathway in the inflammatory processes involved in atherosclerosis, thus
rendering it a potential therapeutic target.

23

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στεφανιαία Νόσος
Επιδημιολογία της καρδιαγγειακής νόσου
Η βιομηχανική και τεχνολογική επανάσταση έχει αλλοιώσει πλήρως το μοτίβο
νοσηρότητας και θνησιμότητας στο δυτικό κόσμο. Η καρδιαγγειακή νόσος που στην
αρχή του προηγούμενου αιώνα ευθυνόταν για λιγότερο του 10% του συνόλου των
θανάτων παγκοσμίως, έχει μετατραπεί στην κύρια αιτία θανάτου στις δυτικού τύπου
κοινωνίες ενώ ευθύνεται για το 25% των θανάτων στον αναπτυσσόμενο κόσμο.
Υπολογίζεται ότι η καρδιαγγειακή νόσος την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα θα ευθύνεται
για περισσότερους από 25 εκατομμύρια θανάτους ετησίως με την στεφανιαία νόσο (ΣΝ)
να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις αιτίες θνησιμότητας και νοσηρότητας
παγκοσμίως. Σήμερα στις Ηνωμένες πολιτείες 13.200.000 άνθρωποι πάσχουν από ΣΝ,
6.800.000 εκδηλώνουν συμπτώματα στηθάγχης ενώ 7.800.000 έχουν υποστεί έμφραγμα
του μυοκαρδίου [1-2].
Ανατομία του Στεφανιαίου Δικτύου
Παρόλο που σε κάθε καρδιακό κύκλο οι καρδιακές κοιλότητες κατακλύζονται με αίμα η
οξυγόνωση και θρέψη του καρδιακού μυός των θηλαστικών απαιτεί την ύπαρξη ενός
ξεχωριστού αγγειακού δικτύου. Η ανατομία του στεφανιαίου δικτύου διαφέρει από
άτομo σε άτομο και ο ακριβής προσδιορισμός της απαιτεί καρδιακό καθετηριασμό ή
νεότερες τεχνικές όπως CT αγγειογραφία. Παρόλα αυτά, στην μεγαλύτερη πλειοψηφία
των ανθρώπων το στεφανιαίο δίκτυο ξεκινά με δύο επικαρδιακά αγγεία, κλάδους της
ανιούσας αορτής: την αριστερή (LCA) και δεξιά (RCA) στεφανιαία αρτηρία. Λίγα
εκατοστά μετά την έκφυση της από την αορτή, η αριστερή στεφανιαία αρτηρία διχάζεται
σε δύο κλάδους τον πρόσθιο κατιόντα κλάδο (LAD) και την περισπώμενη αρτηρία
(LCX) (Σχήμα 1).
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Σχήμα 1. Σχηματική απεικόνιση του
αρτηριακού δικτύου της καρδιάς.

Η στεφανιαία κυκλοφορία παρουσιάζει πολλές παραλλαγές αλλά και ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά που δεν αποτελούν όμως αντικείμενο της συγκεκριμένης αναφοράς. Οι
φυσιολογικές στεφανιαίες αρτηρίες ρυθμίζουν την ροή αίματος ανάλογα με τις ανάγκες
του μυοκαρδίου και εξασφαλίζουν την αδιατάραχτη παροχή οξυγόνου και θρεπτικών
συστατικών στο μυοκαρδιακό κύτταρο.
Ορισμός και κλινική ταξινόμηση στεφανιαίας νόσου
Η ΣΝ αποτελεί την κυριότερη επιπλοκή της αθηροσκλήρωσης. Είναι το αποτέλεσμα του
μηχανικού περιορισμού της διαμέτρου του αυλού των στεφανιαίων αρτηριών (Σχήμα 2).
Ο περιορισμός της διαμέτρου στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων
προκαλείται από αθηρωματικές πλάκες και όταν υπερβεί ένα κριτικό όριο επηρεάζει
δυσμενώς την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης οξυγόνου στο μυοκαρδιακό
κύτταρο. Για λόγους πρακτικούς, η στεφανιαία νόσος ταξινομείται κλινικά σε χρόνια
στεφανιαία νόσο και οξέα στεφανιαία σύνδρομα.
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Σχήμα

2.

Σχηματική

απεικόνιση

του

περιορισμού της διαμέτρου
του

αγγείου

από

την

προοδευτικά

αυξανόμενη

αθηρωματική

πλάκα.

Η

βλάβη όταν υπερβεί ένα
κριτικό

όριο

επηρεάζει

δυσμενώς την ισορροπία
μεταξύ

προσφοράς

και

ζήτησης

οξυγόνου

στο

μυοκαρδιακό κύτταρο.

Τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα περιλαμβάνουν την ασταθή στηθάγχη το οξύ έμφραγμα
του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST διαστήματος, το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος και τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο. Το
παθοφυσιολογικό υπόβαθρο του μεγαλύτερου ποσοστού των οξέων ισχαιμικών
συμβαμάτων είναι η διάβρωση και ρήξη της αθηρωματικής πλάκας. Η ρήξη της ινώδους
κάψας που περιβάλει μία οργανωμένη αθηρωματική πλάκα φέρνει σε επαφή κύτταρα του
περιφερικού αίματος με το θρομβογόνο περιεχόμενο της πλάκας με επακόλουθο τον
σχηματισμό θρόμβου και πρόκληση σοβαρής στένωσης ή πλήρους απόφραξής του
αγγείου (Σχήμα 3) [3]. Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα είναι συμπωματική ισχαιμία
(ασταθής στηθάγχη) ή/και νέκρωση μυοκαρδιακών κυττάρων (έμφραγμα μυοκαρδίου).
Η χρόνια στεφανιαία νόσος μπορεί να εκδηλώνεται ή μη κλινικά. Στους συμπτωματικούς
ασθενείς με χρόνια στεφανιαία νόσο συμπτώματα εκλύονται όταν οι απαιτήσεις του
μυοκαρδίου σε οξυγόνο υπερβούν την ικανότητα παροχής του στεφανιαίου δικτύου
(όπως κατά την σωματική άσκηση). Τα συμπτώματα αυτά είναι επαναλαμβανόμενα και
με σταθερούς χαρακτήρες για μεγάλο χρονικό διάστημα (σταθερή στηθάγχη ή στηθάγχη
προσπαθείας)

[3].
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Σχήμα 3. Σχηματική απεικόνιση της
ρήξης της ινώδους κάψας που
περιβάλει

μία

αθηρωματική

οργανωμένη
πλάκα.

Το

αποτέλεσμα είναι η επαφή των
κύτταρων του περιφερικού αίματος
με το θρομβογόνο περιεχόμενο της
πλάκας,

με

επακόλουθο

τον

σχηματισμό θρόμβου και πρόκληση
σοβαρής

στένωσης

ή

πλήρους

απόφραξής του αγγείου.

Αιτιολογικοί παράγοντες στεφανιαίας νόσου
Με τον όρο παράγων κινδύνου νόσου ορίζεται κάθε χαρακτηριστικό ή γεγονός που
προϋπάρχει και συν-διακυμαίνεται με τη συχνότητα της νόσου. Ο όρος αυτός μπορεί να
περιλαμβάνει χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής, παρακλινικές παραμέτρους, καθώς και
μη τροποποιήσιμα χαρακτηριστικά όπως η ηλικία και το φύλο [4].
Επιδημιολογικές παρατηρήσεις με μεγαλύτερη τη μελέτη Framingham απέδειξαν ότι
συγκεκριμένα κλινικά ή δημογραφικά χαρακτηριστικά σχετίζονται με μεγαλύτερη
επίπτωση καρδιαγγειακής νόσου. Τα χαρακτηριστικά αυτά ονομάστηκαν παράγοντες
καρδιαγγειακού κινδύνου (cardiovascular risk factors). H μελέτη Framingham πρώτη
έδειξε ότι με την βοήθεια των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου μπορεί να
εκτιμηθεί η πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου, αλλά και ότι η άρση/θεραπεία
των επιδεχόμενων τροποποίηση παραγόντων επηρεάζει ευνοϊκά τον καρδιαγγειακό
κίνδυνο [5].
Υπάρχουν πέντε μείζονες (ή τεκμηριωμένοι) ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου
καρδιαγγειακής νόσου: Η δυσλιπιδαιμία, η αρτηριακή υπέρταση, ο σακχαρώδης
διαβήτης, το κάπνισμα, και το οικογενειακό ιστορικό στεφανιαίας νόσου. Με τους

27

κλασσικούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου ερμηνεύεται το 90% του επιπλέον
κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου στον γενικό πληθυσμό [3-5]. Είναι επίσης
γνωστό ότι η καρδιαγγειακή νόσος προσβάλει συχνότερα άντρες, με την επίπτωση της
νόσου όμως να αυξαίνει και για τις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Η επίπτωση της
καρδιαγγειακής νόσου αυξάνεται γενικά με την πρόοδο της ηλικίας. Τέλος, ως
ελάσσονες παράγοντες κινδύνου χαρακτηρίζονται η παχυσαρκία, η μειωμένη φυσική
δραστηριότητα, και ο τύπος της προσωπικότητας του ατόμου [4, 5].
Πέρα από τους παράγοντες κινδύνου που προέκυψαν μέσα από ευρείας κλίμακας
επιδημιολογικές παρατηρήσεις, η βασική έρευνα ανέδειξε πολλούς υποψήφιους νέους
δείκτες καρδιαγγειακής νόσου. Πολλοί εξ αυτών των παραγόντων είναι προφλεγμονώδη
μόρια και αντικατοπτρίζουν την αυξημένη συστηματική φλεγμονώδη δραστηριότητα που
λαμβάνει χώρα στο αγγειακό τοίχωμα. Τέτοιοι παράγοντες όπως η hs CRP έχουν ήδη
βρει κλινική εφαρμογή στην συνολική εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου, ενώ
άλλοι όπως η IL-6, και μόρια πρόσδεσης (ICAM, VCAM, selectins) βρίσκονται υπό
αξιολόγηση [4].
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Αθηροσκλήρωση και χρόνια φλεγμονή
Δομή του φυσιολογικού αγγείου
Η αθηροσκλήρωση είναι νόσος του αγγειακού τοιχώματος. Το αγγειακό τοίχωμα στις
μέσου και μεγάλου μεγέθους αρτηρίες αποτελείται από τρεις καλά διαφοροποιημένες
στοιβάδες τον έσω, μέσο και έξω χιτώνα του αγγείου (Σχήμα 4).

Σχήμα 4. Σχηματική απεικόνιση
του τοιχώματος των φυσιολογικών
μεγάλου
Αποτελείται

μεγέθους
από

διαφοροποιημένες

αρτηριών.
τρεις

καλά

στοιβάδες

τον

έσω μέσο και έξω χιτώνα του
αγγείου.

Ο έσω χιτώνας (tunica intima) του αγγείου αποτελείται από μία στοιβάδα ενδοθηλιακών
κυττάρων (αγγειακό ενδοθήλιο) προσκολλημένων σε μία πλούσια σε ίνες κολλαγόνου
βασική μεμβράνη. Το αγγειακό ενδοθήλιο επενδύει την εσωτερική επιφάνεια του αυλού
σε όλη την έκταση του αγγείου. Η σημασία του είχε παραβλεφθεί για αρκετές δεκαετίες.
Σήμερα γνωρίζουμε ότι η ανατομική και λειτουργική ακεραιότητα του αγγειακού
ενδοθηλίου είναι απαραίτητη για την διατήρηση του αγγειακού τόνου, την ρύθμιση της
παροχής αίματος, τον έλεγχο της πηκτικότητας, την πυροδότηση και έλεγχο
φλεγμονωδών μηχανισμών. Το αγγειακό ενδοθήλιο είναι σε θέση να παράγει και να
εκκρίνει

μεγάλο

αριθμό

αγγειοδραστικών

ουσιών

(μονοξείδιο

του

αζώτου,

προστακυκλίνη, βραδυκινίνη, ενδοθηλίνη, αγγειοτενσίνη ΙΙ), ρυθμιστών των μηχανισμών
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πήξης (ενεργοποιητή του ιστικού πλασμινογόνου, ηπαρίνες, παράγοντα von Willebrand,
ιστικό παράγοντα), παραγόντων φλεγμονής και μορίων προσκόλλησης (διακυτταρικό
μόριο προσκόλλησης 1, αγγειακό μόριο προσκόλλησης 1, σελεκτίνες, προφλεγμονώδεις
κυτοκίνες, χημοκίνες). Τα ενδοθηλιακά κύτταρα εξασφαλίζουν τη ζωτικής σημασίας
ομαλή αλληλεπίδραση του αγγείου με τα έμορφα συστατικά του περιφερικού αίματος. Η
αδιατάραχτη αυτή αλληλεπίδραση είναι απαραίτητη για την διατήρηση της ροής στο
αγγείο.
Ο έσω χιτώνας των αγγείων είναι λεπτός κατά την γέννηση. Υπό την επίδραση όμως των
παραγόντων που προάγουν την αθηρογένεση στον έσω χιτώνα, αθροίζονται εκφυλισμένα
φλεγμονώδη κύτταρα, μεταναστεύουν από τον μέσο χιτώνα λεία μυϊκά κύτταρα και
συσσωρεύονται θεμέλια ουσία και άμορφα κυτταρικά παραπροϊόντα. Το αποτέλεσμα
είναι ο έσω χιτώνας να παχύνεται εις βάρος του αυλού του αγγείου. Όλες οι
φλεγμονώδεις διεργασίες που περιγράφονται εκτενώς στην συνέχεια διαδραματίζονται
στον έσω χιτώνα του αγγειακού τοιχώματος.
Ο μέσος χιτώνας (tunica media) του αγγείου βρίσκεται κάτω από την έσω ελαστική
μεμβράνη. Περιέχει καλά οργανωμένες ομόκεντρες στιβάδες λείων μυϊκών κυττάρων
ανάμεσα σε στοιβάδες εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας πλούσιες σε ελαστίνη. Ο μέσος
χιτώνας διαχωρίζεται από τον έξω χιτώνα (adventitia) με την έξω ελαστική μεμβράνη. Ο
έξω χιτώνας περιέχει ίνες κολλαγόνου σε χαλαρή διάταξη και αραιό κυτταρικό
πληθυσμό αποτελούμενο κυρίως από ινοβλάστες και σιτευτικά κύτταρα. Τον έξω χιτώνα
διατρέχουν νευρικές απολήξεις και αγγεία (vasa vasorum) που εξασφαλίζουν την
οξυγόνωση και θρέψη του αγγείου [6].
Αθηρογένεση
Η αθηροσκλήρωση είναι φλεγμονώδης νόσος. Η ανάπτυξη των αθηρωματικών βλαβών
είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης κυτταρικών πληθυσμών του περιφερικού
αίματος, (κυρίως μονοκυττάρων και Τ-λεμφοκυττάρων), με κυτταρικούς πληθυσμούς
του αρτηριακού τοιχώματος. (κυρίως ενδοθηλιακών και λείων μυϊκών κυττάρων), σε
απάντηση στον ποικίλης αιτιολογίας αγγειακό τραυματισμό. Διάφοροι προφλεγμονώδεις
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παράγοντες, χημειοτακτικοί παράγοντες και μόρια προσκόλλησης συμμετέχουν στην
ενορχήστρωση αυτής της διαδικασίας [7].
Το φυσιολογικό ενδοθήλιο ρυθμίζει τον αγγειακό τόνο και εξασφαλίζει την αδιατάραχτη
ροή αίματος στον αυλό του αγγείου ενώ σε συνθήκες ηρεμίας δεν παράγει φλεγμονώδη
μόρια ή μόρια προσκόλλησης. Υπό την επίδραση βλαπτικών παραγόντων (παραγόντων
καρδιαγγειακού κινδύνου) το ενδοθήλιο χάνει την ικανότητα αυτορρύθμισης του
αγγειακού τόνου με υπεροχή των αγγειοσυσπαστικών παραγόντων και ενεργοποιεί την
παραγωγή παραγόντων με προθρομβωτική και προφλεγμονώδη δράση. Η τροποποίηση
αυτή του συνόλου των λειτουργιών του ενδοθηλίου περιγράφεται με τον όρο
ενδοθηλιακή δυσλειτουργία [3, 6, 7].
Παρά το γεγονός ότι η ακριβής φύση της αρχικής ενδοθηλιακής βλάβης δεν είναι σαφής,
το ενδοθήλιο αντιδρά στον τραυματισμό μεταξύ άλλων με αυξημένη επιφανειακή
έκφραση μορίων προσκόλλησης [5, 6]. Λευκά αιμοσφαίρια του περιφερικού αίματος που
κυλούν στο τραυματισμένο ενδοθήλιο παγιδεύονται από τον αυξανόμενο αριθμό μορίων
προσκόλλησης και μεταναστεύουν διαμέσου των ενδοθηλιακών κυττάρων, κυρίως σε
περιοχές διαταραγμένης ροής όπως ο διχασμός των αγγείων. Στον έσω χιτώνα του
τραυματισμένου αγγείου, τα μονοκύτταρα διαφοροποιούνται σε μακροφάγα, δεσμεύουν
τροποποιημένα μόρια λιποπρωτεϊνών που αθροίζονται στο κυτταρόπλασμα τους και
μετατρέπονται σε αφρώδη κύτταρα (foam cells). Η συσσώρευση εκφυλισμένων
μακροφάγων στον έσω χιτώνα του αγγείου οδηγεί στο σχηματισμό λιπωδών
γραμμώσεων (fatty streaks). Οι λιπώδης γραμμώσεις είναι οι πρώτες αθηρωματικές
βλάβες και είναι παρούσες ήδη από την βρεφική και πρώτη παιδική ηλικία. Εάν ο
επιβαρυντικός παράγοντας παραμείνει η φλεγμονώδης διαδικασία συνεχίζεται και η
βλάβη εξελίσσεται. Η αρχικά προστατευτική φλεγμονώδης απάντηση δρα πλέον
βλαπτικά στο αρτηριακό τοίχωμα. Τα δυσλειτουργικά ενδοθηλιακά κύτταρα, αλλά και τα
ενεργοποιημένα λευκοκύτταρα απελευθερώνουν κυτοκίνες, χημοκίνες και αυξητικούς
παράγοντες που προάγουν τη μετανάστευση λείων μυϊκών κυττάρων στον έσω χιτώνα
του αγγείου και οδηγούν στον σχηματισμό πιο οργανωμένων αθηρωματικών βλαβών, τις
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ενδιάμεσες ή ινολιπώδεις πλάκες (fibro-fatty lesions). Σε αυτή τη φάση, οι βλάβες μπορεί
να περιέχουν πολλαπλά στρώματα λείων μυϊκών κυττάρων, μακροφάγων, Τ
λεμφοκυττάρων και συνδετικού ιστού [7, 8]. Κάτω από την επίδραση των
προδιαθεσικών παραγόντων, οι βλάβες εξελίσσονται. Το αρτηριακό τοίχωμα
αναδιαμορφώνεται με αποτέλεσμα τον σχηματισμό των σύνθετων αθηρωματικών
πλακών. Οι σύνθετες αθηρωματικές πλάκες (complicated lesions) είναι ευαίσθητες στην
ρήξη, το παθοφυσιολογικό υπόβαθρο των οξέων ισχαιμικών συμβαμάτων [7-9] (Σχήμα
5).

Σχήμα

5.

Σχηματική

απεικόνιση της εξέλιξης
των

αθηρωματικών

βλαβών.

Από

το

φυσιολογικό

αγγείο

(Α)

στις λιπώδεις γραμμώσεις
(Β) και από τις ινολιπώδεις
πλάκες (Γ) στις σύνθετες
αθηρωματικές πλάκες (Δ).
Οι σύνθετες αθηρωματικές
πλάκες είναι ευαίσθητες
στη

ρήξη,

το

παθοφυσιολογικό
υπόβαθρο

των

οξέων

ισχαιμικών συμβαμάτων.

Χημοκίνες και αθηροσκλήρωση
Δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των χημοκινών
Οι χημοκίνες είναι μικρού μοριακού βάρους χημειοτακτικές κυτοκίνες με σημαντικό
ρυθμιστικό ρόλο στην κινητοποίηση και ενεργοποίηση των λευκοκυττάρων. Αποτελούν
μια εξελισσόμενη οικογένεια από περίπου 50 πρωτεΐνες και 20 υποδοχείς ταξινομημένων
σε τέσσερις υπο-οικογένειες (CC, CXC και CX3C), βάση του αριθμού και τη δομή των
υπολειμμάτων κυστεΐνης στο αμινοτελικό τμήμα της πολυπεπτιδικής τους ακολουθίας.
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Οι CXC (ή α) χημοκίνες έχουν ένα αμινοξύ μεταξύ των δύο αμινοτελικών κυστεϊνών της
πρωτεΐνης, ενώ οι CC ( ή β) χημοκίνες δεν έχουν κανένα αμινοξύ να χωρίζει τις
αμινοτελικές τους κυστεΐνες. Η fractalkine (FKN) ή CX3CL1 είναι το μοναδικό μέλος
της οικογένειας των CX3C χημοκινών και έχει τρία αμινοξέα να χωρίζουν τα δύο
αμινοτελικά υπολείμματα κυστεΐνης. Τέλος, η lymphotactine (ή XCL1) και η Scm1-α (ή
XCL2) είναι τα μόνα μέχρι στιγμής γνωστά μέλη της οικογένειας των C χημοκινών που
στερούνται δύο από τέσσερα υπολείμματα κυστεΐνης στην ώριμη πρωτεΐνη [10, 11].
Οι χημοκίνες προκαλούν την ενεργοποίηση κυτταρικών μηχανισμών με τη δέσμευση
τους σε ειδικούς υποδοχείς στην επιφάνεια των κύτταρων στόχων. Οι υποδοχείς των
χημοκινών αποτελούνται από επτά διαμεμβρανικές περιοχές και είναι συζευγμένοι με
πρωτεΐνη-G (Σχήμα 6).

Σχήμα 6. Σχηματική απεικόνιση
της αλληλεπίδρασης χημοκίνηςυποδοχέα

στην

κυτταρική

μεμβράνη του κυττάρου στόχου.
Οι

υποδοχείς

αποτελούνται

των

χημοκινών

από

επτά

διαμεμβρανικές περιοχές και είναι
συζευγμένοι με πρωτεΐνη-G Η
αλληλεπίδραση

χημοκίνης

υποδοχέα στην επιφάνεια των
κυττάρων στόχων οδηγεί στην
παραγωγή

ενδοκυτταρικού

σήματος μέσω της G-πρωτεΐνης,
με

αποτέλεσμα

χημειοτακτισμό

του

τον
κυττάρου

προς την πηγή της χημοκίνης.

Τέσσερις υποδοχείς έχουν περιγραφεί για τις CXC χημοκίνες, δέκα για τις CC χημοκίνες,
και ένας υποδοχέας για καθεμία εκ των CX3C και C ομάδων χημοκινών. Ένα
ασυνήθιστο χαρακτηριστικό των περισσότερων υποδοχέων χημοκινών είναι η υψηλή
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συγγένειά τους για περισσότερους εκ του ενός προσδέτες της ίδιας υπο-οικογένειας. Η
αλληλεπίδραση χημοκίνης υποδοχέα στην επιφάνεια των κυττάρων στόχων οδηγεί στην
παραγωγή ενδοκυτταρικού σήματος μέσω της G-πρωτεΐνης, με αποτέλεσμα τον
χημειοτακτισμό του κυττάρου προς την πηγή της χημοκίνης [10-13].
Οι χημοκίνες εμπλέκονται σε διαφορετικό βαθμό σχεδόν σε κάθε φλεγμονώδη απάντηση
και έχει αποδειχθεί ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεια ενός μεγάλου
αριθμού λοιμωδών και φλεγμονωδών νόσων, όπως, της λοίμωξης από τον ιό της
επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (HIV)-1, της βρογχιολίτιδας από αναπνευστικό συγκυτιακό
ιό (RSV), του βρογχικού άσθματος, της σαρκοείδωσης, της ρευματοειδούς αρθρίτιδας,
της σπειραματονεφρίτιδας, των φλεγμονωδών νόσων του εντέρου, της σκλήρυνσης κατά
πλάκας, και της αθηροσκλήρωσης [10-13].
Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον στην πρόσφατη βιβλιογραφία για τον ρόλο των
χημοκινών στην αθηροσκλήρωση (Πίνακας 1). Οι χημοκίνες έχουν εμπλακεί σε
ουσιαστικές πτυχές της αθηρογένεσης όπως η στρατολόγηση φλεγμονωδών κυττάρων
στο αρτηριακό τοίχωμα, και η μετανάστευση και πολλαπλασιασμός λείων μυϊκών
κυττάρων (SMCs) στις αθηρωματικές πλάκες (Σχήμα 7) [12-13]. Κρίνεται σκόπιμη στο
εισαγωγικό τμήμα της παρούσας διατριβής μία σύντομη αναφορά στους βασικούς
εκπροσώπους κάθε υπο-οικογένειας χημοκινών με έμφαση στα βιβλιογραφικά δεδομένα
που τους εμπλέκουν στην αθηροσκλήρωση.
CC χημοκίνες και αθηροσκλήρωση
Οι CC χημοκίνες αποτελούν την μεγαλύτερη υπό-οικογένεια με πάνω από 25 γνωστά
μόρια και δέκα υποδοχείς. Η χημειοτακτική πρωτεΐνη των μονοκυττάρων-1 (monocyte
chemoattractant protein 1) ή MCP-1 αποτελεί το πρότυπο μόριο της οικογένειας των CC
χημοκινών και είναι ισχυρότατος χημειοτακτικός παράγοντας μονοκυττάρων και
ενεργοποιημένων T-λεμφοκυττάρων. Για αυτές της τις ιδιότητες η MCP-1 αποτέλεσε τα
τελευταία χρόνια βασικό αντικείμενο έρευνας στον χώρο της αθηρογένεσης. Η παρουσία
της MCP-1 σε αθηρωματικές πλάκες περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1991 με την
τεχνική του in situ υβριδισμού και έκτοτε επιβεβαιώθηκε από πλειάδα μελετών και
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τεχνικών. mRNA της MCP-1 εκφράζεται σε ενδοθηλιακά κύτταρα, μακροφάγα και
SMCs σε αθηρωματικά αγγεία. Πολλά πειραματικά μοντέλα συμπεριλαμβανομένων
γενετικά

τροποποιημένων

πειραματόζωων

στερούμενων

LDL

υποδοχέων

ή

απολιποπρωτεΐνης Ε (ApoE-/-), έχουν χρησιμοποιηθεί στην διερεύνηση του ρόλου της
MCP-1 στην αθηρογένεση. Μεταξύ άλλων οι Gu και συνεργάτες παρατήρησαν
μικρότερη εναπόθεση λιπιδίων και μικρότερη συγκέντρωση μονοκυττάρων στο τοίχωμα
της αορτής ποντικών στερούμενων LDL-υποδοχέων και MCP-1 [25]. Με παρόμοιο
τρόπο οι Boring και συνεργάτες χρησιμοποιώντας ApoE-/- ποντίκια διαπίστωσαν
μικρότερο αριθμό αθηρωματικών βλαβών στην αορτή πειραματόζωων στερούμενων
υποδοχέων της MCP-1 (CCR2) [26].
Εκτός από την MCP-1 και άλλα μέλη της οικογένειας των CC χημοκινών έχουν
εμπλακεί στους μηχανισμούς της αθηρογένεσης. Μεταξύ αυτών ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει η RANTES (regulated on activation, normal T-cell expressed and secreted)
ή CCL5. Η RANTES εκφράζεται από Τ-λεμφοκύτταρα σε αθηρωματικές πλάκες και από
μακροφάγα, λεμφοκύτταρα, μυοϊνοβλάστες και ενδοθηλιακά κύτταρα σε καταστάσεις
επιταχυνόμενης αθηροσκλήρωσης μετά από μεταμόσχευση. Οι Pattison και συνεργάτες
μελέτησαν την έκφραση της RANTES σε στεφανιαία αγγεία ασθενών που υπέστησαν
ταχεία αθηροσκλήρωση σε σύγκριση με φυσιολογικά αγγεία εφαρμόζοντας in situ
υβριδισμό και ανοσοϊστοχημεία. Εντόπισαν mRNA και πρωτεΐνη RANTES σε
μακροφάγα, λεμφοκύτταρα, μυοϊνοβλάστες και ενδοθηλιακά κύτταρα αθηρωματικών
αγγείων αλλά όχι σε υγιή αγγεία [34]. Με διαφορετική τεχνική προσέγγιση οι Veillard
και συνεργάτες χρησιμοποίησαν τον συνθετικό ανταγωνιστή Met-RANTES για να
αποκλείσουν το βιοχημικό μονοπάτι CCR5/RANTES σε υπερχοληστερολαιμικά
ποντίκια. Διαπίστωσαν βραδύτερη πρόοδο της αθηροσκλήρωσης στα πειραματόζωα με
κατεσταλμένη την οδό CCR5/RANTES [32].
Υπάρχει μεγάλος όγκος πληροφορίας στην σύγχρονη βιβλιογραφία που εμπλέκει
τουλάχιστον 9 ακόμα μόρια της οικογένειας των CC χημοκινών στους μηχανισμούς της
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αθηρογένεσης. Σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών των χημοκινών αυτών μαζί με
τις βασικότερες βιβλιογραφικές αναφορές ακολουθεί στον Πίνακα 1.
CXC χημοκίνες και αθηροσκλήρωση
Οι CXC χημοκίνες αποτελούν την δεύτερη μεγαλύτερη υπο-οικογένεια χημοκινών.
Χαρακτηρίζονται από την παρουσία ενός αμινοξέος μεταξύ των δύο υπολειμμάτων
κυστεΐνης του αμινοτελικού τους άκρου. Διαχωρίζονται περαιτέρω σε δύο υπο-ομάδες
βάση της παρουσίας ή απουσίας ELR (Glu, Leu, Arg) μοτίβου στον αμινοτελικό τους
τομέα. Οι CXC χημοκίνες είναι κυρίως χημειοτακτικοί παράγοντες των ουδετερόφιλων
και έτσι έλαβαν μικρότερη προσοχή σε ότι αφορά στην πιθανή εμπλοκή τους στην
αθηροσκλήρωση. Παρόλα αυτά η σύγχρονη βιβλιογραφία παρέχει πειστικά δεδομένα για
δύο τουλάχιστον μόρια της υπο-οικογένειας: την ιντερλευκίνη-8 (IL-8) και τον
προερχόμενο από στρωματικά κύτταρα παράγοντα 1 (stromal cell derived factor 1) ή
SDF-1 [13].
Η IL-8 είναι το πρότυπο μόριο των CXC χημοκινών και από την ανακάλυψη της το 1987
αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας στον χώρο της αθηρογένεσης. Οι Apostolopoulos και
συνεργάτες εφαρμόζοντας in situ υβριδισμό έδειξαν έκφραση της IL-8 σε αθηρωματικές
πλάκες [47]. Επιπλέον δείχθηκε ότι η IL-8 συμβάλει στην μετανάστευση και
πολλαπλασιασμό των SMCs του αγγείου [48] και παρά το γεγονός ότι πρωτίστως δρα σε
ουδετερόφιλα οι Gerszten και συνεργάτες απέδειξαν ότι προάγει την πρόσδεση
κυκλοφορούντων μονοκυττάρων σε ενδοθηλιακά κύτταρα που εκφράζουν E-σελεκτίνη
[49]. Σε γενετικά τροποποιημένα ζωικά μοντέλα (ποντίκια στερούμενα τον LDL
υποδοχέα) οι Boisvert και συνεργάτες έδειξαν ότι πειραματόζωα που στερούνταν τον
υποδοχέα της IL-8 (CXCR2) είχαν μικρότερης έκτασης βλάβες και μικρότερη
συγκέντρωση μακροφάγων στον έσω χιτώνα των αγγείων τους [50].
Ο SDF-1 αποτελεί αντικείμενο έρευνας στον χώρο της αθηρογένεσης κυρίως λόγω της
δράσης του στα αιμοπετάλια. Τα αιμοπετάλια αποτελούν τόσο πηγή όσο και στόχο
χημοκινών κυρίως της υπο-οικογένειας των CXC χημοκινών. Οι Abi-Younes και
συνεργάτες μελέτησαν 16 χημοκίνες και κατέληξαν ότι μόνο ο SDF-1 προάγει την
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συσσώρευση των αιμοπεταλίων [52]. Οι Schober και συνεργάτες μελέτησαν τον ρολό
του SDF-1 στην υπερπλασία του έσω χιτώνα των αγγείων μετά από μηχανικό
τραυματισμό του ενδοθηλίου. Τραυμάτισαν την καρωτιδικές αρτηρίες ApoE-/ποντικιών και διαπίστωσαν μεγάλη έκφραση SDF-1 κυρίως σε αγγειακά SMCs. Η
χορήγηση δε στα πειραματόζωα SDF-1-ανασταλτικού αντισώματος μετά τον
τραυματισμό του ενδοθηλίου μείωσε την υπερπλασία του έσω χιτώνα και την
συγκέντρωση SMCs χωρίς να επηρεάσει την συγκέντρωση άλλων κυτταρικών
πληθυσμών [53].

Σχήμα 7. Σχηματική απεικόνιση του τρόπου εμπλοκής τριών χημοκινών και υποδοχέων τους
στους μηχανισμούς της αθηρογένεσης. Περιγράφεται ο τρόπος δράσης των fractalkine/CX3CR1
(A), MCP-1/CCR2 (B) και ιντερλευκίνης (IL)-8/CXCR2 (Γ). Και οι τρεις χημοκίνες συμβάλουν
στην μετακίνηση μονοκυττάρων και ενεργοποιημένων Τ-λεμφοκυττάρων του περιφερικού
αίματος στον έσω χιτώνα του αγγείου και προάγουν την μετανάστευση λείων μυϊκών κυττάρων
του μέσου χιτώνα στην αθηρωματική βλάβη.(Τροποποιημένο κατόπιν αδείας από Apostolakis et
al, Int J Mol Med 2006;17: 691-701).
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Πίνακας 1. Χημοκίνες που έχουν εμπλακεί στους μηχανισμούς της αθηρογένεσης.
Οικογένεια
CC

Συστηματική

Εναλλακτικά

ονομασία

ονόματα

CCL1
CCL2

CCL3

Υποδοχείς

Κύρια κυτταρική πηγή

Κύρια κύτταρα στόχοι

Βιβλιογραφία

I-309

CCR8

Ενδοθηλιακά κύτταρα

Μονοκύτταρα/μακροφάγα

20

MCP-1

CCR2

Μονοκύτταρα/μακροφάγα,

Μονοκύτταρα/μακροφάγα,

21-29

ενδοθηλιακά κύτταρα,

ενεργοποιημένα Τ-

λεία μυϊκά κύτταρα

λεμφοκύτταρα

CCR1,

Μονοκύτταρα/μακροφάγα,

Μονοκύτταρα/μακροφάγα,

CCR5

Τ-λεμφοκύτταρα

ενεργοποιημένα Τ-

MIP-1α

30-32

λεμφοκύτταρα
CCL4

MIP-1β

CCR5

Μονοκύτταρα/μακροφάγα,

Μονοκύτταρα/μακροφάγα,

Τ-λεμφοκύτταρα

ενεργοποιημένα Τ-

30-32

λεμφοκύτταρα
CCL5

RANTES

CCR1,

Μονοκύτταρα/μακροφάγα,

Μονοκύτταρα/μακροφάγα,

CCR3,

T-κύτταρα, αιμοπετάλια

ενεργοποιημένα Τ-

CCR5
CCL11

EOTAXIN

CCR3

33-35

λεμφοκύτταρα
Λεία μυϊκά κύτταρα

Μονοκύτταρα/μακροφάγα,
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μαστοκύτταρα, B
λεμφοκύτταρα
CCL13

CCL17
CCL18

MCP-4

TARC
PARC

CCR2,

Ενδοθηλιακά κύτταρα,

Μονοκύτταρα/μακροφάγα,

CCR3

μονοκύτταρα/μακροφάγα,

ενεργοποιημένα Τ-

T-λεμφοκύτταρα,

λεμφοκύτταρα

Μονοκύτταρα/μακροφάγα,

Th2 T-κύτταρα,

δενδριτικά κύτταρα

δενδριτικά κύτταρα

Μονοκύτταρα/μακροφάγα,

Resting T-κύτταρα

39

Μονοκύτταρα/μακροφάγα,

Ενεργοποιημένα Τ-

39

Λεία μυϊκά κύτταρα

λεμφοκύτταρα

Μονοκύτταρα/μακροφάγα,

Ενεργοποιημένα Τ-

δενδριτικά κύτταρα

λεμφοκύτταρα

CCR4
Unknown

37

38

δενδριτικά κύτταρα
CCL19
CCL22

ELC
MDC

CCR7
CCR7

38

38

Πίνακας 1. Χημοκίνες που έχουν εμπλακεί στους μηχανισμούς της αθηρογένεσης (Συνέχεια).
Οικογένεια
CXC

Συστηματική

Εναλλακτικά

ονομασία

ονόματα

CXCL1

GRO-α

Υποδοχείς

Κύρια κυτταρική πηγή

Κύρια κύτταρα στόχοι

Βιβλιογραφία

CXCR2

Μονοκύτταρα/μακροφάγα

Μονοκύτταρα/μακροφάγα

40, 41

Ενδοθηλιακά κύτταρα

42-46

Ενδοθηλιακά κύτταρα,

47-50

ενδοθηλιακά κύτταρα
CXCL4

PF4

Unknown

Αιμοπετάλια,
μονοκύτταρα/μακροφάγα

CXCL8

IL-8

CXCR1,

Μονοκύτταρα/μακροφάγα

CXCR2

μονοκύτταρα/
μακροφάγα, Λεία μυϊκά
κύτταρα

CXCL9
CXCL10

MIG
IP-10

CXCR3
CXCR3

Ενδοθηλιακά κύτταρα

Ενεργοποιημένα Τ-

μονοκύτταρα/ μακροφάγα

λεμφοκύτταρα

Ενδοθηλιακά κύτταρα

Ενεργοποιημένα Τ-

μονοκύτταρα/ μακροφάγα,

λεμφοκύτταρα

51
51

Λεία μυϊκά κύτταρα
CXCL11
CXCL12

I-TAC
SDF1-α

CXCR3
CXCR4

Μονοκύτταρα/μακροφάγα,

Ενεργοποιημένα Τ-

51

ενδοθηλιακά κύτταρα

λεμφοκύτταρα

Μονοκύτταρα/μακροφάγα,

T-λεμφοκύτταρα,

λεία μυϊκά κύτταρα

αιμοπετάλια, λεία μυϊκά

52, 53

κύτταρα
CX3C

CX3CL1

Fractalkine

CX3CR1

Ενδοθηλιακά κύτταρα,

Μονοκύτταρα

λεία μυϊκά κύτταρα

μακροφάγα,

15-19

ενεργοποιημένα Τλεμφοκύτταρα, λεία
μυϊκά κύτταρα

MCP, monocyte chemoattractant protein; MIP, macrophage inflammatory protein; RANTES, regulated on
activation normal T cell expressed and secreted; TARC, thymus and activation-regulated chemokine; PARC,
pulmonary and activation-regulated chemokine; ELC, Epstein–Barr virus-induced molecule 1 ligand
chemokine; MDC, macrophage-derived chemokine; GRO, growth related oncogene; PF platelet factor; IL,
interleukin; MIG, monokine induced by IFN-γ; IP-10, 10-kDa IFN-γ-inducible protein; I-TAC, IFN-γinducible T-cell α-chemoattractant; SDF, stromal cell-derived factor.
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C χημοκίνες και αθηροσκλήρωση
Η υπο-οικογένεια των C χημοκινών περιλαμβάνει δύο μέχρι στιγμής γνωστά μόρια: την
XCL1 ή λεμφοτακτίνη-α και την XCL2 ή λεμφοτακτίνη-β. Οι λεμφοτακτίνες ασκούν
χημειοτακτική δράση σε Τ λεμφοκύτταρα και φυσικά κύτταρα φονείς (ΝΚ). Οι δράσεις
τους επάγονται μέσω αλληλεπίδραση με τον ειδικό τους υποδοχέα XCR1 [54]. Δεν
υπάρχει βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη συμμετοχή των C χημοκινών στους μηχανισμούς
της αθηρογένεση.
Οι CX3C χημοκίνες και αθηροσκλήρωση
Οι CX3C χημοκίνες χαρακτηρίζονται από μια αμινοτελική περιοχή με τρία υπολείμματα
αμινοξέων να χωρίζουν τις πρώτες δύο κυστεΐνες της ώριμης πρωτεΐνης. Η fractalkine
(FKN) ή CX3CL1 είναι το μοναδικό μέχρι στιγμής γνωστό μέλος της υπο-οικογένειας.
Υπάρχει σε διαμεμβρανική και διαλυτή μορφή. Στην διαμεμβρανική της μορφή η FKN
αποτελείται από μια εξωκυττάρια περιοχή 76 οξέων συζευγμένη με έναν εκτεταμένο
κολλώδη μίσχο, που ακολουθείται από την διαμεμβρανική και την ενδοκυτταρική
περιοχή 34 αμινοξέων (Σχήμα 8).

Σχήμα

8.

Σχηματική

απεικόνιση του μορίου της
fractalkine

(FKN)

ή

CX3CL1. Aποτελείται από
μια εξωκυττάρια περιοχή 76
αμινοξέων
έναν

συζευγμένη

εκτεταμένο

με

κολλώδη

μίσχο, που ακολουθείται από
την διαμεμβρανική και την
ενδοκυτταρική περιοχή 34
αμινοξέων.

Η διαλυτή μορφή της χημοκίνης απελευθερώνεται, πιθανώς μετά από πρωτεόλυση της
διαμεμβρανικής πρωτεΐνης από ένα ένζυμο γνωστό σαν TNF-α μετατρεπτικό ένζυμο
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(converting enzyme). Η διαλυτή FKN έχει αποδειχθεί ισχυρός χημειοτακτικός
παράγοντας για τα μονοκύτταρα και τα ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα. Ο υποδοχέας
της FKN (CX3CR1) αποτελείται από επτά διαμεμβρανικές περιοχές και είναι
συζευγμένος με πρωτεΐνη-G. Έχει υψηλή συγγένεια για τον ένα και μοναδικό προσδέτη
του και η ενεργοποίηση του κινητοποιεί κυτταρικούς μηχανισμούς που προάγουν την
χημειοταξία αλλά και την πρόσδεση στα κύτταρα που εκφράζουν FKN πρωτεΐνη [14].
Μέσω των μοναδικών δομικών και λειτουργικών ιδιοτήτων της, η FKN, κατέχει
χαρακτηριστικά τόσο χημοκίνης όσο και μορίου προσκόλλησης [14, 15]. Είναι επίσης
ισχυρός χημειοτακτικός παράγοντας για τα μονοκύτταρα και για τα ενεργοποιημένα Τλεμφοκύτταρα [15]. Είναι συνεπώς ιδανική υποψήφιος για έναν ρυθμιστικό ρόλο στην
παθογένεια της αθηροσκλήρωσης. Πράγματι, η FKN και ο υποδοχέας της CX3CR1
έχουν εμπλακεί στην αθηρογένεση από πολλές μελέτες σε διαφορετικά πειραματικά
μοντέλα. Ανοσοϊστοχημικές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει την έκφραση της χημοκίνης στα
μονοκύτταρα/μακρόφαγα, τα ενδοθηλιακά και λεία μυϊκά κύτταρα σε αθηρωματικές
βλάβες ανθρώπινων στεφανιαίων αρτηριών [16]. Οι Lucas και συνεργάτες διαπίστωσαν
ότι λεία μυϊκά κύτταρα (SMCs) στο μέσο χιτώνα αθηρωματικών αγγείων εκφράζουν
CX3CR1. Επιπλέον έδειξαν ότι SMCs μεταναστεύουν προς ενδοθηλιακά κύτταρα
ανθρώπινων στεφανιαίων αρτηριών που εκφράζουν FKN, και προτείνουν ότι μέσω της
αλληλεπίδρασης FKN/CX3CR1 επάγεται η μετανάστευση των SMCs στις αθηρωματικές
πλάκες [17]. Οι Combadiere και συνεργάτες μελέτησαν τον ρόλο της FKN στην
αθηρογένεση σε γενετικά τροποποιημένα ποντίκια (ApoE -/-, CX3CR1 -/-), και έδειξαν
μια σημαντική μείωση στο μέγεθος των αθηρωματικών βλαβών σε ζώα που στερούνται
τον υποδοχέα της FKN και κατ’ επέκταση των βιοχημικών μηχανισμών που επάγονται
από την αλληλεπίδραση FKN/CX3CR1 [18]. Πρόσφατες μελέτες έχουν εμπλέξει την
FKN στην συσσώρευση και ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων. Οι Schafer και
συνεργάτες, απέδειξαν ότι αιμοπετάλια από αρουραίους, που είχαν προ-επωαστεί με
FKN, είχαν αυξημένη επιφανειακή έκφραση π-σελεκτίνης. Επίσης, η προ-επώαση των
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αιμοπεταλίων με FKN ενίσχυσε την ικανότητα προσκόλλησης των αιμοπεταλίων σε ίνες
κολλαγόνου και ινωδογόνου [19].
Αυτή η ουσιαστική συμμετοχή των χημειοτακτικών κυτοκινών στην εγκατάσταση και
πρόοδο των αθηρωματικών βλαβών, έχει ενισχύσει τα τελευταία χρόνια την άποψη ότι οι
χημοκίνες και οι υποδοχείς τους θα μπορούσαν να αποτελέσουν διαγνωστικούς ή
προγνωστικούς δείκτες αλλά και νέους θεραπευτικούς στόχους στην αντιμετώπιση της
αθηροσκλήρωσης και των επιπλοκών της όπως η στεφανιαίας νόσος, η περιφερική
αρτηριοπάθεια και η ισχαιμική νόσος του κεντρικού νευρικού.
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Γενετική προδιάθεση και στεφανιαία νόσος
Η στεφανιαία νόσος (ΣΝ) εκδηλώνεται ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης
περιβαλλοντικών παραγόντων με το γενετικό υπόβαθρο του ατόμου [1, 2]. Η συμμετοχή
των γονιδίων στην παθογένεια της ΣΝ είναι γνωστή μέσα από επιδημιολογικές
παρατηρήσεις εδώ και αρκετές δεκαετίες. Η δυνατότητα μελέτης του ανθρώπινου
γονιδιώματος έδωσε τεράστια ώθηση στην έρευνα της γονιδιακής προδιάθεσης σε ΣΝ.
Εκτός από τις πολύ καλά μελετημένες γονιδιακές διαταραχές του μεταβολισμού των
λιπιδίων, υποψήφια ρυθμιστικά γονίδια στην κληρονομική προδιάθεση ΣΝ είναι μεταξύ
άλλων όσα σχετίζονται με υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη ή επηρεάζουν την
προσκόλληση των αιμοπεταλίων, τους μηχανισμούς θρόμβωσης και ινωδόλυσης, την
λειτουργικότητα του ενδοθηλίου και των λοιπών κυτταρικών σχηματισμών του
αγγειακού τοιχώματος.
Πολυμορφισμοί στο σύστημα χημοκινών και στεφανιαία νόσος
Η αθηροσκλήρωση –η παθοφυσιολογική βάση της στεφανιαίας νόσου- είναι
φλεγμονώδης διαδικασία και ως τέτοια προϋποθέτει την παρουσία διαμεσολαβητών
φλεγμονής, όπως οι χημοκίνες [3-5]. Αναμένεται ότι γενετικές παραλλαγές που
επηρεάζουν τη δραστικότητα του συστήματος των χημοκινών είναι επίσης ισχυροί
υποψήφιοι ρυθμιστές της γενετικής προδιάθεσης σε ΣΝ, επηρεάζοντας την ένταση της
φλεγμονώδους απάντησης στην ενδοθηλιακή βλάβη και κατ’ επέκταση την εξέλιξη της
αθηρωμάτωσης.
Τα μονοκύτταρα κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο στους μηχανισμούς της αθηρογένεσης [3].
Χημοκίνες με ειδική χημειοτακτική δράση στα μονοκύτταρα, είναι υποψήφιοι
ρυθμιστικοί παράγοντες των μηχανισμών αυτών [6-8]. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΜCP-1 και ο
υποδοχέας του CCR2 είναι το καλύτερα μελετημένο σύστημα χημοκίνης/υποδοχέα στην
αθηροσκλήρωση [9]. Ο MCP-1 αποτελεί το αντιπροσωπευτικότερο μέλος της
οικογένειας των CC χημοκινών και είναι ισχυρός χημειοτακτικός παράγοντας για
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μονοκύτταρα αλλά και ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα που εκφράζουν τον υποδοχέα
του CCR2 [9]. Μελέτες σε γενετικά τροποποιημένα ζωικά μοντέλα έδειξαν μικρότερης
έκτασης αθηρωματικές βλάβες σε πειραματόζωα που στερούνται τον ΜCP-1 ή τον
υποδοχέα του CCR2. Αντίθετα πειραματόζωα που υπερέκφραζαν MCP-1 εκδήλωσαν
ταχύτερα μεγαλύτερης έκτασης αθηρωματικές βλάβες [10, 11].
Στο γονίδιο του CCR2, έχει εντοπιστεί ένας μονονουκλεοτιδικός πολυμορφισμός που
οδηγεί στην αντικατάσταση, βαλίνης από ισολευκίνη στην θέση 64 της πρώτης
διαμεμβρανικής περιοχής του τελικού προϊόντος. Ο πολυμορφισμός δεν επηρεάζει τα
επίπεδα έκφρασης του υποδοχέα και δεν είναι ακόμα σαφές το κατά πόσο οδηγεί σε
αλλοιωμένη λειτουργικά πρωτεΐνη [12]. Αν και επιδημιολογικές μελέτες έχουν συνδέσει
τον πολυμορφισμό CCR2-64I με χαμηλότερο κίνδυνο εκδήλωσης άλλων φλεγμονωδών
νοσημάτων [12, 13], τα δεδομένα είναι αντιφατικά σε ότι αφορά την επίδραση του στον
κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου [14-16].
Η FKN αποτελεί το μοναδικό μέλος της οικογένειας των CX3C χημοκινών και είναι
ισχυρός

χημειοτακτικός

παράγοντας

μονοκυττάρων

και

ενεργοποιημένων

Τ-

λεμφοκυττάρων [17]. Δύο μη συνώνυμοι μονονουκλεοτιδικοί πολυμορφισμοί έχουν
εντοπιστεί στο γονίδιο του CX3CR1 που οδηγούν στην αντικατάσταση βαλίνης από
ισολευκίνη στην θέση 249 και θρεονίνης από μεθειονίνη στην θέση 280 της
πολυπεπτιδικής αλύσου της πρωτεΐνης. Έχει προταθεί ότι και οι δύο πολυμορφισμοί
μειώνουν τη συγγένεια χημοκίνης/υποδοχέα, με συνέπεια μειωμένη δραστηριότητα των
βιοχημικών λειτουργιών που επάγονται από την αλληλεπίδραση FKN/CX3CR1. Έχει
περιγραφεί πλήρης ανισοκατανομή σύνδεσης (linkage disequilibrium) μεταξύ των δύο
πολυμορφισμών [19-22].
Και άλλες χημοκίνες έχουν εμπλακεί στους μηχανισμούς της αθηρογένεσης. Μεταξύ
αυτών ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η RANTES και ο υποδοχέας της CCR5. Η
RANTES κατατάσσεται στην οικογένεια των CC χημοκινών και η χημειοτακτική της
δράση αφορά κυρίως σε ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα αλλά και μονοκύτταρα. Ο
ρόλος της έχει μελετηθεί εκτενώς, σε ζωικά μοντέλα αθηροσκλήρωσης και σε μελέτες
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γενετικής επιδημιολογίας, με αντικρουόμενα αποτελέσματα [9, 23-24]. Ο CCR5
εκφράζεται από μακροφάγα, Τ λεμφοκύτταρα στεφανιαία ενδοθηλιακά κύτταρα, καθώς
επίσης και από αορτικά λεία μυϊκά κύτταρα (SMCs) [13]. Έχει προταθεί ότι οι γενετικές
διαφοροποιήσεις που επηρεάζουν την αλληλεπίδραση CCR5/RANTES, θα μπορούσαν
να έχουν επιπτώσεις στους φλεγμονώδεις μηχανισμούς της αθηρωμάτωσης. Μελέτες
γενετικής επιδημιολογίας που διερεύνησαν της επίδρασης μίας διαγραφής 32 βάσεων
στο γονίδιο του CCR5 (CCR5-Δ32 deletion) στην πιθανότητα εκδήλωσης στεφανιαίας
νόσου, καταλήγουν σε συγκρουόμενα συμπεράσματα [16, 24].
Η χημοκίνη SDF-1 (ή CXCL12), ανήκει στην οικογένεια των CXC χημοκινών και είναι
χημειοτακτικός παράγοντας για Τ λεμφοκύτταρα και μονοκύτταρα. Εκφράζεται
ιδιαίτερα σε ανθρώπινες αθηρωματικές πλάκες, ενώ έχει εμπλακεί σε μηχανισμούς
ενεργοποίησης και συσσώρευσης αιμοπεταλίων [25].
Μια μονονουκλεοτιδική μεταλλαγή στο γονίδιο του SDF-1, γνωστή ως SDF1-3'A, έχει
περιγραφεί πρόσφατα. Η μεταλλαγή αφορά στην αντικατάσταση γουανίνης από
αδενοσίνη στη θέση 801 της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας του γονιδίου. Η παρουσία του
πολυμορφισμού σχετίζεται με αυξημένη μεταγραφική δραστηριότητα στο γονίδιο [26].
Υποθέσαμε ότι πολυμορφισμοί σε γονίδια χημοκινών επηρεάζουν την δραστικότητα της
φλεγμονώδους απάντησης στο ερέθισμα της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας και κατά
συνέπεια την επιρρέπεια σε ΣΝ. Για να διερευνήσουμε την υπόθεση μελετήσαμε την
επίδραση πολυμορφισμών στο σύστημα των χημοκινών στην πιθανότητα εκδήλωσης ΣΝ
συγκρίνοντας την συχνότητα πέντε κοινών πολυμορφισμών σε ασθενείς με
αγγειογραφικά τεκμηριωμένη ΣΝ και ελεύθερους νόσου μάρτυρες.
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Ασθενείς και μάρτυρες
Κριτήρια εισαγωγής στην μελέτη
Διακόσιοι δέκα ασθενείς, ηλικίας 36-79 ετών, με σημαντική ΣΝ (που ορίζεται ως,
στένωση μεγαλύτερη από 70% σε μια ή περισσότερες επικαρδιακές αρτηρίες)
στρατολογήθηκαν τυχαία μεταξύ ασθενών που υποβλήθηκαν σε στεφανιογραφία στην
Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.
Εκατόν εξήντα πέντε άτομα ηλικίας 33-80 ετών χωρίς αιμοδυναμικά σημαντικές
στενώσεις στη στεφανιογραφία (στενώσεις μικρότερες από 50% σε όλα τα επικαρδιακά
αγγεία) διαμόρφωσαν την ομάδα ελέγχου (nsCAD). Η ομάδα ελέγχου επελέγη με
παρόμοια χαρακτηριστικά ως προς το φύλο και την ηλικία με την ομάδα των ασθενών
(λόγος ανδρών/γυναικών 3.2:1). επιλέχτηκαν επίσης να έχουν τουλάχιστον έναν
κλασσικό παράγοντα κινδύνου ΣΝ (πέραν της ηλικίας και του φύλου).
Για να προσδιοριστεί το μέγεθος του δείγματος που απαιτείται για την εξασφάλιση
ικανοποιητικής στατιστικής ισχύος, η συχνότητα των τριών εκ των πέντε υπό μελέτη
πολυμορφισμών (CCR5-Δ32, CCR2-64I και SDF1-3A) ελέγχθηκε σε πιλοτική μελέτη σε
τυχαίο δείγμα 200 ατόμων (εθελοντών αιμοδοτών) με ίδια εθνικά και φυλετικά
χαρακτηριστικά, κατοίκων της ίδιας περιοχής, με τον πληθυσμό που συμπεριλήφθηκε
στην μελέτη.
Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν καυκάσιοι, κάτοικοι της Κρήτης. Έγγραφη συγκατάθεση
μετά από ενημέρωση ελήφθη από όλα τα άτομα που συμμετείχαν στη μελέτη. Το
ερευνητικό πρωτόκολλο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τον κώδικα ηθικής και
δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και φέρει την έγκριση της Επιστημονικής
Επιτροπής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.
Κλινικά χαρακτηριστικά
Τα κλινικά χαρακτηριστικά συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας, του φύλου, ιστορικό
σακχαρώδους

διαβήτη

(ΣΔ)

δυσλιπιδαιμίας,

υπέρτασης,

χρήσης

καπνού

και

οικογενειακό ιστορικό ΣΝ, συσχετίστηκαν με τους υπό μελέτη πολυμορφισμούς
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(Πίνακας 1). Καπνιστές χαρακτηρίστηκαν ασθενείς ή μάρτυρες που έκαναν συστηματική
χρήση καπνού είτε κατά την διάρκεια της μελέτης είτε στο παρελθόν. Διαβητικοί
χαρακτηρίστηκαν ασθενείς με επίπεδα γλυκόζης ορού νηστείας μεγαλύτερα από 126
mg/dL, ή ασθενείς ήδη ευρισκόμενη υπό διαιτητική προσαρμογή ή, υπό φαρμακευτική
υπογλυκαιμική αγωγή. Συστηματική υπέρταση ορίστηκε η συστολική αρτηριακή πίεση
αίματος μεγαλύτερη από 140 mmHg ή/και η διαστολική πίεση μεγαλύτερη από 90
mmHg σε τουλάχιστον τρεις μετρήσεις, ή εάν μια τέτοια διάγνωση έχει τεκμηριωθεί στο
παρελθόν και ο ασθενής θεραπευόταν με φάρμακα, ή τροποποίηση τρόπου ζωής. Για να
ορίσουμε την δυσλιπιδαιμία στην ομάδα ελέγχου χρησιμοποιήσαμε τα φυσιολογικά
επίπεδα για τον γενικό πληθυσμό (ολική χοληστερόλη (TC) νηστείας μεγαλύτερη από
240 mg/dL, ή επίπεδα λιποπρωτεϊνών χαμηλής πυκνότητας (LDL) μεγαλύτερα από 160
mg/dl, ή επίπεδα λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας (HDL) χαμηλότερα από 35 mg/dl,
ή αγωγή με υπολιπιδαιμικό παράγοντα). Στην ομάδα των ασθενών με ΣΝ,
δυσλιπιδαιμικοί χαρακτηρίστηκαν όσοι ήδη βρίσκονταν υπό θεραπεία με υπολιπιδαιμικό
παράγοντα ή υπολιπιδαιμική δίαιτα ή είχαν επίπεδα λιπιδίων ορού μεγαλύτερα από
εκείνα που συστάθηκαν από την Τρίτη Κοινή Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής
Καρδιολογικής Εταιρίας για την πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου [27]. Θετικό
οικογενειακό ιστορικό ορίστηκε ως αναφερόμενο ιστορικό εμφράγματος μυοκαρδίου σε
άτομα με πρώτου βαθμού συγγένειας με τον ασθενή.
Οι κλινικές εκδηλώσεις της στεφανιαίας νόσου καταγράφηκαν και η ομάδα CAD
διαιρέθηκε περαιτέρω σε μια ομάδα με θετικό ιστορικό οξέων στεφανιαίων συνδρόμων
(οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου ή ασταθής στηθάγχη) και μια ομάδα με χρόνια σταθερή
νόσο (ασυμπτωματικοί ασθενείς ή ασθενείς με σταθερή στηθάγχη).
Καρδιακός καθετηριασμός-στεφανιαία αγγειογραφία
Ο καρδιακός καθετηριασμός-στεφανιαία αγγειογραφία/κοιλιογραφία αποτελεί το gold
standard στην διάγνωση της ΣΝ. Συνίσταται στην έγχυση σκιαγραφικής ουσίας στα

στόμια των στεφανιαίων αρτηριών και εντός της αριστερής κοιλίας που επιτρέπει
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τον προσδιορισμό του βαθμού, της έκτασης και του αριθμού των στενώσεων, καθώς και
τον εντοπισμό τυχόν λειτουργικών βλαβών (πχ σπασμού)(Σχήμα 1).

Πίνακας 1. Κλινικά και επιδημιολογικά στοιχεία ασθενών και ομάδας ελέγχου
CAD

nsCAD

(ν=210)

(ν=165)

163 (77.6)

126 (76.4)

63.7 (±0.71)

63.2 (±0.87)

Διαβήτης

72 (34.3)

27 (16.4)*

Υπέρταση

141 (67.1)

90 (54.5)*

Δυσλιπιδαιμία

158 (75.2)

98 (59.4)*

Κάπνισμα

121 (57.6)

70 (42.4)*

126 (60)

64 (38.8)*

158 (75.2)

-

Φύλο άρρεν
Ηλικία

Θετικό κληρονομικό αναμνηστικό
Ιστορικό οξέος στεφανιαίου συνδρόμου

CAD

: ασθενείς με αγγειογραφικά τεκμηριωμένη στεφανιαία νόσο

nsCAD : ασθενείς χωρίς αιμοδυναμικά σημαντικές βλάβες στα στεφανιαία αγγεία
*: p<0.05

Προσφέρει επίσης πληροφορίες για την ακριβή ανατομία του στεφανιαίου δικτύου (πχ
την ύπαρξη μη αθηρωματικών ανωμαλιών, ή ανατομικών παραλλαγών). Δίνει επίσης
στοιχεία για την ανατομία την λειτουργικότητα και ακεραιότητα της αριστερής κοιλιάς.
Οι πληροφορίες που εξάγονται από την στεφανιαία αγγειογραφία μαζί με στοιχεία που
προέρχονται από μη επεμβατικές διαγνωστικές μεθόδους καθορίζουν τον σχεδιασμό της
θεραπευτικής προσέγγισης της ΣΝ.
Στην παρούσα μελέτη όλες οι στεφανιογραφίες εκτελεστήκαν με μηριαία προσπέλαση.
Χρησιμοποιήθηκαν 6F καθετήρες εγχύσεων. Τα στοιχεία αποθηκεύτηκαν σε
κινηματογραφική ταινία 35mm και δύο έμπειροι καθετηριαστές υπολόγισαν ανεξάρτητα
τη βαρύτητα των βλαβών και το ποσοστό στένωσης.
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Σχήμα

1.

Στιγμιότυπο

στεφανιαία

αγγειογραφία.

Απεικονίζεται
στεφανιαία

από

η

αρτηρία

αριστερή
με

τους

κύριους κλάδους της. Με το
βέλος

σημειώνεται

περιοχή

στένωσης.

Γονοτυπική ανάλυση (Genotyping)
Γενομικό DNA απομονώθηκε από 10 ml ηπαρινισμένο φλεβικό αίμα. Το αίμα αρχικά
αιμολύθηκε με την χρήση διαλύματος σαπώνων (Reagent A) και στην συνέχεια
επωάστηκε σε διάλυμα NaClO4. Στην συνέχεια το DNA εκχυλίστηκε με την χρήση
διαλύματος φαινόλης και χλωροφορμίου και κατακρημνίστηκε με καθαρή αιθανόλη. Το
τελικό προϊόν μετά από καθαρισμό με αιθανόλη 70% επαναδιαλύθηκε σε
απεσταγμένο/αποστειρωμένο ύδωρ (dH2O) [28]. Η ποσότητα και η καθαρότητα του
DNA αξιολογήθηκε φωτομετρικά με την απορρόφηση του δείγματος στα 260 και τον
λόγο απορρόφησης 260/280 nm αντίστοιχα. Όλα τα δείγματα αίματος ελήφθησαν πριν
από τον καθετηριασμό.
Ο γονοτυπικός έλεγχος για κάθε έναν από τους υπό μελέτη πολυμορφισμούς
εκτελέστηκε αρχικά με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR). To DNA επωάστηκε
σε κατάλληλο ρυθμιστικό διάλυμα παρουσία θερμοανθεκτικού ενζύμου (TaqDNAπολυμεράσης), μίγματος δεσοξυριβονουκλεοτιδίων (dNTPs) και κατάλληλου ζεύγους
εκκινητών (primers) που πλαισιώνουν την πολυμορφική περιοχή. Αρχικά το DNA
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απόδιατάσσεται θερμικά στους 95οC και ακολουθούν 30-40 κύκλοι με διαδοχική επώαση
του διαλύματος στους 95 οC (αποδιάταξη), 50-60οC (υβριδισμός των εκκινητών) και
72οC (πολυμερισμός). Οι αλληλουχίες των primers, οι συνθήκες για κάθε PCR
αντίδραση και το μέγεθος των προϊόντων περιγράφονται συνοπτικά στον Πίνακα 2.
Πίνακας 2. Αλληλουχία εκκινητών και συνθήκες PCR

Αλληλουχία
CCR5-Δ32

CCR2-64I

SDF1-3’A

CX3CR1T280M
V249I

Primer
(μM)

Συνθήκες

F-GTGGTGACAAGTGTGATCAC

0.5

55oC,

R-TTGTAGGGAGCCCAGAAGAG

0.5

35 κύκλοι

F-TTGTGGGCAACATGATGG

0.5

52oC

R-CTGTGAATAATTTGCACATTGC

0.5

35 κύκλοι

F-CAGTCAACCTGGGCAAAGCC

0.5

58oC

R-AGCTTTGGTCCTGAGAGTCC

0.5

35 κύκλοι

F-CCGAGGTCCTTCAGGAAATCT

0.5

52 oC

R-TCAGCATCAGGTTCAGGAACTC

0.5

35 κύκλοι

Προϊόντα
302, 270

183

302

588

Για την ανίχνευση του πολυμορφισμού CCR5-Δ32 εφαρμόστηκε αλυσιδωτή αντίδραση
πολυμεράσης συγκεκριμένου αλληλομόρφου (allele specific PCR). Η χρήση κατάλληλου
ζεύγους εκκινητών οδηγεί σε διαφορετικό προϊόν για το κοινό και πολυμορφικό αλλήλιο.
Για τoν πολυμορφισμό CCR5-Δ32 η PCR αποκάλυψε ένα προϊόν 302 βάσεων (bp) για το
κοινό αλληλόμορφο, ενώ ένα προϊόν 270 bp προέκυψε για το αλληλόμορφο που φέρει τη
διαγραφή. Για την ανίχνευση των υπολοίπων πολυμορφισμών (CCR2-64I, SDF1-3'A,
CX3CR1-T280M και CX3CR1-V249I) εφαρμόστηκε ανάλυση πολυμορφισμού μεγέθους
περιοριστικών θραυσμάτων (RFLP analysis) Κατά την εφαρμογή της μεθόδου
πραγματοποιείται πέψη των δίκλωνων πολυνουκλεοτιδικών PCR προϊόντων με
κατάλληλες περιοριστικές ενδονουκλεάσες (restriction enzymes). Τα ένζυμα δρουν ή όχι
στην νουκλεοτιδική αλληλουχία ανάλογα με την παρουσία ή απουσία της πολυμορφικής
περιοχής. Ο τρόπος δράσης των περιοριστικών ενζύμων στους υπό μελέτη
πολυμορφισμούς συνοψίζεται στο Σχήμα 2.

50

Σχήμα 2. Σχηματική απεικόνιση της ανάλυσης RFLP στους υπό μελέτη πολυμορφισμούς

Τα PCR προϊόντα και τα προϊόντα της PCR-RFLP ανάλυσης ηλεκτροφορήθηκαν σε
πηκτώματα αγαρόζης σε υδατικό μέσο με ρυθμιστικό διάλυμα 0.5Χ ΤΒΕ (0.09 Tris-HCl,
0.09 M Βορικό οξύ, 2.5 mM EDTA, pH 8.3). Η χρώση του DNA στα πηκτώματα
αγαρόζης πραγματοποιήθηκε με την προσθήκη βρωμιούχου αιθιδίου. Μετά την
ολοκλήρωση της ηλεκτροφόρησης οι ζώνες του DNA έγιναν ορατές με έκθεση του
πηκτώματος σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV).
Στατιστική ανάλυση
Οι συχνότητες των γονοτύπων για κάθε πολυμορφισμό συγκρίθηκαν αρχικά με τις
προβλεπόμενες κατά Hardy-Weinberg.
Για να εκτιμηθεί η έκταση της επίδρασης κάθε γονοτύπου στην πιθανότητα εκδήλωσης
στεφανιαίας νόσου, τα πηλίκα διαγώνιων γινομένων (odds ratios) και τα διαστήματα
αξιοπιστίας 95% (CIs) υπολογίστηκαν με την εφαρμογή ανάλυσης πολλαπλής
λογαριθμικής εξάρτησης (multiple logistic regression). Για να εξαχθούν χωριστές τιμές
OR για κάθε γονότυπο, ο πιο κοινός γονότυπος θεωρήθηκε ομάδα αναφοράς. Η
επίδραση των κλασσικών παραγόντων κινδύνου στην εκδήλωση στεφανιαίας νόσου
υπολογίστηκε με τη ενσωμάτωση των παραμέτρων αυτών σε μία δεύτερη σειρά
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ανάλυσης πολλαπλής λογαριθμικής

εξάρτησης. Η ανεξάρτητη

επίδραση των

αλληλόμορφων I249 και M280 στην εκδήλωση στεφανιαίας νόσου υπολογίστηκε
περαιτέρω με τη ενσωμάτωση των μεταβλητών αυτών και των συμβατικών παραγόντων
κινδύνου σε μια ανάλυσης πολλαπλής λογαριθμικής εξάρτησης. Το μέγεθος του
δείγματος μας, εξασφάλισε στατιστική ισχύ (power) 80% για ανίχνευση αύξησης 2.0
μονάδων του OR υποθέτοντας συχνότητα 20% του σπάνιου αλληλόμορφου στην ομάδα
ελέγχου και για τιμή κριτηρίου p=0.05.
Οι αριθμητικές τιμές εκφράζονται ως μέσες τιμές (means) ± τυπικό σφάλμα (SEM), και
οι διαφορές μεταξύ των μέσων τιμών συγκρίθηκαν με την εφαρμογή τ ελέγχου για
ανεξάρτητες μεταβλητές. Σε όλες τις περιπτώσεις, η στατιστική σημαντικότητα ορίστηκε
σε τιμή κριτηρίου p μικρότερη από 0.05. Για την στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε
το στατιστικό λογισμικό SPSS (έκδοση 10.0).
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η συχνότητα των πολυμορφισμών CCR2-64I, CCR5-Δ32, SDF1-3’A, CX3CR1-T280Μ
και CX3CR1-V249I αναλύθηκε σε 210 ασθενείς με στεφανιαία νόσο (CAD) ποικίλης
βαρύτητας και 165 ατόμων χωρίς αιμοδυναμικά σημαντικές στενώσεις στα στεφανιαία
αγγεία (nsCAD). Ο γονοτυπικός έλεγχος εκτελέστηκε είτε αποκλειστικά με PCR, είτε σε
συνδυασμό με RFLP ανάλυση (Σχήμα 2).

Σχήμα 2. Ενδεικτικά PCR/RFLP προϊόντα για τους πολυμορφισμούς: A. CCR5-Δ32, wt/Δ32(1),
wt/wt(2). B. SDF1-3’A, 3’A/3’A (1), wt/3’A (2), wt/wt (3). C. CCR2-V64I, I/I (1), V/V (2), V/I
(3). D. CX3CR1-T280M, T/T (1), M/M (2), T/M (3) E. CX3CR1-V249I, V/V (1), V/I (2), I/I (3).

Οι συχνότητες γονότυπων και οι συχνότητες αλληλόμορφων για όλους τους
πολυμορφισμούς παρουσίασαν κατανομή σύμφωνη με την ισορροπία Hardy-Weinberg
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τόσο στην ομάδα ασθενών όσο και στην ομάδα ελέγχου. Το σύνολο των αποτελεσμάτων
συνοψίζεται στον Πίνακα 3.
Η συχνότητες των πολυμορφισμών CCR5-Δ32, CCR2-64I και SDF1-3’A ελέγχθηκαν σε
μία πιλοτική μελέτη σε τυχαίο δείγμα Κρητικού πληθυσμού. Η συχνότητες
αλληλομόρφων και γονοτύπων για τους τρεις πολυμορφισμούς στο τυχαίο δείγμα δεν
διέφερε από τις αντίστοιχες συχνότητες στην ομάδα ελέγχου της μελέτης (Πίνακας 4).
Πίνακας 3. Συχνότητες γονοτύπων και αλληλομόρφων σε ασθενείς και μάρτυρες

95%
Ασθενείς

Γονότυπος

Ομάδα

OR

ελέγχου
ν

%

ν

95%

Διάστημα

Προσαρμοσμένα

Διάστημα

αξιοπιστίας

OR

αξιοπιστίας

p

%

CCR5-Δ32

210

wt/wt

195

92.9

154

93.3

1.00

15

7.1

11

6.7

1.08

0.48-2.41

0.64

0.25-159

0.36

1.07

0.49-2.37

0.63

0.25-1.67

0.4

wt/Δ32

165
1.00

Δ32/ Δ32

0

0

Συχνότητα

0.036

0.033

CCR2-64I

210

165

V/V

154

73.3

125

75.8

1.00

V/I

49

23.3

39

23.6

1.02

0.63-1.65

0.99

0.58-1.7

0.98

I/I

7

3.3

1

0.6

5.68

0.69-46.8

3.17

0.36-27.4

0.29
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26.7

40

24.2

1.14

0.71-1.82

0.96

0.56-1.65

0.9

1.24

0.82-1.9

0.96

0.58-1.75

0.85

αλληλομόρφου

V/I+I/I
Συχνότητα

0.15

0.124

SDF1-3’A

208

164

wt/wt

106

wt/3’A
3’A/3’A

1.00

αλληλομόρφου

51

87

53.1

1.00

83

39.9

66

40.2

1.03

0.67-1.59

1.01

0.62-1.63

0.98

19

9.1

11

6.7

1.42

0.64-3.14

1.45

0.6-3.48

0.4

77

46.9

1.09

0.72-1.64

1.065

0.68-1.68

0.78

1.09

0.79-1.5

1.02

0.7-1.67

0.9

wt/3’A+3’A/3’A

102

Συχνότητα

0.29

49

0.27

1.00

αλληλομόρφου
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Πίνακας 3. Συχνότητες γονοτύπων και αλληλομόρφων σε ασθενείς και μάρτυρες (Συνέχεια).
95%
Γονότυπος

Ασθενείς

Ομάδα

OR

ελέγχου
ν

%

ν

95%

Διάστημα

Προσαρμοσμένα

Διάστημα

αξιοπιστίας

OR

αξιοπιστίας

p

%

CX3CR1-T280M

210

165

T/T

159

75.7

109

66.1

1.00

T/M

48

22.9

53

32.1

0.62

0.39-0.98

0.58

0.35-0.98

0.045

M/M

3

1.4

3

1.8

0.69

0.14-3.46

0.61

0.11-3.37

0.57

T/M+M/M

51

24.3

56

33.9

0.62

0.39-0.98

0.58

0.35-0.97

0.04

Συχνότητα

0.128

0.178

0.68

0.45-1.0

0.65

0.35-0.99

0.05

CX3CR1-V249I

210

165

V/V

111

52.9

86

52.1

1.00

V/I

81

38.6

59

35.8

1.06

0.69-1.65

1.22

0.75-2.01

0.43

I/I

18

8.5

20

12.1

0.69

0.35-1.4

0.59

0.31-1.47

0.32

V/I+I/I

99

47.1

79

47.9

0.971

0.64-1.46

1.08

0.68-1.69

0.76

0.9

0.66-1.24

1.02

0.68-1.8

0.8

1.00

αλληλομόρφου

Συχνότητα

0.278

0.3

1.00

αλληλομόρφου
Τα πηλίκα διαγώνιων γινομένων (OR) προκύπτουν από την σύγκριση των επιμέρους γονοτύπων με τον
συχνότερο γονότυπο. Τα προσαρμοσμένα OR τροποποιήθηκαν ως προς το φύλο την ηλικία την ύπαρξη
υπέρτασης, διαβήτη, δυσλιπιδαιμίας, θετικού οικογενειακού αναμνηστικού και κατανάλωσης καπνού. wt:
επικρατούν γονότυπος
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Πίνακας 4 Συχνότητες των πολυμορφισμών CCR2-64I, CCR5-Δ32 και SDF1-3’A σε τυχαίο δείγμα
Κρητικού πληθυσμού.

wt/wt

wt/mt

mt/mt

Συχνότητα πολυμορφικού
αλληλίου

ν

%

ν

%

ν

%

CCR5-Δ32

187

93.5

13

6.5

-

-

3.25%

CCR2-64Ι

157

78.5

39

19.5

4

2

11.50%

SDF1-3’Α

104

52

73

36.5

23

11.5

29.75%

Μετά από προσαρμογή για τους κλασσικούς παράγοντες κινδύνου, η σύγκριση της
ομάδας CAD με την ομάδα ελέγχου για τον πολυμορφισμό T280M στο γονίδιο CX3CR1
αποκάλυψε μια οριακή υπεροχή της συχνότητας του 280M αλληλόμορφου στην ομάδα
ελέγχου (p=0.05). Για να εκτιμηθεί η επίδραση του κάθε γονοτύπου στον κίνδυνο
εκδήλωσης στεφανιαίας νόσου εφαρμόσαμε ανάλυση πολλαπλής λογαριθμικής
εξάρτησης (multiple logistic regression). Τα πηλίκα διαγωνίων γινομένων για κάθε
γονότυπο (προσαρμοσμένα ή μη για τους κλασσικούς παράγοντες κινδύνου στεφανιαίας
νόσου) συνοψίζονται στον Πίνακα 5. Το M280 αλληλόμορφο γονίδιο σε ετερόζυγη
κατάσταση βρέθηκε να συνδέεται με οριακή στατιστική σημαντικότητα με το μειωμένο
κίνδυνο εκδήλωσης στεφανιαίας νόσου (p=0.045). Εντούτοις, η ισχυρότερη συσχέτιση
προκύπτει για τους M280-περιέχοντες γονοτύπους (TM+MM), χρησιμοποιώντας ως
βασικό κίνδυνο τον ομόζυγο για το συχνό αλληλόμορφο γονότυπο (T/T) (p=0.04). Η
προσαρμογή του αποτελέσματος για τους κλασικούς παράγοντες καρδιαγγειακoύ
κινδύνου δεν αλλοίωσε το εύρημα, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι ο πολυμορφισμός
T280M αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου εκδήλωσης στεφανιαίας νόσου.
Καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση δεν προέκυψε για τους υπόλοιπους γονοτύπους.
Μελετήθηκε επίσης η επίδραση του M280 αλληλόμορφου στην κλινική εκδήλωση ΣΝ.
Με βάση την σοβαρότερη κλινική εκδήλωση η ομάδα των ασθενών διαιρέθηκε σε
εκείνους που εκδήλωσαν οξέα στεφανιαία σύνδρομα (ACS) και εκείνους με σταθερή
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νόσο (ασυμπτωματική νόσος ή συμπτώματα σταθερής στηθάγχης). Η σύγκριση της
συχνότητας γονοτύπου και αλληλόμορφων στις δύο υποομάδες δεν έδωσε κανένα
στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα (συχνότητα των M280-περιεχόντων γονοτύπων (T/M
ή M/M) στην ομάδα ACS ήταν 21.5% έναντι 32.7% στη ομάδα με σταθερή νόσο,
OR=0.62, 95%CI=0.36-1.1, p=0.2).
Οι κλασσικοί παράγοντες κινδύνου ΣΝ βρέθηκαν σημαντικά συχνότεροι στους ασθενείς
σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Η ανάλυση πολλαπλής λογαριθμικής εξάρτησης
επιβεβαίωσε πως παράγοντες όπως ο ΣΔ, η υπέρταση, η δυσλιπιδαιμία, το κάπνισμα και
το θετικό οικογενειακό ιστορικό, αποτελούν ανεξάρτητους παράγοντες κινδύνου ΣΝ
(Πίνακας 1). Όταν και οι δύο πολυμορφισμοί V249I και T280M συμπεριλήφθηκαν στην
ίδια ανάλυσης πολλαπλής λογαριθμικής εξάρτησης, η παρουσία M280 αλληλόμορφου
παρέμεινε ανεξάρτητος αθηροπροστατευτικός παράγοντας (OR=0.42, 95%CI=0.22-0.83,
p=0.013).
Δεν υπήρξε καμία σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο γoτυπικών υποομάδων (παρουσία
ή απουσία M280) όσον αφορά την ηλικία ή οποιουδήποτε άλλου κλασσικού παράγοντα
κινδύνου στεφανιαίας νόσου (Πίνακας 5).
Πίνακας 5. Παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου στις δύο γονοτυπικές υποομάδες (ΤΤ και ΤΜ ή
ΜΜ).

Παράγοντες

T/T

T/M or M/M

Καρδιαγγειακού Κινδύνου

(ν=268)

(ν=107)

63.3 ±0.609

62.7 ±0.561

210 (78.3)

79 (73.8)

Διαβήτης (%)

73 (27.2)

26 (24.3)

Υπέρταση (%)

159 (59.3)

72 (67.2)

Δυσλιπιδαιμία (%)

176 (65.6)

80 (74.7)

Κάπνισμα (%)

136 (50.7)

55 (51.4)

136 (50.7)

54(50.4)

Ηλικία*
Φύλο άρρεν (%)

Θετικό οικογενειακό
ιστορικό (%)
*

Μέση ηλικία±SEM
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Επιβεβαιώθηκε το πλήρες linkage disequilibrium των πολυμορφισμών V249I και T280M
του γονιδίου CX3CR1 που οδηγεί σε 3 απλότυπους (V249 T280, I249 T280 και I249 M280) και
6 συνδυασμένους γονότυπους από τους 9 θεωρητικά πιθανούς (Πίνακας 6). Ο Ι249 Μ280
είναι ο μόνος απλότυπος που περιλαμβάνει το M280 αλλήλιο και βρέθηκε με μεγαλύτερη
συχνότητα στην ομάδα ελέγχου. Εντούτοις, η διαφορά δεν υπερέβη το όριο στατιστικής
σημαντικότητας (OR=0.66 95%CI=0.43-1.03, p=0.065) (Πίνακας 6).

Πίνακας 6. Συχνότητες απλοτύπων σε ασθενείς και μάρτυρες.
Απλότυπος

Ασθενείς

Μάρτυρες

ΟR

Προσαρμοσμένα

p

(95% confidence

OR (95% confidence

ν

%

ν

%

interval)

interval)

V249T280

303

72.1

231

70

1.0

1.0

I249T280

63

15

40

12.1

1.2 (0.78-1.85)

1.22 (0.78-1.9)

0.39

54

12.8

59

17.8

0.69 (0.46-1.05)

0.66 (0.43-1.03)

0.065

249

280

I M

Σύνολο

420

330

Οι τιμές (ν) αναφέρονται δε αριθμό χρωμοσωμάτων (420 για τους ασθενείς 330 για τους
μάρτυρες). Οι τιμές των πηλίκων διαγώνιων γινομένων και οι τιμές p αναφέρονται σε σύγκριση
με τον συχνότερο απλότυπο V249T280. Τα προσαρμοσμένα πηλίκα διαγώνιων γινομένων έχουν
διορθωθεί ως προς την ηλικία το φύλο την ύπαρξη υπέρτασης, ΣΔ, δυσλιπιδαιμίας, θετικού
οικογενειακού ιστορικού και καπνίσματος.

Δεν προέκυψε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά στην συχνότητα των συνδυασμένων
γονοτύπων μεταξύ ασθενών και ομάδας ελέγχου (Πίνακας 7).
Η αγγειογραφική βαρύτητα της στεφανιαίας νόσου εκφρασμένη με το μέσο όρο των
επικαρδιακών αγγείων με στένωση μεγαλύτερη από 70% ήταν σημαντικά χαμηλότερη
στους φέροντες το 280M αλληλόμορφο σε σύγκριση με τους λοιπούς ασθενείς (1.65
±0.11 έναντι 1.94 ±0.07, p=0.03) (Σχήμα 2). Η διαφορά διατήρησε τη στατιστική της
σημαντικότητα μετά από προσαρμογή του αποτελέσματος για τους λοιπούς παράγοντες
κινδύνου (φύλο, ηλικία, ΣΔ, υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, κάπνισμα και θετικό οικογενειακό
ιστορικό)

εφαρμόζοντας

ανάλυση

συνδιακύμανσης

(ANCOVA)

(p

<0.001).
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Σχετικά με τους πολυμορφισμούς CCR2-64I, CCR5-Δ32, και SDF1-3'A, καμία
στατιστικά σημαντική συσχέτιση γονοτύπου-φαινοτύπου δεν διαπιστώθηκε (Πίνακας 3).

Πίνακας 7. Συχνότητα συνδυασμένων γονότυπων των πολυμορφισμών CX3CR1-T280M και
CX3CR1-V249I στην ομάδα ασθενών και ελέγχου.

Γονότυπος

V249I

T280M

Ασθενείς

Μάρτυρες

ν

%

ν

%

OR

95%CI

p

1

V/V

T/T

111

52.8

86

52.1

1.00

2

I/I

T/T

6

2.9

1

0.6

4.65

0.55-39.3

0.2

3

I/I

M/M

3

1.4

3

1.8

0.78

0.15-3.93

0.54

4

I/I

T/M

9

4.3

16

9.7

0.44

0.18-1.03

0.06

5

V/I

T/M

39

18.6

37

22.4

0.82

0.48-1.38

0.27

6

V/I

T/T

42

20

22

13.3

1.47

0.82-2.66

0.24

Σύνολο

210

165

Τα πηλίκα διαγώνιων γινομένων (OR) και οι στατιστικές σημαντικότατες (p values) προκύπτουν
σε σύγκριση με τον συχνότερο γονότυπο.

Σχήμα 3. Σύγκριση της αγγειογραφικής βαρύτητας στεφανιαίας νόσου -όπως αυτή εκφράζεται
από τον μέσο αριθμό προσβεβλημένων αγγείων- στις δύο ομάδες γονοτύπων (φέροντες και μη
φέροντες το αλλήλιο 280Μ).
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Προηγούμενες επιδημιολογικές μελέτες προσέφεραν αρκετά στοιχεία σχετικά με την
επίδραση γενετικών πολυμορφισμών σε μόρια χημοκινών ή υποδοχέων τους στην
πιθανότητα εκδήλωσης στεφανιαίας νόσου [18-20, 24]. Εντούτοις, οι αναδρομικές
γενετικές επιδημιολογικές μελέτες έχουν περιορισμούς, που μπορεί να οδηγήσουν σε
εσφαλμένα συμπεράσματα.
Προκειμένου να εξαλειφθούν αστάθμητοι παράγοντες,στην παρούσα μελέτη, έγινε
προσεκτική επιλογή των ομάδων ασθενών και ελέγχου. Η παρουσία ΣΝ νόσου
επιβεβαιώθηκε, ή αποκλείστηκε με αγγειογραφία των στεφανιαίων αγγείων. Δεδομένου
ότι η ηλικία και το φύλο είναι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου ΣΝ, η ομάδα ελέγχου
αντιστοιχήθηκε με την ομάδα των ασθενών ως προς τους παράγοντες αυτούς.
Αποκλείσαμε επίσης από την ομάδα ελέγχου άτομα που στερούνται τουλάχιστον ενός
επιπλέον παράγοντα κινδύνου ΣΝ. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η παρούσα μελέτη
είναι η πρώτη που εκπονείται στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μία
περιοχή με ιδιαίτερη επίπτωση καρδιαγγειακών νοσημάτων και ιδιαίτερο προφίλ
καρδιαγγειακού κινδύνου σε σύγκριση με την Δυτική Ευρώπη και Βόρεια Αμερική [27].
Πολυμορφισμοί στο γονίδιο του CX3CR1 και στεφανιαία νόσος
Τα αποτελέσματα μας δείχνουν μια χαμηλότερη συχνότητα του M280 αλληλόμορφου
γονιδίου στην ομάδα των ασθενών με ΣΝ έναντι της ομάδας ελέγχου με οριακή
στατιστική σημαντικότητα (p=0.05). Ο γονότυπος T/M βρέθηκε πιο κοινός στην ομάδα
ελέγχου (p=0.045). Εντούτοις, η ισχυρότερη στατιστική συσχέτιση προέκυψε για τους
Τ/M+MM γονότυπους χρησιμοποιώντας ως βασικό κίνδυνο το γονότυπο T/T (p=0.04).
Όλες οι παραπάνω παρατηρήσεις είναι ενδεικτικές μιας αθηροπροστατευτικής επίδραση
του M280 αλληλίου. Τα άτομα που φέρουν το M280 αλληλόμορφο σε ομόζυγη ή
ετερόζυγη κατάσταση φαίνεται να είναι λιγότερο ευαίσθητα στην στεφανιαία νόσο
έναντι εκείνων με τον Τ/Τ γονότυπο. Αν και η παρατήρηση παραμένει στα όρια της
στατιστικής σημαντικότητας, δεν παύει να είναι ενδεικτική μιας αξιοσημείωτης
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επίδρασης ενός μεμονωμένου γενετικού πολυμορφισμού στην πιθανότητα εκδήλωσης
μίας σύνθετης και πολυπαραγοντικής νόσου.
Καμία συσχέτιση δεν προέκυψε μεταξύ της κλινικής εκδήλωσης στεφανιαίας νόσου και
της παρουσίας του M280 αλληλίου. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η μελέτη στερείται
στατιστικής ισχύος με το δεδομένο δείγμα για να τεκμηριώσει αρνητικές συσχετίσεις
γονοτύπων και κλινικής εκδήλωσης της ΣΝ. Επιπλέον, σε μια πρόσφατη μελέτη που
πραγματοποιήθηκε σε 720 άτομα με ΣΝ οι Niessner και συνεργάτες διαπίστωσαν
μικρότερη συχνότητα του M280 αλληλίου στους ασθενείς με οξέα στεφανιαία σύνδρομα
[29].
Όταν και οι δύο πολυμορφισμοί (M280 και I249) συμπεριλήφθηκαν στην ίδια ανάλυση
πολλαπλής λογαριθμικής εξάρτησης, η παρουσία του M280 αλληλίου διατήρησε την
αθηροπροστατευτική του ιδιότητα (ανεξάρτητα από τους κλασσικούς παράγοντες
κινδύνου ΣΝ) ενώ κανένα σημαντικό αποτέλεσμα δεν προέκυψε ως προς την ανεξάρτητη
επίδραση του I249 αλληλόμορφου στην πιθανότητα εκδήλωσης ΣΝ. Εντούτοις πρέπει να
υπενθυμίσουμε την έλλειψη ικανής στατιστικής ισχύος για την τεκμηρίωση αρνητικών
συσχετίσεων ειδικά σε ένα πολλών μεταβλητών μοντέλο όπως το παραπάνω.
Η μελέτη των απλότυπων αποκάλυψε όπως αναμένονταν μια υπεροχή του απλότυπου
Ι249Μ280 στην ομάδα ελέγχου λαμβάνοντας ως βασικό κίνδυνο τον κοινό απλότυπο
Τ280V249. Εντούτοις, το εύρημα δεν υπερέβη το όριο της στατιστικής σημαντικότητας και
μετά από τη προσαρμογή για τους συμβατικούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου
(p=0.065).
Οι McDermott και συνεργάτες απέδειξαν πρόσφατα σε ένα in vitro μοντέλο ότι η
πολυμορφική μορφή του υποδοχέα CX3CR1 δυσλειτουργεί ως προς την αλληλεπίδραση
του με την FKN. Στην ίδια μελέτη η επίδραση αυτής της δυσλειτουργίας εξετάστηκε σε
μια γενετική επιδημιολογική μελέτη και συσχετίστηκε με σημαντικά χαμηλότερο
κίνδυνο εκδήλωσης ΣΝ [20]. Η μελέτη μας είναι σύμφωνη με τα αποτελέσματα των
McDermott και συνεργατών και επιβεβαιώνει την αθηροπροστατευτική επίδραση του
M280 αλληλομόρφου.
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Τα στοιχεία που παρέχονται στη σύγχρονη βιβλιογραφία, σχετικά με τον πιθανό
αθηροπροστατευτικό ρόλο του αλληλόμορφου CX3CR1-I249 αποκλίνουν. Στην μελέτη
που περιγράφηκε παραπάνω οι McDermott και συνεργάτες απέτυχαν να τεκμηριώσουν
οποιαδήποτε επίδραση του πολυμορφισμού V249I στον κίνδυνο εκδήλωσης ΣΝ [20],
ενώ άλλες ανεξάρτητες μελέτες τεκμηρίωσαν συσχέτιση του I249 αλληλομόρφου με
μειωμένο κίνδυνο εκδήλωσης ΣΝ. [18, 19]. Αν και υπάρχουν πειστικά στοιχεία για την
εμπλοκή του βιοχημικού μονοπατιού CX3CR1/FKN στην εγκατάσταση και εξέλιξη της
στεφανιαίας νόσου σε μελέτες βασισμένες σε ζωικά μοντέλα, οι μελέτες γενετικής
επιδημιολογίας παρέχουν αρκετά συγκεχυμένα στοιχεία. Ενώ και οι δύο κοινές
παραλλαγές του γονιδίου φαίνεται να επηρεάζουν την λειτουργικότητα του υποδοχέα, η
πλήρης ανισορροπία σύνδεσης των δύο θέσεων καθιστά δύσκολη την διάκριση της
ανεξάρτητης συμβολής κάθε πολυμορφισμού στον κίνδυνο εκδήλωσης ΣΝ. Παρά την
παρατηρηθείσα υπεροχή του M280 στην ομάδα ελέγχου, παρόμοια στατιστικά
σημαντική υπεροχή δεν επιβεβαιώθηκε για το I249 αλληλόμορφο. Επιπλέον, η σύγκριση
της ομάδας ασθενών και ελέγχου για μια αθηροπροστατευτική συμβολή συνδυασμένων
γονοτύπων, δεν αποκάλυψε κανένα στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα. Εντούτοις, η
ανάλυση που παρουσιάζεται στον Πίνακα 7 έχει περιορισμένη στατιστική ισχύ και
μελέτες με μεγαλύτερο δείγμα πρέπει να πραγματοποιηθούν για να αξιολογήσουν την
ανεξάρτητη επίδραση των λιγότερο συχνών συνδυασμένων γονοτύπων στον κίνδυνο
εκδήλωσης ΣΝ.
Τέλος, σε μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά δείγματα πληθυσμών, οι κατ'
εκτίμηση συχνότητες αλληλόμορφων στον γενικό πληθυσμό όπως αντανακλώνται από
τις συχνότητες στις ομάδες ελέγχου κυμαίνονται μεταξύ 0.28-0.30 και 0.15-0.20 για τον
πολυμορφισμό V249I και T280M αντίστοιχα. Τα αποτελέσματά μας είναι σύμφωνα με
αυτές τις παρατηρήσεις.
Επίδραση λοιπών πολυμορφισμών χημοκινών στην εκδήλωση στεφανιαίας νόσου
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Καμία σημαντική διαφορά δεν παρατηρήθηκε στις συχνότητες αλληλομόρφων και
γονοτύπων των πολυμορφισμών CCR2-64I, CCR5-Δ32 και SDF1-3'A, μεταξύ ασθενών
και μαρτύρων.
Ο πολυμορφισμός CCR2-64I έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης
εμφράγματος μυοκαρδίου [14, 30]. Στην μελέτη των Szalai και συνεργατών η παρουσία
του αλληλομόρφου 64Ι σχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης ΣΝ [24]. Δύο ακόμα
μελέτες κατέληξαν σε απουσία συσχέτισης του πολυμορφισμού με την πιθανότητα
εμφάνισης ΣΝ [16, 20]. Στην παρούσα μελέτη δεν προέκυψε καμία συσχέτιση μεταξύ
του πολυμορφισμού V64Ι του υποδοχέα CCR2 και της πιθανότητας εκδήλωσης ΣΝ.
Παρά τον καλά τεκμηριωμένο προστατευτικό ρόλο της διαγραφής CCR5-Δ32 στη
μόλυνση από τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (HIV), ο ρόλος της μεταλλαγής
στην πιθανότητα εκδήλωσης ΣΝ απαιτεί περαιτέρω έρευνα [16, 24, 31]. Στη μελέτη μας
κανένας συσχετισμός μεταξύ του πολυμορφισμού και της πιθανότητας εμφάνισης ΣΝ
δεν βρέθηκε. Εν μέρει αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στην πολύ χαμηλή συχνότητα του
πολυμορφισμού στο δείγμα μας. Για τέτοιους χαμηλής συχνότητας πολυμορφισμούς,
μελέτες με μεγαλύτερο δείγμα πρέπει να πραγματοποιηθούν.
Λίγα στοιχεία είναι διαθέσιμα στην βιβλιογραφία σχετικά με τον πολυμορφισμό SDF13'A και την πιθανότητα εκδήλωσης ΣΝ. Οι Szalai και συνεργάτες, εξέτασαν την πιθανή
επίδραση του πολυμορφισμού χωρίς να καταλήξουν σε κανένα συσχετισμό [24]. Τα
αποτελέσματά μας συμφωνούν με αυτές τις παρατηρήσεις.
Συμπεράσματα
Το σημαντικό ερώτημα σε κάθε μελέτη γενετικής επιδημιολογίας είναι πώς οι
πληροφορίες που προκύπτουν θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες, σε διαγνωστικό και
θεραπευτικό επίπεδο. Με βάση τα συμπεράσματά μας και αποτελέσματα προερχόμενα
από παρόμοιες μελέτες υπάρχουν στοιχεία ενδεικτικά του ότι η το μοριακό μονοπάτι
FKN/CX3CR1 θα μπορούσε να αποτελέσει προγνωστικό δείκτη και θεραπευτικό στόχο
στην αντιμετώπιση της ΣΝ.

63

Μέχρι στιγμής καμία γενετική διαφοροποίηση με επίδραση στην επιρρέπεια σε ΣΝ δεν
έχει βρει κλινική εφαρμογή. Η τεχνική και θεωρητική πρόοδος των τελευταίων ετών
στον χώρο της γενετικής έχει κάνει εφικτή την ταυτόχρονη μελέτη μεγάλου αριθμού
γονιδίων για εντοπισμό πολυμορφισμών και μεταλλάξεων. Πιστεύουμε ότι σύντομα το
γονιδιακό screening θα βρει κλινική εφαρμογή στην ανίχνευση ασθενών υψηλού
καρδιαγγειακού κινδύνου. Η μεγάλη συχνότητα της παραλλαγής T280M και η
ανεξάρτητη επίδραση της -όπως προκύπτει και από την παρούσα μελέτη- στην
πιθανότητα εκδήλωσης ΣΝ θα μπορούσαν να συμβάλλουν -μαζί με άλλες γενετικές
παραλλαγές- στην συνολική εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου.
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ενεργοποίηση του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης ως συνέπεια ενδοθηλιακής
δυσλειτουργίας

παίζει

σημαντικό

ρόλο

στην

εγκατάσταση

και

πρόοδο

της

αθηροσκλήρωσης μέσω πολλών μηχανισμών. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η
αγγειοτενσίνη (ANG) ΙΙ, το πιο ενεργό μέλος του καταρράκτη ρενίνης-αγγειοτενσίνης,
έχει και τις πλέον σημαντικές προφλεγμονώδεις ιδιότητες στον αγγειακό τοίχωμα,
προάγοντας την παραγωγή ελεύθερων ριζών οξυγόνου, φλεγμονωδών κυτοκινών, και
μορίων προσκόλλησης [1-5].
Το μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτενσίνης (MEA) είναι μία 15 Kd καρβοξυπεπτιδάση
με κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και του ισοζυγίου υγρών και
ηλεκτρολυτών κυρίως μέσω του σχηματισμού της ANG-ΙΙ. Το MEA είναι παρόν σε
πολλούς ιστούς συμπεριλαμβανομένων των μονοκυττάρων του περιφερικού αίματος,
κυψελιδικών και άλλων ιστικών μακροφάγων [5, 6].
Σύγχρονες θεραπευτικές στρατηγικές στην καρδιαγγειακή νόσο περιλαμβάνουν
παράγοντες που μειώνουν τη δραστηριότητα της ANG-ΙΙ με το MEA να είναι ο
σημαντικότερος θεραπευτικός στόχος. Οι αναστολείς του MEA (α-MEA) μπλοκάρουν το
σύστημα

ρενίνης-αγγειοτενσίνης

και

μειώνουν

τον

κίνδυνο

καρδιαγγειακών

συμβαμάτων, ασκώντας ευεργετικές δράσεις στο καρδιαγγειακό πέρα από τις
αντιυπερτασικές τους ιδιότητες [7-9]. Σε πειραματικά μοντέλα, οι α-MEA μειώνουν την
αθηροσκλήρωση μέσω διάφορων μηχανισμών συμπεριλαμβανομένης της αναστολής του
πολλαπλασιασμού των αγγειακών SMCs, την αναστολή της ενεργοποίησης των
αιμοπεταλίων, τη διαμόρφωση προφλεγμονωδών σημάτων, τη μείωση της συσσώρευσης
των μακροφάγων, και κατά συνέπεια την βελτίωση της ενδοθηλιακός λειτουργίας [1013]. Εντούτοις, η επίδραση των α-MEA στην έκφραση υποδοχέων χημοκινών στα
μονοκύτταρα δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως.
Προτείνουμε ότι η ευεργετική επίδραση των α-MEA στην επιβίωση των ασθενών με
καρδιαγγειακή νόσο μπορεί εν μέρει να οφείλεται και στην μειωμένη δραστηριότητα
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φλεγμονωδών κυτοκινών (χημοκινών) και κατά συνέπεια την καταστολή της
ανοσολογικής απάντησης στα ενδοθηλιακά ερεθίσματα, ειδικά όσον αφορά χημοκίνες
που εμπλέκονται στην αθηροσκλήρωση με πιο ειδικό τρόπο.
Για να υποστηρίξουμε την υπόθεση της αυξημένης δραστηριότητας χημοκινών και
αυξημένης έκφρασης υποδοχέων τους στα μονοπύρηνα κύτταρα του περιφερικού
αίματος (PBMCs) κατά τη εξέλιξη της αθηροσκλήρωσης, στην παρούσα μελέτη,
αξιολογήσαμε την επιφανειακή έκφραση του υποδοχέα της FKN, CX3CR1 σε PBMCs
ασθενών με ΣΝ έναντι υγιών εθελοντών. Προσπαθήσαμε περαιτέρω να καθορίσουμε εάν
οι α-ΜΕΑ θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη βιοδραστικότητα των μονοκυττάρων του
περιφερικού αίματος, μέσω επίδρασης τους στην έκφρασης του CX3CR1. Τα
ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα και μονοκύτταρα/μακροφάγα είναι οι υποπληθυσμοί
των φλεγμονωδών κυττάρων του περιφερικού αίματος που εμπλέκονται πιο ενεργά
στους μηχανισμούς της αθηρογένεσης. Κατά συνέπεια η έκφραση του CX3CR1 μαζί με
την έκφραση ενός αντιπροσωπευτικού υποδοχέα από κάθε οικογένεια χημοκινών (CCR5
και CXCR4) αξιολογήθηκε με κυτταρομετρία ροής σε μια μονοκυτταρική σειρά και μία
κυτταρική σειρά Τ- λεμφοκυττάρων κάτω από την επίδραση των α-ΜΕΑ καπτοπρίλη και
λισινοπρίλη, και του ανταγωνιστή των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ (α-ΑΤ1),
λοσαρτάνη.

Τα

αποτελέσματα

που

εξήχθησαν

από

τις

κυτταρικές

σειρές

επαναξιολογήθηκαν σε υποπληθυσμούς πρωτογενών PBMCς. Προκειμένου να γίνει
καλύτερη εξομοίωση του φλεγμονώδους μικρο-περιβάλλοντος του δυσλειτουργούντος
αγγείου, οι επιδράσεις των α-ΜΕΑ αξιολογήθηκαν επίσης σε κύτταρα υπό την επίδραση
ιντερφερόνης (INF)-γ, παράγοντα νέκρωσης των όγκων (TNF)-α και ANG Ι και ΙΙ.
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Ασθενείς και ομάδα ελέγχου
Στην μελέτη εισήχθησαν δεκατρείς τυχαία επιλεγμένοι ασθενείς, με ΣΝ που
νοσηλεύτηκαν στην Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Κρήτης την περίοδο
διεξαγωγής της μελέτης. Η βαρύτητα της νόσου αξιολογήθηκε στεφανιογραφικά και
δείγματα αίματος ελήφθησαν πριν από τη διαδικασία. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν
θετικό ιστορικό πρόσφατου οξέος στεφανιαίου συνδρόμου (3 εβδομάδες έως 3 μήνες
πριν από την αγγειογραφία). Την ομάδα ελέγχου αποτέλεσε ίδιος αριθμός υγιών
εθελοντών με αρνητικό ιστορικό στεφανιαίας νόσου ή άλλης επιπλοκής της
αθηροσκλήρωσης όπως αποδείχθηκε μετά από λήψη ιατρικού ιστορικού και μελέτη των
ιατρικών τους αρχείων. Έγγραφη συγκατάθεση μετά από ενημέρωση ελήφθη από όλους
τους συμμετέχοντες. Η μελέτη εγκρίθηκε από την επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας του
ιδρύματος.
Δέκα χιλιοστόλιτρα ηπαρινισμένου αίματος ελήφθησαν και από τις δύο ομάδες. Μετά
από φυγοκέντρηση σε διάλυμα ficoll-paque (Amersham–Pharmacia, Uppsala, Sweden)
το στρώμα των εμπύρηνων κυττάρων (PBMC) αφαιρέθηκε, πλύθηκε δύο φορές με
διάλυμα PBS, και επαναδιαλύθηκε σε θρεπτικό διάλυμα RPMI 1640 εμπλουτισμένο σε
αναλογία 10% με FBS [14]. Τα κλινικά και επιδημιολογικά χαρακτηριστικά των
ασθενών και μαρτύρων συνοψίζονται στον Πίνακα 1.
Η επιφανειακή έκφραση υποδοχέων χημοκινών στα PBMCs ποσοτικοποιήθηκε με
κυτταρομετρία ροής. Ο υποπληθυσμός των μονοκυττάρων εκτιμήθηκε με την
επαναξιολόγηση της έντασης φθορισμού και του ποσοστού θετικών-κυττάρων στην
περιοχή των μονοκυττάρων στα ιστογράμματα του κυτταρομετρητή.
Κυτταροκαλλιέργειες
Η μυελομονοκυτταρική σειρά THP-1 καλλιεργήθηκε σε RPMI 1640 εμπλουτισμένο με
10% FBS, 2 mM γλουταμίνη, 25 mM Hepes, 50 U/ml πενικιλίνη, και 50 U/ml
στρεπτομυκίνη. Το Jurkat είναι μια HTLV-1-αρνητική Τ-λεμφοκυτταρική σειρά οξείας
λευχαιμίας. Τα κύτταρα Jurkat καλλιεργήθηκαν σε RPMI 1640 εμπλουτισμένο με 10%
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FBS, 2mM τη γλουταμίνη, 50 U/ml πενικιλίνη, και 50 U/ml στρεπτομυκίνη. Και οι δύο
κυτταρικές σειρές καλλιεργήθηκαν έως μέγιστη συγκέντρωση κυττάρων 500000/mL,
στους 37 οC σε περιβάλλον εμπλουτισμένο με CO2 50 mL/L.

Πίνακας 1. Κλινικά και επιδημιολογικά χαρακτηριστικά ασθενών και μαρτύρων.
Ομάδα ασθενών
Ηλικία (median, range)
Φύλο άρρεν, ν(%)

75 (57-89)
8(62)

Ομάδα μαρτύρων
35(18-59)
10(77)

*

-**

Προσβεβλημένα αγγεία (mean±SD)

2.2±0.9

Οξέα στεφανιαία σύνδρομα, ν(%)

13(100)

-

nonQ EM, ν(%)

3(23)

-

STEMI, ν(%)

9(69)

-

UA, ν(%)

1(8)

-

Διαβήτης, ν(%)

5(38)

-

Υπέρταση, ν(%)

9(69)

-

Δυσλιπιδαιμία, ν(%)

12(92)

-

Κάπνισμα, ν(%)

7(54)

-

Θετικό οικογενειακό αναμνηστικό, ν(%)

7(54)

-

13

13

Σύνολο, (ν)
non Q MI: Έμφραγμα μυοκαρδίου χωρίς κύμα Q.
STEMI: Έμφραγμα μυοκαρδίου με ανάσπαση του ST.
UA: ασταθής στηθάγχη.
*

αγγειογραφικά τεκμηριωμένη διάγνωση.

**

όπως προκύπτει από το ιατρικό τους ιστορικό.

Εμπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος απομονώθηκαν από ολικό αίμα τριών
εθελοντών χωρίς προηγούμενο ιστορικό επιπλοκών αθηροσκλήρωσης και χωρίς
παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου. Μονοκύτταρα απομονώθηκαν εν συνεχεία
από το σύνολο των εμπύρηνων κυττάρων με την εφαρμογή διαχωρισμού με μαγνητικά
σφαιρίδια με την βοήθεια κατάλληλου κιτ απομόνωσης (Miltenyi Biotec Bergisch
Gladbach, Germany). Επιτεύχθηκε πάνω από 90% καθαρότητα στον πληθυσμό
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μονοκυττάρων που ελήφθη με την μέθοδο, όπως διαπιστώθηκε με κυτταρομετρία ροής
από τη μορφολογία και την έκφραση του CD14 αντιγόνου (Σχήμα 1).
Τα κύτταρα προ-επωάστηκαν με τους α-ΜΕΑ καπτοπρίλη (Alexis biochemicals
California, USA) (100μΜ) και λισινοπρίλη (LKT laboratories, Minnesota, USA)
(100μΜ) και τον α-ΑΤ1 λοσαρτάνη (LKT laboratories, Minnesota, USA) (100μΜ), με ή
χωρίς την παρουσίας των προ-φλεγμονωδών κυτοκινών INF -γ (Sigma, USA) και TNF α (Sigma, USA) και των αγγειοδραστικών μορίων ANG Ι και ΙΙ (Sigma USA). Τέσσερα
χρονικά σημεία αξιολογήθηκαν αρχικά: 4, 8, 24 και 72 ώρες. Οι βέλτιστες
συγκεντρώσεις των φαρμάκων και των κυτοκινών προήλθαν από μία σειρά
προκαταρκτικών πειραμάτων.
Α.

Β.

R1

R1

Σχήμα 1. Επιφανειακή έκφραση του CD-14 υποδοχέα σε απομονωμένα εμπύρηνα κύτταρα
περιφερικού αίματος πριν και μετά την εφαρμογή διαχωρισμού με μαγνητικά σφαιρίδια.
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Κυτταρομετρία ροής (Flow cytometry)
Η κυτταρομετρία ροής είναι τεχνική που επιτρέπει την καταμέτρηση, ταξινόμηση και
εκτίμηση φυσικοχημικών χαρακτηριστικών σωματιδίων. Προϋπόθεση για την εκτέλεση
κυτταρομετρίας ροής είναι τα σωματίδια να βρίσκονται υπό μορφή εναιωρήματος και
συνεπώς να είναι σε θέση να ρέουν μέσα από ειδικό σύστημα αγωγών και να διέλθουν
από φωτεινή πηγή συγκεκριμένου μήκους κύματος (συνήθως δέσμη Laser). Ένας
αριθμός ανιχνευτών είναι τοποθετημένοι παράλληλα (Forward Scatter ή FSC) και
κάθετα (Side Scatter SSC) στην ροή μαζί με έναν ή περισσότερους ανιχνευτές
φθορισμού. Κάθε σωματίδιο που διέρχεται από την φωτεινή πηγή σκεδάζει το φως κατά
διαφορετικό τρόπο και φθορίζοντα μόρια που περιέχονται ή έχουν προσδεθεί στο
σωματίδιο διεγείρονται και εκλύσουν ακτινοβολία σε διαφορετική συχνότητα από αυτή
της πηγής. Η σκέδαση και ο φθορισμός εντοπίζονται από τους αντίστοιχους ανιχνευτές
και μετατρέπονται σε πληροφορία σχετική με τις διαστάσεις την σύσταση και τις
ιδιότητες του σωματιδίου. Ο FSC αντικατοπτρίζει τον όγκο του κυττάρου ενώ ο SSC
αντανακλά την εσωτερική πολυπλοκότητα του σωματιδίου. Η χρώση των σωματιδίων με
φθορίζοντα αντισώματα δίνει την δυνατότητα διαχωρισμού των υπο μελέτη κυτταρικών
πληθυσμών βάση συγκεκριμένων φαινοτύπων επιφανείας (πχ προσδιορισμός του
ποσοστού των CCR5+ μονοκυττάρων), αλλά και της εκτίμησης του βαθμού έκφρασης
του αντιγόνου επιφανείας από την μέτρηση της έντασης φθορισμού (fluorescence
intensity).
Η έκφραση των υποδοχέων CCR5 και CXCR4 μετρήθηκε με κυτταρομετρία ροής με την
χρήση αντι-CCR5 και αντι-CXCR4 αντισωμάτων σημασμένων με phycoerythrin (PE)
(BD bioscience, Franklin Lakes USA). Η επιφανειακή έκφραση του υποδοχέα CX3CR1
αξιολογήθηκε με αρχική επώαση των κύτταρων με rabbit anti-human CX3CR1 IgG
μονοκλωνικό αντίσωμα (e-bioscience, California, USA). Στην συνέχεια τα κύτταρα
επωάστηκαν με mouse anti-rabbit IgG αντίσωμα σημασμένο με isothiocyanate
fluoresceine (FITC) (Santa Cruz biotechnology, California, USA). Ακολούθησε ανάλυση
με κυτταρομετρητή ροής FACScan (Becton Dickinson, New Jersey, USA).
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Στατιστική ανάλυση
Τα ποσοστά θετικών κύτταρων παρουσιάζονται ως μέσες τιμές±σταθερή απόκλιση (SD).
Δοκιμασία τ για ανεξάρτητες μεταβλητές εφαρμόστηκε στην σύγκριση των ποσοστών
των CX3CR1+ κύτταρων στους ασθενείς και την ομάδα ελέγχου. Η δοκιμασία τ για
εξαρτημένες μεταβλητές εφαρμόστηκε για να εκτιμηθούν οι διαφορές στο ποσοστό
θετικών-για τους υπό μελέτη υποδοχείς-κυττάρων πριν και μετά την επώαση με τους
εκάστοτε παράγοντες. Τιμές p μικρότερες από 0.05 θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές.
Όλα τα στατιστικά σημαντικά ευρήματα διορθώθηκαν περαιτέρω για πολλαπλή ανάλυση
με την εφαρμογή της διόρθωσης Bonferroni διαιρώντας το όριο της στατιστικής
σημαντικότητας με τον αριθμό των υπό μελέτη μεταβλητών. Οι μη διορθωμένες τιμές p
(pu) παρουσιάζονται και οι σημαντικότητες επαναξιολογούνται πριν και μετά την
εφαρμογή

της

διόρθωσης

Bonferroni.

Με

το

μέγεθος

του

δείγματος

που

χρησιμοποιήθηκε, η μελέτη έχει στατιστική ισχύ μεγαλύτερη από 0.8 για την ανίχνευση
μεταβολών στο ποσοστό θετικών για τους υποδοχείς κυττάρων πάνω από 15.5%, για
τιμή κριτηρίου p=0.05.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η επιφανειακή παρουσία των υπό μελέτη υποδοχέων σε κύτταρα διεγερμένα ή σε ηρεμία
αξιολογήθηκε με κυτταρομετρία ροής. Όλα τα πειράματα στις κυτταρικές σειρές
πραγματοποιήθηκαν σε τριπλέτες και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως μέσες τιμές ±
σταθερές αποκλίσεις (SD) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Έκφραση του υποδοχέων CX3CR1 σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο και μάρτυρες
Η έκφραση του CX3CR1 αξιολογήθηκε με κυτταρομετρία ροής σε εμπύρηνα κύτταρα
περιφερικού αίματος 13 ασθενών με στεφανιαία νόσο και 13 επιλεγμένων μαρτύρων.
Υψηλότερο ποσοστό CX3CR1+ κύτταρων παρατηρήθηκε στους ασθενείς με ΣΝ σε
σύγκριση με την ομάδα ελέγχου ((13±12.4 έναντι 9±6). Η διαφορά ενισχύθηκε πέρα από
το όριο της στατιστικής σημαντικότητας όταν αξιολογήθηκε η έκφραση CX3CR1 στην
περιοχή των μονοκυττάρων (35.5±19.3 έναντι 19.8±7.5, p=0.01) (Σχήμα 2).

Σχήμα 2. Μέσες τιμές±τυπικό σφάλμα (SEM) CX3CR1-θετικών εμπύρηνων κυττάρων του
περιφερικού αίματος και μονοκυττάρων σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο και υγιείς μάρτυρες.
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Προ-φλεγμονώδεις κυτοκίνες, ANG I,II και επιφανειακή έκφραση υποδοχέων
χημοκινών
THP-1 κύτταρα
Η έκφραση των CXCR4, CCR5 και CX3CR1 σε THP-1 μονοκύτταρα αξιολογήθηκαν με
κυτταρομετρία ροής. Δύο παράμετροι αξιολογήθηκαν: ένταση φθορισμού και ποσοστό
θετικά σημασμένων κύτταρων. Το ποσοστό των CCR5+, CXCR4+ και CX3CR1+ μη
διεγερμένων THP-1 κυττάρων ήταν: 9.7±3.1, 59.3±5.6, και 45.1±10.1, αντίστοιχα.
Η INF-γ επηρέασε σημαντικά την επιφανειακή έκφραση των υποδοχέων χημοκινών
προκαλώντας σημαντική αύξηση τόσο στον αριθμό των CX3CR1-θετικών όσο και στην
ένταση φθορισμού των σημασμένων με αντι-CX3CR1 αντίσωμα THP-1 μονοκύτταρων
(Σχήμα 3, 4).

Σχήμα 3. Ενδεικτικό ιστόγραμμα κυτταρομετρίας ροής THP-1 κυττάρων πριν και μετά την
επεξεργασία με ιντερφερόνη (ΙΝF)-γ σε συγκεντρώσεις 2000 u/ml. Η INF-γ προκαλεί αύξηση
τόσο του απόλυτου αριθμού των CX3CR1+ κυττάρων (Α) όσο και της έντασης φθορισμού τους
(Β).
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Η αύξηση του αριθμού των CX3CR1-θετικών ΤHP-1 κυττάρων μετά την επίδραση INFγ διατήρησε την στατιστική της σημαντικότητα ακόμα και μετά από την εφαρμογή
διόρθωσης κατά Bonferroni (45.1±10.1 έναντι 63.4±9.8, pu= 0.006). Σε όλες τις
περιπτώσεις, το μέγιστο αποτέλεσμα παρατηρήθηκε μετά από 24 ώρες επώαση και με
συγκέντρωση INF-γ (2000 u/ml). H αγγειοτενσίνη Ι και ΙΙ, σε συγκεντρώσεις 0.1, 1 και
10 μΜ, δεν επέφεραν καμία μεταβολή στην ένταση φθορισμού και το ποσοστό των
θετικών κυττάρων στους υπό μελέτη υποδοχείς στα THP-1 μονοκύτταρα.

Σχήμα 4. Ποσοστά θετικών για τους -υπό μελέτη- υποδοχείς χημοκινών ΤΗP-1 κυττάρων μετά
από επώαση με ιντερφερόνη-γ (Α) και παράγοντα νέκρωσης των όγκων (TNF)-α (B).
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Jurkat κύτταρα
Τα ποσοστά των μη διεγερμένων CCR5+, CXCR4+ και CX3CR1+ Jurkat κυττάρων
ήταν: 16.1±4.7, 99.5±0.9 και 11.4±10.3 αντίστοιχα και παρέμειναν αμετάβλητα μετά από
επώαση με INF-γ και TNF-α. Καμία μεταβολή δεν παρατηρήθηκε και όσο αφορά στην
ένταση φθορισμού των κυττάρων. Η επίδραση της ANG I και ΙΙ στην επιφανειακή
έκφραση των υπό μελέτη υποδοχέων χημοκινών βρίσκεται υπό αξιολόγηση.
Πρωτογενή μονοκύτταρα από υγιείς δότες
Μονοκύτταρα απομονώθηκαν από ολικό ηπαρινισμένο αίμα με την βοήθεια μαγνητικών
σφαιριδίων. Η εφαρμογή της μεθόδου εξασφάλισε απομόνωση μονοκυτταρικού
πληθυσμού σε καθαρότητα περίπου 95%. Τα ποσοστά των CCR5+, CXCR4+ και
CX3CR1+ πρωτογενών μονοκυττάρων από υγιείς δότες (n=3) ήταν 3.2±0.7, 55.3±3.9
και 49.2±3.7 και παρέμειναν αμετάβλητα μετά την επίδραση INF-γ TNF–α και
αγγειοτενσίνης Ι και ΙΙ. Καμία μεταβολή δεν καταγράφηκε και στην ένταση φθορισμού
των κυττάρων.
Επίδραση α-ΜΕΑ και α-ΑΤ1 στην επιφανειακή έκφραση υποδοχέων χημοκινών
ΤHP-1 κύτταρα
Τα ποσοστά των CCR5+, CXCR4+ και CX3CR1+ και η ένταση φθορισμού των THP-1
μονοκύτταρων παρέμεινε αμετάβλητη από την προ-επώαση τους με καπτοπρίλη
λισινοπρίλη και λοσαρτάνη (Πίνακας 2).
Jurkat κύτταρα
Καμία επίδραση δεν καταγράφηκε στα ποσοστά των CCR5+, CXCR4+ και CX3CR1+ ή
στην ένταση του φθορισμού των διεγερμένων ή μη κυττάρων μετά από προ-επώαση τους
με καπτοπρίλη, λισινοπρίλη και λοσαρτάνη.
Πρωτογενή μονοκύτταρα από υγιείς δότες
Τα ποσοστά των CCR5+, CXCR4+ και CX3CR1+ μονοκύτταρων από υγιείς δότες (n=3)
ήταν 3.2±0.7, 55.3±3.9 και 49.2±3.7 και παρέμειναν αμετάβλητα μετά από επώαση με
καπτοπρίλη και λισινοπρίλη. Εντούτοις, επώαση των κυττάρων με λοσαρτάνη ενίσχυσε
την ένταση φθορισμού (Σχήμα 5) και το ποσοστό των CX3CR1+ κυττάρων (49.2±3.7
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έναντι 56.8±1.2, του pu= 0.02).Το φαινόμενο παρατηρήθηκε μετά από 24ωρη επώαση
και σε συγκεντρώσεις λοσαρτάνης 100 μM. Η τελευταία παρατήρηση δεν διατήρησε τη
στατιστική της σημαντικότητα μετά από προσαρμογή για μελέτη πολλαπλών
μεταβλητών κατά Bonferroni.

Σχήμα

5.

ιστόγραμμα

Αντιπροσωπευτικό
έντασης

φθορισμού

πρωτογενών μονοκυττάρων από υγιείς
δότες πριν (μπλε χρώμα) και μετά
(πράσινο χρώμα) από επώαση με
λοσαρτάνη σε συγκέντρωση 100 μΜ.
Η μικρή αυτή αύξηση παρατηρήθηκε
και

στους

τρεις

δότες

που

μελετήθηκαν κάνοντας την μεταβολή
στατιστικά σημαντική.

76

Πίνακας 2. Επίδραση στον αριθμό των θετικών κυττάρων των υπό μελέτη παραγόντων.
THP-1

Jurkat

Primary monocytes

CCR5

CXCR4

CX3CR1

CCR5

CXCR4

CX3CR1

CCR5

CXCR4

CX3CR1

INF-γ

↑↑↑

↑

↑**

-

-

-

-

-

-

TNF-α

-

↑

-

-

-

-

-

-

-

Captopril

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lisinopril

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Losartan

-

-

-

-

-

-

-

-

↑*

INF-γ+ captopril

↑↑↑

↑

↑**

○

○

○

○

○

○

INF-γ+ lisinopril

↑↑↑

↑

↑**

○

○

○

○

○

○

INF-γ+ losartan

↑↑↑

↑

↑**

○

○

○

○

○

○

TNF-α+ captopril

-

↑

-

○

○

○

○

○

○

TNF-α + lisinopril

-

↑

-

○

○

○

○

○

○

TNF-α + losartan

-

↑

-

○

○

○

○

○

○

↑↑↑ πάνω από 50% αύξηση

○

δεν αξιολογήθηκε

↑↑ από 30 έως 49% αύξηση

* pu<0.05

↑

από 10 έως 29% αύξηση

** pu <0.01

-

λιγότερο από 10% αύξηση

***pu <0.001

pu: τιμή p χωρίς προσαρμογή κατά Bonferroni
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η αθηροσκλήρωση είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος που εκτυλίσσεται στο αγγειακό
τοίχωμα [15]. Οι χημοκίνες είναι σημαντικοί μεσολαβητές φλεγμονής και έχουν
συμμετοχή με τρόπο ειδικό ή μη σε κάθε φλεγμονώδη νόσο [16]. Πολλές χημοκίνες και
υποδοχείς τους έχουν μελετηθεί εκτενώς και έχουν εμπλακεί με πιο ειδικό τρόπο στην
αθηρογένεση. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία στην πρόσφατη βιβλιογραφία που καθιστούν
τις χημοκίνες ένα δελεαστικό αντικείμενο έρευνας στον τομέα της αθηρογένεσης με
προοπτική να αποτελέσουν διαγνωστικούς δείκτες ή/και θεραπευτικούς στόχους [17-19].
Σύστημα Ρενίνης-αγγειοτενσίνης και αθηροσκλήρωση
Η ρενίνη, είναι πρωτεολυτικό ένζυμο που παράγεται και αποθηκεύεται στα κοκκία των
παρασπειραματικών κυττάρων που περιβάλλουν τα προσαγωγά αρτηριόλια των
νεφρικών σπειραμάτων. Δρα σε μια κυκλοφορούσα A2-σφαιρίνη, το αγγειοτενσινογόνο
για να διαμορφώσει το δεκαπεπτίδιο ANG-Ι. Η ANG-Ι μετασχηματίζεται από το MEA

Σχήμα

6.

Η

κυκλοφορούσα

ρενίνη

δρα

α2

στην

σφαιρίνη

αγγειοτενσινογόνο σχηματίζοντας την
αγγειοτενσίνη (ANG)-Ι Η ANG-Ι
μετασχηματίζεται

από

το

μετατρεπτικό ένζυμο της ANG σε
ANG-ΙΙ. Η ANG-II αλληλεπιδρά με
τους ΑΤ1 υποδοχείς στα κύτταρα
στόχους προκαλώντας μεταξύ άλλων
αγγειοσύσπαση,

αύξηση

της

παραγωγής αλδοστερόνης, κυτταρικό
πολλαπλασιασμό

και

αύξηση

της

συμπαθητικής δραστηριότητας.
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σε ANG-ΙΙ με την αφαίρεση των δύο καρβόξυ-τελικών της αμινοξέων. H ANG-II με
περαιτέρω πρωτεόλυση μπορεί να δημιουργήσει το επταπεπτίδιο ANG-III (Σχήμα 6) [5].
Το MEA, πέρα από τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης του αίματος κυρίως μέσω της
δράσης του στο σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης, εμπλέκεται επίσης στην
αγγειακή φλεγμονή και προκαλεί την ενεργοποίηση του παράγοντα NF-κΒ προάγοντας
την έκφραση προφλεγμονωδών παραγόντων που συμμετέχουν στην παθογένεια της
αθηροσκλήρωσης [20-21].
Τοπικά συστήματα ρενίνης-αγγειοτενσίνης έχουν περιγραφεί σε διάφορους ιστούς
συμπεριλαμβανομένου του ενδοθηλίου του αγγειακού δικτύου του εγκεφάλου και της
καρδιάς. Τα μονοκύτταρα έχουν την δυνατότητα να συνθέτουν και να απελευθερώνουν
αγγειοτενσινογόνο, ANG Ι και ΙΙ, καθώς επίσης και MEA. Εκφράζουν επίσης ΑΤ1
υποδοχείς. Φαίνεται συνεπώς ότι υπό τις κατάλληλες συνθήκες, τα μονοκύτταρα είναι σε
θέση να παράγουν ΜΕΑ, να σχηματίζουν ANG ΙΙ, και να ενεργοποιούν τους AT1
υποδοχείς τους [22]. Κατά συνέπεια, τα μονοκύτταρα κατέχουν ένα αυτόνομο σύστημα
ρενίνης-αγγειοτενσίνης ικανό να διεγείρει τους AT1 δέκτες τους (Σχήμα 7).

Σχήμα 7. Τα μονοκύτταρα έχουν την δυνατότητα να συνθέτουν και να απελευθερώνουν
αγγειοτενσινογόνο, και ΜΕΑ. Εκφράζουν επίσης ΑΤ1 υποδοχείς. Φαίνεται συνεπώς ότι υπό τις
κατάλληλες συνθήκες, τα μονοκύτταρα είναι σε θέση να παράγουν ΜΕΑ (1), να σχηματίζουν
αγγειοτενσίνη ΙΙ (2), και να ενεργοποιούν τους AT1 υποδοχείς τους (3) κινητοποιώντας
μεταγραφικά μονοπάτια (4) που οδηγούν μεταξύ άλλων σε φλεγμονώδη απάντηση (5).
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Οι α-ΜΕΑ μειώνουν σημαντικά τα ποσοστά καρδιαγγειακού θανάτου και εμφράγματος
μυοκαρδίου σε έναν μεγάλο αριθμό υψηλού κινδύνου ασθενών [8-10]. Τα αποτελέσματα
αυτά οφείλονται εν μέρει και στις πλειοτροπικές δράσεις τους στο ενδοθήλιο.
Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι παρόμοιες ιδιότητες κατέχουν και οι αναστολείς των
υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ (α-ΑΤ1) [23-25].
Κυτοκίνες και αθηροσκλήρωση
Ο TNF-α παράγεται από ενεργοποιημένα μονοκύτταρα/μακροφάγα και φαίνεται να
παίζει έναν σημαντικό ρόλο στη φυσιολογία και παθοφυσιολογία του καρδιαγγειακού
συστήματος. Συμμετέχει στην παθογένεια της καρδιακής ανεπάρκειας, του οξέος
εμφράγματος μυοκαρδίου, της αθηροσκλήρωσης, της μυοκαρδίτιδας, της απόρριψης
αλλομοσχευμάτων, και της σηψαιμίας [26-28]. Ο TNF -α ασκεί τη δράση του μέσω
ποικίλων μηχανισμών. Η ρύθμιση του μεταβολισμού του μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ)
είναι ένας από τους σημαντικότερους εξ αυτών, τουλάχιστον στο επίπεδο του
μυοκαρδιακού κυττάρου, του ενδοθηλιακού κυττάρου και του αγγειακών SMCs [26, 29,
30].
Η κυτοκίνη INF-γ ανήκει στην οικογένεια των ιντερφερόνων που χαρακτηρίζονται από
τη ικανότητα τους να προστατεύουν τα κύτταρα από την εισβολή ιών. Αν και η INF-γ
κατέχει τις περισσότερες από τις βιολογικές ικανότητες τις οικογένειας των
ιντερφερόνων, χαρακτηρίζεται από μικρότερη αντιική δραστικότητα αλλά μεγαλύτερη
ανοσοτροποποιητική ικανότητα σε σχέση με τις τύπου Ι ιντερφερόνες [31]. Η INF-γ
μεταξύ

άλλων

αυξάνει

την

συσσώρευση

μονοκυττάρων,

T-λεμφοκυττάρων,

ηωσινόφιλων και βασεόφιλων λευκοκυττάρων, προάγει την κυτταρική πρόσδεση, την
παραγωγή χημοκινών την απόπτωση και την ενεργοποίηση των λεμφοκυττάρων [32].
Σε συντονισμό με άλλες προφλεγμονώδεις κυτοκίνες, η INF-γ και ο TNF -α είναι
κρίσιμοι μεσολαβητές στην πορεία της αθηρογένεσης εγκαθιστώντας το φλεγμονώδες
μικροπεριβάλλον

που

προάγει

την

ενεργοποίηση

και

συσσώρευση

μονοκύτταρων/μακροφάγων στον αρτηριακό τοίχωμα.
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Fractalkine/CX3CR1 και αθηροσκλήρωση
Λόγω των μοναδικών δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών της, η FKN είναι,
ιδανικός υποψήφιος για έναν εξαιρετικό ρόλο στην παθογένεια της αθηροσκλήρωσης.
Πράγματι, η FKN και ο υποδοχέας της CX3CR1, έχουν εμπλακεί στην αθηρογένεση
μέσα από πολλές μελέτες και διαφορετικές μεθοδολογίες [19].
Στην παρούσα μελέτη, αξιολογήσαμε αρχικά την επιφανειακή έκφραση του υποδοχέα
CX3CR1 σε PBMCs και μονοκύτταρα περιφερικού αίματος υγιών ατόμων και ασθενών
με αγγειογραφικά τεκμηριωμένη ΣΝ και πρόσφατο ιστορικό οξέος ισχαιμικού
συνδρόμου. Παρατηρήσαμε υψηλότερο ποσοστό CX3CR1-θετικών PBMCs και
CX3CR1-θετικών μονοκυττάρων στην ομάδα των στεφανιαίων ασθενών σε σχέση με
την ομάδα ελέγχου. Παρά το μικρό μέγεθος του δείγματος, στο υποσύνολο των
μονοκυττάρων, το φαινόμενο ξεπέρασε το όριο της στατιστικής σημαντικότητας. Αυτά
τα αποτελέσματα είναι σε συμφωνία με προηγούμενες παρατηρήσεις υψηλότερης
έκφρασης της FKN σε ενδοθηλιακά κύτταρα αγγείων με αθηρωματικές βλάβες. Το
γεγονός ότι το αθηρωματικό ενδοθήλιο εκφράζει περισσότερη FKN και τα μονοκύτταρα
του περιφερικού αίματος σε περιβάλλον αθηροσκλήρωσης περισσότερο CX3CR1
ενισχύει την υπόθεση ότι η αλληλεπίδραση CX3CR1/FKN είναι σημαντικός
μεσολαβητής που οδηγεί στην προσκόλληση και μετανάστευση μονοκυττάρων στο
τραυματισμένο αρτηριακό τοίχωμα.
Αξιολογήσαμε περαιτέρω την έκφραση υποδοχέων χημοκινών σε δυο κυτταρικές σειρές
την ΤHP-1 μονοκυτταρική σειρά και την Jurkat T-λεμφοκυτταρική σειρά, υπό την
επίδραση

δύο

κυτοκινών

(γνωστών

μεσολαβητών

του

φλεγμονώδους

μικρο-

περιβάλλοντος που προάγει την αθηροσκλήρωση) και δύο αγγειοδραστικών παραγόντων
με γνωστή προφλεγμονώδη δράση. Η ίδια επίδραση εξετάστηκε περαιτέρω σε
πρωτογενή μονοκύτταρα απομονωμένα με χρήση μαγνητικών σφαιριδίων.
Διαπιστώσαμε ότι η INF -γ προκαλεί σημαντική αύξηση στην έκφραση του υποδοχέα
CX3CR1 σε THP-1 μονοκύτταρα (Σχήμα 8). Το φαινόμενο διατήρησε τη στατιστική του
σημασία ακόμα και μετά από τη ρύθμιση του επιπέδου σημαντικότητας εφαρμόζοντας τη
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διόρθωση Bonferroni αλλά δεν αναπαράχθηκε όταν εξετάστηκε η ίδια επίδραση σε
Jurkat κύτταρα και πρωτογενή μονοκύτταρα απομονωμένα από υγιείς δότες. Τα THP-1
κύτταρα είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο κυτταρικό μοντέλο της συμπεριφοράς των
μονοκυττάρων και αυτό γιατί έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τα πρωτογενή
μονοκύτταρα όπως κοινή μορφολογία και κοινή επιφανειακή έκφραση υποδοχέων και
κυτοκινών [33]. Παρόλα αυτά η επίδραση της INF-γ στα THP-1 δεν παρατηρήθηκε σε
πρωτογενή μονοκύτταρα. Παρά την προσπάθεια μας να απομονώσουμε έναν αμιγή
μονοκυτταρικό πληθυσμό η καθαρότητα των απομονωμένων μονοκυττάρων ποτέ δεν
υπερέβη το 95%.

Θεωρούμε ότι άλλοι κυτταρικοί πληθυσμοί ή και η διαδικασία

απομόνωσης κάθε αυτή μπορεί να παρεμπόδισε την αναπαραγωγή του φαινομένου που
παρατηρήσαμε στην «καθαρή» κυτταρική σειρά .

Σχήμα 8. Σχηματική απεικόνιση του προτεινόμενου τρόπου δράσης του υποδοχέα CX3CR1 κατά
την αθηρογένεση. Σημειώνεται η ρυθμιστική δράση (όπως υποδεικνύουν τα ευρήματα μας)
προφλεγμονωδών μορίων όπως η INF-γ στην αύξηση της έκφρασης του υποδοχέα CX3CR1 (1).
Η αυξημένη έκφραση του υποδοχέα CX3CR1 προάγει την πρόσδεση του μονοκυττάρου στο
πάσχον ενδοθήλιο αλληλεπιδρώντας με την fractalkine (2). Η αλληλεπίδραση αυτή προάγει την
μετανάστευση του μονοκυττάρου στον έσω χιτώνα του αγγείου (3).
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Εξετάσαμε επίσης εάν οι α-ΜΕΑ (καπτοπρίλη και λισινοπρίλη) και οι α-ΑΤ1
(λοσαρτάνη) έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν το φαινότυπο υποδοχέων χημοκινών
σε διεγερμένα ή μη πρωτογενή ή THP-1 μονοκύτταρα.
Αξιολογήσαμε την επίδραση ενός σουλφυδρικού (καπτοπρίλη) και ενός μησουλφυδρικού α-ΜΕΑ (λισινοπρίλη). Οι α-ΜΕΑ που περιέχουν σουλφιδρική ομάδα
θεωρείται ότι κατέχουν αθηροπροστατευτικές ικανότητες δεσμεύοντας πιθανότατα τις
ελεύθερες ρίζες που οδηγούν στην οξείδωση των λιπιδίων και τον τραυματισμό του
αγγειακού ενδοθηλίου [34-36]. Επιλέξαμε παράγοντες με ευρεία κλινική χρήση στην
αντιμετώπιση

της

αρτηριακής

υπέρτασης

και

της

καρδιακής

ανεπάρκειας.

Χρησιμοποιήσαμε για όλα τα φάρμακα συγκεντρώσεις που να προσομοιάζουν τα
θεραπευτικά επίπεδα των ουσιών στο περιφερικό αίμα, συγκεντρώσεις αντίστοιχες με
αυτές που έχουν χρησιμοποιηθεί σε παρόμοια πειραματικά μοντέλα στην διεθνή
βιβλιογραφία. [37, 38]. Αποκλείσαμε το ενδεχόμενο μη ειδική κυτταροτοξικής δράσης
των φαρμάκων ελέγχοντας την απόπτωση και τον κυτταρικό θάνατο μεταξύ κυττάρων με
ή χωρίς την επίδραση των φαρμάκων. Σημαντικές διαφορές δεν διαπιστώθηκαν στις
συγκεντρώσεις που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα.
Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τόσο η καπτοπρίλη όσο και η λισινοπρίλη δεν είχαν
καμία επίδραση στην επιφανειακή έκφραση υποδοχέων χημοκινών σε THP-1 κύτταρα
και πρωτογενή μονοκύτταρα. Εντούτοις, ο α-ΑΤ1 λοσαρτάνη προκάλεσε μια στατιστικά
σημαντική αύξησή της έντασης φθορισμού και του ποσοστού των CX3CR1+ κυττάρων
σε πρωτογενή μονοκύτταρα. Αυτό είναι μια μάλλον απροσδόκητη επίδραση δεδομένου
ότι αυξημένη έκφραση του CX3CR1 δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί
αθηροπροστατευτική δράση των α-AT1. Εντούτοις είναι ακόμα μια ένδειξη ότι
παράγοντες με δράση στο σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης έχουν τη δυνατότητα να
επηρεάζουν την επιφανειακή έκφραση υποδοχέων χημοκινών σε μονοκύτταρα
περιφερικού αίματος. Δυστυχώς, η σημασία της τελευταίας παρατήρησης περιορίζεται
από το γεγονός ότι στην κατηγορία των α-ΑΤ1 αξιολογήθηκε μόνο η λοσαρτάνη
συνεπώς δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο μίας μη ειδικής επίδρασης του
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φαρμάκου και όχι της κατηγορίας. Επιπλέον, η παρατήρηση δεν διατήρησε τη
στατιστική της σημασία όταν έγινε ρύθμιση του επιπέδου στατιστικής σημαντικότητας
κατά Bonferroni (διορθωμένο όριο στατιστικής σημαντικότητας: pc =0.05/αριθμού των
υπό μελέτη μεταβλητών= 0.017). Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι η διόρθωση
Bonferroni μειώνει την πιθανότητα εντοπισμού μιας ανύπαρκτης διαφοράς, (τύπου Ι
σφάλμα), σε μια μεμονωμένη δοκιμή, αλλά αυξάνει την πιθανότητα τύπου ΙΙ σφάλματος.
Συμπεράσματα
Εν συντομία, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι υψηλότερο ποσοστό CX3CR1+
μονοκυττάρων παρατηρούνται σε ασθενείς με ΣΝ σε σύγκριση με υγιείς μάρτυρες. Η
INF-γ ενισχύει την ένταση φθορισμού και το ποσοστό των CX3CR1+ ΤΗP-1 κύτταρων
αλλά όχι και των πρωτογενών μονοκύτταρων. Οι α-ΜΕΑ δεν είχαν καμία επίπτωση στην
επιφανειακή παρουσία υποδοχέων χημοκινών τόσο σε THP-1 κύτταρα όσο και σε
πρωτογενή μονοκύτταρα απομονωμένα από υγιείς δότες.
Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν την άποψη για συμμετοχή του βιοχημικού μονοπατιού
FKN/CX3CR1 στους μηχανισμούς της αθηρογένεσης. Πέρα όμως από αυτό
αποδεικνύουν ότι η επιφανειακή έκφραση υποδοχέων χημοκινών στα μονοκύτταρα
υπόκειται σε τον ρυθμιστικούς μηχανισμούς και μπορεί να αποτελέσει δείκτη αγγειακής
φλεγμονής.
Μέχρι σήμερα τα περισσότερα πειραματικά δεδομένα δίνουν έμφαση στο ενδοθηλιακό
κύτταρο σαν την κύρια ρυθμιστική πηγή σημάτων (χημειοτακτικών κυτοκινών και
μορίων προσκόλλησης) στα οποία τα φλεγμονώδη κύτταρα του περιφερικού αίματος
απαντούν παθητικά. Στην παρούσα μελέτη έγινε εμφανές ότι πέρα από τα ενδοθηλιακά
κύτταρα και τα μονοκύτταρα έχουν την ικανότητα υπό κατάλληλες συνθήκες να
ρυθμίζουν την ευαισθησία τους σε σήματα αυξάνοντας την επιφανειακή έκφραση των
αντίστοιχων υποδοχέων. Βασισμένοι σε αυτό το δεδομένο, μπορούμε να προτείνουμε
σαν θεραπευτικούς στόχους, όχι μόνο την καταστολή των σημάτων χημοκινών του
δυσλειτουργούντος ενδοθηλίου αλλά και την καταστολή των αποδεκτών τους στα
κύτταρα στόχους (μονοκύτταρα και ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα).
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Ένα πρόβλημα που σίγουρα ανακύπτει σε κάθε σκέψη για θεραπευτική εφαρμογή των
μονοπατιών χημοκινών/υποδοχέων στην αθηροσκλήρωση, είναι ότι οι χημοκίνες και οι
υποδοχείς τους δεν έχουν ειδικό ρόλο στη φλεγμονή του ενδοθηλίου και συμμετέχουν
πρακτικά σε κάθε τύπου φλεγμονώδους απάντηση. Συνεπώς η γενικότερη καταστολή
σημάτων χημοκινών/υποδοχέων θα μπορούσε να έχει μη προβλέψιμες και δυνητικά
δυσάρεστες συνέπειες. Μία πιθανή λύση σε αυτό το πρόβλημα θα ήταν ο εντοπισμός
μορίων με πιο ειδική συμμετοχή στους μηχανισμούς της αθηρογένεσης και η FKN
φαίνεται να είναι ένα τέτοιο μόριο. Επίσης καλύτεροι θεραπευτικοί στόχοι θα ήταν
υποδοχείς χημοκινών με αποκλειστική σχέση με τους προσδέτες τους έτσι ώστε το
μπλοκάρισμα των υποδοχέων να μην εμποδίζει άλλα παράλληλα βιοχημικά μονοπάτια.
Ο υποδοχέας CX3CR1 έχει αποκλειστική σχέση με την FKN συνεπώς ένας
ανταγωνιστής του υποδοχέα δεν θα κατέστειλε άλλη αλληλεπίδραση πλην αυτή της
FKN/CX3CR1. Τέλος σύγχρονες θεραπευτικές τεχνικές έχουν κάνει εφικτή την
εφαρμογή

θεραπευτικών

παραγόντων

ακριβώς

στην

πάσχουσα

περιοχή

(πχ

επικαλυμμένες ενδοστεφανιαίες προθέσεις) συνεπώς, ένας πιθανός αναστολέας του
μονοπατιού FKN/CX3CR1 θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε μία αυστηρά καθορισμένη
περιοχή του πάσχοντος αγγείου χωρίς να κατασταλούν γενικότερα οι λειτουργίες που
επάγονται από την FKN.
Φυσικά παρά τα πολλά υποσχόμενα δεδομένα από την παρούσα μελέτη και την
σύγχρονη βιβλιογραφία απαιτείται πολύ περαιτέρω έρευνα στον χώρο της ρύθμισης της
έκφρασης χημοκινών και υποδοχέων τους στους κυτταρικούς πληθυσμούς που
εμπλέκονται στην αθηρογένεση πριν όλη αυτή η πληροφορία βρει εφαρμογή στην
κλινική πράξη.
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Abstract
An interesting finding in the epidemiology of human immunodeficiency virus (HIV) infection is that certain mutations in genes coding
for chemokine receptors and their ligands may confer resistance to HIV-1 infection and/or AIDS progression. The mutations most frequently
studied are the CCR5-delta32, CCR2-64I and SDF1-3 A. We examined the frequency of the above polymorphisms within the Cretan population, evaluating their contribution to a protective genetic background against HIV infection and progression. Two hundred blood samples were
recruited at random among prospective blood donors from Crete. Genotyping was initially performed by polymerase chain reaction (PCR)
analysis. CCR2 and SDF-1 PCR-amplified genomic regions were further subjected to restriction fragment length polymorphism (RFLP) analysis for genotype determination. The CCR5-delta32 allele frequency among our study group was 3.25%, although no respective homozygous
samples were detected. The screening for the CCR2-64I polymorphism yielded 39 heterozygous (19.5%) and 4 homozygous (2%) subjects,
revealing a CCR2-64I allele frequency of 11.75%. Among our 200 PCR-RFLP analysed samples, 73 (36.5%) were found heterozygous and
23 (11.5%) homozygous for the SDF1-3 A mutant variant. The allele frequency of the above polymorphism reached 29.75%. The frequency
of the CCR5-delta32 allele among our study population seems to be remarkably lower compared to previously reported frequencies in other
Caucasian groups. However, the SDF1-3 A allele frequency shows significantly higher distribution profiles within our study group compared
to those observed in other Caucasian–European populations. The indicated difference could be attributed to the increased homogeneity of our
population, which is well balanced and dispersed over a small geographical area. Since this polymorphism is related with delayed progression
from HIV infection to AIDS, it could be used for prognostic genotyping in HIV infected Cretan individuals.
© 2005 Elsevier B.V. All rights reserved.
Keywords: Human immunodeficiency virus; Chemokine receptors; Polymorphism

1. Introduction
Chemokines comprise a superfamily of small chemotactic cytokines involved in leukocyte trafficking and activation. These react with members of four different classes of
chemokine receptors which are located on the surface of various types of cells (Luster, 1998). The chemokine receptors
CCR5 and CXCR4 have been identified as major co-receptors
of HIV-1 (Berger et al., 1998). In vitro studies have demonstrated that additional chemokine receptors, such as CCR2,
∗
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CCR3, CCR8 and CCR9, may also be used as alternative coreceptors facilitating the HIV infection (Broder and Collman,
1997).
Polymorphisms of certain chemokine and chemokine receptor genes have been reported to confer increased resistance to HIV-1 infection or delay progression to AIDS.
CCR5-delta32, CCR2-64I and SDF1-3 A are mutations that
have marked effects on HIV-1 infected patients (Samson et
al., 1996; Cohen et al., 1998; Quillent et al., 1998; Smith
et al., 1997a,b; Anzala et al., 1998; Lee et al., 1998; Hendel et al., 1998; Winkler et al., 1998). The CCR5-delta32
mutation is a 32 nucleotide deletion in the CCR5 gene that
results in truncation of the CCR5 protein and abrogation of its
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HIV co-receptor function. The homozygous for the CCR5delta32 allele is highly protective against HIV-1 infection
while heterozygous CCR5-delta32 allele is partially protective (Samson et al., 1996; Dean et al., 1996; Liu et al., 1996).
The beneficial effects of this deletion are believed to result
in decreased expression levels of the receptor (Dean et al.,
1996).
The CCR2-64I is a point mutation at position 190 in CCR2
chemokine receptor gene, resulting in a valine to isoleucine
substitution at position 64 in the CCR2 protein. The mutation has no protective effect against HIV infection, but in
some cohorts it has been associated with a significant delay in the progression to AIDS even in the heterozygotes
(Smith et al., 1997a,b; Martin et al., 1998; Kostrikis et al.,
1998; Mulherin et al., 2003). We have recently reported that
AIDS patients carrying this mutation showed a significantly
favourable prognosis to HAART treatment (Passam et al.,
2005), although the molecular basis of this polymorphism in
relation to HIV-1 infection remains unclear (Littman, 1998).
The SDF1-3 A mutation is a single nucleotide polymorphism at position 801 in the 3 -untranslated region of SDF1
gene encoding the chemokine ligand for the CXC chemokine
receptor 4 (CXCR4). The mutation in the homozygous state
confers a significant degree of protection against AIDS development in HIV-1 infected individuals, as well as some degree
of protection from HIV-1 infection as demonstrated in exposed but non-infected very high-risk individuals (Voevodin
et al., 1999).
The above mutations have been widely studied during the
last few years in European populations as well as worldwide. The global, ethnic and regional distribution of these
HIV/AIDS protective mutation frequencies varies significantly, giving each population a different genetic resistance
profile to the HIV infection and AIDS progression (Table 1).
In the present study, we investigated the frequency of the
CCR5-delta32, CCR2-64I and SDF1-3 A polymorphisms
within the Cretan population and compared their distribution
with other European populations. It must be noted that Crete
is an island located in Southeast Europe with a rather isolated
population but with ethnic influences from Arabs, Turks and
Western Europeans through the centuries. It is also remark-
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able that the incidence rate of HIV infection/AIDS in Greece
remains, since 2000, constantly lower compared to the corresponding European Community total rate (half-year edition
of the Hellenic Centre for Infectious Diseases Control, 2003;
http://www.keel.org.gr).

2. Methods
Two hundred blood samples were recruited at random
among prospective blood donors from the blood transfusion
services of the General and University Hospitals in Heraklion of Crete. All the donors were unrelated Cretan residents.
Ethnic bias within the population studied was minimised by
excluding subjects from outside Greece. Informed consent
was obtained from all the individuals that participated in the
study. Genomic DNA was extracted from 10 ml EDTA treated
venous blood samples using the standard phenol/chloroform
protocol. DNA purity was assessed by a UV–vis spectrophotometer estimating the A260 /A280 ratio (Miller et al., 1988).
Genotyping for the CCR5-delta32, CCR2-64I and SDF13 A mutations was initially performed by PCR using pairs of
external primers framing the regions surrounding the polymorphic genetic sites (Table 2). The wild-type CCR5 gene
reveals a 302-bp fragment, whereas the delta32 mutant results in a 270-bp fragment (Fig. 1A). For the CCR2-64I and
SDF1-3 A allele assessment, the DNA samples were further
subjected to RFLP analysis. The 183-bp PCR product resulting from the amplification of the CCR2-64I surrounding
region was digested with the BSaBI restriction endonuclease
at 60 ◦ C for 4 h. In the absence of the mutation, the product
remains intact, while two fragments (165 bp and 183 bp) are
formed in the presence of the mutated allele (Fig. 1B). Similarly, to determine the G190A nucleotide transition leading
to the SDF1-3 A allele, the 302 bp amplified product was digested by the HpaII restriction enzyme at 37 ◦ C for 4 h. The
mutated allele remains undigested, whereas two fragments
are formed (202 bp and 100 bp) in the absence of the mutation (Fig. 1C).
Statistical analysis of allele frequencies was performed
using Chi-squared statistics (Pearson test, SPSSv10 soft-

Table 1
Frequencies of HIV/AIDS protective alleles in European populations
n

SDF1-3 A (%)

CCR2-64I (%)

CCR5-delta 32 (%)

References

171
504
1063
47
310

22.2
–
14.6
–
–

10.61
–
11.3
7.8
7.4

9.06
15.0
–
12.2
11.9

Ryabov et al. (2004)
Kalev et al. (2000)
Lewandowska et al. (2002)
Martinson et al. (2000)
Struyf et al. (2000)

Italy

37
275

15.0
–

13.0
6.55

–
4.54

Su et al. (1999)
Romano-Spica et al. (2000)

Southern Spain
Cyprus
Greece unspecified
Greece Crete

100
310
135
200

24.5
–
–
29.75

9.5
17.0
15.5
11.5

–
2.6
1.9
3.2

Royo et al. (2001)
Martinson et al. (2000)
Martinson et al. (2000)
Present study

Russia
Estonia
Poland
Britain
Belgium
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Table 2
Primer sequences and PCR conditions used in our assay
Sequence

Primer (M)

Cycling conditions

PCR product size (bp)
302, 270

CCR5-delta32

F-GTGGTGACAAGTGTGATCAC
R-TTGTAGGGAGCCCAGAAGAG

0.5
0.5

55 ◦ C,

CCR2-64I

F-TTGTGGGCAACATGATGG
R-CTGTGAATAATTTGCACATTGC

0.5
0.5

52 ◦ C, 35 cycles

183

SDF-1 A

F-CAGTCAACCTGGGCAAAGCC
R-AGCTTTGGTCCTGAGAGTCC

0.5
0.5

58 ◦ C, 35 cycles

302

35 cycles

Fig. 1. (A) Representative DNA fragments resulting from CCR5-delta32 heterozygous (1) and wild-type homozygous (2) PCR-amplified samples. (B) Cleavage
of 302 bp PCR product framing the SDF1-3 A polymorphic site by the HpaII restriction endonuclease. DNA band patterns of a SDF1-3 G wild-type homozygote
(1), a SDF1-3 A heterozygote (2) and a SDF1-3 A homozygote (3). (C) BSaBI enzymatic digestion of 183 bp fragment derived from the amplification of the
CCR2-64I surrounding region in CCR2 receptor gene. DNA band patterns of a CCR2-64I mutant-type homozygote (1), a CCR2-64V wild-type homozygote
(2) and a heterozygote. In all cases, M represents a 100 bp DNA ladder.

ware). Genotype distributions for each polymorphism were
first compared to predictable values from Hardy–Weinberg
equilibrium. In all cases, P-values less than 0.05 were considered to be statistically significant.

3. Results and discussion
The frequencies of CCR5-delta32, CCR2-64I and SDF13 A alleles were surveyed in a group of 200 blood donors from
the Island of Crete, Greece. Thirteen subjects (6.5%) were
found heterozygous giving an allele frequency of 3.25%,
Table 3
Genotypes and allelic frequencies of HIV/AIDS protective mutations in
SDF1 chemokine and CC chemokine-receptors genes within the Cretan
population
wt/wta

CCR5
CCR2
SDF1
a
b
c

wt/mtb

mt/mtc

n

%

n

%

n

%

187
157
104

93.5
78.5
52

13
39
73

6.5
19.5
36.5

–
4
23

–
2
11.5

Wild type homozygotes.
Heterozygotes.
Mutant type homozygotes.

Mutated allele
frequencies (%)
3.25
11.50
29.75

with a 95% confidence interval (CI) for conformity with
Hardy–Weinberg equilibrium of 0.74–5.7% (Table 3). No homozygous subjects were detected with CCR5-delta32 deletion. The low frequency of the allele was in accordance
with recent observations in South European populations. The
above allele has been reported to be quite common among
Caucasian–European populations but rather rare in Middle
East and completely absent in Africa (Liu et al., 1996; Samson et al., 1996; Libert et al., 1998; Martinson et al., 1997).
According to Libert et al. (1998), the CCR5-delta32 polymorphism is found all across Europe at different allele frequencies, with a North to South downhill gradient and lower
distribution in the regions of Southeast Mediterranean (Libert
et al., 1998). However, the host protection conferred by the
presence of the above allele against the viral entrance has
been well established, discrepancy remains concerning the
significance of this polymorphism in HIV-1 disease progression.
Genotyping of the CCR2-64I polymorphism revealed 4
homozygous (2%) and 39 heterozygous (19.5%) subjects
among the 200 PCR-RFLP analyzed samples giving an allele frequency of 11.5% (Table 3). The 95% CI for conformity
with Hardy–Weinberg equilibrium of this allele was 7–16%.
The CCR2-64I mutation occurs at more constant frequency
across racial groups (Voevodin et al., 1999; Martinson et al.,
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2000), while the allele distribution within European populations has been reported to be within a narrow range (6.5–17%)
(Table 1). Our results seem to be in accordance with the above
observation, indicating the presence of the protective allele
in 21.5% of the studied population. The CCR2-64I mutation
even at its heterozygous state is associated with delayed progression to AIDS, thus contributing to the genetic resistance
of the HIV-1 infected population developing AIDS (Smith et
al., 1997a,b; Martin et al., 1998; Kostrikis et al., 1998; Mulherin et al., 2003). The presence of this gene mutation leads to
a Val → Ile substitution at position 64 in the transmembrane
domain of the CCR2 protein, although this substitution is not
considered important enough to cause a change in the structure or function of the CCR2 receptor. Because of the close
proximity of the CCR5 and CCR2 genes on chromosome 3,
the CCR2-64I has been strongly linked to a mutation in the
CCR5 promoter; however, the presence of the CCR2-64I does
not appear to alter the expression of CCR5 and the mechanism of the protective effect remains unknown (Kostrikis et
al., 1998; Mariani et al., 1999).
The SDF1-3 A mutation was quite common within the
population studied. Twenty-three homozygous (11.5%) and
73 heterozygous (36.5%) subjects were detected positive for
the allele presence giving a high polymorphism frequency
of 29.75%, with a 95% confidence interval for conformity
with Hardy–Weinberg equilibrium of 23.3–36.2%. It must
be noted that the estimated rate of the SDF1-3 A polymorphism in Cretans is the highest among the studied European
populations (Table 1). The distribution of the SDF1-3 A allele
varies widely across ethnic groups with higher frequencies
observed in Southeastern Asian and Australian native populations (Winkler et al., 1998; Su et al., 1998, 1999; Voevodin
et al., 1999).
This polymorphism induces increased expression of SDF1
which competes with the HIV-1 virulent X4 and R5X4 strains
for binding to CXCR4 co-receptor of the target cells, thus delaying progression to the symptomatic phage of HIV-1 infection (Yonezawa et al., 2001). The strong correlation between
the presence of this mutation and resistance to AIDS as well
as the high frequency of the allele in natives of certain regions could make the use of the polymorphism, a valuable
and cost-effective tool for prognostic genotyping in HIV-1
infected individuals.
It is remarkable that 62.5% of the individuals tested carried at least one of the polymorphisms studied, particularly
those of CCR2-64I and SDF1-3 A in heterozygous or homozygous state. However, we did not find any statistically
significant association between the polymorphisms indicated
above (x2 = 0.015, d.f. = 1, P = 0.9). The selective mechanism
that led to the accumulation of these mutations remains unknown, although the selective advantage provided by this type
of mutations may well contribute to the overall resistance of
human populations to infectious diseases.
Summarizing, our data are in agreement with reports indicating the lower prevalence of the CCR5-delta32 mutation
in Southern Europe, although we indicate a higher frequency
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of the SDF-1 A allele in our samples compared to respective
rates obtained in other European populations. The finding
could contribute to the natural resistance of the population
to HIV infection and mostly to AIDS progression, and may
partially explain the low incidence of HIV/AIDS locally.
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Abstract
Introduction: Atherosclerosis, the underlying disorder of coronary artery disease
(CAD), is an inflammatory process involving multiple molecular pathways. Chemokine-mediated mechanisms are potent regulators of atherosclerosis. Genetic
variations that alter such signaling pathways could affect susceptibility to CAD.
We investigated the effect of 5 common variations of chemokine and chemokine
receptor genes (SDF1-3VA, CCR5-delta32, CCR2-64I, CX3CR1-V249I and CX3CR1T280M) on predisposition to CAD.
Materials and methods: The hypothesis was tested by screening the prevalence of
the above polymorphisms in 210 angiographically diagnosed CAD patients (152 with
history of acute coronary syndromes, 58 with stable disease) in comparison to 165
selected controls with negative coronary angiography. Genotyping was performed by
PCR/RFLP analysis.
Results: There were no significant differences among cases and controls concerning
allelic and genotypic frequencies of SDF1-3VA, CCR5-delta32, CCR2-64I and CX3CR1V249I variations. A borderline higher allelic frequency of the M280 variant was
observed in controls compared to CAD group (adjusted OR = 0.65, 95% CI: 0.35—0.99,

Abbreviations: CAD, coronary artery disease; PCR, polymerase chain reaction; RFLP, restriction fragment length polymorphism;
SDF-1, stromal cell derived factor-1; MCP-1, monocyte chemoattractant protein-1; RANTES, regulated on activation, normal T cell
expressed and secreted; LDL, low density lipoprotein; HDL, high density lipoprotein; SEM, standard error of the mean.
* Corresponding author. Tel.: +30 2810 394631; fax: +30 2810 394759.
E-mail address: spandidos@spandidos.gr (D.A. Spandidos).
0049-3848/$ - see front matter D 2006 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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p = 0.05). Subjects carrying at least one copy of the M280 allele were significantly
more common in the control group, suggesting an atheroprotective effect of this
variant (adjusted OR = 0.58, 95% CI: 0.35—0.97, p = 0.04).
Conclusions: The study confers additional data in the field of genetic predisposition
to CAD: it confirms the atheroprotective effect of the M280 variant in a completely
different population and supports the role of the fractalkine—CX3CR1 pathway in
atherosclerosis.
D 2006 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Introduction
Coronary artery disease is a complex, multifactorial
condition. Establishment and progression of the
disease is the outcome of interaction of various
environmental factors with individual’s genetic
background [1,2].
It is well established that atherosclerosis, the
underlying disorder of CAD, is an inflammatory
disease [3,4]. Accumulation and migration of
inflammatory cells (predominantly monocytes/
macrophages but also dendritic cells, T cells and
mast cells) into the vessel wall, in response to
vascular injury, is a fundamental event in the
process; however, the mechanisms by which leucocytes are attracted and attached to the arterial
wall are still under investigation. Several proinflammatory factors, cytokines and adhesion molecules have been implicated in the process [5]. It
has been proposed that disrupted gene expression
or altered protein formation of the above factors,
mainly induced by mutations, may contribute
positively or negatively to the establishment or
progression of CAD.
Small chemotactic cytokines such as chemokines, are known to be major regulatory proteins
in leukocyte trafficking and activation, thereby
playing an important role in the pathogenesis of
many inflammatory conditions, including rheumatoid arthritis, asthma, multiple sclerosis and transplant rejection [6—8]. Recent studies have also
identified several chemokines in atherosclerotic
lesions [9—11]. Experiments in gene knockout
animal models have revealed a role for members
of the CC and CX3C chemokine sub-families and
their receptors, as well as for the CXC receptor 2
(CXCR2) and its ligand in the establishment and
progression of atherosclerosis [12—16].
Monocytes have a key role in the formation of
atherosclerotic lesions, therefore, chemokines
with monocyte-chemoattractive specificity, are
good candidates for a primary role in experimental
atherosclerosis. MCP-1, and its receptor CCR2, is
probably the most well studied chemokine—receptor system in this field. Several studies in animal
models genetically deficient of the chemokine, or

the chemokine receptor showed reduction in
formation of lesions, while overexpression of
MCP-1 resulted in accelerated atherosclerosis
[15,16]. In the human CCR2 gene, G to A base
substitution has been detected, causing a valine to
isoleucine change in position 64 of the first
transmembrane domain of the protein. It is not
yet known whether the polymorphism results in a
dysfunctional mutated protein, as it is not associated with altered receptor expression [17]. Although several case-control studies have
associated the CCR2-64I polymorphism with a
lower risk for inflammatory diseases [17,18], there
are conflicting reports regarding its association
with CAD [19—21].
Fractalkine, the only member of the CX3C subfamily, has also been proposed to be involved in
the atherosclerotic process, since it can act both
as a chemotactic agent recruiting monocytes and
T-cells in the site of inflammation, and also as an
adhesion molecule contributing to the diapedesis
of leukocytes in inflamed tissues [22,23]. Unlike
most other chemokines, fractalkine exists in a
membrane-bound form attached to a mucin-like
stalk, as well as in a soluble form [22]. Immunochemistry studies have confirmed its expression in
monocytes/macrophages and endothelial and
smooth muscle cells within human atherosclerotic
coronary arteries [11,24]. By testing the potential
role of fractalkine in double knockout mice
(ApoE / , CX3CR1 / ), a significant decrease
in lesion size in aortic sinus, arch, and in thoracic
and abdominal aortas in animals lacking the
fractalkine—CX3CR1 signaling mechanism has been
detected [13,14]. Recent studies have also implicated fractalkine in platelet stimulation and
activation. Activated platelets have been shown
to exacerbate atherosclerosis in murine models of
atherogenesis [24].
Several studies have demonstrated the potential
association of two polymorphisms located in the
coding region of the CX3CR1 gene with a prevalence of CAD or acute coronary syndromes, but also
with cerebrovascular pathologies [25—30]. It has
been proposed that both these polymorphisms may
alter the receptor—ligand affinity, resulting in
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decreased CX3CR1—fractalkine pathway activity.
Specifically, the two non-synonymous single-nucleotide polymorphisms result in a valine to an
isoleucine substitution at codon 249 (V249I) and in
a threonine to methionine substitution in codon 280
(T280M), respectively. Complete linkage disequilibrium between the two polymorphisms has been
reported [25—27,29,30].
Several other chemokines have also been implicated in the process of atherosclerotic lesion formation. The role of RANTES and its receptor CCR5 in
atherosclerosis has been extensively investigated,
in animal models and genetic surveys, with controversial results. RANTES is expressed by T lymphocytes in advanced lesions, and is produced in human
transplant-associated accelerated atherosclerosis
by macrophages, lymphocytes, myofibroblasts and
endothelial cells [9,31]. CCR5 is expressed on
macrophages, Tcells and coronary endothelial cells,
as well as aortic SMCs, suggesting a possible role in
atherosclerosis [18]. It has been proposed that genetic changes in the CCR5/RANTES pathway, either
caused by mutations or by other factors, could
affect not only the well-studied HIV-1 infectivity but
also other inflammatory processes such as CAD.
Genetic studies based on screening of a 32 bp
deletion in the CCR5 receptor gene and its association with CAD, resulted in conflicting conclusions
[21,32].
SDF-1 chemokine, a well-known chemoattractant for lymphocytes and monocytes, is highly
expressed in human atherosclerotic plaques, inducing in parallel activation of platelets. Since
monocytes, lymphocytes, and platelets are involved in the pathogenesis of atherosclerosis, it
has been speculated that disruption of the SDF-1
signaling pathway may play a crucial role in this
process [10].
A single nucleotide mutation resulting in an
SDF-1 chemokine gene polymorphism, known as
SDF1-3VA, or CXCL12 has recently been identified.
The mutation concerns G to A substitution at
position 801 of the 3V-untranslated gene region,
and is assumed to upregulate the SDF-1 protein
expression [33]. However, recent studies revealed
no significant differences in genotypic or allelic
frequencies of SDF1-3VA polymorphism between
CAD patients and healthy controls [32].
Summarizing, atherosclerosis is an inflammatory
process involving certain chemokine mediated
responses. It is expected that genetic variations
that alter these responses could affect susceptibility to CAD. The present study explored the differences in the frequency of certain chemokine
polymorphisms between patients with established
CAD and disease free controls.
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Materials and methods
Patients and controls
Criteria of enrollment
Two hundred and ten patients, aged 36—79 (median
= 65) years, with significant CAD (defined as, more
than 70% stenosis in one or more epicardial
arteries) were randomly recruited among patients
who had undergone coronary angiography in the
Cardiology Department of the University Hospital of
Crete.
One hundred and sixty five subjects aged 33—80
(median = 65) years with no significant findings in
coronary angiography (defined as, less than 50%
stenosis in all epicardial arteries) were enrolled
and formed the control group (nsCAD). The control
group matched the CAD group in respect to age
and gender (male/female ratio: 3.2 : 1). Controls
were also selected to have at least one conventional predisposing factor of CAD (besides age and
gender).
All the subjects enrolled were Caucasian, Cretan
residents. Ethnic bias within the population studied
was minimised by excluding subjects from outside
Greece. Informed consent was obtained from all
the individuals that participated in the study. The
study protocol conforms to the ethical guidelines of
the 1975 Declaration of Helsinki as reflected in a
priori approval by the University Hospital of Crete
human research committee.
Clinical characteristics
Clinical characteristics including age, sex, smoking
habits, history of diabetes mellitus, dyslipidemia,
hypertension and family history, were correlated
with the studied polymorphisms (Table 1). Smoking
was defined as a current, or a prior history of
tobacco use. Diabetes was defined as a fasting
blood glucose level more than 126 mg/dl, or

Table 1 Clinical and epidemiological characteristics
of patients and controls
Male gender
Age (year)
Diabetes
Hypertension
Dyslipidemia
Smoking
Positive family history
Acute coronary syndromes

CAD (n = 210)

nsCAD (n = 165)

163 (77.6)
63.7 F 0.71
72 (34.3)
141 (67.1)
158 (75.2)
121 (57.6)
126 (60)
158 (75.2)

126 (76.4)
63.2 F 0.87
27 (16.4)4
90 (54.5)4
98 (59.4)4
70 (42.4)4
64 (38.8)4
—

Values are number of patients (%). Age is expressed as
mean F SEM.
4
p V 0.02.
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treatment with dietary modification, oral hypoglycemic agents or insulin at the time of the study.
Hypertension was defined as systolic blood pressure greater than 140 mmHg and/or diastolic
pressure more than 90 mmHg on at least three
occasions, or if such a diagnosis had been made in
the past and the patient was being treated with
medication, or lifestyle modification. To define
dyslipidemia for patients with unknown coronary
status prior to the study, the cutoff levels for the
general population were applied (fasting total
cholesterol greater than 240 mg/dl, or LDL levels
greater than 160 mg/dl, or HDL levels lower than
35 mg/dl, or treatment with lipid-lowering medication). For patients with established CAD prior to
the study, dyslipidemia was defined as treatment
with lipid lowering medication or dietary modification or lipid levels greater than those recommended by the Third Joint Task Force of European
and other Societies on Cardiovascular Disease
Prevention in Clinical Practice [34]. Parental
history of myocardial infarction was considered
as positive family history.
The presenting symptom of CAD was recorded
and the CAD group was further divided into one
group with positive history of an acute coronary
syndrome (acute myocardial infarction or unstable
angina) and one with chronic stable disease
(asymptomatic or stable angina).
Catheterization protocol
All coronary angiographies were performed using
femoral artery approach, by 6F injection catheters.
Data were stored in 35-mm cine-film and two
independent experienced observers visually estimated the lesions’ severity and the percentage of
stenosis.

Genotyping
Genomic DNA was extracted from 10 ml EDTAtreated venous blood samples using the standard
phenol/chloroform protocol [35]. All blood samples
were taken before catheterization. DNA purity was
assessed by a UV/VIS spectrophotometer evaluating
the A 260/A 280 ratio.
Genotyping for each of the studied polymorphisms was originally performed by PCR using pairs
of external primers framing the regions surrounding
the polymorphic genetic sites. The appropriate
conditions for each PCR reaction were described
previously [25,36].
Genotyping for CCR5-delta32 variation revealed a
302-bp DNA fragment for the wild-type allele,
whereas a 270-bp DNA fragment was formed
by the allele carrying the deletion. Allele assess-
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ment for the CCR2-64I, SDF1-3VA, CX3CR1-T280M and
CX3CR1-V249I polymorphisms was performed by
subjecting the corresponding PCR fragments to RFLP
analysis, as previously described [25,36].

Statistical analysis
Genotype distributions for each polymorphism
were first compared to values predicted by Hardy—
Weinberg equilibrium by v 2 analysis. Haplotypes
were calculated and linkage disequilibrium was measured using the classical statistic, disequilibrium
coefficient.
To assess the extent of each genotype’s association with coronary artery disease, odds ratios
(OR) with 95% confidence intervals (CIs) were
estimated by logistic regression analysis. To provide separate odds ratios for each genotype, the
most common genotype was considered as the
reference group. Adjustment for the patients’
conventional risk factors (age, gender, smoking
status, diabetes mellitus, hypertension, dyslipidemia, and family history) was performed by including these covariates in a second set of logistic
regression models. The independent effect of the
I249 and M280 alleles on predisposition to CAD was
further calculated by including both the above
variables and conventional risk factors in a
multiple logistic regression analysis. Using our
sample size, the study had a power of 80% to
detect a 2.0-fold increase of OR assuming a 20%
prevalence of the rare allele in the control group
at an a of 0.05.
Numerical values are expressed as means F SEM,
and differences between means were compared by
the 2-tailed unpaired Student’s t test. In all cases,
p values less than 0.05 were considered to be
statistically significant. The analyses were performed using SPSSv10 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).

Results
The prevalence of CCR2-64I, CCR5-delta32, SDF13VA, CX3CR1-T280M and CX3CR1-V249I polymorphisms was analyzed in 210 patients with CAD of
various severity and 165 control samples angiographically diagnosed for non-significant CAD
(nsCAD). Genotyping was performed either by
PCR alone, or in combination with RFLP analysis.
The genotypic and allele frequencies for all the
studied variations are shown in Table 2. Genotype
frequency distributions were in agreement with
the Hardy—Weinberg equilibrium in all studied
polymorphisms for both the disease and control
groups.

Effects of polymorphisms in chemokine ligands and receptors on susceptibility to CAD
Table 2
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Allelic and genotypic frequencies in cases and controls

Genotype

Cases

CCR5-delta32
wt/wt
wt/delta32
delta32/delta32
Mutant allele frequency
CCR2-64I
V/V
V/I
I/I
V/I + I/I
Mutant allele frequency
SDF1-3VA
wt/wt
wt/3VA
3VA/3VA
wt/3VA + 3VA/3VA
Mutant allele frequency
CX3CR1-T280M
T/T
T/M
M/M
T/M + M/M
Mutant allele frequency
CX3CR1-V249I
V/V
V/I
I/I
V/I + I/I
Mutant allele frequency

210
195
15
0
0.036
210
154
49
7
56
0.15
208
106
83
19
102
0.29
210
159
48
3
51
0.128
210
111
81
18
99
0.278

n

Controls
%
92.9
7.1

73.3
23.3
3.3
26.7

51
39.9
9.1
49

75.7
22.9
1.4
24.3

52.9
38.6
8.5
47.1

n
165
154
11
0
0.033
165
125
39
1
40
0.124
164
87
66
11
77
0.27
165
109
53
3
56
0.178
165
86
59
20
79
0.3

Crude OR

95% CI

Adjusted OR

95% CI

p

1.00
1.08

0.48—2.41

1.00
0.64

0.25—159

0.36

1.07

0.49—2.37

0.63

0.25—1.67

0.4

75.8
23.6
0.6
24.2

1.00
1.02
5.68
1.14
1.24

0.63—1.65
0.69—46.8
0.71—1.82
0.82—1.9

1.00
0.99
3.17
0.96
0.96

0.58—1.7
0.36—27.4
0.56—1.65
0.58—1.75

0.98
0.29
0.9
0.85

53.1
40.2
6.7
46.9

1.00
1.03
1.42
1.09
1.09

0.67—1.59
0.64—3.14
0.72—1.64
0.79—1.5

1.00
1.01
1.45
1.065
1.02

0.62—1.63
0.6—3.48
0.68—1.68
0.7—1.67

0.98
0.4
0.78
0.9

66.1
32.1
1.8
33.9

1.00
0.62
0.69
0.62
0.68

0.39—0.98
0.14—3.46
0.39—0.98
0.45—1.0

1.00
0.58
0.61
0.58
0.65

0.35—0.98
0.11—3.37
0.35—0.97
0.35—0.99

0.045
0.57
0.04
0.05

52.1
35.8
12.1
47.9

1.00
1.06
0.69
0.971
0.9

0.69—1.65
0.35—1.4
0.64—1.46
0.66—1.24

1.00
1.22
0.59
1.08
1.02

0.75—2.01
0.31—1.47
0.68—1.69
0.68—1.8

0.43
0.32
0.76
0.8

%
93.3
6.7

All OR and p values concerning genotypes refer to comparison with the most common genotype. Allelic frequencies refer to number
of mutant alleles divided by total number of chromosomes. Adjusted OR have been corrected for age, gender, presence of
hypertension, diabetes mellitus, dyslipidemia, positive family history, and smoking habits. wt: wild type.

After adjustment for established risk factors,
comparison of CAD group with controls for the
T280M transition in the CX3CR1 gene revealed a
borderline difference in the allelic frequency
( p = 0.05). To estimate the disease risk associated
with each genotype, logistic regression analysis was
performed. Crude and adjusted odds ratios for
coronary disease in relation to each genotype are
presented in Table 2. The M280 allele in heterozygote state was found to be weakly associated with
reduced risk of CAD ( p = 0.045). However, the best
statistical significance was obtained for the M280
allele-containing genotypes (T/M + M/M), using as
baseline risk the wild-type homozygous genotype
(T/T) ( p = 0.04). Adjustment for the conventional
vascular risk factors produced no change in the
result, suggesting that this polymorphism is an
independent determinant of CAD risk. No other
genotype grouping gave statistically significant
results. The above findings suggest higher susceptibility of the wild-type genotype for CAD compared
to genotypes carrying at least one copy of the
M280 allele.

The effect of the M280 allele on clinical presentation of CAD was also investigated. Based on
clinical presentation of CAD, subjects were divided
into those presenting with acute coronary syndromes (ACS) and those who did not. Comparison
of genotype and allele frequencies of the T280M
transition in the CX3CR1 gene between patients
with stable disease and patients with history of ACS
gave no statistically significant results. The fre-

Table 3 Conventional CAD risk factors according to
CX3CR1-T280M polymorphism
Risk factor

T/T (n = 268)

T/M or M/M (n = 107)

Agea
Gender male (%)
Diabetes (%)
Hypertension (%)
Dyslipidemia (%)
Smoking (%)
Positive family
history (%)

63.3 F 0.609
210 (78.3)
73 (27.2)
159 (59.3)
176 (65.6)
136 (50.7)
136 (50.7)

62.7 F 0.561
79 (73.8)
26 (24.3)
72 (67.2)
80 (74.7)
55 (51.4)
54 (50.4)

a

Mean age F SEM P values not significant in all categories.
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Haplotype frequencies in cases and controls

Haplotype

Cases

Controls

n

%

n

%

V249T280
I249T280
I249M280
Total

303
63
54
420

72.1
15
12.8

231
40
59
330

70
12.1
17.8

Crude OR (95% CI)

Adjusted OR (95% CI)

p

1.0
1.2 (0.78—1.85)
0.69 (0.46—1.05)

1.0
1.22 (0.78—1.9)
0.66 (0.43—1.03)

0.39
0.065

Values (n) refer to number of chromosomes (420 for case patients and 330 for control subjects). All OR and p values concerning
haplotypes refer to comparison with the most common haplotype V249T280). Adjusted OR values have been corrected for age,
gender, presence of hypertension, diabetes mellitus, dyslipidemia, positive family history and smoking habits.

quency of M280 containing genotypes (T/M or M/M)
in the ACS group was 21.5% vs. 32.7% in the stable
disease group, adjusted OR = 0.62, 95% CI: 0.36—
1.1, p = 0.2.
Conventional risk factors of CAD were found
significantly more frequently among cases than
controls. Multivariate logistic regression analysis
showed factors, such as diabetes mellitus, hypertension, dyslipidemia, smoking and positive family
history, to be independently correlated with CAD
(Table 1). When both I249 and M280 were included
in the above multivariate logistic regression model,
the presence of M280 allele was found to be an
independent atheroprotective factor (OR = 0.42,
95% CI: 0.22—0.83, p = 0.013) while, concerning
the I249 allele, no independent association with
CAD was established (OR = 1.34, 95% CI: 0.72—2.5,
p = 0.36). There were no significant differences
between the two genotype subgroups (presence
or absence of the M280) in respect to age or any
other established CAD risk factors (Table 3).
Genotyping of V249I and T280M polymorphisms
of the CX3CR1 gene confirmed the complete
linkage disequilibrium between the two variations,
revealing 3 haplotypes (V249T280, I249T280 and
I249M280) and 6 combined genotypes of the 9
theoretically possible (Table 4). I249M280 is the only
M280 containing haplotype. Nevertheless, the
I249M280 haplotype was found more commonly in
controls than cases (using as baseline risk the
common V249T280 haplotype) with borderline values
under the cut-off point of significance (adjusted
Table 5
Genotype

1
2
3
4
5
6
Total

OR = 0.66, 95% CI: 0.43—1.03; p = 0.065) (Table 4).
In contrast to the atheroprotective role of the
M280 allele, no genotypic or allelic correlation
between the V249I variants and presence or
clinical presentation of CAD was established (Table
2). However, comparison between CAD and nsCAD
groups for an atheroprotective combinational contribution of certain genotypes of the indicated
variations, revealed no statistically significant
results (Table 5).
Concerning the CCR2-64I, CCR5-delta32, and
SDF1-3VA gene variations, no statistically significant differences were observed in allelic or
genotypic frequencies among cases and controls
(Table 2).

Discussion
Case-control studies have provided evidence for
genetic variations in chemokine, or chemokine
receptor genes affecting susceptibility to CAD
[25—27,32]. However, retrospective case-control
studies may have flaws in certain aspects, which
may lead to unreliable conclusions.
In order to eliminate possible bias, we carefully
selected both our CAD and control groups. Presence
of CAD was confirmed, or excluded by coronary
angiography. Since age and gender are important
risk factors of CAD, the control sample was
matched to the patient group regarding these
factors. We also excluded from our control group

Combined genotypes of the studied CX3CR1 variations between groups
V249I

V/V
I/I
I/I
I/I
V/I
V/I

T280M

T/T
T/T
M/M
T/M
T/M
T/T

Cases

Controls

n

%

n

%

111
6
3
9
39
42
210

52.8
2.9
1.4
4.3
18.6
20

86
1
3
16
37
22
165

52.1
0.6
1.8
9.7
22.4
13.3

OR

95% CI

p

1.00
4.65
0.78
0.44
0.82
1.47

0.55—39.3
0.15—3.93
0.18—1.03
0.48—1.38
0.82—2.66

0.2
0.54
0.06
0.27
0.24

Unadjusted OR values are presented. All OR and p values refer to comparison with the most common genotype.
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subjects lacking at least one other conventional
predisposing factor. In addition, the present study
is the first performed in a South Eastern European
country with unique cardiovascular risk profile in
comparison to West European or North American
countries [34].

CX3CR1-related polymorphisms and CAD
Our findings indicate a borderline lower frequency
of the M280 allele in CAD group compared to
controls ( p = 0.05). The T/M genotype was more
common in controls than cases ( p = 0.045). However,
the best statistical significance was obtained for
the T/M + M/M genotypes using as baseline risk the
T/T genotype ( p = 0.04), suggesting an atheroprotective effect of the M280 allele. Subjects carrying
the M280 mutant allele seem to be less susceptible
to CAD compared to those with the wild-type.
Although the observation remains within borderline
statistical significance, it is a noteworthy effect
of a single genetic polymorphism on a complex and
multifactorial condition such as CAD.
Despite the fact that no difference between ACS
and the stable disease group was observed
concerning the presence of M280 containing genotypes, the study lacks sufficient power to establish
a negative association of the M280 allele and CAD’s
clinical presentation. Additionally, in a recent study
by Niessner et al., conducted in 720 individuals with
significant CAD, a protective effect of M280 allele
was established on the occurrence of ACS [28].
When both M280 and I249 were included in the
same multiple logistic regression model, M280
retained its atheroprotective effect (independently
of established CAD risk factors) while no significant
results were obtained concerning the independent
association of I249 allele and CAD. Nevertheless,
we must restate that our study lacks sufficient
power to establish a negative association, especially in a multivariate model such as the above.
Haplotype analysis revealed as expected a
predominance of the I249M280 haplotype in controls
taking as baseline risk the common V249T280 haplotype. Nevertheless, this association did not exceed
the cut-off point of statistical significance, even
after adjustment for conventional cardiovascular
risk factors ( p = 0.065).
In a large cohort, McDermott et al. showed in
vitro that CX3CR1-M280 mutant form of the chemokine receptor CX3CR1 is defective in adhesive and
chemotactic activity. In the same study the potential effect of this defect was tested in a population
based prospective cohort and resulted in association with significantly lower risk of CVD [27]. Our
study is consistent with those results and provides
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additional evidence for the atheroprotective effect
of the M280 variation. In addition, there were no
significant differences in any established risk
factors when the cohort was stratified by the
presence or absence of the M280 allele.
The evidence provided by the literature, regarding the potential atheroprotective role of the
CX3CR1-I249 allele, is diverging. Large cohorts,
such as the one described above, were performed
to identify the possible importance of prediction of
common mutations in myocardial infarction failed
to confirm association of CAD with the I249 variant
[27,37], whereas other independent studies have
demonstrated significant correlation of I249 allele
with atheroprotection [25,26]. Although there is
convincing evidence of the CX3CR1—fractalkine
pathway implication in CAD through animal model
studies, the population based genetic cohorts
provide confusing data. While the two common
variations of the fractalkine—receptor gene seem
to be similarly implicated in susceptibility to CAD,
the complete linkage disequilibrium of M280 and
I249 alleles makes it difficult to distinguish the
independent contribution of each polymorphism.
Despite the observed predominance of the M280
allele in our control sample, similar significant
predominance was not confirmed for the I249 allele
in this study. Furthermore, comparison of CAD and
nsCAD groups for an atheroprotective combined
contribution of certain genotypes of the indicated
variations, revealed no statistically significant
results. However, the analysis presented in Table
5 has limited power and larger studies have to be
conducted to evaluate the independent effect of
rare combined genotypes on CAD predisposition.
Finally, in studies conducted in different population samples, the estimated allele frequencies of
the above polymorphisms in controls are reported
to be within a narrow range of 0.28—0.30 and
0.15—0.20 for V249I and T280M, respectively. Our
results are in accordance with those observations.

Contribution of other chemokine gene
variations to CAD
No significant differences were observed in allelic
or genotypic frequencies concerning the CCR2-64I,
CCR5-delta32 and SDF1-3VA variations, between
cases and controls.
The CCR2-64I variation has been associated with
increased risk of myocardial infarction [19,38].
However, a study by Szalai et al. reported reduced
risk of severe CAD in patients carrying the 64I allele
[32]. Two other studies resulted in non-significant
association between the mutation and CAD [21,27].
We find no evidence to support any linkage between
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the V64I variation of the CCR2 and susceptibility to
CAD. Despite evidence for a protective role of the
CCR5-delta32 deletion in HIV infection, the role of
the mutation in CAD requires further investigation
[21,32,39]. In our study, no correlation between the
mutation and susceptibility to CAD was found. This
could be due to the very low allele frequency in our
study samples. For such rare polymorphisms, larger
cohorts need to be performed.
Data are scarce on the SDF1-3VA variant and
susceptibility to CAD. Szalai et al. tested the
potential effect of the mutation [32] concluding
no correlation. Our results are in accordance with
those previous observations.
The important issue is whether such genetic
information could be useful in diagnostic and
disease management practices. Based on both our
findings and results provided by other similar
cohorts, there is convincing evidence suggesting
that T280M variation could be used as a prognostic
marker for CAD. In addition, the present data
underline the role of the fractalkine-mediated
pathway in atherosclerosis, thus rendering it a
potential therapeutic target.
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Abstract Fractalkine/CX3CR1 pathway is considered a major modulator of
atherosclerosis. In the present study, expression of CX3CR1 on PBMCs/monocytes of
healthy individuals and coronary artery diseased patients was initially assessed by
flow cytometry. Effects of pre-inflammatory cytokines interferon (INF)-γ and tumor
necrosis factor (TNF)-α on expression of CX3CR1 and a single representative of each
major chemokine family (CCR5 and CXCR4) were further assessed in three cell
models: THP-1 monocytes, Jurkat T lymphocytes and primary monocytes isolated
from healthy donors. Finally, effects of angiotensin-converting enzyme (ACE)
inhibitors captopril, lisinopril and angiotensin receptor blocker (ARB) losartan on
chemokine receptor expression were evaluated in the same cell models either in a
naive or stimulated state. INF-γ significantly affected the chemokine receptor
phenotype of THP-1 cells by increasing the rate of CX3CR1-positive cells. Pretreatment with the ACE inhibitors, captopril and lisinopril, and the ARB, losartan, did
not influence these effects. Captopril and lisinopril similarly had no effect on either
stimulated or naive primary monocytes. Yet, a small but repeatable increase in
CX3CR1 expression after treatment with losartan was noted. Nevertheless, the latter
observation did not retain statistical significance after applying the Bonferroni

Abbreviations: Ang, angiotensin; ACE, angiotensin-converting enzyme; FKN, fractalkine; PBMC, peripheral blood
mononuclear cell; CAD, coronary artery disease; ARB, angiotensin receptor blocker; INF-γ, interferon γ; TNF-α, tumor
necrosis factor-α.
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correction. In conclusion, our data did not indicate any significant effect of the ACE
inhibitors on the chemokine receptor phenotype of monocytes.
© 2007 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Introduction
Atherosclerosis is a chronic inflammatory process of
the vascular wall [1]. It is mainly preceded through
interaction of monocytes with endothelial cells and
involves chemokine signaling and adhesion molecule
responses on both types of cells. Several chemokine
ligands and receptors have been extensively investigated and have been proved to be involved in a
more disease-specific way in atherosclerosis [2–4].
Activation of the renin–angiotensin system as a
result of impaired endothelial function plays an
important role in the initiation and progression of
atherosclerosis through multiple mechanisms. Renin,
a proteolytic enzyme produced and stored in the
granules of the juxtaglomerular cells surrounding the
afferent arterioles of glomeruli in the kidney, acts on
a circulating A2 globulin, angiotensinogen, to form
the decapeptide angiotensin I (Ang-I). Ang-I is
transformed by the angiotensin-converting enzyme
(ACE) to angiotensin II (Ang-II) by removing the two Cterminal amino acids. Ang-II can be converted to form
the heptapeptide Ang-III [5].
Recent studies indicate that Ang-II, the most
active component of the renin–angiotensin system,
has significant pre-inflammatory functions in the
vascular wall, including production of reactive
oxygen species, inflammatory cytokines, and adhesion molecules [5–10].
ACE is a 15-kDa dipeptidyl carboxypeptidase
considered to play a central role in the maintenance
of blood pressure and the regulation of fluid and
electrolyte homeostasis mainly through the formation of Ang-II. ACE is present in many tissues
including: leukocytes, alveolar macrophages, and
peripheral monocytes [5,11].
Therapeutic strategies for cardiovascular disease
include agents that reduce Ang-II activity with ACE
being the most important therapeutic target. ACE
inhibitors interfere with the renin–angiotensin
system and reduce the risk of cardiovascular events,
exerting various beneficial actions on cardiac and
vascular structures beyond their blood pressurelowering effects [12–14]. In experimental models,
ACE inhibitors reduce atherogenesis through various
mechanisms including antiproliferative effects on
vascular smooth muscle cells, inhibitory effects on
platelet activation, modulation of pre-inflamma-

tory signals, reduction of macrophage accumulation, and improvement of endothelial function [15–
17]. Subsequent studies have shown that Ang-II
receptor antagonists (ARBs) also possess similar
beneficial actions [18–20].
However, the regulatory effects of ACE inhibitors
and ARBs on chemokine receptor expression in
monocytes have not been fully studied.
We have proposed that the ability of ACE
inhibition to enhance survival of cardiovascular
patients may be related to decreased chemokine
activity and suppression of immune response to
endothelial stimuli, especially regarding chemokine
pathways implicated in atherosclerosis in a more
disease-specific way.
Through its unique structural and functional
characteristics, fractalkine (FKN) displays properties of both chemokines and adhesion molecules
[21,22]. It also possesses chemoattractant activities
for both monocytes and Tcells and is up-regulated in
cytokine-stimulated endothelial cells [21]. Immunochemical studies have confirmed its expression in
monocytes/macrophages, endothelial and smooth
muscle cells (SMCs) in human atherosclerotic coronary arteries [23]. Lucas et al. reported that SMCs
in the neointima of human atherosclerotic plaques
express CX3CR1 and demonstrated that primary
cultured human coronary artery SMCs migrate
toward FKN [24]. Combadiere et al. tested the potential role of the FKN/CX3CR1 pathway in atherosclerosis using double knockout mice (ApoE−/−,
CX3CR1−/−), and yielded a significant decrease in
lesion size in animals lacking the FKN/CX3CR1
signaling mechanism [25]. Furthermore, the FKN/
CX3CR1 pathway has also been implicated in platelet
stimulation and activation. Schafer et al. demonstrated that platelets from rats, pre-incubated
with FKN, had increased the P-selectin surface
expression. Also, pre-incubation with FKN enhanced
platelet adhesion to collagen and fibrinogen [26].
To support the hypothesis of enhanced chemokine
receptor activity on peripheral blood mononuclear
cells (PBMCs) during the development of atherosclerosis, in the present preliminary study, we evaluated the
surface expression of CX3CR1 on PBMCs of coronary
artery disease (CAD) patients compared to healthy
controls. We further attempted to determine whether
ACE inhibitors could decrease monocyte bioactivity
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through alteration of CX3CR1 expression. Since,
activated T lymphocytes and monocytes/macrophages are the PBMC subpopulations most actively
implicated in atherosclerosis, the expression of
CX3CR1 along with the expression of a representative
receptor of each major chemokine family (CCR5 and
CXCR4) was assessed by flow cytometry in a monocytic
and a T lymphocyte cell line under treatment with the
ACE inhibitors, captopril and lisinopril, and the ARB,
losartan. Results derived from cell-line models were
re-evaluated in PBMC subpopulations. In order to
better mimic an inflammatory microenvironment,
effects of renin–angiotensin inhibitors were also
evaluated in interferon (INF)-γ and tumor necrosis
factor (TNF)-α-treated cells.

Materials and methods
Patients and controls
Thirteen patients suffering from coronary artery
disease were recruited from the Department of
Cardiology of the University Hospital of Crete.
Disease severity was assessed by coronary angiography and blood samples were obtained before the
procedure. All the participants had a recent history
of an acute coronary syndrome (3 weeks to 3 months
prior to angiography). The control group consisted
of the same number of drug naive healthy volunteers with a negative history of coronary artery
disease or other atherosclerotic complications as
was indicated after a medical interview and a
review of their medical records. Informed consent
was obtained from all the participants. The study
was approved by the institute's ethics committee.
Ten millilitres of heparinized blood was collected
from both groups. After density gradient centrifugation with the use of Ficoll-Paque (Amersham–
Pharmacia, Uppsala, Sweden) the PBMC layer was
removed, washed twice with phosphate-buffered
saline (PBS), and re-suspended in RPMI 1640
containing 10% fetal bovine serum [27]. Clinical
and epidemiological characteristics of patients are
summarized in Table 1.
Chemokine receptor phenotype of isolated PBMCs
was assessed by flow cytometry. The chemokine
receptor phenotype of the monocyte subpopulation
was assessed by re-evaluating fluorescence intensity
and rate of chemokine receptor-positive cells in the
monocyte gates of flow cytometer density plots.

Cell cultures
THP-1 cells, a myelomonocytic cell line, were
cultured in RPMI 1640 medium supplemented with

3
Table 1 Clinical and epidemiological characteristics
of patients and controls
Age (median, range)
Male gender, n (%)
Diseased vessels (mean ± SD)
Acute coronary syndromes,
n (%)
non-Q MI, n (%)
STEMI, n (%)
UA, n (%)
Diabetes, n (%)
Hypertension, n (%)
Dyslipidemia, n (%)
Smoking, n (%)
Positive family history, n (%)
Total (n)

Cases

Controls

75 (57–89)
8 (62)
2.2 ± 0.9 a
13 (100)

35 (18–59)
10 (77)
–b
–

3 (23)
9 (69)
1 (8)
5 (38)
9 (69)
12 (92)
7 (54)
7 (54)
13

–
–
–
–
–
13

non-Q MI: non-Q wave myocardial infarction.
STEMI: ST elevation myocardial infarction.
UA: unstable angina.
a
Assessed by coronary angiography.
b
Assessed by reviewing medical history.

10% decomplemented FBS and 2 mM glutamine,
25 mM HEPES, penicillin (50 U/ml), and streptomycin (50 U/ml).
Jurkat is an HTLV-1-negative acute T cell leukemia human cell line. Jurkat T lymphocytes were
cultured in RPMI 1640 supplemented with 10% FBS,
4 mM glutamine, penicillin (50 U/ml), and streptomycin (50 U/ml).
Both cell lines were cultured at a density of up to
500,000 cells/ml, at 37 °C in a humidified 50 ml/l
CO2 atmosphere.
Human peripheral blood mononuclear cells were
isolated from buffy-coats drawn from three volunteers with no prior history of atherosclerotic
complication and no cardiovascular risk factors,
using density gradient centrifugation as described
before.
Peripheral blood monocytes were isolated by
further subjecting PBMCs to negative magnetic
sorting analysis using an appropriate isolation kit
(Miltenyi Biotec Bergisch Gladbach, Germany).
The isolated monocytes were more than 90%
pure, as determined by the morphology and
expression of the CD14 antigen assessed by flow
cytometry.
Cells were pre-treated with ACE inhibitors
captopril (Alexis biochemicals California, USA)
(100 μM), lisinopril (LKT laboratories, Minnesota,
USA) (100 μM) and Ang-II receptor blocker losartan
(LKT laboratories, Minnesota, USA) (100 μM) in the
presence or absence of pre-inflammatory cytokines
INF-γ (Sigma, USA) and TNF-α (Sigma, USA). Four
time points were initially evaluated: 4, 8, 24
and 72 h. Optimal concentrations of the studied
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substances and cytokines were derived from a set of
preliminary experiments.

Flow cytometry
Expression of chemokine receptors CCR5 and CXCR4
were evaluated by flow cytometry using anti-CCR5
and anti-CXCR4 phycoerythrin (PE) conjugated
antibodies (BD bioscience, Franklin Lakes USA).
Surface expression of CX3CR1 was evaluated by
initially staining cells with anti-CX3CR1 rabbit antihuman IgG monoclonal antibody (e-bioscience,
California, USA) and further subjecting them to
incubation with mouse anti-rabbit IgG fluoresceine
isothiocyanate (FITC)-conjugated secondary antibody (Santa Cruz Biotechnology, California, USA)
before analysis on a FACScan flow cytometer
(Becton Dickinson, New Jersey, USA). In all cases,
the intra-assay coefficient of variation (CV) was
less than 5% while the inter-assay CV was less than
10%.

Statistical analysis
Rates of chemokine receptor-positive cells are
presented as mean values ± standard deviation
(SD). The two-tailed t-test was used to compare
mean rates of CX3CR1+ cells in patients and controls.
The paired sample t-test was applied to evaluate the
differences in the rate of chemokine receptorpositive cells before and after treatment with the
studied substances. p Values less than 0.05 were
considered statistically significant. All significant
associations were further corrected for multiple
testing by applying a Bonferroni correction dividing
the significance level by the number of tested
variables. The uncorrected p values (pu) are pre-

Figure 1
controls.

sented and significances are re-evaluated and
discussed after applying the Bonferroni correction.
Using our sample size, the study had a power of more
than 0.8 to detect more than a 15.5% deference in
the percentages of chemokine-positive cells, at an α
of 0.05.

Results
Chemokine receptor phenotype of naive or stimulated cells was evaluated by flow cytometry. All
experiments in cell lines were conducted in triplicates and mean values ± standard deviation (SD) are
presented.

Chemokine receptor expression on CAD
patients and healthy controls
CX3CR1 surface expression was assessed by flow
cytometry in PBMCs of 13 CAD patients and 13
selected controls. Higher rate of CX3CR1+ cells was
observed in CAD patients as compared to controls
(13 ± 12.4 vs. 9 ± 6). The difference was enhanced
beyond the limit of statistical significance when
CX3CR1 expression was evaluated in the monocyte
gate (35.5 ± 19.3 vs. 19.8 ± 7.5, p = 0.01) (Fig. 1).

Pre-inflammatory cytokines and
chemokine receptor phenotype
THP-1 cells
The expression of CXCR4, CCR5 and CX3CR1 on
monocytic THP-1 cells was evaluated by flow
cytometry. Two parameters were evaluated: fluorescence intensity and percentage of positive
staining cells. The rate of unstimulated CCR5+,

Mean rate ± SD of CX3CR1-positive cells of PBMCs and monocytes of coronary artery diseased patients and healthy
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CXCR4+ and CX3CR1+ THP-1 cells was: 9.7 ± 3.1,
59.3 ± 5.6, and 45.1 ± 10.1, respectively (Fig 2).
Interferon-gamma significantly affected the chemokine receptor phenotype of THP-1 cells by producing
a 40.8% increase in CX3CR1+ THP-1 cells (Fig 2). The
latter observation retained statistical significance
even after applying the Bonferroni correction
(45.1 ± 10.1 vs. 63.4 ± 9.8, pu = 0.006). In all cases,
maximum effect was observed after 24-h incubation.

unaffected by pre-incubation of captopril, lisinopril
and losartan (Table 2).

Jurkat cells
The rate of unstimulated CCR5+, CXCR4+ and
CX3CR1+ Jurkut cells was: 16.1 ± 4.7, 99.5 ± 0.9 and
11.4 ± 10.3 respectively and remained unchanged
after stimulation with INF-γ and TNF-α.

Primary (MAC isolated) monocytes from healthy
donors
Percentages of CCR5+, CXCR4+ and CX3CR1+ primary
monocytes from healthy donors (n = 3) were 3.2 ±
0.7, 55.3 ± 3.9 and 49.2 ± 3.7 remained unaffected
after incubation with captopril and lisinopril. Nevertheless, 24-h treatment of primary monocytes with
losartan enhanced the rate of CX3CR1+ cells (49.2 ±
3.7 vs. 56.8 ± 1.2, pu = 0.02). Nevertheless, the latter
observation did not maintain statistical significance
after applying the Bonferroni correction.

Primary monocytes from healthy donors
Monocytes were isolated by negative selection
applying magnetic sorting analysis.
Percentages of CCR5+, CXCR4+ and CX3CR1+
primary monocytes from healthy donors (n = 3) were
3.2 ± 0.7, 55.3 ± 3.9 and 49.2 ± 3.7 and remained
unaffected by INF-γ and TNF-α.

Jurkat cells
No effect was recorded regarding the rate of CCR5+,
CXCR4+ and CX3CR1+ and mean fluorescence
intensity of stimulated or unstimulated Jurkut
cells after pre-incubation of captopril, lisinopril
and losartan.

Discussion

ACE inhibition–angiotensin receptor
blocking and chemokine receptor phenotype

Renin–angiotensin system and
atherosclerosis

THP-1 cells
The rate of CCR5+, CXCR4+ and CX3CR1+ and mean
fluorescence intensity of THP-1 cells remained

ACE, beyond the control of blood pressure mainly
through modulation of the renin–angiotensin–
aldosterone system, is also implicated in vascular

Figure 2

Mean rates ± SD of chemokine positive THP-1 cells under treatment with INF-γ (Á) and TNF-α (B).
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Table 2

Effects on rate of chemokine positive cells after treatment with the studied substances
THP-1

INF-γ
TNF-α
Captopril
Lisinopril
Losartan
INF-γ+ captopril
INF-γ+ lisinopril
INF-γ+ losartan
TNF-α+ captopril
TNF-α+ lisinopril
TNF-α+ losartan

Jurkut

Primary monocytes

CCR5

CXCR4

CX3CR1

CCR5

CXCR4

CX3CR1

CCR5

CXCR4

CX3CR1

↑↑↑
–
–
–
–
↑↑↑
↑↑↑
↑↑↑
–
–
–

↑
↑
–
–
–
↑
↑
↑
↑
↑
↑

↑ ⁎⁎
–
–
–
–
↑ ⁎⁎
↑ ⁎⁎
↑ ⁎⁎
–
–
–

–
–
–
–
–
○
○
○
○
○
○

–
–
–
–
–
○
○
○
○
○
○

–
–
–
–
–
○
○
○
○
○
○

–
–
–
–
–
○
○
○
○
○
○

–
–
–
–
–
○
○
○
○
○
○

–
–
–
–
↑⁎
○
○
○
○
○
○

↑↑↑ More than 50% increase.
↑↑ 30–49% Increase.
↑ 10–29% Increase.
– Less than 10% increase.
○ Not evaluated.
pu: Uncorrected p values.
⁎ pu b 0.05.
⁎⁎ pu b 0.01.

inflammation and has been demonstrated to activate NF-κB and trigger the expression of proinflammatory genes involved in the pathogenesis of
atherosclerosis [28,29].
Local renin–angiotensin systems have been
reported in several tissues including the vascular
endothelium, the brain and the heart. Monocytes
have been reported to synthesize and release
angiotensinogen, angiotensins I and II, as well as
ACE and they also express angiotensin (AT1) receptor
1. It is therefore plausible that under appropriate
conditions, monocytes generate ACE, angiotensin II
is formed, and activation of AT1 receptor occurs
[30]. Thus, monocytes seem to possess an autonomous self-regulating renin–angiotensin system capable of activating their own AT1 receptors.

Cytokines and atherosclerosis
TNF-α, a product of activated macrophages/monocytes, may play an important part in modulating the
structure and function of the heart in health and
disease. This pro-inflammatory cytokine has been
implicated in the pathogenesis of heart failure,
acute myocardial infarction, atherosclerosis, myocarditis, cardiac allograft rejection, and sepsis
[31–35].
The cytokine INF-γ belongs to the family of
interferons which are closely related by their ability
to protect cells from viral infections. INF-γ has a
lower specific antiviral activity but presents more
immunomodulatory properties than the type I
interferons [36]. It has been demonstrated that

among others INF-γ up-regulates chemokine-based
recruitment of monocytes, T cells, eosinophils and
basophils, cellular adhesion, cytokine production,
apoptosis and lymphocyte activation [37].
In concert with other pro-inflammatory cytokines, INF-γ and TNF-α are critical mediators of
atherosclerosis in murine models [38], being crucial
in the establishment of the inflammatory microenvironment that promotes accumulation and activation of monocytes/macrophages in the arterial
wall.

Fractalkine/CX3CR1 and atherosclerosis
Fractalkine or CXCL1 is the only currently known
member of the CX3C chemokine subfamily. It
exists as membrane-bound and in soluble form.
Soluble FKN has been proved to be an efficient
chemoattractant for monocytes and natural killer
cells. The receptor of FKN (CX3CR1) is a seventransmembrane domain G-protein-coupled receptor. FKN binds to it with high affinity activating
intracellular signaling and directly mediating monocyte adhesion [21–23]. Through its exceptional
structural characteristics, FKN displays properties
of both chemokine and adhesion molecules [21–
23]. This structural and functional uniqueness of
FKN, demonstrated by multiple studies under
different settings, has clearly established a key
role for fractalkine and its receptor in atherogenesis [39,40].
In the present study, we initially evaluated
CX3CR1 phenotype of PBMCs and peripheral blood
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monocytes of healthy individuals and angiographically evaluated CAD patients with a recent history
of an acute coronary syndrome. We observed a
higher rate of CX3CR1-positive PBMCs and peripheral blood monocytes in the case group compared
to controls. Despite the small number of patients
included, regarding the monocyte subset, the
phenomenon exceeded the limit of statistical
significance. These results are in agreement with
previous observations of higher expression of the
CX3CR1 ligand FKN in endothelial cells of diseased
vascular wall [24,25]. The fact that atherosclerotic
subjects express more FKN in vascular endothelium
and CX3CR1 in peripheral blood monocytes
enhances the belief that CX3CR1/FKN interaction
is an important pathway leading to monocyte
adhesion and migration in the injured arterial
wall.
We further evaluated chemokine expression in a
human T lymphocyte cell line and the THP-1
monocytic cell line under treatment with two
cytokines known to be important mediators of the
inflammatory microenvironment that promotes
atherosclerosis. The same effect was further tested
in primary MAC-isolated monocytes.
We demonstrated that INF-γ has the ability to
significantly increase the CX3CR1 expression of
THP-1 monocytes. The phenomenon retained its
significance even after adjusting the α level applying the Bonferroni correction but was not reproduced when the same effect was tested in Jurkat
cells and primary monocytes isolated from healthy
donors. THP-1 cell line is a well-established model
in the study of monocyte behavior sharing many
common characteristics with the normal human
monocytes including morphology, and the expression of plasma membrane receptors, and cytokines
[41]. Nevertheless, the effects of INF-γ in THP-1
cells were not corroborated in the primary monocytes. Despite our efforts to isolate monocytes, the
purity of the monocyte population never exceeded
95%. It is conceivable that other cell populations or
the isolation procedure itself might have partially
obscured the phenomenon we observed in the pure
monocytic cell line.
Finally we tested whether treatment with ACE
inhibitors captopril and lisinopril and ARB losartan
has the ability to modulate the chemokine receptor
expression profile of either naive primary monocytes or cytokine-stimulated THP-1 monocytic cells.
In order to avoid biases, we evaluated both a
sulfhydryl (SH)-containing ACE inhibitor captopril
and the non-sulfhydryl-containing ACE inhibitor
lisinopril. SH-containing ACE agents are presumed
to possess protective aptitudes against free radicalinduced lipid peroxidation and cell injury probably
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through direct hydroxyl radical scavenging [42–44].
We also chose compounds highly applied in clinical practice in the management of hypertension
CAD and heart failure. We treated cells applying
therapeutic concentrations, also implicated in antiinflammatory responses in similar cell models
[45,46]. A nonspecific cytotoxic effect was ruled
out in this study by showing no differences in cell
death between treated and untreated cells at the
concentration and duration used in our experiments
(data not shown).
Despite the previously reported multiple antiatherogenic properties of ACE inhibitors [11–14,17]
we concluded that both captopril and lisinopril have
no effect on THP-1 cell and primary monocyte
chemokine receptor surface profile. However,
angiotensin receptor blocker losartan significantly
increased the rate and fluorescence intensity of
CX3CR1+ primary monocytes. This is a rather
unexpected effect since up-regulation of CX3CR1
could not be considered as an anti-atherogenic
effect of ARBs. Nevertheless, it is still an indication
that angiotensin pathway modulators have the
ability to alter the chemokine receptor profile of
monocytes. However, the significance of the latter
observation is limited by the fact that since only
losartan was evaluated we cannot rule out the
possibility that up-regulation of CX3CR1 on primary
monocytes is a nonspecific drug effect rather than a
result of angiotensin receptor blockade. Moreover,
the observation did not retain its statistical significance after adjusting the α level after applying
the Bonferroni correction (corrected limit of statistical significance: pc = 0.05/number of tested parameters = 0.017). Nevertheless, it should be noted
that the Bonferroni correction reduces the chance
of incorrectly producing a difference (making a type
I error), on an individual test, but increases the
chance of making a type II error.

Conclusion
In summary, we concluded that a higher rate of
CX3CR1+ monocytes is observed in the CAD patients
as compared to the controls. INF-γ enhances the
rate and fluorescence intensity of CX3CR1+ THP-1
cells but not primary monocytes. ACE inhibitors did
not affect the chemokine profile of stimulated THP1 cells or primary monocytes.
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Abstract. Clinical complications of atherosclerosis are major
causes of morbidity and mortality in Western societies. Recent
evidence suggests that formation of atherosclerotic lesions
is an inflammatory process involving multiple molecular
pathways. Chemokine-mediated mechanisms are potent
regulators of such processes by orchestrating the interactions
of inflammatory cellular components of the peripheral blood
with cellular components of the arterial wall. The increasing
evidence supporting the role of chemokine-pathways in
atherosclerosis renders chemokine ligands and their receptors
potential therapeutic targets. In the following review, we
intend to highlight the special structural and functional
features of each chemokine sub-family in respect to their role
in atherosclerosis and discuss to what extent such knowledge
could be applied in diagnostic, prognostic or therapeutic
practices.
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1. Introduction
Atherosclerosis is a complex, multifactorial disease associated
with numerous environmental risk factors interacting with
the genetic background of the individual. Elevated plasma
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cholesterol levels, hypertension, diabetes mellitus and smoking
are, among others, recognized as major inducers of endothelial
damage. Increasing evidence also suggests that atherosclerosis
is an inflammatory disease involving accumulation and activation of inflammatory cells onto the vessel wall (1). In fact,
the development of atherosclerotic lesions is the outcome of
the interaction of multiple cellular populations of the peripheral
blood, mainly monocytes and T lymphocytes, with cell
components of the arterial wall, mostly endothelial and smooth
muscle cells, in response to multifactorial vascular injury.
Several pro-inflammatory factors, chemoattractant cytokines
(chemokines) and adhesion molecules are essential in
orchestrating this process (2).
Atherosclerosis and chronic inflammation. Despite the fact
that the exact nature of endothelial damage is currently not
clear, it is well established that the endothelium reacts to injury
by increased cell surface expression of adhesion molecules
(1,2). Circulating leucocytes that roll on the endothelium are
trapped by the increased number of adhesion molecules and
migrate between endothelial cells, predominantly at sites of
disrupted blood flow patterns and increased shear stress. In
the intima of the injured endothelium, monocytes differentiate
into macrophages, they absorb modified lipoprotein particles
and become foam cells. Accumulation of foam cells in the
intima results in the formation of “fatty streaks”. Fatty streaks
are the first atherosclerotic lesions and can be identified even
in infants and young children. If the trigger factor remains, the
inflammatory process continues and progresses. The initially
protective inflammatory response starts to damage the arterial
wall. Dysfunctional endothelial cells and activated leukocytes
release cytokines, chemokines and growth factors, and promote
the migration of smooth muscle cells (SMCs) into the intima
of the arterial wall and give rise to the next stage of lesion
formation, the intermediate or fibro-fatty lesion. At this stage,
the lesion can contain multiple layers of smooth muscle cells,
connective tissue, macrophages and T cells (1,2). Under the
effect of pre-disposing factors, remodelling of the vessel wall
occurs resulting in advanced lesion formation. Advanced
lesions are susceptible to rapture, the pathophysiological
background of acute ischemic events.
Chemokine structural and functional characteristics. Chemokines are low molecular weight chemoattractant cytokines
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known to be major regulatory proteins in leukocyte trafficking
and activation. They consist of an expanding family of
approximately 50 ligands and 20 receptors which are classified
into four sub-groups based on the number and structural
arrangement of conserved cysteine residues within their
amino-terminal polypeptide sequence (C, CC, CXC and
CX3C). CXC (or ·) chemokines have a single amino acid
separating the two amino-terminal cysteine residues of the
protein, while CC (or ß) chemokines have no amino acid
separating the amino-terminal cysteines. Fractalkine is the
single member of the CX3C sub-family having three amino
acids separating the two amino-terminal cysteine residues.
Finally, the latest-discovered lymphotactine (XCL1) and
single C motif chemokine 1-· (SCM1-· or XCL2) are the
only currently known members of the C sub-family and lack
two of the four conserved cysteines in the mature protein
(3,4,5).
Chemokines induce cell activation by binding to specific
seven-transmembrane G-protein coupled cell-surface receptors
on target cells. Six human CXC chemokine receptors, ten
human CC chemokine receptors, and a single receptor for
each of the CX3C and C chemokine sub-families have been up
to now identified. An unusual characteristic of most chemokine
receptors is their high-affinity for multiple ligands. Chemokines
interacting with their receptors on the cell surface lead to the
generation of an intracellular signal via the G-protein complex,
resulting in cell chemotaxis towards the source of the chemokine (3,4,5).
Chemokines are involved in almost every inflammatory
response and they play an important role in the pathogenesis
of a wide variety of infectious and inflammatory diseases,
such as human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) infection,
respiratory syncytial virus-induced bronchiolitis, asthma,
sarcoidosis, rheumatoid arthritis, glomerulonephritis, inflammatory bowel disease, multiple sclerosis, and atherosclerosis
(2,3,6,7).
There is increasing interest in recent literature regarding
the role of chemokines in atherosclerosis since they are
implicated in essential aspects of atherogenesis, such as
recruitment of inflammatory cells onto the vessel wall and
proliferation of SMCs in atherosclerotic plaques (8). This
vital involvement of chemokines in the establishment and
progression of athrosclerosis suggests that medically-important
chemokines and their receptors could provide novel targets
for therapeutic interventions in atherosclerosis-related diseases,
such as coronary artery disease, peripheral artery disease and
cerebrovascular disease.
The present review attempts to provide recent evidence
supporting the role of chemokines in atherosclerosis and
discusses how such knowledge could be applied in diagnostic,
prognostic and therapeutic practices. We attempt to highlight
the special structural and functional features of each chemokine
sub-family in relation to their role in atherosclerosis along
with in vitro and in vivo derived supporting evidence. Because
of this special focus, we restricted our assessment to selected
chemokine aspects. It is quite likely, however, that other facets
related to chemokines may well play an important role in
atherogenesis. The abbreviations, localization, and main
functions of the chemokines implicated in atherosclerosis, are
summarized in Table I.

2. The CC chemokines and chemokine receptors
The CC chemokines form the largest chemokine sub-family,
containing over 25 currently identified ligands and ten receptors
(5).
MCP-1 and CC receptor 2. Monocyte chemoattractant
protein-1 (MCP-1 or CCL2) has been the leading target of
research in the field of experimental atherosclerosis. It is
the prototype molecule of the CC class and a strong chemoattractant for monocytes. The presence of MCP-1 in atherosclerotic lesions was first demonstrated in 1991 by in situ
hybridisation and has been confirmed since by several studies
and different techniques (9). MCP-1 mRNA expression
has been detected in endothelial cells, macrophages and
vascular SMCs in atherosclerotic arteries (10,11,12). Several
experimental models of atherosclerosis, including low density
lipoprotein (LDL) receptor and apolipoprotein E knockout
(ApoE-/-) mice, have been used to confirm the role of MCP-1
or its receptor, CCR2, in atherosclerotic lesion formation. Gu
et al reported less lipid deposition and fewer macrophages in
the aortic walls of LDL-receptor deficient mice lacking also
the MCP-1 encoding gene (13). Similarly, Boring et al, using
ApoE-/- knockout mice, observed an overall decrease in
atherosclerotic lesions in mice also deficient of the MCP-1
receptor (14). In addition to those findings, Aiello et al
demonstrated that overexpression of MCP-1 in the bone
marrow-derived cells of ApoE-/- mice resulted in increased
lesion formation as well as increased deposition of oxidized
lipid and macrophages (15). Experimental blocking of the
MCP-1/CCR2 pathway in atherosclerotic models also resulted
in reduction of lesion development. Ni et al and Inoue et al
used a mutant analogue of MCP-1 that was able to bind to its
receptor, CCR2, without producing activation. When the
mutated gene was transfected into the skeletal muscle cells of
ApoE-/- mice, atherosclerosis was attenuated (16,17). MCP-1/
CCR2 pathways have also been implicated in the accumulation
and migration of SMCs in atherosclerotic lesions. In a study
by Roque et al mice deficient in CCR2 significantly reduced
intimal hyperplasia following injury to the femoral artery. As
macrophage infiltration to the injured femoral arteries of
both CCR2+/+ and CCR2-/- mice is negligible, this suggests
that MCP-1/CCR2 has an impact on the migration and/or
proliferation of SMCs following acute arterial injury (18).
Furthermore, a number of population genetic studies have
been conducted evaluating susceptibility to atherosclerosis in
subjects carrying polymorphic variants of the MCP-1 or
CCR2 encoding genes. A G to A substitution in the human
CCR2 gene causing a Valine to Isoleucine substitution
(CCR2-V64I) has been identified and mostly evaluated (19).
Szalai et al evaluated the frequency of the CCR2-V64I polymorphism in 318 CAD patients compared to 320 controls and
suggested that patients with the CCR2-V64I polymorphism
were at reduced risk for CAD, based on the complete absence
of individuals with the rare I/I genotype in the CAD group
(20). In a similar cohort of ours conducted in 210 CAD patients
and 165 controls, no association between CCR2-V64I and
the presence, angiographic severity or clinical presentation of
CAD was established (21). Two polymorphisms have been
also identified in the 5' region of the MCP-1 promoter (-2518
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Table I. Chemokines implicated in atherosclerosis.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Chemokine Systemic Alternative
family
name
name

Receptor

Main cellular sources

Main targets

References

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CC

CXC

CX3C

CCL1

I-309

CCR8

Endothelial cells

Monocytes/macrophages

CCL2

MCP-1

CCR2

Monocytes/macrophages, endothelial Monocytes/macrophages,
cells, smooth muscle cells
activated T cells

CCL3

MIP-1·

CCR1, CCR5 Monocytes/macrophages, T-cells

Monocytes/macrophages,
activated T cells

31-33

CCL4

MIP-1ß

CCR5

Monocytes/macrophages, T-cells

Monocytes/macrophages,
activated T cells

31-33

CCL5

RANTES

CCR1, CCR3, Monocytes/macrophages, T cells,
CCR5
platelets

Monocytes/macrophages,
activated T cells

23,24,47

CCL11

EOTAXIN CCR3

Monocytes/macrophages,
mast cells, B cells

27

Smooth muscle cells

36

9-17

CCL13

MCP-4

CCR2, CCR3 Endothelial cells, monocytes/
macrophages, T cells

Monocytes/macrophages,
activated T cells

38

CCL17

TARC

CCR4

Monocytes/macrophages,
dendritic cells

Th2 T cells, dendritic cells

35

CCL18

PARC

Unknown

Monocytes/macrophages,
dendritic cells

Resting T cells

34

CCL19

ELC

CCR7

Monocytes/macrophages,
smooth muscle cells

Activated T cells

34

CCL22

MDC

CCR4

Monocytes/macrophages,
dendritic cells

Activated T cells

35

CXCL1

GRO-·

CXCR2

Monocytes/macrophages
endothelial cells

Monocytes/macrophages

44,45

CXCL4

PF4

Unknown

Platelets, monocytes/macrophages

Endothelial cells

50-54

CXCL8

IL-8

CXCR1,
CXCR2

Monocytes/macrophages,
Endothelial cells, monocytes/
endothelial cells, smooth muscle cells macrophages, smooth muscle cells,
T cells

CXCL9

MIG

CXCR3

Endothelial cells, monocytes/
macrophages

Activated T cells

46

CXCL10

IP-10

CXCR3

Endothelial cells monocytes/
macrophages, smooth muscle cells

Activated T cells

46

CXCL11

I-TAC

CXCR3

Monocytes/macrophages,
endothelial cells

Activated T cells

46

CXCL12

SDF1-·

CXCR4

Monocytes/macrophages,
smooth muscle cells

T cells, platelets,
smooth muscle cell progenitors

CX3CL1 Fractalkine CX3CR1

Endothelial cells, smooth muscle cells Monocytes/macrophages, activated
T cells, smooth muscle cells

40-43

48,49

56-59

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MCP, monocyte chemoattractant protein; MIP, macrophage inflammatory protein; RANTES, regulated on activation normal T cell expressed and secreted;
TARC, thymus and activation-regulated chemokine; PARC, pulmonary and activation-regulated chemokine; ELC, Epstein-Barr virus-induced molecule 1
ligand chemokine; MDC, macrophage-derived chemokine; GRO, growth related oncogene; PF platelet factor; IL, interleukin; MIG, monokine induced by IFN-Á;
IP-10, 10-kDa IFN-Á-inducible protein; I-TAC, IFN-Á-inducible T cell ·-chemoattractant; SDF, stromal cell-derived factor.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A to G and -2076 A to T). The -2518 polymorphism has been
reported to have functional effects (22). In support of these,
Szalai et al investigated the prevalence of the -2518G polymorphism in coronary artery diseased (CAD) patients and
healthy controls and reported a significantly higher frequency
of the -2518G homozygote variant of the MCP-1 promoter in

CAD patients than in controls, thus implicating the MCP-1/
CCR2 pathway in atherosclerosis (20).
RANTES and CC receptor 5. RANTES (regulated on
activation, normal T cell expressed and secreted,) or CCL5
is expressed by T lymphocytes in advanced lesions and is
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highly produced in human transplant-associated accelerated
atherosclerosis by macrophages, lymphocytes, myofibroblasts
and endothelial cells. Pattison et al investigated the expression
of RANTES using in situ hybridization and immunohistochemistry in coronary arteries of patients undergoing
accelerated atherosclerosis compared to normal coronary
arteries (23). They demonstrated that RANTES mRNA and
protein were detected in the lymphocytes, macrophages,
myofibroblasts and endothelial cells of arteries undergoing
accelerated atherosclerosis but not in normal coronary arteries,
concluding that RANTES may be a pivotal mediator of the
cellular infiltrate seen in graft atherosclerosis. In a completely
different setting, Veillard et al reported that blocking in vivo
RANTES-mediated signalling using the CC chemokine
antagonist Met-RANTES, reduced the progression of atherosclerosis in a hypercholesterolemic mouse model, indicating
that blockade of chemokine receptor/ligand interactions could
become a novel therapeutic target decelerating the progression
of atherosclerosis (24).
The role of CCR5/RANTES pathway was also investigated
by population-based genetic studies. Genetic changes in the
CCR5/RANTES system may influence the development of
CAD. A 32-base-pair deletion in the CCR5 receptor (CCR5
∆32) and two promoter polymorphisms in RANTES (-28 C
to G and -403 G to A) have been identified and thoroughly
investigated. Studies based on screening the 32-base-pair
deletion in the CCR5 receptor gene and its association with
CAD, have produced conflicting conclusions. Szalai et al [20]
reported that the CCR5 ∆32 genotype has an atheroprotective
effect, since they found a higher frequency of CCR5-∆32
homozygotes in controls than in CAD patients. Similarly,
Gonzalez et al (25) demonstrated that non-carriers of the
CCR5-∆32 allele had a three-times greater risk of MI under
55 years of age. Finally, in a study of ours, the frequency of
CCR5-∆32 was evaluated in 210 angiographically-assessed
CAD patients and 165 controls with negative coronary angiography. No differences were observed. However, the frequency
of deletion in the population studied was relatively low,
limiting the power of a negative association (21). The effect
of polymorphisms of RANTES has also been investigated by
several cohorts. Szalai et al found no association between
RANTES polymorphisms -28G and -403A and CAD (20). In
a recent study by Boger et al, contacted in type 2 diabetics in
end-stage renal disease, patients carrying the RANTES -403A
or In1.1C allele of the intronic In1.1T/C polymorphism had a
significantly higher “all cause” mortality risk, mainly due to
cardiac events (26).
Eotaxin and CC receptor 3. Haley et al, using DNA microarray
technology and subsequent Northern analyses, demonstrated
a marked increase in eotaxin (CCL11) mRNA in cultured
human aortic SMCs treated with tumor necrosis factor-·
(TNF-·). In the same study, immunohistochemical analysis
demonstrated overexpression of eotaxin protein and its
receptor, CCR3, in human atheromas, with negligible
expression in normal vessels, suggesting that eotaxin
participates in vascular inflammation (27). The evaluation of
circulating levels of eoataxin as a marker of atherosclerosis
revealed inconclusive results. In a study by Emanuele et al,
increased eotaxin circulating levels were associated with

presence and angeographic severity of CAD (28), while
Mosedale et al evaluated by ELISA eotaxin and MCP-1
circulating levels in patients with atherosclerosis and normal
subjects and conclude that, although there may be a transient
increase in circulating chemokine levels following coronary
angioplasty, there is no difference in the levels of circulating
MCP-1 or eotaxin in subjects with or without atherosclerosis
(29).
MIP-1 chemokines. Macrophage inflammatory protein-1·
(MIP-1·) was identified 15 years ago. It was the first of the
currently known four members of the MIP-1 chemokine subfamily. These proteins are produced by many cells, particularly
macrophages, dendritic cells, and lymphocytes. Despite their
structural similarities, MIP-1 subtypes show diverging
signalling capacities (30). Several studies in the literature
imply a role for the MIP chemokines in atherogenesis.
Lutgens et al, in a study involving microarray analysis on
mRNA of aortic arches of ApoE-/- mice fed normal chow or
Western-type diet revealed important functions for genes
involved in inflammation, especially the small inducible
cytokines, MCP-1, MCP-5, MIP-1·, MIP-1ß, MIP-2, and
fractalkine. Further expression and in vivo validation studies
showed that this gene cluster mediates plaque progression
and stability (31). Additionally, Holven et al demonstrated,
among others, significantly higher levels of spontaneouslyreleased MIP-1· and MIP-1ß by peripheral blood mononuclear
cells (PBMCs) in patients with familial hypercholesterolemia
(FH). The authors concluded that one of the pathophysiological
consequences of FH is enhanced chemokine responses which,
in turn, may promote recruitment and activation of leukocytes
within the vessel wall, contributing to atherosclerosis (32).
Additionally, drugs with anti-inflammatory anti-atherogenic
properties, such as hydroxymethylglutaryl (HMG)-CoA
reductase inhibitors, have been shown to down-regulate CC
chemokine ligands and receptors. Veillard et al used human
vascular endothelial cells and human primary macrophages,
stimulated with tumor necrosis factor (TNF)-· or interferon
(IFN)-Á, respectively. They demonstrated by ELISA that 1 mM
simvastatin significantly reduced MCP-1 in endothelial cells
and macrophages. Further mRNA analysis revealed that
expression of the chemokines, MCP-1, MIP-1· and MIP-1ß,
as well as the chemokine receptors, CCR1, CCR2, CCR4 and
CCR5, was decreased by simvastatin, both in endothelial cells
and macrophages (33).
Novel CC chemokines. Novel members of CC chemokines and
potent chemoattractants for lymphocytes, such as pulmonary
and activation-regulated chemokine (PARC) or CCL18,
Epstein Barr virus-induced molecule 1 ligand chemokine
(ELC) or CCL19, liver and activation-regulated chemokine
(LARC) or CCL20 and secondary lymphoid-tissue chemokine
(SLC) or CCL21 have been also evaluated in atherosclerosis.
Reape et al, using reverse transcriptase-polymerase chain
reaction and in situ hybridization methodologies, demonstrated
gene expression for PARC and ELC but not for LARC or
SLC in human atherosclerotic plaques. Immunohistochemical
staining of serial plaque sections with specific cell markers
revealed highly different expression patterns of PARC and
ELC. They further demonstrated, in vitro, up-regulation of
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ELC mRNA in aortic SMC stimulated with TNF-· and IFN-Á
but not in SMCs stimulated with serum. Both PARC and ELC
mRNA were expressed by monocyte-derived macrophages but
not by monocytes (34).
Greaves et al analyzed the expression of the linked
chromosome 16q13 genes that encode macrophage-derived
chemokine (MDC/CCL22), thymus- and activation-regulated
chemokine (TARC/CCL17), and the CX3C chemokine,
fractalkine (CX3CL1), in primary macrophages and human
atherosclerotic lesions by reverse transcription-polymerase
chain reaction and immunohistochemistry. Expression of all
the studied chemokines was up-regulated in interleukin-4- and
interleukin-13 treated macrophages. Immunohistochemistry
showed that MDC, fractalkine, and TARC were expressed by
a subset of macrophages within regions of plaques that contain
plaque microvessels. Greaves et al concluded that MDC,
fractalkine, and TARC could play a role in mononuclear cell
recruitment into atherosclerotic lesions and influence the
subsequent inflammatory response (35).
Haque et al demonstrated that I-309 (CCL1), a novel CC
chemokine produced by T lymphocytes and stimulated monocytes, was produced by endothelial cells and was responsible
for the monocyte chemotactic activity induced by Lp(a) in
human umbilical vein endothelial cells. The identification
of endothelial cells as a source for I-309 suggests that this
chemokine may participate in vessel wall biology and
particularly in Lp(a)-mediated effects in atherosclerosis (36).
Haque et al further demonstrated that I-309 stimulates chemotaxis of human vascular smooth muscle cells (VSMCs) and
that this chemotaxis is blocked by murine monoclonal antibody
against the I-309 receptor (CCR8) and by the G-protein
inhibitor, pertussis toxin, concluding that induction of CCR8
and CCL1 under conditions associated with VSMC proliferation and migration raises the possibility that CCR8 may play
an important role in vessel wall pathology (37).
Finally, Berkhout et al described and characterized the
novel human CC chemokine, monocyte chemotactic protein
(MCP)-4. MCP-4 induced a potent chemotactic response in
peripheral blood monocytes but not in neutrophils. Binding
studies in monocytes showed that MCP-4 interacts with the
CC chemokine receptor-2 (MCP-1 receptor). Furthermore,
expression of MCP-4 protein was demonstrated by immunohistochemistry in human atherosclerotic lesions and found to
be associated with endothelial cells and macrophages. The
authors concluded that MCP-4, like MCP-1, may be involved
in the recruitment of monocytes into the arterial wall during
atherosclerosis (38).
3. The CXC chemokines and chemokine receptors
The CXC chemokines are the second largest class. As
mentioned before, CXC chemokines have a single amino
acid residue separating their two amino-terminal cysteins.
They can be further structurally subdivided into two groups
based on the presence or absence of an ELR (Glu-Leu-Arg)
amino acid motif in their amino-terminal domain. Examples
of ELR+ and ELR- CXC chemokines are interleukin (IL)-8 and
10 kDa IFN-Á inducible protein (IP)-10, respectively (39). Since
CXC chemokines are mainly neutrophil chemoattractants,
they have received less attention concerning their role in the
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pathogenesis of atherosclerosis. However, regarding IL-8 (or
CXCL8), IP-10 (or CXCL10) and stromal cell derived factor
(SDF)-1 or CXCL12, in particular, there is convincing evidence
in the literature supporting their role in atherogenesis.
IL-8 and CXC receptors 2. Since the discovery of IL-8, the
prototype of CXC chemokines, in 1987, the knowledge on
its role in leukocyte infiltration has advanced rapidly with
increasing interest in the implications of IL-8 in vascular
pathology. Apostolopoulos et al demonstrated the expression
of IL-8 in human atherosclerotic plaques by in situ hybridisation (40). IL-8 has been shown to contribute in SMC
proliferation and migration (41) and, despite the fact that
IL-8 has been thought to act predominantly on neutrophils,
Gerszten et al demonstrated that it induced firm adhesion of
rolling monocytes to endothelial monolayers expressing Eselectin (42). Additional supporting evidence for a potential
role for CXC chemokines in atherogenesis came from an
experiment by Boisvert et al, in which LDL receptor knockout
mice which were irradiated and repopulated with bone marrow
cells lacking the murine homologue of IL-8 receptor CXCR2
had less extensive lesions and fewer macrophages than those
mice receiving bone marrow cells expressing the receptor (43).
Schwartz et al reported that another ligand of CXCR2, growthrelated oncogene (GRO)- · or CXCL1 may contribute to
adhesion of monocytes to minimally modified-LDL stimulated
endothelial cells similarly to IL-8 (44) and, in a more recent
study by Hue et al, using isolated carotid artery from ApoE-/mice demonstrated that GRO-· but not MCP-1 plays a role in
monocyte arrest on the endothelium of atherosclerosis-prone
vessels (45). The above studies clearly suggest an important
role of CXCR2-mediated pathways in the accumulation and
migration of monocytes into the intima, and suggest that
multiple ligands of CXCR2 may be key participants in the
pathogenesis of atherosclerosis.
IP-10, I-TAC, MIG and CXC receptor 3. The chemokine
receptor, CXCR3, has multiple high-affinity CXC chemokine
ligands including IP-10, monokine-induced by IFN-Á (MIG)
or CXCL9 and IFN-Á inducible T-cell ·-chemoattractant
(I-TAC) or CXCL11. Mach et al demonstrated different
levels of expression of IP-10, MIG, and I-TAC by atheromaassociated cells and suggested a potential role for these 3
IFN-Á-inducible CXC chemokines in the recruitment and
retention of activated T lymphocytes observed within the
vascular wall during atherogenesis (46).
SDF-1 and PF4. Platelets represent both a source and a target
for chemokines that may be involved in the process of
atherogenic recruitment. Platelets secrete both CXC chemokines, such as platelet factor (PF) 4 or CXCL4 and epithelial
neutrophil-activating protein (ENA)-78 or CXCL5, and CC
chemokines, such as MIP-1· and RANTES (47). Abi-Younes
et al reported that, of the 16 chemokines tested, only SDF-1
induced platelet aggregation and proposed an involvement of
SDF-1 in the pathogenesis of atherosclerosis and thromboocclusive diseases (48). Additionally, Schober et al investigated
the involvement of SDF-1 in neointimal formation after
vascular injury. SDF-1 was detected in the carotid arteries of
ApoE-/- mice after wire-induced injury and was mostly located
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at SMCs. Furthermore, treatment of ApoE-/- mice after carotid
injury with a neutralizing SDF-1 monoclonal antibody reduced
neointimal lesion area, and decreased neointimal SMC content
without influencing the relative content of neointimal macrophages. Thus, the authors concluded that SDF-1 plays an
active role in neointimal formation after vascular injury in
ApoE-/- mice by regulating neointimal SMC content (49).
The role of SDF-1 in atherogenesis has also been investigated
by population genetic surveys. Nevertheless, both studies that
evaluated the effect of the common single nucleotide polymorphism, G801A, of the SDF-1A gene on susceptibility to
CAD have concluded no association (20,21).
As mentioned previously, activated platelets secrete a
number of chemokines of both CC and CXC subgroups. The
role of platelet-derived chemokines in atherosclerosis has
been the subject of several studies in recent literature. PF4, a
CXC-chemokine member secreted by platelets, induces upregulation of monocyte activation, firm adherence of neutrophils on shear stressed endothelium, and release of neutrophil
granule components (50,51). Pitsilos et al detected PF4 in
the cytoplasm of luminal and neovascular endothelium, in
macrophages and in regions of plaque calcification. The
presence of PF4 in macrophages and neovascular endothelium
significantly correlated with lesion grade (52). Furthermore,
in a recent study, Yu et al demonstrated that E-selectin, an
adhesion molecule involved in atherogenesis, is up-regulated
in human umbilical vein endothelial cells exposed to PF4 (53).
Finally, Nassar et al showed that PF4 bound to oxidized (ox)LDL directly, and also increased ox-LDL binding to vascular
cells and macrophages, thus demonstrating an alternative
mechanism by which platelet activation at sites of vascular
injury may promote the accumulation of deleterious lipoproteins (54).
4. The CX3C chemokine and chemokine receptor
CX3C chemokines include an amino-terminal domain with a
novel arrangement of three amino acids separating their first
two cysteines. Fractalkine or CXCL1 is the only currently
known member of the CX3C chemokine subfamily. It exists
as membrane-bound and in soluble form. Membrane-bound
fractalkine consists of an extracellular domain of 76 amino
acids connected to an extended mucin-like stalk, followed by
transmembrane and intracellular domains of 34 amino acids.
Soluble fractalkine is released, presumably by proteolysis, at
the membrane-proximal region by TNF-·-converting enzyme.
Soluble fractalkine has been proved to be an efficient
chemoattractant for monocytes and natural killer cells. The
receptor of fractalkine (CX3CR1) is a seven-transmembrane
domain G protein-coupled receptor, and fractalkine binds to
it with high affinity, activating intracellular signalling and
directly mediating monocyte adhesion (55,56).
Through its unique structural and functional characteristics,
fractalkine displays properties of both chemokine and adhesion
molecules (55,56). It also possesses chemoattractant activities
for both monocytes and T cells and is up-regulated in cytokinestimulated endothelial cells (56). Fractalkine is, therefore, a
"perfect" candidate for an exceptional role in the pathogenesis
of atherosclerosis. Indeed, fractalkine and its receptor,
CX3CR1, have been implicated in atherogenesis by several

studies under different settings. Immunochemical studies
have confirmed its expression in monocytes/macrophages,
endothelial and SMCs within human atherosclerotic coronary
arteries (57). Additionally, Lucas et al reported that SMCs in
the neointima of human atherosclerotic plaques express
CX3CR1. They further demonstrated that primary cultured
human coronary artery SMCs migrate toward fractalkine,
suggesting that CX3CR1 also induces migration of SMCs to
atherosclerotic lesions (58). Combadiere et al, by testing the
potential role of fractalkine in double knockout mice (ApoE-/-,
CX3CR1-/-), showed a significant decrease in lesion size in
animals lacking the fractalkine-CX3CR1 signalling mechanism
(59). Recent studies have also implicated fractalkine in platelet
stimulation and activation. Activated platelets have been
shown to exacerbate atherosclerosis in murine models of
atherogenesis. Schafer et al demonstrated that platelets from
rats, pre-incubated with fractalkine, had increased P-selectin
surface expression. Also, pre-incubation with fractalkine
enhanced platelet adhesion to collagen and fibrinogen (60).
In support of this evidence, several population-based genetic
studies conducted in different population samples evaluated
the effect of genetic variations of the CX3C receptor on susceptibility to coronary artery disease. Two polymorphisms
were identified in the CX3CR1 gene, one which causes a codon
change from valine to isoleucine at position 249 (CX3CR1V249I), and another that causes a codon change from threonine
to methionine at position 280 (CX3CR1-T280M). These
changes are located in the sixth and seventh transmembrane
domains, respectively (61). Several studies conducted in
different population samples revealed an atheroprotective
effect of these common single nucleotide polymorphisms of
the CX3C receptor gene which have been shown to reduce
the activity of the fractalkine-CX3CR1 pathway (21,62-64).
Furthermore, subjects carrying these polymorphisms not only
had mononuclear cells with decreased numbers of fractalkine
binding sites (62) but also showed improved endotheliumdependent vasodilation (63).
The structural and functional uniqueness of fractalkine,
demonstrated by multiple studies under different settings have
clearly established a key role for fractalkine and its receptor
in atherogenesis.
5. The C chemokines and chemokine receptors
The C chemokine family is represented by two chemokines,
XCL1/lymphotactin-· and XCL2/lymphotactin-ß. Human
lymphotactins recruit T lymphocytes and natural killer cells
by interacting with their specific receptor, XCR1, in normal
immune function and chronic inflammatory conditions (65).
Nevertheless, there is currently no evidence in the literature
supporting a critical role for C chemokines in atherosclerosis.
6. Discussion
Recent literature provides convincing evidence that chemokines
are involved in all aspects of atherosclerosis; orchestration,
migration, proliferation and accumulation of the cell populations participating in atherosclerosis. It is well established
that atherosclerosis is a chronic inflammatory process taking
place in the vascular wall. Chemokines are important mediators
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Figure 1. Schematic presentation of the main chemokine-mediated pathways involved in atherosclerosis. Fractalkine is expressed by vascular endothelial
cells, smooth muscle cells and presumably by macrophages of the intima and acts either as a chemotactic cytokine or as an adhesion molecule. In both forms
fractalkine promotes the accumulation and migration of monocytes and T cells in atherosclerotic lesions. It has been also implicated in vascular smooth
muscle cell migration in the process of advanced-lesion formation (A). MCP-1 is highly expressed by lesions' macrophages but also by endothelial cells and
smooth muscle cells and is a major chemoattractant for circulating monocytes and activated T cells. MCP-1/CCR2 pathways have also been implicated in the
accumulation and migration of smooth muscle cells in atherosclerotic lesions. (B). Finally IL-8 is expressed by vascular endothelial cells, smooth muscle cells
and macrophages and is a potent chemoattractant for circulating monocytes and T cells. It has been also shown to contribute in smooth muscle cell
proliferation and migration (C).

of inflammation and have been implicated in a specific or
non-specific manner in almost every inflammatory disease.
Several chemokine ligands and receptors have been extensively
investigated and have been proved to be involved in more
disease-specific ways in atherosclerosis. We consider MCP1/
CCR2, IL-8/CXCR2 and fractalkine/CX3CR1 as the key
chemokine-receptor pathways most definitely participating in
atherogenesis (Fig. 1). Their role has been demonstrated by
studies conducted in in vitro systems, in animal models of
accelerated atherosclerosis, and in genetic epidemiology
studies. Nevertheless, an important issue is whether knowledge
derived from indirect investigations can be applied in disease
management practices. Further clinical evaluations are clearly
required to establish the diagnostic or prognostic potential of
these chemokines in atherosclerosis and, perhaps, to rationally
design strategies for chemokines and their receptors as
therapeutic targets.

Chemokines as markers of atherosclerosis. The inflammatory
process participates in the pathogenesis of atherosclerosis
and affects clinical presentation of atherosclerotic disease.
Several mediators of inflammation have been tested as potential
markers of atherosclerosis. Elevation of plasma C-reactive
protein, using new sensitive assays, predicts an increased risk
of cardiovascular events in patients with unstable and stable
angina pectoris. An association between elevated plasma
levels of intercellular adhesion molecule (I-CAM) and risk
of coronary heart disease has also been established (66).
Circulating levels of chemokine ligands and receptors have
also been investigated as potential markers of atherosclerosis
with controversial results. The most promising evidence comes
from studies evaluating serum levels of MCP-1. In a large
population-based study by Deo et al, plasma levels of MCP-1
were associated with traditional risk factors for atherosclerosis.
The results support the hypothesis that MCP-1 may mediate
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some of the atherogenic effects of these risk factors and
underlie the potential role of MCP-1 as a biomarker and
target for drug development (67). In a more recent study by
Hoogeveen et al, mean plasma MCP-1 levels were found to
be significantly higher in peripheral artery disease patients than
controls. MCP-1 levels correlated significantly with other
inflammatory markers in comparison subjects. Furthermore,
incident coronary heart disease was significantly associated
with increased MCP-1 levels, independent of other cardiovascular risk factors, suggesting that MCP-1 is associated
with atherosclerotic disease in two different vascular pathologies (68). Finally and most impressively, in a large cohort,
De Lemos et al demonstrated that, in patients with acute
coronary syndromes, an elevated baseline level of MCP-1
was associated with both traditional risk factors for atherosclerosis as well as an increased risk of death or myocardial
infarction, independent of baseline variables. Thus, MCP-1
appears to play a crucial role at multiple stages of atherosclerosis, and is a potent alternative biomarker and a possible
therapeutic target (69). Similarly to the above, Romuk et al
evaluated levels of CXC chemokine IL-8 and demonstrated
significantly higher levels of IL-8 in unstable coronary heart
disease patients in comparison to stable coronary heart disease
patients and controls, concluding that a soluble form of IL-8
may be a useful clinical predictor of unstable coronary heart
disease (70).
Nevertheless, there are still several limitations in the use
of circulating chemokines as markers of atherosclerosis,
mainly due to the low specificity of such tests. However,
reports on circulating levels of chemokines as markers of
atherosclerotic activity under experimental conditions are
encouraging. For instance, Troseid et al evaluated the effect
of physical exercise on vascular inflammation using peripheral
markers of inflammation in subjects with metabolic syndrome
and demonstrated a significant reduction in MCP-1 and IL-8
in the combined exercise groups compared to the combined
non-exercise groups, proposing that the protective effect of
exercise might, in part, be due to suppression of the inflammatory process (71).
Additionally, prognostic genotyping evidence from recent
literature seems promising. According to several studies, the
presence of certain chemokine polymorphisms independent
of other established risk factors has been associated with
increased prevalence of CAD, acute coronary syndromes,
and other cerebrovascular pathologies (21,62-64,72). Thus,
such polymorphisms could potentially be applied to identify
patients with a high risk of developing atherosclerosis and
render a more precise estimation of the individual's overall
cardiovascular risk.
Chemokine ligands and receptors as therapeutic targets.
Chemokines are important therapeutic targets. Most of the
efforts in this area have been directed towards the development
of chemokine receptor antagonists. Currently, there are several
studies available in the literature evaluating chemokine receptor
antagonists as therapeutic targets in several diseases. For
instance, regarding CC chemokines, the efficacy of CCR1
antagonists is being evaluated for the treatment of rheumatoid
arthritis and multiple sclerosis. A monoclonal antibody
blocking the binding of MCP-1 to CCR2 is also being tested

for the treatment of rheumatoid arthritis. CCR5 antagonists
that block HIV entry into cells (AOP-RANTES, met-RANTES)
are being evaluated in advanced clinical trials as adjuvant
treatments for AIDS. Furthermore, small-molecule inhibitors
of CX3CR1 are being tested as a potential treatment for
psoriasis and rheumatoid arthritis, and CXCR4 antagonists
are being evaluated for efficacy in rheumatoid arthritis and
cancer (73,74). Chemokine receptors have thus proven to be
attractive therapeutic targets, especially regarding traditional
inflammation-mediated diseases.
Chemokine antagonists have been proposed for potential
treatment of vascular disease. Ni et al demonstrated a new
strategy for anti-MCP-1 gene therapy to treat atherosclerosis
by transfecting an N-terminal deletion mutant of the human
MCP-1 gene into the skeletal muscle in ApoE-/- mice. This
strategy effectively blocked MCP-1 activity and inhibited the
formation of atherosclerotic lesions. Furthermore, it increased
the lesional extracellular matrix content. Authors demonstrated
that anti-MCP-1 gene therapy may serve not only to reduce
atherogenesis but also to stabilize vulnerable atheromatous
plaques and proposed that this strategy could be a useful and
plausible form of gene therapy against atherosclerosis in
humans (16). Additionally, Inoue et al reported that blockade
of MCP-1 by transfecting an N-terminal deletion mutant of
the MCP-1 gene limited progression of pre-existing atherosclerotic lesions in the aortic root in hypercholesterolemic
mice and changed the lesion composition into a more stable
phenotype. This strategy decreased expression of CD40 and the
CD40 ligand in the atherosclerotic plaque and normalized the
increased chemokine and cytokine gene expression, suggesting
that MCP-1 is an essential mediator in the progression and
destabilization of established atheroma (17).
Restenosis may be a more promising target for chemokine
antagonists than atherosclerosis. Prevention of restenosis
after coronary intervention is a major clinical problem, which
highlights the need for new therapeutic options. Usui et al
demonstrated that transfection of an N-terminal deletion
mutant of the MCP-1 gene into skeletal muscles suppressed
monocyte infiltration/activation in the injured site and markedly
inhibited restenotic changes after balloon injury of the carotid
artery in rats and monkeys. This strategy also suppressed the
local production of MCP-1 and inflammatory cytokines. The
authors concluded that monocyte infiltration and activation
mediated by MCP-1 are essential in the development of
restenotic changes after balloon injury and suggested this
strategy as a potential form of gene therapy against human
restenosis (75).
Although studies in mice and rats have established the
importance of chemokines, particularly that of MCP-1, in the
development of atherosclerosis, large-scale studies evaluating
end points such as acute coronary syndrome or cardiovascular
cause of death, are essential to substantiate the use of chemokine antagonists in the treatment of cardiovascular disease in
humans.
It might be some time before chemokine antagonists are
available for the treatment or prevention of atherosclerosis.
However, there is evidence that several agents already in use
as a treatment of either atherosclerosis or its risk factors modify
chemokine expression. For instance, HMG-CoA reductase
inhibitors have been demonstrated by several studies to reduce,
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in vitro and in vivo, the expression of several markers of
vascular inflammation, including chemokines (33). Similar
findings have been demonstrated for angiotensin converting
enzyme (ACE) inhibitors, angiotensin II receptor blockade and
glitazones (76-78). Thus, some widely used anti-atherogenic
drugs could mediate their beneficial actions partially through
inhibition of certain chemokine pathways.
In conclusion, in the past few years we have witnessed a
rapid increase in our understanding of the role of chemokines
and their receptors in cardiovascular pathologies. Nevertheless,
all investigators agree on the fact that the precise mechanism
of the chemokine pathways involved in the establishment
and progression of atherosclerosis is not fully elucidated and
much more information is needed before chemokine-based
therapies can be applied in clinical practice.
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