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ABSTRACT
Background: CD40 is a member of tumor necrosis factor (TNF) receptor
family and upon interaction with its cognate ligand (CD40L) it induces diverse
biologic

responses

related

to

cell

survival/growth.

Because

altered

CD40/CD40L interactions have been associated with neutropenia, we
investigated the role of CD40/CD40L on human granulopoiesis.
Design-Methods: CD40 expression was assessed on immunomagnetically
sorted CD34+, CD34-/CD33+ and CD34-/CD33-/CD15+ normal bone marrow
(BM) cells, whch represent sequential stages of the granulocytic development.
We evaluated the proportion of apoptotic cells in the above cell populations
following CD40 activation. We also investigated the effect of CD40L on the
production of granulopoiesis-promoting cytokines by stromal layers of longterm BM cultures that mimic the BM microenvironment.
Results: CD40 and CD40L were minimally expressed on CD34+, CD34/CD33+, CD34-/CD33-/CD15+ cells but CD40 was substantially induced in the
presence of TNFα. Cross-linking of CD40 in the above cell populations
resulted in induction of apoptosis that was further enhanced in the presence
of FasL. CD40 activation in primary cells resulted in Fas up-regulation,
providing a possible mechanism for the CD40-mediated apoptotic effect.
Addition of CD40L in clonogenic assays resulted in significant decrease in the
colony-forming capacity of BM mononuclear cells from patients with chronic
neutropenia, presumably expressing high levels of CD40 in the progenitor
cells, and this effect was reversed upon CD40 blockade.

CD40 was

constitutively expressed on long-term BM culture stromal cells and upon
6

activation resulted in an increase in granulocyte-colony stimulating factor and
granulocyte/macrophage-colony stimulating factor production.
Conclusions: These data show that CD40/CD40L interactions may promote
granulopoiesis under steady state conditions by inducing the stromal release
of

granulopoiesis-supporting

cytokines

whereas

under

inflammatory

conditions they may affect the granulocytic progenitor/precursor cell survival
by accelerating the Fas-mediated apoptosis.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Θεωρητικό Υπόβαθρο: To CD40 είναι μέλος της οικογένειας των
υποδοχέων του παράγοντα νέκρωσης των όγκων (tumor necrosis factor
receptor; TNFR) και κατόπιν ενεργοποίησης με το συνδέτη του CD40L επάγει
διάφορες βιολογικές δράσεις που σχετίζονται με την επιβίωση και την
ανάπτυξη των κυττάρων. Ωστόσο, οι διαφοροποιημένες αλληλεπιδράσεις
μεταξύ CD40/CD40L, έχουν συσχετισθεί με ουδετεροπενία, και για αυτό το
λόγο ελέγχθηκε ο ρόλος αυτού του ζεύγους μορίων στην ανθρώπινη
κοκκιοποίηση.
Σχεδιασμός-Μέθοδοι: Η έκφραση του CD40 ελέγχθηκε με κυτταρομετρία
ροής σε ανοσομαγνητικά διαχωρισθέντα μυελικά CD34+, CD34-/CD33+ και
CD34-/CD33-/CD15+ κύτταρα, τα οποία αντιπροσωπεύουν 3 διαδοχικά στάδια
της διαφοροποίησης προς την κοκκιώδη σειρά. Εκτιμήθηκε το ποσοστό των
αποπτωτικών

κυττάρων

στους

παραπάνω

πληθυσμούς

μετά

από

ενεργοποίηση του CD40. Μελετήθηκε επίσης η δράση του CD40L ως προς
την παραγωγή κυτταροκινών που προωθούν την κοκκιοποίηση από τα
στρωματικά κύτταρα μακρόχρονων υγρών καλλιεργειών.
Αποτελέσματα: Στα CD34+, CD34-/CD33+ και CD34-/CD33-/CD15+ κύτταρα
υπήρχε μια πολύ μικρή έκφραση του CD40, σε βασικές συνθήκες, η οποία
αυξανόταν σημαντικά παρουσία TNFα. Η ενεργοποίηση του CD40 με το
συνδέτη του στους παραπάνω κυτταρικούς πληθυσμούς, είχε ως αποτέλεσμα
την επαγωγή της απόπτωσης, η οποία ενισχυόταν παρουσία FasL. Επιπλέον,
η ενεργοποίηση του CD40 στις κοκκιοκυτταρικές προβαθμίδες είχε ως
αποτέλσεμα την επαγωγή επιφανειακής έκφρασης του Fas, γεγονός το οποίο
θα μπορούσε να σημαίνει μια συνεργασία μεταξύ αυτών των δυο μονοπατιών
8

για επαγωγή απόπτωσης. Η παρουσία CD40L κατά την ανάπτυξη
κλωνογονικών αποικιών μείωσε σημαντικά των αριθμό των αποικιών από
μυελικά μονοπύρηνα κύτταρα ασθενών με χρονια Ιδιοπαθή Ουδετεροπενία,
πιθανόν λόγω της μεγαλύτερης έκφρασης του CD40 σε αυτές τις
κοκκιοκυτταρικές

προβαθμίδες,

γεγονός

που

αντιστρέφονταν

όταν

απενεργοποιούνταν ο υποδοχέας CD40. Το CD40 εκφραζόταν ανελιππώς
στα στρρώματα μυελικών μακρόχρονων καλλιεργειών και μετά από
ενεργοποίησή του, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων των
αυξητικών παραγόντων που βοηθούν την κοκκιοποίηση.
Συμπεράσματα: Τα παραπάνω δεδομένα δείχνουν ότι οι αλληλεπιδράσεις
μεταξύ CD40/CD40L μπορούν να προάγουν την κοκκιοποίηση υπό βασικές
συνθήκες μέσω της επαγωγής αυξητικών παραγόντων που υποστηρίζουν
την κοκκιοποίηση, ενώ υπό φλεγμονώδεις συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν
την επιβίωση των κοκκιοκυτταρικών προβαθμίδων επιταχύνοντας την μέσω
Fas απόπτωση.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

10

1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FAS / FASL

1.1. FAS πρωτεϊνη-γονίδιο
Το Fas (APO-I ή CD95) είναι μια τύπου Ι διαμεμβρανική πρωτεϊνη 48 kDa,
που ανήκει στην οικογένεια του υποδοχέα του παράγοντα νέκρωσης των
όγκων, TNF (Tumor necrosis factor) [Nagata S, Science, 1995] [Locksley RM, Cell,
2001] [Oehm A, J Biol Chem, 1992]. O υποδοχέας Fas περιέχει 319 αμινοξέα, και

αποτελείται από τρεις τομείς: ένα εξωκυττάριο τμήμα 157 αμινοξέων, που
περιέχει τομείς πλούσιους σε κυστεϊνικά κατάλοιπα (cysteine-rich domains,
CRDs), τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσδεση με το συνδέτη του, ένα
διαμεμβρανικό τμήμα 17 αμινοξέων, και ένα ενδοκυττάριο τμήμα 145
αμινοξέων, το οποίο περιλαμβάνει ένα «τομέα επαγωγής θανάτου» (death
domain, DD) [Itoh N, Cell, 1991] [Huang Β, Nature, 1996]. (Εικόνα 1)
Το γονίδιο που κωδικοποιεί το Fas εδράζεται στο χρωμόσωμα 10q23
και αποτελείται από 9 εξόνια. Τα εξόνια 1 με 5 κωδικοποιούν το εξωκυττάριο
τμήμα, το εξόνιο 6 κωδικοποιεί τη διαμεμβρανική περιοχή και τα εξόνια 7-9
κωδικοποιούν το ενδοκυττάριο τμήμα [Nagata S, Science, 1995] [Lichter P,
Genomics,1992].(Eικόνα 1)
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Εικόνα 1. Δομή του ανθρώπινου γονιδίου και της πρωτείνης για το Fas. [Τροποποίηση
από Van Doorn et al, Cancer Res, 2002;62:5389]

1.2. H έκφραση του Fas σε κυτταρικούς πληθυσμούς
To Fas εκφράζεται σε μεγάλο βαθμό στα ενεργοποιημένα λεμφοκύτταρα,
καθώς και σε μια μεγάλη ποικιλία κυττάρων λεμφικής ή μη προέλευσης, αλλά
και σε νεοπλασματικούς ιστούς και καρκινικές σειρές. Ευρεία έκφραση
παρουσιάζει στο θύμο, το ήπαρ, την καρδιά, τα νεφρά και τους πνεύμονες [Itoh
N, Cell, 1991] [Nagata S, Science, 1995] [Leithauser F, Lab Invest, 1993] [Nagafuji K, Blood,
1995].
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1.3. FASL πρωτεϊνη-γονίδιο
Το FasL (CD95L ή Apo-1L ή CD178) είναι μια τύπου ΙΙ διαμεμβρανική
πρωτεϊνη περίπου 40 kDa, που ανήκει στην οικογένεια του TNF (Tumor
necrosis factor) [Suda T, Cell, 1993]. Περιέχει ένα ενδοκυττάριο τμήμα πλούσιο
σε προλίνες, που βρίσκεται στο Ν-άκρο της, ένα μικρό διαμεμβρανικό τμήμα
και ένα εξωκυττάριο τμήμα στο C-άκρο της, στο οποίο βρίσκεται ένας τομέας
που βοηθάει στον ολιγομερισμό [Orlinick JR, J Biol Chem, 1997]. (Eικόνα 2) H
πρωτεολυτική διάσπαση (proteolytic cleavage) του μεμβρανικού FasL μέσω
μεταλλοπρωτεϊνασών, οδηγεί στη διαλυτή μορφή του FasL, η οποία είναι
βιολογικά ενεργή, ως τριμερές [Wada N, J Biol Chem, 1995] [Suda T, J immunol, 1996].
Το γονίδιο που κωδικοποιεί το FasL βρίσκεται στο χρωμόσωμα 1q36 .

Εικόνα 2. Δομή της ανθρώπινης πρωτείνης για το FasL. [Τροποποίηση από Kavurma
MM et al, Cell Death Diff, 2003;10:36-44]
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1.4. H έκφραση του FasL σε κυτταρικούς πληθυσμούς
To FasL εκφράζεται κυρίως σε ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα και κύτταρα
φυσικούς φονείς (natural killer; NK) [Suda T, J immunol 1996] [Arase H, J Exp Med,
1995]. Επιπλέον, εκφράζεται και σε περιοχές προστατευμένες από το

ανοσοποιητικό σύστημα (immune-privileged sites) όπως το μάτι [Griffith TS,
Science, 1995], ο εγκέφαλος [Suvannavejh GC, J Clin Invest, 2000], ο πλακούντας και

η μήτρα [Hunt JS, J immunol, 1997], όπου υπό φυσιολογικές συνθήκες περιορίζει
μια πιθανή μη-ανεκτή φλεγμονώδης απάντηση, μέσω του αποπτωτικού
θανάτου των Fas+ λεμφικών κυττάρων [Griffith TS, Science, 1995]. Ωστόσο, το
FasL εκφράζεται και σε διάφορα καρκινικά κύτταρα [Nozoe T, Oncology, 2003]
[Chen YL, J immunol, 2003] [Hoffmann TK, Clin Cancer Res, 2002] [Villunger A, Blood,
1997].

1.5. H μετάδοση σήματος με ενεργοποίηση του Fas
Η πρόσδεση του Fas με το συνδέτη του το FasL, έχει ως πρώτη συνέπεια τον
τριμερισμό του υποδοχέα, και τη σύζευξη των «περιοχών επαγωγής
θανάτου» (death domains, DD) των τριών υποδοχέων μεταξύ τους [Huang B,
Nature, 1996]. Στη συνέχεια σε αυτό το σύμπλεγμα στρατολογείται η πρωτεϊνη

FADD (Fas--associated death domain), μέσω του DD τομέα της, που μαζί με
την προκασπάση-8 (FADD like ICE (FLICE)/caspase-8) που προσδένεται στη
συνέχεια, δημιουργούν το σύμπλεγμα DISC (death-inducing signalling
complex) [Muzio M, Cell, 1996] [Kischkel FC, EMBO J, 1995]. Η πρόσδεση της προκασπάσης-8

στο

παραπάνω

σύμπλεγμα

έχει

ως

αποτέλεσμα

την

αυτοκατάλυση και ενεργοποίησή της με πρωτεολυτική διάσπαση, καθώς και η
ίδια είναι μέλος της οικογένειας των πρωτεασών κυστεϊνης [Nicholson DW,
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Trends Biochem Sci, 1997]. Στη συνέχεια ανάλογα με τη συγκέντρωση της

ενεργής κασπάσης-8, το κύτταρο μπορεί να οδηγηθεί σε θάνατο μέσω δύο
οδών [Scaffidi C, EMBO J, 1998] [Barnhart BC, Semin Immunol, 2003]. Έτσι, εάν μετά το
σχηματισμό του DISC, υπάρχουν υψηλά ποσοστά κασπάσης-8 (κύτταρα
“τύπου I”), η τελευταία ενεργοποιεί απευθείας ένα καταρράκτη αντιδράσεων,
ενεργοποιώντας τις κασπάσες-1, -4, -6, και τέλος την κασπάση-3, [Cohen GM,
Biochem J, 1997] η οποία στη συνέχεια οδηγεί σε πρωτεολυτική διάσπαση

πολλών δομικών πρωτεϊνών, ενδονουκλεασών και ενζύμων επιδιόρθωσης
του DNΑ όπως τη λαμίνη (lamin), ακτίνη (actin), και πολυμεράση της πολύADP-ριβόζης (poly ADP-ribose polymerase ;PARP), οδηγώντας το κύτταρο σε
μορφολογικές αλλαγές και τέλος στον κυτταρικό θάνατο. (Εικόνα 3) Εάν μετά
το σχηματισμό του DISC, υπάρχουν χαμηλά ποσοστά κασπάσης-8 (κύτταρα
“τύπου IΙ”), τότε αυτή πρωτεολύει την προ-αποπτωτική πρωτεϊνη Bid που
είναι μέλος της οικογένειας των BcL-2 πρωτεϊνών [Luo X, Cell, 1998]. Στη
συνέχεια η κομμένη Bid (truncated Bid; tBid) εισέρχεται στο μιτοχόνδριο και
οδηγεί στην απελευθέρωση του κυττοχρώματος c στο κυτταρόπλασμα, το
οποίο κατόπιν ενεργοποιεί την κασπάση-9 (σχηματισμός αποπτωσώματος), η
οποία με τη σειρά της ενεργοποιεί την κασπάση-3 [Eskes R, Mol Cell Biol, 2000]
[Li P, Cell,1997], οδηγώντας σε κυτταρικό θάνατο. (Εικόνα 3)
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Εικόνα 3. Σχηματική αναπαράσταση του αποπτωτικού μονοπατιού μέσω του Fas Στα
τύπου Ι κύτταρα, η ενεργοποίηση της κασπάσης-8 ενεργοποιεί απευθείας την κασπάση-3,
ενώ στα τύπου ΙΙ, η κασπάση-3 ενεργοποιείται μέσω της απελευθέρωσης του κυττοχρώματος
c από τα μιττοχόνδρια. [Από Timmer at al, J pathol, 2002]
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1.6. Η βιολογική σημασία της ενεργοποίησης του Fas
Ο κυτταρικός θάνατος μέσω ενεργοποίησης υποδοχέων (activation-induced
cell death; AICD), όπως αυτός που μεσολαβείται μέσω του συστήματος FasFasL, παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος,
και είναι απαραίτητος για να διατηρηθεί η ομοιόσταση του οργανισμού. Δρα
στον περιορισμό του υπέρμετρου πολλαπλασιασμού των ενεργοποιημένων
λεμφοκυττάρων στην περιφέρεια, που έχουν αναγνωρίσει αντιγόνο [Mogil RA,
Int Immunol, 1995], καθώς επίσης και στην καταστολή των αυτοδραστικών

θυμοκυττάρων, μέσω αρνητικής επιλογής στο θύμο αδένα [Sprent J, Immunol
Rev, 2002]. Η σημασία του αποπτωτικού μονοπατιού μέσω αλληλεπιδράσεων

Fas/FasL

φανερώνεται

πολλαπλασιασμού

στους

ασθενείς

λεμφοκυττάρων

με

αυτοάνοσο

(autoimmune

σύνδρομο

lymphoproliferative

syndrome ; ALPS) όπου υπάρχει μετάλλαξη στον υποδοχέα Fas (type 0 and
Ia; ALPS) [Kasahara Y, Int immunol, 1998] [Nagata S, J Hum Genet, 1998] ή στο FasL
(type Ib-ALPS) [Wu J, J Clin Invest, 1996]. Tο σύνδρομο αυτό χαρακτηρίζεται από
σπληνομεγαλία, λεμφαδενοπάθεια, υπερ-γαμμασφαιριναιμία (IgG and IgA), τη
συσσώρευση ενός πολυκλωνικού πληθυσμού διπλά αρνητικών CD4-/CD8- Τλεμφοκυττάρων και παραγωγή αυτοαντισωμάτων.
Η αλληλεπίδραση μεταξύ Fas-FasL παίζει ρόλο και σε άλλες
φυσιολογικές ή παθολογικές καταστάσεις. Στη φυσιολογική ομοιόσταση του
ερυθροποιητικού συστήματος υπάρχει ισορροπία μεταξύ του ρυθμού
παραγωγής ερυθροκυττάρων και καταστροφής ερυθρών αιμοσφαιρίων στο
αίμα μέσω αποπτωτικών μηχανισμών. Η ενεργοποίηση του υποδοχέα Fas
οδηγεί στην ενεργοποίηση των κασπασών -8, -7 και -3, οι οποίες
πρωτεολύουν τους μεταγραφικούς παράγοντες GATA-1 και TAL-1 οδηγώντας
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τα κύτταρα σε απόπτωση. Τα άωρα πρόδρομα κύτταρα της ερυθράς σειράς
είναι ευαίσθητα σε αποπτωτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι υπερλειτουργούν σε
παθολογικές καταστάσεις οδηγώντας σε αναιμία συσχετιζόμενη με πολλαπλό
μυέλωμα, μυελοδυσπλασία και απλαστική αναιμία [Testa U, Leukemia, 2004].
Επιπλέον, η διαταραγμένη ισορροπία μεταξύ αποπτωτικών και αντιαποπτωτικών σημάτων , όπως η επαγωγή έκφρασης του Fas και η μείωση
της έκφρασης του αντι-αποπτωτικού BcL-2 έχουν συσχετισθεί με την
ουδετεροπενία στα πλαίσια
μυελοκαθεξίας, και

του συνδρόμου Shwachman-Diamond, της

της επίκτητης χρονιας ιδιοπαθούς ουδετεροπενίας

[Papadaki HA, Cell Cycle, 2003]. Επιπρόσθετα, στα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα

έχει βρεθεί ότι στα πρώιμα στάδια του συνδρόμου υπάρχει αύξηση προαποπτωτικών

κυτταροκινών

όπως

ο

TNFα

και

το Fas ligand,

που

συσχετίζονται με την αυξημένη απόπτωση των αιμοποιητικών προγονικών
κυττάρων στο μυελό [Kerbauy DB, Exp Hematol, 2007] [Parker JE, Leukemia Lymphoma,
2000], ενώ σε ένα ποσοστό των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων που

εξελίσσονται σε οξεία μυελογενή λευχαιμία έχει βρεθεί συσχετιισμός με
ενεργοποίηση των αντι-αποπτωτικών μορίων όπως το BcL-2, και άλλων
αναστολέων της απόπτωσης, καταλήγωντας στην επιβίωση του παθολογικού
κλώνου [Kerbauy DB, Exp Hematol, 2007].
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2. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CD40/CD40L

2.1. CD40 Πρωτεϊνη- Γονίδιο
Το CD40 είναι μια τύπου Ι διαμεμβρανική πρωτεϊνη, που ανήκει στην
οικογένεια υποδοχέων του παράγοντα νέκρωσης των όγκων, (Tumour
necrosis factor, TNF), μέλη της οποίας είναι και οι υποδοχείς του TNF τύπου Ι
και ΙΙ (TNF-R1, TNF-R2), καθώς επίσης και το Fas (CD95) [Locksley RM, Cell
2001]. Η πρωτεϊνη έχει μοριακό βάρος περίπου 47 kDa και αποτελείται από

μία οδηγό αλληλουχία 21 αμινοξέων, ένα εξωκυττάριο τμήμα 193 αμινοξέων
που παρουσιάζει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο αμινοξικής αλληλουχίας με
22 κατάλοιπα κυστεΐνης τα οποία συνδέονται με δισουλφιδικούς δεσμούς,
χαρακτηριστικό των μελών της οικογένειας των υποδοχέων του TNF (TNF-R),
ένα διαμεμβρανικό τμήμα 22 υδροφοβικών αμινοξέων και ένα ενδοκυττάριο
τμήμα 62 αμινοξέων το οποίο σε αντίθεση με άλλα μέλη της οικογένειας TNFR στερείται περιοχών με ενδογενή ενζυματική δραστηριότητα (death domain;
DD) [Van Kooten, J Leuc Biol, 2000] [Braesch-Andersen, J Immunol, 1989] [Bishop, Adv Exp
Med Biol, 2007]. (Εικόνα 4)

Το γονίδιο που κωδικοποιεί το CD40 εδράζεται στο χρωμόσωμα 20q12–
q13.2 [Lafage-Pochitaloff, 1994, Leukemia] και αποτελείται από εννέα εξόνια και
οκτώ ιντρόνια [Tone, 2001, PNAS]. (Εικόνα 4)
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Γονίδιο CD40

Πρωτεϊνη CD40

εξωκυττάριο τμήμα

ενδοκυττάριο τμήμα

διαμεμβρανικό τμήμα

Εικόνα 4. Δομή του ανθρώπινου γονιδίου και της πρωτείνης για το CD40. [Aπό S.
Wieckowski, Knol, 2007]

2.2. H έκφραση του CD40 σε κυτταρικούς πληθυσμούς
Το CD40 εκφράζεται από τα αρχικά στάδια διαφοροποίησης των Β
λεμφοκυττάρων ακολουθώντας την έκφραση των CD10 και CD19, τόσο στα
φυσιολογικά λεμφοκύτταρα όσο και στην πλειοψηφία των Β λευχαιμικών
κυτταρικών σειρών [Law CL, Leukemia, 1990] [Uckun FM, Blood, 1990]. Τα
περισσότερα πρόδρομα κύτταρα των Β-κυττάρων (CD34+/CD10+) στο μυελό
των οστών εκφράζουν CD40, καθώς επίσης και άλλα αρχέγονα CD34+
αιμοποιητικά κύτταρα του μυελού των οστών εκφράζουν παροδικά το CD40
[Saeland S, 1992, Exp Hematol]. Το CD40 ανιχνεύεται επίσης στην επιφάνεια και

άλλων αιμοποιητικών και μη κυττάρων όπως είναι τα βασεόφιλα, τα
ηωσινόφιλα, μονοκύτταρα, μακροφάγα, δενδριτικά, ενδοθηλιακά, επιθηλιακά,
λεία μυϊκά κύτταρα, ινοβλάστες, λιποκύτταρα και μη ενεργοποιημένα
αιμοπετάλια [Schonbeck U, Cell Mol Life Sci, 2001] [Poggi M, Diabetologia, 2009] [Henn V,
Blood, 2001].
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2.3. Η ρύθμιση της έκφρασης του CD40
Το CD40 εκφράζεται συνεχώς στους περισσότερους τύπους κυττάρων.
Ωστόσο, η επαγωγή της έκφρασής του μπορεί να επιτευχθεί με επίδραση
κυτταροκινών όπως είναι η IL-1, IFN-γ, και o TNF-α [Zhao Z, J Immunol, 2003]
[Stamenkovic I, EΜΒΟ J, 1989] [Clark EA, J Immunol, 1989]. Σε αντίθεση, την έκφραση

του μορίου CD40 μπορεί να καταστείλει ο TGF-β και η IL-4 [Benveniste EN, Brain
Behav Immun, 2004] [Nguyen VT, J Immunol, 2000]. Η επαγωγή της έκφρασης του

CD40 γίνεται σε μεταγραφικό επίπεδο μέσω ρύθμισης της πρόσδεσης
μεταγραφικών παραγόντων στον προμότορα του γονιδίου ενώ αντίθετα η
καταστολή της έκφρασης σχετίζεται με μετα-μεταγραφικές τροποποιήσεις και
αποσταθεροποίηση του mRNA για το CD40, ή παρεμπόδιση της μετάφρασης
του γονιδίου [Benveniste EN, Brain Behav Immun, 2004] [Nguyen VT, Eur J Immunol,
1998] [Tone M, PNAS, 2001] .

2.4. CD40L Πρωτεϊνη- Γονίδιο
Το CD40L είναι μια τύπου ΙI διαμεμβρανική πρωτεϊνη, που ανήκει στην
οικογένεια του παράγοντα νέκρωσης των όγκων (TNF). Η πρωτεϊνη έχει
μοριακό βάρος περίπου 36 kDa

και αποτελείται από 261 αμινοξέα. Το

εξωκυττάριο καρβοξυτελικό τμήμα της πρωτείνης αποτελείται από 215
αμινοξέα με τέσσερα κατάλοιπα κυστεΐνης, το μικρό διαμεμβρανικό τμήμα
αποτελείται από 24 αμινοξέα και το ενδοκυττάριο αμινοτελικό τμήμα από 22
αμινοξέα [Schonbeck U, Cell Mol Life Sci, 2001]. Πέρα από την πλήρους μήκους 36
kDa πρωτεΐνη, έχουν περιγραφεί μικρότερες διαλυτές μορφές του μορίου, με
μοριακά βάρη 32, 18 και 14 kDa τα οποία δημιουργούνται εξαιτίας μεταμεταγραφικών τροποποιήσεων [Van Kooten C, J Leuc Biol, 2000]. Έχει δειχθεί ότι
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το CD40L δημιουργεί ετεροπολυμερή συμπλέγματα, που αποτελούνται από
την πλήρους μήκους ή και από μικρότερες διαλυτές μορφές του μορίου στην
κυτταρική μεμβράνη ανθρώπινων Τ λεμφοκυττάρων. Η 18 kDa μορφή του
μορίου αυτού, η οποία στερείται του ενδοκυττάριου, του διαμεμβρανικού και
μέρους του εξωκυττάριου τμήματος της πρωτεΐνης, είναι βιολογικά δραστική
και θεωρείται ως η διαλυτή μορφή της κυτταροκίνης [Graf D, Eur J Immunol 1995].
Το γονίδιο που κωδικοποιεί το CD40L εδράζεται στο χρωμόσωμα X στην
περιοχή q26.3-q27.1 και αποτελείται από πέντε εξόνια και τέσσερα ιντρόνια
[Villa A, PNAS, 1994]. (Εικόνα 5)

Γονίδιο CD40L

Πρωτεϊνη CD40L

ενδοκυττάριο τμήμα
διαμεμβρανικό τμήμα

εξωκυττάριο τμήμα

Εικόνα 5. Δομή του ανθρώπινου γονιδίου και της πρωτείνης για το CD40L. [Aπό S.
Wieckowski, Knol, 2007]

2.5. H έκφραση του CD40L σε κυτταρικούς πληθυσμούς
To CD40L εκφράζεται σε ενεργοποιημένα CD4+ και CD8+ T λεμφοκύτταρα.
Έκφραση του CD40L παρατηρείται επίσης και σε αιμοπετάλια μετά από
ενεργοποίησή τους όπως και σε ηωσινόφιλα, βασεόφιλα, μαστοκύτταρα,
μονοκύτταρα-μακροφάγα,,

κύτταρα

φυσικούς
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φονείς

ΝΚ,

δενδριτικά,

επιθηλιακά και ενδοθηλιακά κύτταρα σε συνθήκες φλεγμονής, αλλά και σε Β
και νεοπλασματικά κύτταρα. [Schonbeck,U , Cell Mol Life Sci, 2001] [Van kooten, Adv
Immunol 1996]

2.6. Η ρύθμιση της έκφρασης του CD40L
Όπως προαναφέρθηκε, η έκφραση του CD40L είναι επαγόμενη στους
περισσότερους τύπους κυττάρων. Τα CD4+ Τ λεμφοκύτταρα αρχικά
απελευθερώνουν προσχηματισμένο CD40L μετά από 5 έως 30 λεπτά από
την ενεργοποίησή τους, και στη συνέχεια συνθέτουν νέο CD40L μετά από
περίπου 1 ώρα [Koguchi Y, Blood, 2007]. Η έκφρασή του ωστόσο, μειώνεται κατά
τις επόμενες 12 με 18 ώρες [Graf D, Eur J Immunol 1995]. Εκτός από την
παρουσίαση του αντιγόνου μέσω του MHC στον TcR υποδοχέα το Τκυττάρων, το CD40L επάγεται ακόμα και με προσθήκη μιτογόνων όπως το
PHA, και κυτταροκινών ΙL-2, ΙL-12, ΙL-15, TNF-α αλλά και μετά από πρόσδεση
του CD40 [Pinchuk LM, J Immunol, 1996] [Van kooten, Adv Immunol 1996].

2.7. H μετάδοση σήματος με ενεργοποίηση του CD40
Ο τρόπος με τον οποίο προσδένεται το μεμβαρνικό ή διαλυτό CD40L στον
υποδοχέα του CD40 [Barr TA, Immunology, 2001], αλλά και η ένταση του σήματος
[Sewart R, J immunol, 2007] [Mathur RK, Nat Med, 2004] [Neron S, Immunology, 2005]

καθορίζουν ποιό σηματοδοτικό μονοπάτι θα ενεργοποιηθεί και το εύρος των
βιολογικών δράσεων του συστήματος CD40 και CD40L. Γενικά, η πρόσδεση
του τριμερούς CD40L στον υποδοχέα CD40 οδηγεί αρχικά σε μετακίνηση του
τελευταίου σε ειδικές περιοχές της μεμβράνης του κυττάρου «μεμβρανικές
σχεδίες» (membrane rafts) πλούσιες σε σφιγγολιπίδια και χολεστερόλη [Simons
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K ,Nature, 1997] [Hostager BS, J Biol Chem, 2000] και κατόπιν σε ολιγομερισμό των

μορίων του CD40 που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές, σταθεροποίησή τους
και αλλαγή στη στερεοδομή τους, με επακόλουθη την αποκάλυψη θέσεων
πρόσδεσης στο ενδοκυττάριο τμήμα τους για πρωτεΐνες που λειτουργούν ως
διαμεσολαβητές στη μετάδοση του σήματος (adaptor proteins) [Bishop GA, Adv
Exp Med Biol, 2007] [Bishop GA, Nat Rev Immunol, 2004] Οι σημαντικότερες από τις

πρωτεΐνες αυτές είναι οι TNFR-associated factors (TRAFs), η οικογένεια των
οποίων αποτελείται από 6 μέλη (TRAF1 έως TRAF6) και τα οποία παίζουν
ρόλο στη μεταγωγή του ενδοκυττάριου σήματος του CD40 αλλά και άλλων
μελών της οικογένειας των υποδοχέων του TNF (TNFR family). Η
αλληλεπίδραση των μορίων CD40 και CD40L προσελκύει τις TRAF1, TRAF2,
TRAF3, TRAF5 και TRAF6, οι οποίες προσδένονται με τον υποδοχέα είτε
άμεσα είτε έμμεσα [Bishop GA, Nat Rev Immunol, 2004] ενεργοποιώντας πληθώρα
σηματοδοτικών μονοπατιών, αναλόγως τnν TRAF πρωτεϊνη (Εικόνα 6),
συμπεριλαμβανομένων

του

κλασσικού

(classical)

και

μη

κλασσικού

(alternative) μονοπατιού του μεταγραφικού παράγοντα nuclear factor κB
(NFκB) [Hauer J, PNAS, 2005], των ενεργοποιούμενων από μιτογόνα
πρωτεϊνικών κινασών (mitogen activated protein kinases, MAPKs), της
κινάσης της 3-φωσφοϊνοσιτόλης (phosphoinositide 3-kinase, PI3K [Benson RJ,
Eur J Immunol, 2006], της c-Jun N-terminal κινάσης (JNK) [Elmetwali T, J immunol,
2010], αλλά και της Janus family kinase 3 (Jak3) ανεξάρτητα από την

πρόσδεση μέσω TRAFs [Elgueta R, Immunol Rev, 2009] οδηγώντας έτσι σε
έκκριση κυτταροκινών, πολλαπλασιασμό, διαφοροποίηση ή και κυτταρικό
θάνατο [Bishop GA, Adv Exp Med Biol, 2007]. (Εικόνα 7)
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Εικόνα 6. Σηματοδοτικού μονοπάτια του CD40 μετά από ενεργοποίηση με το CD40L
που μεσολαβούνται μέσω των TRAFs. [Από Elgueta R, . Immunological Reviews, 2009]
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Εικόνα 7. Σχηματική αναπαράσταση του σηματοδοτικού μονοπατιού του CD40 μετά
από ενεργοποίηση με το CD40L. [Από QIAGEN, USΑ]
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2.8. Η βιολογική σημασία της ενεργοποίησης του CD40
2.8.1. Ο φυσιολογικός ρόλος των αλληλεπιδράσεων CD40-CD40L
Τα μόρια CD40 και CD40L εκφράζονται σε ένα μεγάλο πλήθος αιμοποιητικών
και μη κυττάρων, γεγονός που υποδεικνύει την έκταση του βιολογικού τους
ρόλου. Ειδικότερα το σύστημα CD40-CD40L κατέχει σημαντική θέση στην
επίκτητη ανοσία τόσο στην κυτταρική όσο και στην εξαρτώμενη από το θύμο
χυμική ανοσία [Quezada SA, Annu Rev Immunol, 2004] [Grewal, Adv immunol 1998] [Foy,
Annu Rev Immunol 1996]. Η ενεργοποίηση των ανοσολογικά παρθένων Τ

λεμφοκυττάρων απαιτεί την αναγνώριση του αντιγόνου από τον υποδοχέα
TCR που παρουσιάζεται από το αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο (antigen
presenting cell; APC) μέσω ενός μορίου της τάξης MHC και την παροχή
συνδιεγερτικών σημάτων όπως αυτό που παρέχεται από το σύστημα CD40CD40L. Στα Β λεμφοκύτταρα η αλληλεπίδραση αυτή του ζεύγους CD40CD40L με τα Τ-κύτταρα παίζει ρόλο στη δημιουργία των βλαστικών κέντρων
των λεμφοζιδίων (germinal center, GC), στην αλλαγή της τάξης των
ανοσοσφαιρινών και στην απόκτηση των σωματικών υπερμεταλλάξεων
(somatic

hypermutation,

SHM)

που

αυξάνουν

τη

συγγένεια

των

ανοσοσφαιρινών με το αντιγόνο όπως επίσης και στον πολλαπλασιασμό και
στη διαφοροποίηση των Β κυττάρων προς μακράς ζωής μνημονικά κύτταρα
και πλασματοκύτταρα [Danese SΜ, Gut, 2004] [Lu, Blood 2007] [Ahonen, Nat Immunol
2002]. Εξάλλου, το CD40L μπορεί να δράσει σαν αυξητικός παράγοντας στα

πρόδρομα Β-κύτταρα σε διαλυτή μορφή [Funakoshi S, J Clin Invest, 1997] αλλά και
να συμβάλλει στην ανάπτυξη των Β-κυττάρων μέσω της μεμβρανοσύνδετης
μορφής του στα Τ-κύτταρα [Renard N, J immunol, 1994]. Επιπλέον, το σύστημα
CD40-CD40L συμμετέχει στον ενεργό ρόλο που παίζει το μικροπεριβάλλον
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του θύμου αδένα στην ανάπτυξη των θυμοκυττάρων αλλά και στην εξάλειψη
αυτοδραστικών Τ λεμφοκυττάρων συμβάλλοντας στην ανοσολογική ανοχή
[Akiyama Τ, Immunity, 2008] [Dunn RJ, J Histochem Cytochem 1997]. Τέλος, η
ενεργοποίηση του CD40 στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα παίζει ρόλο στη
διαφοροποίηση των παρθένων CD4+ T- κυττάρων σε βοηθιτκά Th1, Τh2, ή
Τh17 κύτταρα [Jenkins J Immunol 2008] [Straw J Immunol 2003] [Iezzi PNAS 2009].

2.8.2. Ο ρόλος των αλληλεπιδράσεων CD40-CD40L σε παθολογικές
καταστάσεις
Η υπερέκφραση των μορίων CD40 και CD40L στα Β και Τ-λεμφοκύτταρα,
στα μακροφάγα, στα κύτταρα ΝΚ αλλά και σε διάφορα επιθηλιακά κύτταρα,
ενδοθηλιακά, λεία μυικά κύτταρα και ινοβλάστες καθώς και η επακόλουθη
υπερδιέγερση αυτού του συστήματος μορίων, παράγει διαφοροποιημένα
επίπεδα έκφρασης κυτταροκινών, χυμοκινών και μορίων συνδιέγερσης και
προσκόλλησης στην επιφάνεια τους. Το γεγονός αυτό συμβάλλει σημαντικά
στην παθοφυσιολογία αυτοάνοσων και χρόνια φλεγμονωδών νόσων όπως ο
Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (Systemic Lupus Erythematosus;SLE), η
Ρευματοειδής Αρθρίτιδα (Rhematoid Arthritis; RA), η Aυτοάνοση Θυροειδίτιδα
(Autoimmune Thyroiditis), η Φλεγμονώδης Νόσος του Εντέρου (Inflammatory
bowel Disease; IBD) και η αθηροσκλήρυνση (atherosclerosis) [Peters A, Semin
immunol, 2009] [Lievens D, Thromb Haemost, 2009] [Lievens, Blood, 2010] [Meers leukemia
2007].

Ωστόσο, πέρα από το διεγερτικό ρόλο που παίζει η ενεργοποίηση του
συστήματος CD40-CD40L στους διάφορους κυτταρικούς πληθυσμούς,
συμπεριλαμβανομένων των ώριμων και Β λεμφοκυττάρων των βλαστικών
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κέντρων, των CD4+ T-κυττάρων, των δενδριτικών και των ενδοθηλιακών
κυττάρων, συμβάλλοντας στην επιβίωση και τη διάσωσή τους από απόπτωση
[Bishop, G.A., Adv Exp Med Biol, 2007] [Hu BT, J Immuol, 1997] [van Kooten C, J Leuk Biol,
2000] [MacLeod M, J Exp Med, 2006], έχει περιγραφεί και o προαποπτωτικός ρόλος

του συστήματος CD40-CD40L, μεταξύ άλλων σε Β κυτταρικές σειρές [Schattner
EJ, J Exp Med, 1995], σε ηπατοκύτταρα

[Afford SC,. J Exp Med, 1999], σε

νεοπλασματικά κύτταρα μαστού [Wingett DG, Breast Cancer Res Treat, 1998],
καθώς και σε άλλους τύπους κυττάρων [Tong, Leukemia Lymphoma, 2006] [Knox P,
J Cell Biol, 2011]. Η απόπτωση που προκαλεί η ενεργοποίηση του CD40 σε

αυτούς τους πληθυσμούς πραγματοποιείται είτε με άμεσο τρόπο [Tong,
Leukemia Lymphoma, 2006] [Jundi M, Immunobiology, 2011] [Knox P, J Cell Biol, 2011] είτε

με έμμεσο τρόπο μέσω επαγωγής μορίων της οικογένειας TNFR/TNF όπως
το Fas, FasL, TNFa και TRAIL και ενεργοποίησής τους [Eliopoulos AG, Mol Cell
Biol, 2000]. Επιπλέον πρόσφατα δείχθηκε ο ρόλος του συστήματος αυτού στον

αποπτωτικό θάνατο των αιμοποιητικών προγονικών CD34+ κυττάρων στον
Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο (Systemic Lupus Erythematosus; SLE)
[Pyrovolaki K. Arthritis Reum 2009].

2.8.3. Το σύνδρομο ανοσοανεπάρκειας Υπερ-IgM
Η βιολογική σημασία ωστόσο των αλληλεπιδράσεων CD40-CD40L γίνεται
περισσότερο φανερή στις περιπτώσεις όπου απουσιάζει ένα λειτουργικό
μόριο

CD40L, όπως στο σύνδρομο Υπερ-IgM συνδεόμενο με το Χ

χρωμόσωμα (X-linked hyper-Ιmmunoglobulin M (IgM) syndrome ; XHIGM). Το
σύνδρομο

αυτό

είναι

μια

σπάνια

νόσος

ανοσοανεπάρκειας

που

χαρακτηρίζεται από φυσιολογικά ή αυξημένα επίπεδα ανοσοσφαιρίνης Μ
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(IgM) στον ορό, από μειωμένα επίπεδα ανοσοσφαιρινών G, A και E (IgG, IgA,
και IgE), καθώς και από ελλειπή λειτουργικότητα των Τ-κυττάρων με μειωμένα
επίπεδα ρυθμιστικών CD4+/CD25+ T κυττάρων (T regulatory; Tregs), και
αυξημένα επίπεδα αυτοδραστικών Τ- και Β κυττάρων [Jesus AA, J Clin Immunol,
2008]. Τα πιο συνήθη κλινικά συμπτώματα του συνδρόμου αυτού είναι οι

λοιμώξεις, η αρθρίτιδα και τα έλκη βλενογόννου, και προκαλείται από
μεταλλάξεις στο γονίδιο του CD40L στο χρωμόσωμα Χ. Το 70% περίπου των
ασθενών αυτών παρουσιάζουν ουδετεροπενία, το 45% εκ των οποίων
παρουσιάζουν

χρόνια

ουδετεροπενία

χωρίς

την

παρουσία

αντι-

ουδετεροφιλικών αντισωμάτων [DiSanto, Nature, 1993] [Levy, J Pediatr, 1997] [Allen,
Science 1993]. Η αιτιολογία της ουδετεροπενίας αυτής στο XHIGM δεν είναι

ακόμα γνωστή, αλλά φαίνεται ότι λόγω των ελλειπών αλληλεπιδράσεων του
CD40L με τα στρωματικά κύτταρα του μυελού των οστών, δεν παράγονται
ικανοποιητικά επίπεδα σε αυξητικούς παράγοντες που προάγουν την
κοκκιοποίηση, με αποτέλεσμα την ελλειπή παραγωγή κοκκιοκυττάρων από το
μυελό. Η υπόθεση αυτή στηρίζεται και από το γεγονός ότι

η πρόσληψη

ανασυνδιασμένου G-CSF (granulocyte-colony stimulating factor) έχει ως
αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού ουδετεροφίλων [Wang,

Am J Pediatr

Hematol Oncol, 1994] [Mori, J Pediatr Hematol Oncol, 2000].

Ωστόσο, η επίδραση του CD40-CD40L σε άλλες ουδετεροπενίες που
σχετίζονται με σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας όπως το μυελοδυσπλαστικό
σύνδρομο (ΜΔΣ), η απλαστική αναιμία (ΑΑ) και η Χρόνια Ιδιοπαθή
ουδετεροπενία (ΧΙΟ) δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς.
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3. ΧΡΟΝΙΑ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ

Ως χρόνια ιδιοπαθή ουδετεροπενία (Chronic idiopathic neutropenia, CIN)
περιγράφουμε την ανεξήγητη μείωση του αριθμού των κυκλοφορούντων
ουδετεροφίλων , κάτω από τα κατώτερα όρια της φυσιολογικής διακύμανσης,
σε ένα δεδομένο εθνικό πληθυσμό, για μεγάλη περίοδο του χρόνου,
περισσότερο από τρις μήνες [Dale Medicine (Baltimore) 1979] [Kyle RA, New Engl J
Med,

1968].

Πρόκειται

για

μια

επίκτητη

ουδετεροπενία,

με

απουσία

προηγούμενης έκθεσης σε ακτινοβολία ή λήψης φαρμάκων που μπορούν να
προκαλέσουν ουδετεροπενία, με αποκλεισμό οποιασδήποτε συστηματικής
νόσου που μπορεί να συνοδέυεται από ουδετεροπενία, με απουσία
αντιπολυμορφοπυρηνικών

αντισωμάτων,

[Papadaki HA, Eur J Haematol 2001].

και

φυσιολογικό

καρυότυπο

Η συχνότητα εμφάνισης στο γενικό

πληθυσμό είναι 1,67% με προδιάθεση στις γυναίκες περίπου 5:1 [Kyle RA, N.
Engl. J Med 1980] [Papadaki HA, Ann Hematol 1999] Οι ασθενείς είναι συνήθως

ασυμπτωματικοί και σπάνια εμφανίζουν λοιμώξεις ή άλλες επιπλοκές. Το
14,2% των ασθενών παρουσιάζει αναιμία [Papadaki HA, Ann Hematol 2001], το
10% παρουσιάζει θρομβοπενία [Psyllaki M, Br J Hematol, 2006] το 36%
παρουσιάζει ήπια μονοκυτταραιμία που σχετίζεται με τον ελαττωμένο αριθμό
των μονοκυτταρικών προβαθμίδων [Papadaki HA, Ann Hematol 2001] και το 37%
παρουσιάζει Τ-λεμφοπενία, κυρίως λόγω της αυξημένης απόπτωσης των
CD8+ T-κυττάρων και ελαττωμένης παραγωγής IL-7 [Gementzi C, Eur J Haematol,
2011].

Στον μυελό των ασθενών η κοκκιώδης σειρά είναι ελαττωμένη, ενώ το
διαμέρισμα των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων είναι αυξημένο σε σχέση με
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το διαμέρισμα των ωριμαζόντων που είναι σημαντικά ελαττωμένο [Papadaki
HA, Ann Hematol 2000]. Οι καλλιέργειες μυελικών κυττάρων σε ασθενείς με CIN,

έχει διαπιστωθεί ότι παρουσιάζουν χαμηλό αριθμό CFU-GM ( colony-forming
units granulocyte-macrophage) κλωνογονικών προγονικών κυττάρων μέσα
στο

κλάσμα

των

μυελικών

μονοπύρηνων

κυτταρων

(Bone

marrow

mononuclear cells, BBMCs). Έχει επίσης βρεθεί ότι αυτή η μείωση αντανακλά
κυρίως το χαμηλό αριθμό των CFU-G (colony-forming units granulocyte)
καθώς ο αριθμός

των CFU-M (colony-forming units macrophage) δεν

παρουσιάζει καμιά σημαντική αλλαγή. Έτσι στο μυελό των ασθενών με CIN
υπάρχει μια επιλεκτική μείωση στο διαμέρισμα του πληθυσμού των
προγονικών κυττάρων των κοκκιοκυττάρων [Papadaki HA, Blood, 2003]. Στην ίδια
μελέτη δείχθηκε ότι υπήρξε αυξημένη απόπτωση μέσα στο κλάσμα των
μυελικών CD34+ και

CD34+/CD33+ προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων

πιθανόν λόγω της αυξημένης έκφρασης του μορίου Fas και ακολούθως
ενεργοποίησή του. Επομένως, η διαταραχή στη κοκκιοποίηση στους ασθενείς
με CIN πιθανά οφείλεται στην απόπτωση μέσω Fas μέσα στο διαμέρισμα των
CD34+/CD33+/Fas+ προγονικών κυττάρων των κοκκιοκυττάρων.
Από προηγούμενες μελέτες έχει δειχθεί ότι στον ορό των ασθενών με
CIN τα επίπεδα διαφόρων προ-φλεγμονωδών κυτταρικινών και χυμοκινών
που παράγονται κυρίως από ενεργοποιημένα μονοκύτταρα και μακροφάγα,
είναι αυξημένα [Papadaki HA, Am J Hematol, 2000]. Τα επίπεδα στον ορό του
διαλυτού μορίου CD40L, [αδημοσίευτα δεδομένα του Eργαστηρίου Μελέτης της
Αιμοποίησης] της ιντερλευκίνης 1β (IL-1β) , του παράγοντα νέκρωσης των

όγκων α (TNF-α), του διαλυτού υποδοχέα του παράγοντα νέκρωσης των
όγκων p55 (sTNF-R1), TGF-β1, της ιντερλευκίνης 6 (IL-6), καθώς επίσης και
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της ιντερλευκίνης 8 (IL-8) βρέθηκαν σημαντικά αυξημένα στους ασθενείς με
CIN. Τα επίπεδα των κυτταροκινών και χυμοκινών στον ορό σχετίζονταν
ισχυρά με το βαθμό της ουδετεροπενίας

[Papadaki HA, Am J Hematol, 2000].

Επιπλέον, σημαντικά αυξημένες ήταν και οι συγκεντρώσεις κυτταροκινών στα
υπερκείμενα των μακροχρόνιων καλλιεργειών των ασθενών όπως η IL-1β, ο
TGF-β1, η IL-6, και ο TNF-α [Papadaki HA, Am J Hematol, 2000] [Papadaki HA, Eur J
Haematol, 1999]. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι τιμές του TNF-a

σχετίζονται ισχυρά

τόσο με την αναλογία των CD34+/Fas+

προγονικών

κυττάρων όσο και με την αναλογία των CD34+/7AAD+ αποπτοτικών κυττάρων
ενώ σχετίζονται αντιστρόφως με τον αριθμό των in-vitro σχηματιζόμενων
GFU-GM αποικιών [Papadaki HA, Blood, 2003]. Επιπρόσθετα έχει βρεθεί
αυξημένη έκφραση του mRNA της IFN-γ και του

Fas lingand

από

στρωματικά κύτταρα μακροχρόνιων μυελικών καλλιεργειών στους ασθενείς με
CIN [Papadaki HA, Blood, 2003]. Τέλος έχει δειχθεί η ύπαρξη ενεργοποιημένων Τλεμφοκυττάρων με μυελοκατασταλτικές ιδιότητες στο μυελό των οστών των
ασθενών με CIN, καθώς και έκπτυξη ολιγοκλωνικών/μονοκλωνικών προφίλ
στα CD8+ ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα [Papadaki HA, Br J Haematol, 2005]
[Spanoudakis M, Clin Immunol, 2010].

Όλα τα παραπάνω δεδομένα, υποδεικνύουν μια Τ-επαγώμενη
καταστολή της κοκκιοποίησης στο μυελό των οστών ασθενών με CIN, και την
κατατάσσουν ως μια ήπια χρόνια φλεγμονώδης νόσος που ανήκει στην
οικογένεια των συνδρόμων μυελικής ανεπάρκειας, στην οποία ανήκουν και η
Απλαστική Αναιμία, και το Μυελοδυσπλαστικό Σύνδρομο.
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4. ΚΟΚΚΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η κοκκιοποίηση είναι μια περίπλοκη διαδικασία κατά την οποία ένας μεγάλος
αριθμός κοκκιοκυττάρων σχηματίζεται και αναπτύσσεται από ένα μικρό
αριθμό στελεχιαίων αιμοποιητικών κυττάρων (hemopoietic stem cells ; HSCs),
τα οποία μπορούν να πολλαπλασιαστούν και να διαφοροποιηθούν σε
προγονικά κύτταρα που μπορούν να δώσουν γέννεση σε πολλές κυτταρικές
σειρές

(multi-lineage-common

myeloid

progenitors;

CMPs),

τα

οποία

διαφοροποιούνται περαιτέρω σε προγονικά κύτταρα που μπορούν να δώσουν
γέννεση σε δύο κυτταρικές σειρές (double-lineage- granulocyte/macrophage
progenitors; GMPs), και τέλος σε πρόδρομα κύτταρα που δίνουν γέννεση σε
μια

σειρά

(uni-lineage-committed

πολλαπλασιάζονται

και

progenitor

διαφοροποιούνται

σε

cells),

τα

οποία

λειτουργικά,

ωριμα

ουδετερόφιλα [Akashi, 2000; Nature] [Zhu, 2002; Oncogene]. (Εικόνα 8)
Στα αρχικά στάδια της κοκκιοποίησης τα CFU-GM (colony-forming
units granulocyte-macrophage) κλωνογονικά προγονικά κύτταρα τα οποία
εκφράζουν το επιφανειακό αντιγόνο CD34 δίνουν γέννεση στα CFU-G
(granulocyte colony-forming units), ενώ στα πιο προχωρημένα στάδια της
ωρίμανσης των ουδετεροφίλων, οι μυελοβλάστες που είναι τα πρώτα
μορφολογικά αναγνωρίσιμα κύτταρα της κοκκιώδους σειράς εκφράζουν
παράλληλα και το CD34 και το CD33 επιφανειακό αντιγόνο. Οι μυελοβλάστες
στη συνέχεια διαιρούνται και διαφοροποιούνται σε προ-μυελοκύτταρα (CD34/CD33+), και μυελοκύτταρα (CD34-/CD33+), τα οποία διαφοροποιούνται
περαιτέτρω σε μεταμυελοκύτταρα, ταινιοειδή κύτταρα (band cells) (CD33-
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/CD15+) και τέλος σε ώριμα ουδετερόφιλα [Shinjo, Leukemia and Lymphoma, 1997]
[Terstappen, Leukemia, 1990] [Andrews, Blood 1983] [Griffin, Leuk Res 1984].

Εικόνα 8. Σχηματικό διάγραμμα της μυελοποίησης. [Τροποποίηση της εικόνας από Rad
A, Wikimedia Commons, 2006]
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Ολόκληρη η διαδικασία της κοκκιοποίησης ελέγχεται αυστηρά από
μεταγραφικούς παράγοντες, όπως ο c/EBPα, PU.1, c-Myb, LEF-1, c/EBPε
[Ward, Leukemia, 2000] [Lekstrom-Himes, Stem Cells, 2001] [Friedman, Oncogene, 2002)
(Skokowa, Nat Med, 2006], και από αυξητικούς παράγοντες και κυτταροκίνες

όπως ο παράγοντας στελεχιαίων κυττάρων (stem cell factor; SCF), το Flt3-L,
η

IL-3,

ο

αυξητικός

παράγοντας

κοκκιοκυττάρων/

μονοκυττάρων

(granulocyte/monocyte-colony stimulating factor; GM-CSF) και ο αυξητικός
παράγοντας κοκκιοκυττάρων (granulocyte-colony stimulating factor; G-CSF)
[Broudy, Blood, 1997] [Haylock, Blood, 1997] [Lyman, Blood, 1994]

[Blalock, Leukemia,

1999] [Emerson, J Clin Invest, 1998] [Bot, Leukemia, 1990]. (Εικόνα 9)

Εικόνα 9. Σχηματικό διάγραμμα της δέσμευσης των προγονικών κυττάρων προς
διαφοροποίηση προς κοκκιοποίηση υπό την επίδραση μεταγραφικών παραγόντων
και αυξητικών παραγόντων. [Τροποποίηση της εικόνας από αρχείο κας Παπαδάκη Ελένης,
2006]
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Οι αυξητικοί παράγοντες που προωθούν την κοκκιοποίηση παράγονται
in vivo κυρίως από τα στρωματικά κύτταρα του μικροπεριβάλλοντος του
μυελού των οστών (BM), όπως υποδεικνύεται από in vitro πειράματα με
μακρόχρονες

υγρές

καλλιέργειες,

όπου

ο

τάπητας

στρωματικών

προσκολλώμενων κυττάρων που αποτελείται κυρίως από ινοβλάστες,
μακροφάγα, ενδοθηλιακά κύτταρα και λιποκύτταρα μπορεί να παράγει
συνεχώς ή μετά από ενεργοποίηση τους αυξητικούς παράγοντες που
αναφέρθηκαν παραπάνω [Gartner, PNAS 1980] [Coutinho, Blood, 1990] [Kaushansky, J
Immunol, 1988] [Linenberger, Exp Hematol 1995]. Ανάμεσα στους κυριότερους

ρυθμιστές της κοκκιοποίησης είναι ο GM-CSF και ο G-CSF που δρουν μέσω
των υποδοχέων τους σε μια ευρεία ποικιλία αιμοποιητικών και μη κυττάρων
[DiPersio, J Biol Chem, 1988] [Wognum, Blood, 1994] [Tsuji, Leuk Lymphoma, 2001].

Ο

G-CSF παράγεται

από τα

μονοκύτταρα /μακροφάγα, τους

ινοβλάστες και τα ενδοθηλιακά κύτταρα μετά από ενεργοποίηση με LPS, IL-1,
IL-3, GM-CSF, TNF-α και IFN-γ [Zsebo, Blood, 1988] [Koeffler, Blood, 1897] [Fibbe,
Blood, 1988] [Oster, Blood, 1989] [Sallerfors,

επιβίωση , τον πολλαπλασιασμό

Eur J Haematol, 1992]. Ελέγχει δε την

και τη διαφοροποίηση των κυττάρων

καθ’όλη τη διαδικασία της κοκκιοποίησης και είναι απαραίτητος για την τελική
διαφοροποίηση των ώριμων ουδετεροφίλων [Lieschke, Blood, 1994] [Liu, immunity,
1996] [Germeshausen, Cur Opin Hematol, 2008].

Ο GM-CSF παράγεται από τα μακροφάγα, τα Τ- κύτταρα, τους
ινοβλάστες, τα ενδοθηλιακά κύτταρα και τα στρωματικά κύτταρα, τα οποία
στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζονται ενεργοποίηση με κυτταροκίνες,
αντιγόνα ή προφλεγμονώδεις παράγοντες [Rich, Exp Hematol, 1986] [Chan, PNAS,
1986] [Kaushansky, J Immunol, 1988] [Broudy, J Immunol, 1987] [Rennick, Blood, 1987].
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ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σύμφωνα με όλα τα προηγούμενα, τα μόρια CD40 και CD40L έχουν μια
ευρεία έκφραση σε διαφορους κυτταρικούς τύπους, και το αποτέλεσμα της
αλληλεπίδρασής τους είναι διαφορετικό ανάλογα τον κυτταρικό τύπο, ή το
στάδιο ωρίμανσης του κυττάρου. Επίσης, είναι φανερό, ότι το σύστημα αυτό
εμπλέκεται στην παθοφυσιολογία φλεγμονοδών νόσων, και η παρεμπόδιση
αυτών των αλληλεπιδράσεων οδηγεί σε ανοσοανεπάρκεια αλλά και σε
ουδετεροπενία με διαταραχή της κοκκιοποίησης.
Επομένως ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι:
1. Να διερευνηθεί η κατανομή και έκφραση των μορίων CD40 και CD40L
στα προγονικά και πρόδρομα κύτταρα της κοκκιώδους σειράς υπό
φυσιολογικές συνθήκες και συνθήκες φλεγμονώδους περιβάλλοντος.
2. Να διαλευκανθεί ο ρόλος της λειτουργικότητας αυτών των μορίων, στο
μυελικό μικροπεριβάλλον και στη φυσιολογική κοκκιοποίηση στο μυελό
των οστών.
3. Να μελετηθεί ο ενδεχόμενος ρόλος των μορίων αυτών στην
κοκκιοποίηση στο μυελό των οστών υπό φλεγμονώδεις συνθήκες και η
πιθανή συμβολή τους στην παθογένεια της Χρονιας Ιδιοπαθούς
Ουδετεροπενίας.
4. Να διερευνηθεί η συνεργασία αυτών των μορίων με άλλα μόρια της
οικογένειας του TNFR/TNF, στην οποία ανήκουν, στις κοκκιοκυτταρικές
προβαθμίδες.
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
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ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
Μελετήθηκαν 64 αιματολογικά υγιή άτομα, καθώς επίσης και 17 ασθενείς με
χρόνια ιδιοπαθή ουδετεροπενία (CIN), οι οποίοι πληρούσαν τα διαγνωστικά
κριτήρια της νόσου όπως αυτά έχουν περιγραφεί [Papadaki et al Blood 2003],
[Palmblad et al Curr Opin. Hematol. 2008]. Ειδικότερα οι ασθενείς είχαν α) αριθμό

ουδετεροφίλων <1800/μL στο περιφερικό αίμα για διάστημα μεγαλύτερο των 3
μηνών,

β)

φυσιολογικό

καρυότυπο,

γ)

αρνητικές

δοκιμασίες

αντιπολυμορφοπυρηνικών αντισωμάτων, δ) απουσία οποιοδήποτε κλινικού,
ορολογικού,

υπερηχογραφικού

ή

εργαστηριακού

ευρήματος

που

να

συσχετίζεται με ουδετεροπενία και ε) απουσία ιστορικού έκθεσης σε ιονίζουσα
ακτινοβολία ή χρήσης χημικών ή φαρμάκων που θα μπορούσαν να
προκαλέσουν

ουδετεροπενία.

Τέλος,

είχαν

αποκλειστεί

περιπτώσεις

οικογενούς και κυκλικής ουδετεροπενίας.
Μεταξύ ασθενών και φυσιολογικών μαρτύρων δεν υπήρχαν στατιστικά
σημαντικές διαφορές ως προς την κατανομή ηλικίας και φύλου, όπως
αποδείχθηκε από την εφαρμογή της στατιστικής δοκιμασίας χ2. Η Επιτροπή
Δεοντολογίας του ΠΑΓΝΗ είχε εγκρίνει τη μελέτη και είχε ληφθεί συγκατάθεση
από τους ασθενείς σύμφωνα με τη διακήρυξη του Ελσίνκι.

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΥΕΛΙΚΩΝ ΛΕΜΦΟΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Δείγματα μυελού των οστών των αιματολογικά φυσιολογικών ατόμων και
ασθενών με CIN λαμβάνονταν με αναρρόφηση από την οπίσθια λαγόνια
ακρολοφία. (Eικόνα 10). Ο μυελικός πολφός αραιωνόταν κατόπιν σε
αναλογία 1:1 σε καλλιεργητικό υλικό Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium
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(IMDM;

Gibco

Invitrogen

Corporation,

Paisley

UK),

το

οποίο

ήταν

εμπλουτισμένο με 10IU/mL ηπαρίνης (heparin; Sigma, St.Louis MO, USA)
100IU/mL πενικιλίνης-στρεπτομυκίνης (PS, Gibson) και 10% ορό εμβρύου
αγελάδος (fetal bovine serum, FBS, Gibco)

Εικόνα 10: Λήψη μυελικού πολφού

Στη συνέχεια, το αραιωμένο δείγμα μυελού επιστιβάζονταν σε
Histopaque-1077 (Sigma-Aldrich), σε αναλογία 4:3, με τέτοιο τρόπο ώστε να
μην αναμειχθούν οι δύο υγρές φάσεις, αλλά να σχηματιστούν δύο στιβάδες με
το Histopaque-1077 στην κάτω στιβάδα και το μυελό στην πάνω (Εικόνα
11A). Κατόπιν, ακολουθούσε φυγοκέντρηση χωρίς φρένο στα 400g για 30
λεπτά, σε θερμοκρασία δωματίου, έτσι ώστε τα ερυθροκύτταρα και
κοκκιοκύτταρα που έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα από το Histopaque-1077 να
καθιζάνουν στον πυθμένα του σωληνάριου, ενώ τα λεμφομονοπύρηνα
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κύτταρα που έχουν μικρότερη πυκνότητα να σχηματίσουν μια στιβάδα
ανάμεσα στο Histopaque-1077 και στο πλάσμα του μυελού. (Εικόνα 11Β).
Τέλος, τα λεμφομονοπύρηνα κύτταρα (BMMCs; Bone Marrow Mononuclear
Cells) της μεσόφασης συλλέγονταν προσεκτικά και πλένονταν με IMDM,
οπότε και επαναδιαλύονταν στο κατάλληλο, αναλόγως την παραπέρα
επεξεργασία, θρεπτικό υλικό.

Εικόνα 11: Διαχωρισμός κυττάρων σε Histopaque-1077
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Για τη μέτρηση του αριθμού και της βιωσιμότητας των κυττάρων
χρησιμοποιήθηκε η βελτιωμένη πλάκα μέτρησης Neubauer και η χρωστική
Trypan Blue (Gibco). Επομένως, τα κύτταρα αραιώνονταν 1:1 με την
χρωστική, και 15μL από το εναιώρημα αυτό εισάγονταν μέσω της ειδικής
υποδοχής στην πλάκα Neubauer, πάνω στην οποία είχε ήδη τοποθετηθεί
καλυπτρίδα. (Εικόνα 12A) Μετά από 3-5 λεπτά προςμετριόνταν ο αριθμός
των ζωντανών κυττάρων στο κεντρικό τετράγωνο συμπεριλαμβανομένων των
2 μόνο κάθετων πλευρών του. (Εικόνα 12Β) Στην καταμέτρηση λαμβάνονταν
υπόψη μόνο τα ζωντανά κύτταρα, όσα δηλαδή δεν είχαν βαφτεί μπλε από τη
χρωστική. Με δεδομένο ότι η επιφάνεια του κεντρικού τετραγώνου έχει
εμβαδό 1mm2 και ο χώρος κάτω από την καλυπτρίδα έχει βάθος 1mm, ο
όγκος

στον

οποίο

βρίσκονταν

τα

κύτταρα

του

εναιωρήματος

που

προσμετριόνταν ήταν 1mm3 = 1mL. Επομένως η συγκέντρωση © στην οποία
βρίσκονταν τα κύτταρα του δείγματος ήταν C = N x 2 x104 κύτταρα ανά mL,
όπου Ν είναι ο αριθμός τον κυττάρων που μετριόταν και 2 ο συντελεστής
αραίωσης του δείγματος με τη χρωστική Trypan Blue.
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Εικόνα 12: Πλάκα Neubauer
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ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ CD34+ , CD33+ ΚΑΙ CD15+ ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ
Για

το

διαχωρισμό

των

τριών

υποπληθυσμών

μυελικών

κυττάρων

αντιπροσωπευτικών για τα στάδια διαφοροποίησης προς την κοκκιώδη σειρά
χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του έμμεσου ανοσομαγνητικού διαχωρισμού
(MACS; magnetic activated cell sorting), σύμφωνα με το πρωτόκολλο του
κατασκευαστή (Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, Germany) με διαδοχικούς
διαχωρισμούς των κυτταρικών πληθυσμών.
Συγκεκριμένα, 120x106 BMMCs πλένονταν σε στείρες συνθήκες με
ρυθμιστικό διάλυμα (MACS buffer) φωσφορικού άλατος (PBS; Phosphate
Buffer Saline, Gibco), εμπλουτισμένο με 0,5% αλβουμίνη ορού αγελάδας
(BSA; Gibco), 0,6% οξύ κιτρικής δεξτρόζης (ACD, Acid-citrate-Dextrose) και
4% διττανθρακικό νάτριο (Sodium bicarbonate; Gibco). Στη συνέχεια, για το
διαχωρισμό των CD34+ κυττάρων, τα BMMCs επωάζονταν με ανθρώπινη γσφαιρίνη (100μL/108 κύτταρα), έτσι ώστε να

παρεμποδιστεί η μη ειδική

πρόσδεση του αντισώματος μέσω του Fc υποδοχέα, και κατόπιν με
μονοκλωνικό

αντι-CD34

αντίσωμα

(Miltenyi

Biotec)

συνδεδεμένο

με

μικροσφαιρίδιο με μαγνητικές ιδιότητες (100μL/108 κύτταρα) για 30 λεπτά στον
πάγο. Μετά την ολοκλήρωση της επώασης, τα κύτταρα πλένονταν με MACS
buffer και φυγοκεντρούνταν για 6 λεπτά στα 280g, ενώ το υπερκείμενο
απορρίπτονταν.
Στη συνεχεία, χρησιμοποιώντας στήλες διαχωρισμού κυττάρων (MS
columns; Miltenyi Biotec), οι οποίες ήταν προσαρμοσμένες στο μόνιμο
μαγνητικό πεδίο του συστήματος διαχωρισμού (MACS separator) και οι
οποίες είχαν εκπλυθεί πρωτίστως με 500μL MACS buffer, αφέθηκε να
περάσει μέσα από αυτές το εναιώρημα των σημασμένων και μη κυττάρων.
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Λόγω της παρουσίας του μαγνητικού πεδίου τα σημασμένα κύτταρα με αντιCD34 μικροσφαιρίδια συγκρατούνταν από τη στήλη, ενώ τα CD34περνούσαν διαμέσου αυτής και απορρίπτονταν. (Εικόνα 13). Η στήλη
πλένονταν 4 φορές επιπλέον με 500μL MACS buffer

και ακολούθως

απομακρύνονταν από το σύστημα διαχωρισμού και τοποθετούνταν σε στείρο
σωληνάριο, όπου με τη χρήση ενός κατάλληλου εμβόλου γινόταν έκλουση
των CD34+ κυττάρων με 100μL MACS buffer, τα οποία συλλέγονταν στο
σωληνάριο. (Εικόνα 13)

Εικόνα 13: Ανοσομαγνητικός διαχωρισμός CD34+ κυττάρων με την τεχνολογία MACS
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Τα θετικά σημασμένα κύτταρα (CD34+) τότε περνούσαν και από μια
δεύτερη στήλη μαγνητικού διαχωρισμού επαναλαμβάνοντας την παραπάνω
διαδικασία, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη καθαρότητα του πληθυσμού που
λαμβάνονταν μετά την έκλουση των κυττάρων από τη στήλη.
Τα αρνητικά σημασμένα κύτταρα (CD34-) που δεν είχαν συγκρατηθεί
από τη στήλη, φυγοκεντρούνταν στις παραπάνω συνθήκες και επωάζονταν με
μονοκλωνικό αντι-CD33 αντίσωμα (clone: AC104.3E3, Miltenyi Biotec)
συνδεδεμένο με μικροσφαιρίδιο (20μL/107 κύτταρα) για 30 λεπτά στον πάγο.
Στη συνέχεια επαναλαμβανόταν η ίδια διαδικασία διαχωρισμού με στήλες
όπως περιγράφτηκε παραπάνω. Στο τέλος λαμβάνονταν ο πληθυσμός των
CD34-/CD33+ κυττάρων.
Τα αρνητικά σημασμένα κύτταρα από τα δύο προηγούμενα στάδια,
ακολουθώντας τις ίδιες διαδικασίες επωάζονταν με μονοκλωνικό αντι-CD15
αντίσωμα (Miltenyi Biotec) συνδεδεμένο με μικροσφαιρίδιο (20μL/107
κύτταρα) για 30 λεπτά στον πάγο και στο τέλος, μετά τη διαδικασία
διαχωρισμού μέσω μαγνητικών στηλών, λαμβάνονταν ο πληθυσμός των
CD34-/CD33-/CD15+ κυττάρων.
Η καθαρότητα καθενός από τους τρεις παραπάνω υποπληθυσμούς
κυττάρων, ελέγχονταν με κυτταρομετρία ροής και προσδιοριζόταν πάνω από
90%.
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ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΕΣ ΥΓΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Τα ανοσομαγνητικά διαχωρισθέντα CD34+, CD34-/CD33+ και CD34-/CD33/CD15+ κύτταρα υγιών μαρτύρων καλλιεργούνταν ανά

105 σε πλάκες 96

βοθρίων με στρογγυλό πυθμένα (96-well round-bottom plates) σε 100 μL
IMDM/5% FCS τελικού όγκου απουσία ή παρουσία 25ng/mL ανθρώπινου
ανασυνδυασμένου TNF-α (recombinant human tumor-necrosis-factor-alpha,
rhTNF-α; Bender MedSystems GmbH, Vienna, Austria) για 20 ώρες στους
37°C-5% CO2-95% υγρασία. Κατόπιν τα κύτταρα επωάζονταν για ακόμα 24
ώρες με ή χωρίς 1μg/mL διαλυτού ανθρώπινου ανασυνδυασμένου συνδέτη
του CD40 (rhCD40L; Alexis Biochemicals, Axxora LLC, San Diego, CA, USA)
με ή χωρίς 1μg/mL διαλυτού ανθρώπινου ανασυνδυασμένου συνδέτη του Fas
(rhFasL; Bender Medsystems GmbH) στις ίδιες συνθήκες. (Εικόνα 14)
Μετά από την 44ωρη επώαση τα κύτταρα σημαίνονταν με τα κατάλληλα
μονοκλωνικά αντισώματα και χρωστικές για τον προσδιορισμό της έκφρασης
μορίων επιφανείας και έλεγχο της απόπτωσης με κυτταρομετρία ροής.
Σε μια άλλη σειρά πειραμάτων, τα CD34+, CD34-/CD33+ και CD34-/CD33/CD15+ κύτταρα που είχαν προ-επωαστεί για 20 ώρες με rhTNFα,
επωάζονταν για 2 επιπλέον ώρες με 2μg/mL ανταγωνιστικού μονοκλωνικού
αντισώματος έναντι του υποδοχέα Fas (anti-Fas human neutralizing
monoclonal antibody, clone ZB4; Millipore-Upstate Temecula CA USA) πριν
την ακόλουθη προσθήκη 1μg/mL rhCD40L και 1μg/mL rhFasL. Τα κύτταρα
τότε επωάζονταν για ακόμα 24 ώρες στις παραπάνω συνθήκες, και
ελέγχονταν με κυτταρομετρία ροής για την έκφραση μορίων επιφανείας και
ποσοστό αποπτωτικών κυττάρων. (Εικόνα 14)
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Εικόνα 14 : Συνδυασμός διαλυτών παραγόντων στις βραχύχρονες υγρές καλλιέργειες
των CD34+, CD34-/CD33+ και CD34-/CD33-/CD15+ κυττάρων.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ
Ο προσδιορισμός της ποσοτικής έκφρασης των μορίων CD40 και Fas στην
επιφάνεια των τριών κυτταρικών υποπληθυσμών CD34+, CD34-/CD33+ και
CD34-/CD33-/CD15+ καθώς και σε κύτταρα του στρώματος από μακρόχρονες
υγρές

μυελικές

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»)

καλλιέργειες

(παράγραφος

πραγματοποιήθηκε

με

«ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΕΣ
την

τεχνική

ΥΓΡΕΣ
έμμεσου

ανοσοφθορισμού.
Αναλυτικότερα, 105 CD34+, CD34-/CD33+ και CD34-/CD33-/CD15+
κύτταρα που είχαν επωαστεί ή όχι όπως περιγράφτηκε παραπάνω με
παράγοντες όπως τους rhTNFa, rhCD40L και rh FasL καθώς και κύτταρα του
στρώματος εκπλένονταν με διάλυμα

PBS/ 0,5%FBS/ 0,05% αζίδιο του

νατρίου (NaN3) με φυγοκέντρηση στα 280g για 7 λεπτά, και στη συνέχεια τα
κύτταρα επωάζονταν με 4mg/ml γ-σφαιρίνης (γ-Globulin; Sigma) για 10 λεπτά
στον πάγο προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα μη-ειδικής πρόσδεσης μέσω
του Fc-υποδοχέα των μονοκλωνικών αντισωμάτων. Κατόπιν, τα κύτταρα
σημαίνονταν με συζευγμένο με φυκοερυθρίνη (phycoerythrin, PE) ποντικίσιο
έναντι

ανθρώπειο μονοκλωνικό αντίσωμα (MοΑb) αντι-CD34 (QBEND-10;

Beckman Coulter, Brea, CA, USA) ή αντι-CD33 (D3HL60.251; Beckman
Coulter) ή αντι-CD15 (VIMC6; Caltag Laboratories, Burlingame, CA, USA) ή
αντι-CD45 (J.33; Beckman Coulter), σε συνδυασμό με συζευγμένο με
ισοθειοκυανική

φλουοροσκείνη

(fluorescein

isothiocyanate,

FITC)

μονοκλωνικό αντίσωμα αντι-CD40 (5C3, BD Pharmingen, Franklin Lakes, NJ,
USA) ή αντι-CD40L (24-31; Ancell, Bayport, MN, USA) ή αντι-Fas (LOB 3/17,
Serotec, Oxford, UK) ή αντι-FasL (Alf-2.1a; Ancell). Συζευγμένα με PE- και
FITC IgG ισοτυπικά controls χρησιμοποιήθηκαν ως αρνητικά controls. Μετά
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από 20 λεπτά επώασης στον πάγο, τα κύτταρα πλένονταν με διάλυμα PBS/
0,5%FBS/ 0,05%NaN3 με φυγοκέντρηση στα 280g για 7 λεπτά και
μονιμοποιούνταν με 200μL διαλύματος 2% παραφορμαλδεϋδης (PFA). Τέλος,
τα δείγματα αναλύονταν σε κυτταρομετρητή ροής (Epics Elite; Coulter, Miami,
FL) και μετρούνταν το ποσοστό των κυττάρων που ήταν θετικά ως προς το
φθορισμό του μονοκλωνικού αντισώματος που είχε προσδεθεί στη μεμβράνη.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΩΣΗ 7-ΑΜΙΝΟ-ΑΚΤΙΝΟΜΥΚΙΝΗ-D (7ΑΑD)
Ή ΑΝNΕΞΙΝΗ V/ ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΠΡΟΠΙΔΙΟ (AnnexinV /PI)
Για τον προσδιορισμό των αποπτωτικών CD34+, CD34-/CD33+ και CD34/CD33-/CD15+ κυττάρων μετά από την επώαση με το συνδιασμό των
διαφόρων διαλυτών παραγόντων, όπως περιγράφτηκε στην παράγραφο
«ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΕΣ ΥΓΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», χρησιμοποιήθηκαν οι χρωστικές
7-αμινο-ακτινομυκίνη-D (7ΑΑD) ή ο συνδυασμός Αννεξίνης V με Ιωδιούχο
προπίδιο (AnnexinV/ Propidium Iodide; AnnexinV/ PI)

Χρώση με 7-αμινο-ακτινομυκίνη-D, 7-AAD
Η 7-αμινο-ακτινομυκίνη-D είναι μια φθορίζουσα ουσία που εκπέμπει στα 660
nm μετά από διέγερση, και έχει την ιδιότητα να

προσδένεται στο DNA,

παρεμβαλλόμενη μεταξύ των βάσεων κυτοσίνης-γουανίνης. Η πρόσδεση της
εξαρτάται από το βαθμό ακεραιότητας της κυτταρικής μεμβράνης. Οπότε τα
ζώντα κύτταρα, των οποίων η κυτταρική μεμβράνη είναι ακέραια, δεν
επιτρέπουν την είσοδο της χρωστικής, ενώ αντίθετα τα αποπτωτικά και τα
νεκρά κύτταρα σημαίνονται μέτρια και εντονότερα αντίστοιχα. Με τον τρόπο
αυτό μπορούν να διακριθούν 3 κυτταρικοί πληθυσμοί, των ζώντων (7AADneg),
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των αποπτωτικών (7AADdim) και των νεκρών (7AADbright) κυττάρων [Philpott
NJ,. Blood. 1996; 87:2244-2251] [Schmid et al (Cytometry 1994;15:12].

Αναλυτικά, 105 από τα διαχωρισθέντα CD34+, CD34-/CD33+ και CD34/CD33-/CD15+ κύτταρα που είχαν επωαστεί με τους διάφορους συνδυασμούς
των rhTNFa, rhCD40L, rhFasL και anti-Fas ZB4 MoAb και που είχαν
σημανθεί με τα κατάλληλα μονοκλωνικά αντισώματα αντι-CD34, αντι-CD33,
αντι-CD15
«ΑΝΑΛΥΣΗ

ή/και

αντι-CD40

όπως

ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΥ

περιγράφτηκε
ΜΕ

στην

παράγραφο

ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ

ΡΟΗΣ»,

εκπλένονταν με διάλυμα PBS/ 0,5%FBS/ 0,05% NaN3 με φυγοκέντρηση στα
280g για 7 λεπτά. Στη συνέχεια, επαναδιαλύονταν σε διάλυμα

PBS έως

τελικού όγκου 400μL και σημαίνονταν περαιτέρω με 35 μL διαλύματος (200
μg/mL) της χρωστικής 7-AAD (Calbiochem-Novabiochem, La Jolla, CA), και
επωάζονταν για 15 λεπτά στον πάγο, στο σκοτάδι. Τέλος, ακολουθούσε
φυγοκέντρηση και αφού απομακρύνονταν το υπερκείμενο με την περίσσεια
χρωστική, τα δείγματα αναλύονταν σε κυτταρομετρητή ροής (Epics Elite)
εντός 30 λεπτών καθώς η μακρά επίδραση του 7-AAD είναι τοξική για τα
κύτταρα. Ως αρνητικοί μάρτυρες χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα μη-σημασμένα
με 7AAD.
Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν 4 διαγράμματα. Δημιουργήθηκε καταρχάς
ένα διάγραμμα πρόσθιας (forward scatter, FSC) και πλάγιας σκέδασης (side
scatter, SSC) για το σύνολο του πληθυσμού και περιχαρακώνονταν (περιοχή
R1) κάθε φορά ο ευδιακρίτως ξεχωριστός πληθυσμός των CD34+ ( low FSC,
low SSC) ή CD33+ (medium FSC, medium SSC) ή CD15+ κυττάρων (high
FSC, high SSC). Επιπλέον, εστιάζοντας σε αυτά τα περιχαρακωμένα κύτταρα
σχεδιάζονταν ένα δεύτερο διάγραμμα συνδυάζοντας SSC με το φθορισμό

53

από το PE- συζευγμένο αντι-CD34, ή αντι-CD33 ή αντι-CD15. Σε αυτό το
σχεδιάγραμμα περιχαρακώνονταν (περιοχή R2) τα κύτταρα που ήταν θετικά
ως προς τον φθορισμό του PE και άρα όσα εξέφραζαν CD34, CD33, ή CD15.
Σε κάποιες περιπτώσεις σχεδιάζονταν ένα ακόμα διάγραμμα συνδυάζοντας το
φθορισμό από το PE- συζευγμένο αντι-CD34, ή αντι-CD33 ή αντι-CD15 με το
φθορισμό

από

το

FITC-

συζευγμένο

αντι-CD40,

εστιάζοντας

στα

περιχαρακωμένα κύτταρα που ήταν θετικά ως προς τα CD34, CD33, ή CD15.
Έτσι περιχαρακώνονταν (περιοχή R3) στο σχεδιάγραμμα αυτό τα CD34,
CD33, ή CD15 κύτταρα που ήταν θετικά ως προς το CD40 ή αρνητικά ως
προς αυτό (περιοχή R4).Τέλος, σχεδιάζονταν ένα διάγραμμα συνδυάζοντας
FSC με το φθορισμό από την ουσία 7ΑΑD προκειμένου να προσδιοριστούν τα
ζώντα (7-AADneg), πρώιμα αποπτωτικά (7-AADdim) και τέλος τα όψιμα
αποπτωτικά και νεκρά (7-AADbright) κύτταρα στον πληθυσμό των CD34+ , ή
CD33+ ή CD15+ κυττάρων τα οποία εκφράζουν το CD40. (Εικόνα 15)
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FSC

CD34-PE
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CD40-FITC

(C)

CD34-PE

FSC

Εικόνα 15. Κυτταρομετρική ανάλυση των ανοσομαγνητικά διαχωρισθέντων CD34+. (A)
Διάγραμμα οριζόντιου σκεδασμού (FSC) προς κάθετο σκεδασμό (SSC) για την περιχαράκωση
των CD34 με μικρό οριζόντιο και κάθετο σκεδασμό, περιοχή (R1) (B) Διάγραμμα του SSC ως
προς τα anti-CD34 φθορίζοντα κύτταρα στην περιοχή R1, για την εκτίμηση των CD34+ κυττάρων
(R2). (C) Διάγραμμα των anti-CD40 έναντι anti-CD34 φθοριζόντων κυττάρων στην περιοχή R2
για την εκτίμηση των CD34+/CD40+ (R3) και CD34+/CD40- (R4) κυττάρων. (D) Διάγραμμα FS
έναντι των 7-AAD φθοριζόντων κυττάρων της περιοχής R2 που δείχνει τα ζώντα (R5), τα πρώιμα
αποπτωτικά (R6) και όψιμα αποπτωτικά και νεκρά κύτταρα (R7). Παρόμοια διαγράμματα
σχεδιάζονται και για τις περιοχές R3 και R4.
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Χρώση με Αννεξίνη V/ Ιωδιούχο Προπίδιο (AnnexinV /PI)
Ένα από τα πρώιμα χαρακτηριστικά των κυττάρων που αποπίπτουν είναι η
απώλεια της ασυμμετρίας της κυτταρικής μεμβράνης, όπου εκτίθεται στο
εξωτερικό

κυτταρικό

περιβάλλον

το

μεμβρανικό

φωσφολιπίδιο

φωσφατιδυλοσερίνη (phosphatidylserine; PS) το οποίο μεταναστεύει από την
εσωτερική στοιβάδα λιπιδίων προς την εξωτερική. Αυτό συμβαίνει στα πρώτα
στάδια του αποπτωτικού κυτταρικού θανάτου, κατά τα οποία η κυτταρική
μεμβράνη παραμένει ακέραια. Η Αννεξίνη V είναι μια πρωτεϊνη που
προσδένεται σε αρνητικά φορτισμένα φωσφολιπίδια παρουσία Ca2+ και έχει
μεγάλη συγγένεια πρόσδεσης με την PS, ενώ δεν προσδένεται με άλλα
φωσφολιπίδια όπως την φωσφατιδυλοχολίνη και την σφιγγομυελίνη [van
Engeland M, Cytometry. 1998] [Vermes I, J Immunol Methods, 1995]. Επομένως, με την

FITC- συζευγμένη Αννεξίνη V, που προσδένεται στην κυτταρική μεμβράνη
μέσω της PS, είναι δυνατός ο διαχωρισμός από πολύ αρχικό στάδιο των
αποπτωτικών ή μη κυττάρων σε ένα δεδομένο πληθυσμό. Επιπλέον, με την
παράλληλη σήμανση των κυτάρων με το Ιωδιούχο Προπίδιο (Propidium
iodide; PI) που είναι μια φθορίζουσα ουσία, η οποία έχει την ιδιότητα να
προσδένεται στο DNA των κυττάρων ανεξάρτητα από συγκεκριμμένη
αλληλουχία βάσεων, είναι δυνατόν να ταυτοποιηθούν τα κύτταρα ανάλογα
την πρόσδεση των Annexin V και PI σε αυτά, σε 3 στάδια. Σε ζώντα κύτταρα
(AnnexinV-/PI-), σε πρώιμα αποπτωτικά με ακέραιη κυτταρική μεμβράνη
(AnnexinV+/PI-), και σε όψιμα αποπτωτικά ή νεκρά κύτταρα με διάτρητη
κυτταρική μεμβράνη (AnnexinV+/PI+). (Εικόνα 16)
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Εικόνα 16: Έλεγχος βιωσιμότητας κυττάρων με Annexin V-FITC / PI. (A) Ζώντα κύτταρα
(B) Πρώιμα αποπτωτικά κύτταρα με ακέραιη κυτταρική μεμβράνη, αλλά με ανακατάταξη της
PS προς την εξωτερική στοιβάδα λιπιδίων και πρόσδεση της Αnnexin V σε αυτή (C) Όψιμα
αποπτωτικά ή νεκρά κύτταρα με διάτρητη την κυτταρική μεμβράνη και πρόσδεση του PI στο
DNA του πυρήνα.

Αναλυτικά, 105 από τα διαχωρισθέντα CD34+, CD34-/CD33+ και CD34/CD33-/CD15+ κύτταρα που είχαν επωαστεί με τους διάφορους συνδυασμούς
των rhTNFa, rhCD40L, rhFasL και που είχαν σημανθεί με τα κατάλληλα
μονοκλωνικά αντισώματα αντι-CD34, αντι-CD33 και αντι-CD15 εκπλένονταν
με κρύο διάλυμα PBS με φυγοκέντρηση στα 280g για 7 λεπτά. Στη συνέχεια,
επαναδιαλύονταν σε 100μL διαλύματος πρόσδεσης (1x Binding Buffer) και
σημαίνονταν περαιτέρω με 5 μL Annexin V και 5 μL PI (FITC Annexin V
Apoptosis Detection Kit I; BD Pharmigen) για 15 λεπτά σε θερμοκρασία
δωματίου σε σκοτάδι. Τέλος προστίθεντο ακόμα 400 μL 1x Binding Buffer και
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αναλύονταν σε κυτταρομετρητή ροής (Epics Elite) εντός 15 λεπτών. Ως
αρνητικοί μάρτυρες χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα μη-σημασμένα με χρωστικές
και κύτταρα σημασμένα με κάθε μια χρωστική ξεχωριστά .
Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν 3 διαγράμματα. Δημιουργήθηκε
καταρχάς ένα διάγραμμα πρόσθιας (forward scatter, FSC) και πλάγιας
σκέδασης (side scatter, SSC) για το σύνολο του πληθυσμού και
περιχαρακώνονταν (περιοχή R1) κάθε φορά ο ευδιακρίτως ξεχωριστός
πληθυσμός των CD34+ ( low FSC, low SSC) ή CD33+ (medium FSC, medium
SSC) ή CD15+ κυττάρων (high FSC, high SSC). Επιπλέον, εστιάζοντας σε
αυτά τα περιχαρακωμένα κύτταρα σχεδιάζονταν ένα δεύτερο διάγραμμα
συνδυάζοντας SSC με το φθορισμό από το PE- συζευγμένο αντι-CD34, ή
αντι-CD33 ή αντι-CD15. Σε αυτό το σχεδιάγραμμα περιχαρακώνονταν
(περιοχή R2) τα κύτταρα που ήταν θετικά ως προς τον φθορισμό του PE και
άρα όσα εξέφραζαν

CD34, CD33, ή CD15. Τέλος, σχεδιάζονταν ένα

διάγραμμα συνδυάζοντας το φθορισμό από την FITC- συζευγμένη Αννεξίνη V
και από την ουσία PI προκειμένου να προσδιοριστούν τα ζώντα κύτταρα
(AnnexinV-/PI-), τα πρώιμα αποπτωτικά (AnnexinV+/PI-), και τα όψιμα
αποπτωτικά ή νεκρά κύτταρα (AnnexinV+/PI+) στον πληθυσμό των CD34+ , ή
CD33+ ή CD15+ κυττάρων . (Εικόνα 17)
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FSC

CD34-PE
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(C)

Annexin V- FITC

Εικόνα 17. Κυτταρομετρική ανάλυση των ανοσομαγνητικά διαχωρισθέντων CD34+. (A)
Διάγραμμα οριζόντιου σκεδασμού (FSC) προς κάθετο σκεδασμό (SSC) για την περιχαράκωση
των CD34 με μικρό οριζόντιο και κάθετο σκεδασμό, περιοχή (R1) (B) Διάγραμμα του SSC ως
προς τα anti-CD34 φθορίζοντα κύτταρα στην περιοχή R1, για την εκτίμηση των CD34+ κυττάρων
(R2). (C) Διάγραμμα PI έναντι των AnnexinV-FITC φθοριζόντων κυττάρων της περιοχής R2 τα
ζώντα (ANXV-/PI-), τα πρώιμα αποπτωτικά (ANXV+/PI-) και όψιμα αποπτωτικά και νεκρά κύτταρα
(ANXV+/PI+).
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ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΠΑΣΗΣ-3 (caspase-3)
Ένας από τους κύριους ρυθμιστές και εκτελεστές της απόπτωσης είναι η
κασπάση-3, μια κυστεϊνική πρωτεάση

στο κυτταρόπλασμα των κυττάρων

που βρίσκεται με την ανενεργή μορφή προ-ένζυμου. Ενεργοποιείται από
άλλες κασπάσες με πρωτεόλυτική διάσπαση σε δύο υπομονάδες, και
αναγνωρίζει την αμινοξική αλληλουχία DEVD (Ασπαρτικό οξύ, Γλουταμικό
Οξύ, Βαλίνη, Ασπαρτικό Οξύ) στα μόρια στόχους της [Alnemri ES, Cell. 1996]
[Fernandes-Alnemri T, J Biol Chem. 1994]. [Casciola-Rosen L, J Exp Med. 1996].

Επομένως, για να πιστοποιηθεί κατά πόσο το CD40L προκαλεί
απόπτωση στα διαχωρισμένα CD34+, CD34-/CD33+ και CD34-/CD33-/CD15+
κύτταρα, μετρήθηκε η ενεργότητα κασπάσης-3 στο κυτταρόπλασμά τους
χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κιτ (caspase-3 Colorimetric Assay; R&D
Systems,

Inc.

Minneapolis,

USA)

ακολουθώντας

τις

οδηγίες

του

κατασκευαστή. Συνοπτικά, 1x106 CD34+ και 2x106 CD34-/CD33+ και CD34/CD33-/CD15+ κύτταρα που είχαν επωαστεί με rhTNFa για 20 ώρες παρουσία
ή απουσία rhCD40L για ακόμα 24 ώρες, συλλέγονταν με φυγοκέντρηση και
στη συνέχεια λύονταν με το κατάλληλο λυτικό διάλυμα για 10 λεπτά στον
πάγο. Κατόπιν, το κυτταρόλυμα συλλέγονταν με φυγοκέντρηση, και 50μL από
αυτό τοποθετούνταν σε πλάκα 96-βοθρίων, με παράλληλη προσθήκη 50 μL
διαλύματος αντίδρασης (2x Reaction Buffer 3), 10 μL διαλύματος DTT ανά
1mL διαλύματος αντίδρασης, και 5 μL ενός υποστρώματος κασπάσης-3
DEVD-pNA. To DEVD-pNA είναι ένα πεπτίδιο που αναγνωρίζεται ειδικά από
την κασπάση-3, το οποίο είναι συζευγμένο με το χρωμοφόρο p-nitoanaline
(pNA). Έτσι, όταν το υπόστρωμα DEVD αναγνωρισθεί και πρωτεολυθεί από
την κασπάση-3, το χρωμοφόρο pNA αποδεσμεύεται και μπορεί να
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ποσοτικοποιηθεί μετρώντας σε φωτόμετρο στα 405nm το χρώμα που
αναδίδεται μετά το πέρας της ενζυμικής αντίδρασης. Το επίπεδο της
ενζυμικής δραστικότητας στο κυτταρόλυμα είναι ανάλογο της χρωματικής
αντίδρασης.

Έτσι,

το

κυτταρόλυμα

παρουσία

υποστρώματος,

όπως

περιγράφτηκε, επωάζονταν για 180 λεπτά στους 37οC, ενώ ελέγχονταν ανά
30 λεπτά, η εξέλιξη της ενζυμικής αντίδρασης, φωτομετρώντας τα δείγματα
στα 405nm, έχοντας χρησιμοποιήσει και τα κατάλληλα αρνητικά controls
(δείγμα χωρίς υπόστρωμα, και δείγμα χωρίς κυτταρόλυμα).

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΕΣ ΥΓΡΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (LTBMCs)
Η μελέτη του αιμοποιητικού μικροπεριβάλλοντος στο μυελό των οστών έγινε
χρησιμοποιώντας το σύστημα των μακρόχρονων μυελικών καλλιεργειών
(Long-Term Bone Marrow Cultures, LTBMCs) [Dexter TM, Methods Cell Biol, 1976]
[Dexter TM, J Cell Physiol 1977].

Συγκεκριμένα, εναιώρημα 107 BMMCs αφήνονταν σε καλλιεργητική
φλάσκα 25cm2, όπου επωάζονταν παρουσία 10 mL θρεπτικού υλικού IMDM
εμπλουτισμένου με 10% εμβυϊκό βόειο ορό (fetal bovine serum, FBS; Gibco),
10% ίππειο ορό (horse serum; Gibco), 100 IU/mL αντιβιοτικών πενικιλίνηστρεπτομυκίνη (PS; Gibco), 2 mmol L-γλουταμίνης (Sigma) και 10-6 mol
υδρoκoρτιζόνης με τη μoρφή άλατoς ηλεκτρικού νατρίου (hydrocortisone
sodium succinate; Sigma), σε κλίβανο 33οC-5%CO2-100% υγρασία. Ανά
εβδομάδα οι καλλιέργειες εξετάζονταν για σχηματισμό στρώματος με
ανάστροφο μικροσκόπιο και γινόταν αφαίρεση της μισής ποσότητας του
υπερκείμενου της καλλιέργειας και αντικατάστασή του με ίσο όγκο φρέσκου
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θρεπτικού υλικού. Έτσι, μετά από 2-3 εβδομάδες δημιουργούνταν στον
πυθμένα της καλλιεργητικής φλάσκας ένας τάπητας από στρωματικά κύτταρα,
δηλαδή κύτταρα του αιμοποιητικού μικροπεριβάλλοντος, όπως μακροφάγα,
ινοβλάστες, λιποκύτταρα και ενδοθηλιακά κύτταρα (Εικόνα 18),

που

λειτουργούν υποστηρικτικά προάγοντας την αιμοποίηση, ενώ τα αρχέγονα
αιμοποιητικά

κύτταρα

πολλαπλασιάζονταν

και

διαφοροποιούνταν

στο

υπερκείμενο των LTBMCs σε συνάφεια με τα κύτταρα του στρώματος. Το
σύστημα αυτό θεωρείται το καλύτερο in vitro μοντέλο για τη μελέτη της
αιμοποίησης, καθώς προσομοιάζει στις συνθήκες που αναπτύσσονται στο
μυελό των οστών, αφού η επιβίωση και ανάπτυξη των υπερκείμενων
αιμοποιητικών κυττάρων γίνεται με την παραγωγή κυτταροκινών και
επιφανειακών βιομορίων από τη στιβάδα των προσκολλημένων κυττάρων
(κύτταρα στρώματος), χωρίς περαιτέρω προσθήκη εξωγενών παραγόντων
[Charbord P. New York, NY: Marcel Dekker; 1995].

Στο τέλος της τρίτης εβδομάδας των μακροχρόνιων μυελικών καλλιεργιών
όταν είχε σχηματισθεί πλήρης τάπητας, απομακρύνονταν το υπερκείμενο της
καλλιέργειας, και τα

στρωματικά κύτταρα συλλέγονταν είτε για έλεγχο

έκφρασηε επιφαενιακών μορίων με κυτταρομετρία ροής, είτε για εξαγωγή
ολικού mRNA, και πρωτεϊνικού εκχυλίσματος, για έλεγχο έκφρασης του CD40,
όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στη συνέχεια.
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Εικόνα 18. Στρωματικά κύτταρα Μακρόχρονων Μυελικών Καλλιεργειών.
Με τα κόκκινα βέλη επισημαίνονται τα λιποκύτταρα (μορφολογία τσαμπιού), με μπλε τα
μακροφάγα (στρογγυλά κύτταρα) και με μαύρο

οι ινοβλάστες (κύτταρα με ατρακτοειδή

μορφολογία). Από το αρχείο του ερευνητικού εργαστηρίου της Αιμοποίησης (Ε. Παπαδάκη).

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΟΛΙΚΟΥ mRNA ΑΠΟ ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΩΝ ΜΥΕΛΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ cDNA
Η εκτίμηση της έκφρασης του CD40 σε μεταγραφικό επίπεδο από τα
στρωματικά κύτταρα Μακρόχρονων Μυελικών Καλλιεργειών (Long-Term
Bone Marrow Cultures, LTBMCs) έγινε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της
αλυσιδωτής αντίδρασης αντίστροφης μεταγραφής (Reverse transcription
polymerase chain reaction, RT-PCR). Για το σκοπό αυτό ολικό αγγελιοφόρο
RNA (mRNA) εξαγόταν από τα προσκολλώμενα κύτταρα των LTBMCs στις
οποίες είχε σχηματισθεί πλήρης τάπητας την 3η εβδομάδα καλλιέργειας,
χρησιμοποιώντας το RNeasy mini kit (Qiagen GmbH, Hilden, Germany)
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
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Συνοπτικά, τα κύτταρα αποκολλούνταν από τον πυθμένα της φλάσκας
με τη βοήθεια ξέστρου και συλλέγονταν σε σωληνάριο μετά από
φυγοκέντρηση στα 280g για 6 λεπτά. Μετά την πλήρη απομάκρυνση του
υπερκειμένου, τα κύτταρα λύονταν με προσθήκη 600 μL λυτικού διαλύματος
RLT εμπλουτισμένο με 1% μερκαπτοαιθανόλης (mercaptoethanol) για την
αδρανοποίηση των RNases εξασφαλίζοντας την απομόνωση ακέραιου RNA.
Στη συνέχεια, το κυτταρόλυμα ομογενοποιούνταν με σύριγγα 20-gauge,
προστίθενταν σε αυτό 600 μL διαλύματος 70% αιθανόλης γεγονός που
εξασφάλιζε τις βέλτιστες συνθήκες απομόνωσης RNA, και μετά από ανάδευση
μεταφέρονταν σε κολώνα RNeasy με ειδικό σωληνάριο αποθήκευσης.
Κατόπιν το δείγμα φυγοκεντρούνταν στις 10000 rpm σε μικροφυγόκεντρο
όπου το RNA κατακρατιόταν στη μεμβράνη της κολώνας, ενώ τα υπόλοιπα
συστατικά

του

κυτταρολύματος

εκλούονταν

από

την

κολώνα

και

απορρίπτονταν. Ακολουθούσαν διαδοχικά στάδια έκπλυσης με κατάλληλα
ρυθμιστικά διαλύματα (RW1, RPE; RNeasy mini kit , Qiagen) και
φυγοκεντρήσεων. Τυχόν συνυπάρχον DNA απομακρύνονταν μετά από
15λεπτη πέψη με RNase-free DNAse με ακόλουθο πλύσιμο της κολώνας.
Τέλος, το κεκαθαρμένο mRNA λαμβάνονταν σε καθαρό σωληνάριο μετά από
έκλουση από την κολώνα με 30-50 μl RNase-free νερού και φυγοκέντρηση
στις >10000 rpm και αποθηκεύονταν στους -700C έως ότου γίνει η σύνθεση
cDNA. (Εικόνα 19)
.
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Εικόνα 19. Συνοπτική παρουσίαση των βημάτων απομόνωσης mRNA. (Από RNeasy
Mini Handbook, Qiagen).
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Για τη σύνθεση μονόκλωνου cDNA από RNA χρησιμοποιήθηκε το
SUPERSCRIPT Preamplification System (Gibco). Ειδικότερα, 1μg ολικού
RNA που απομονώνονταν όπως περιγράφτηκε παραπάνω, αναμιγνύονταν με
1 μL Oligo(dTs) (0,5 μg/mL) που χρησιμοποιήθηκαν ως εκκινητές, 1 μL dNTP
mix (10mM) και DEPC-H2O, έως τελικό όγκο 10 μL. Τα δείγματα θερμαίνονταν
τότε στους 650C για 5 λεπτά και κατόπιν τοποθετούνταν για 1 λεπτό στον
πάγο. Στη συνέχεια προσθέτονταν 10 μL μίγματος που αποτελούνταν από 2
μL από 10x RT buffer, 4 μL από 25Mm MgCl2, 2 μL από 0,1M DDT, 1 μL από
RNase Out Recombinant RNase Inhibitor και 50 units του ενζύμου
αντίστροφης μεταγραφάσης (Superscript II RT). Ακολούθησε επώαση στους
420C για 50 λεπτά και εν συνεχεία στους 700C για 15 λεπτά. Στο δείγμα
προστέθηκε τέλος 1 μL RNaseΗ και ακολούθησε επώαση για 15 λεπτά στους
370C προκειμένου να διασπαστούν τα υπολείμματα RNΑ. Το cDNA
φυλάχθηκε στους -200C.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗΣ CD40 ΑΠΟ ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΩΝ ΜΥΕΛΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ RT-PCR.
Το cDNA που συντέθηκε όπως δείχτηκε στο προηγούμενο στάδιο από το
απομονωθέν mRNA, των στρωματικών κυττάρων, πολλαπλασιάστηκε με τη
μέθοδο PCR χρησιμοποιώντας ειδικούς εκκινητές. Συνοπτικά, για κάθε
αντίδραση χρησιμοποιήθηκαν 2 μL από 10xPCR buffer, 0,6μL από 50mM
MgCl2,, 0,4 μL από 10mM dNTPs, 2 μL από το cDNA, 0,1 μL Taq polymerase,
2mM από ειδικούς εκκινητές για το CD40 και τη β2Μ (beta-2-Μicroglobulin) και
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DNAse-free απιονισμένο νερό μέχρι τελικό όγκο 20 μL. Τα προιόντα της PCR
κανονικοποιήθηκαν σύμφωνα με το ποσό της β2Μ στα δείγματα. Η
αλληλουχία των εκκινητών για το CD40 (πρόσθιου και οπίσθιου) ήταν 5ATGGTTCGTCTGCCTCTG-3

και

5-TCACTGTCTCTCCTGCACTGA-3

αντίστοιχα, (προϊόν PCR 837 ζεύγη βάσεων) και για τη β2M 5TCCAACATCAACATCTTGGT-3

και

5-TCCCCCAAATTCT-AAGCAGA-3,

αντίστοιχα (προϊόν PCR 123 ζεύγη βάσεων). Οι συνθήκες για 38 κύκλους
PCR ήταν: 94°C για 30 sec, 62°C για 30 sec, και 72°C για 20 sec. Τα
προϊόντα του PCR ηλεκτροφορήθηκαν σε 1.5% πηκτώματος αγαρόζης και
έγιναν ορατά σε υπεριώδες φως μετά από σήμανση με βρωμιούχο αιθίδιο
(Ethidium Bromide).

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗΣ CD40 ΑΠΟ ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΩΝ ΜΥΕΛΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΣΟΣΤΥΠΩΜΑ
WESTERN.
Η εκτίμηση της έκφρασης του CD40 σε πρωτεϊνικό επίπεδο από τα
στρωματικά κύτταρα Μακρόχρονων Μυελικών Καλλιεργειών (LTBMCs) έγινε
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του ανοσοστυπώματος κατά Western (Western
Blot).
Απομόνωση Πρωτεϊνικού Εκχυλίσματος
Αρχικά κύτταρα αποκολλούνταν από τον πυθμένα της φλάσκας με τη βοήθεια
ξέστρου και συλλέγονταν σε σωληνάριο μετά από φυγοκέντρηση στα 280g για
6 λεπτά. Μετά την πλήρη απομάκρυνση του υπερκειμένου, τα κύτταρα
λύονταν με προσθήκη 200 μL λυτικού διαλύματος RIPA εμπλουτισμένο με 1%
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αναστολέων πρωτεασών, για 15 λεπτά στον πάγο. Στη συνέχεια, το
κυτταρόλυμα φυκοκεντρούνταν σε ψυχόμενη μικροφυγόκεντρο στους 4oC για
20 λεπτά, στη μέγιστη ταχύτητα, και λαμβάνονταν το υπερκείμενο πρωτεινικό
εκχύλισμα σε καθαρό σωληνάριο. Ακολουθούσε μέτρηση της συγκέντρωσης
πρωτεΙνών στο εκχύλισμα με το φωτόμετρο QUBIT (Qubit, Invitrogen,
Carlsbad, California)

Ηλεκτροφόρηση Πρωτεϊνών σε πήκτωμα Πολυακρυλαμίδης
Για το διαχωρισμό των πρωτεϊνών ανάλογα το μοριακό τους βάρος
χρησιμοποιήθηκε

η

μέθοδος

της

SDS-ηλεκτροφόρησης

σε

πήκτωμα

πολυακρυλαμίδης (SDS-PAGE).
Αρχικά, κατασκευάστηκε σε ειδική συσκευή πήκτωμα 10% SDSπολυακρυλαμίδης (10% Resolving Gel) για το διαχωρισμό των πρωτεϊνών,
καθώς και πήκτωμα stacking με μεγάλο πορώδες, ώστε τα σύμπλοκα να
αποτίθενται σε μια πολύ λεπτή ζώνη στην επιφάνεια του resolving gel που
βρίσκεται από κάτω. Τα συστατικά των πηκτωμάτων φαίνονται στον
παρακάτω πίνακα.
10% SDS-Resolving gel (10ml)

5% SDS-Stacking gel (3ml)

dH2O : 4ml

dH2O : 2,1ml

30% Acrylamide mix : 3,3ml

30% Acrylamide mix : 0,5ml

1,5M Tris-Base (pH=8,8) : 2,5ml

1M Tris-Base (pH=6,8) : 0,38ml

10% SDS : 0,1ml

10% SDS : 0,03ml

10% APS : 0,1ml

10% APS : 0,03ml

TEMED : 0,004ml

TEMED : 0,003ml
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Στη συνέχεια, 60μg πρωτεινών από το πρωτεϊνικό εκχύλισμα
αποδιατάχθηκαν στις υπομονάδες τους και φορτίστηκαν αρνητικά μετά από
προσθήκη κατάλληλου διαλύματος (5x sample buffer : 5mL από 10% SDS,
0,1mL beta-mercapto-ethanol, 5mL από 100% Glycerol, 3mL από 1M TrisHCl, pH=7.5, 0.005% w/v Bromophenol blue) και θέρμανση για 5 λεπτά στους
100οC. Κατόπιν τοποθετήθηκαν στις ειδικές θέσεις του πηκτώματος, μαζί με
ειδικό

μάρτυρα

με

πεπτίδια

γνωστού

μοριακού

ηλεκτροφορήθηκαν στην ειδική συσκευή (Εικόνα 20),
ηλεκτροφόρησης (SDS-Running buffer:

βάρους,

και

με 1x διάλυμα

200ml από 5x Tris-Glycine, 10ml

από 10% SDS και 790ml dH2O)

Εικόνα 20: Συσκευή ηλεκτροφόρησης, και πήκτωμα πολυακρυλαμίδης

Στύπωμα κατά Western (Western blotting)
Στο στύπωμα κατά Western οι προς ανάλυση πρωτεϊνες που έχουν
διαχωρισθεί με ηλεκτροφόρηση, μεταφέρονται σε φίλτρο νιτροκυτταρίνης, το
οποίο εκτίθεται σε μη σημασμένα αντισώματα που αναγνωρίζουν ειδικούς για
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την πρωτεϊνη-στόχο επιτόπους τα οποία στη συνέχεια ανιχνεύονται με
δευτεροταγή ανοσολογικά αντιδραστήρια.
Επομένως,

το

πήκτωμα

με

τις

διαχωρισθείσες

πρωτεϊνες

τοποθετήθηκε σε ειδική «κασέτα» μαζί με τη μεμβράνη νιτροκυτταρίνης
(0.45μm Protran nitrocellulose membrane) (Whatman GmbH, Dassel,
Germany) σε ειδική διάταξη ανάμεσα σε απορροφητικό χαρτί whatman και
σπογγώδες υλικό εμποτισμένα σε διάλυμα μεταφοράς (Transfer Buffer:
200mL (5x) Tris-Glycine, 200mL Methanol, 600mL dH2O), με τρόπο ώστε η
μεμβράνη να βρίσκεται προς τη μεριά του θετικά φορτισμένου ηλεκτροδίου
της συσκευής μεταφοράς. (Εικόνα 21)

Σφιγκτήρας κασέτας
Σπόγγος

κασέτα

Χαρτί
Whatman
Μεμβράνη
Πήκτωμα
Χαρτί
Whatman

Μαύρη πλευρά κασέτας

Σπόγγος

Δίσκος

Εικόνα 21: Κασέτα μεταφοράς πρωτεϊνών από το πήκτωμα στη μεμβράνη
νιτροκυτταρίνης
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Μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς πρωτεϊνών πάνω στη μεμβράνη,
η τελευταία τοποθετήθηκε σε διάλυμα (blocking solution) 5% άπαχου γάλατος
σε TBS/T (TBS/T: 10mlL 1M Tris-Base (pH=7,5), 9mL 5M NaCl, 0,250mL
100% Tween , 480,75mL dH2O) για 30 λεπτά υπό ανάδευση σε θερμοκρασία
δωματίου, έτσι ώστε να καλυφθούν οι κενές θέσεις της μεμβράνης με
πρωτεϊνη γάλατος και να ελαχιστοποιηθεί στο επόμενο στάδιο η μη-ειδική
πρόσδεση του αντισώματος σε αυτές τις περιοχές.
Στη συνέχεια, η μεμβράνη επωάστηκε με το πρώτο αντίσωμα έναντι
του CD40 (rabbit anti-human CD40; clone C-20) (Santa Cruz Biotechnology,
Santa Cruz,CA, USA) σε αναλογία 1:600 σε διάλυμα 5% άπαχου γάλατος σε
TBS/T, για 16 ώρες στους 4οC. Μετά την πρόσδεση του αντισώματος πάνω
στην πρωτεϊνη –στόχο της μεμβράνης, η τελευταία πλύθηκε 4 φορές από 5
λεπτά

με

διάλυμα

TBS/T,

για

την

απομάκρυνση

μη-δεσμευμένων

αντισωμάτων. Κατόπιν επωάστηκε με ένα δευτεροταγές αντίσωμα (anti-rabbit
IgG) συζευγμένο με το ένζυμο Horseradish peroxidase σε αναλογία 1:17000
σε διάλυμα 5% άπαχου γάλατος σε TBS/T, για 1 ώρα σε θερμοκρασία
δωματίου, ενώ ακολούθως πλύθηκε 4 φορές από 5 λεπτά με διάλυμα TBS/T.
Τέλος, προστέθηκε στη μεμβράνη υπόστρωμα του ενζύμου με το ECL κιτ
(ECL

kit;

Amersham

Biosciences,

Piscataway,

NJ,

USA),

και

η

χημειοφωταύγεια της ενζυμικής αντίδρασης ανιχνεύθηκε σε φωτογραφικό
φιλμ, μετά από πολύ σύντομη έκθεσή του σε αυτή. (Εικόνα 22)
Κατόπιν για να ποσοτικοποιηθεί η παρουσία του CD40 στα στρωματικά
κύτταρα, η ίδια μεμβράνη, πλύθηκε 4 φορές από 5 λεπτά με διάλυμα TBS/T,
και ακολούθησε η ίδια διαδικασία πρόσδεσης πρωτοταγούς αντισώματος
έναντι της β-ακτίνης, (mouse anti-human β-actin), πλυσίματος, πρόσδεσης
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δευτεροταγούς αντισώματος (anti-mouse IgG- HRP), πλυσίματος και
εμφάνισης πρωτεϊνικών ζωνών μετά από την ενζυμική αντίδραση.

Εικόνα 22: Εικονική αναπαράσταση αρχής της μεθόδου western Blot

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗΣ G-CSF KAI GM-CSF ΣΕ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΩΝ ΜΥΕΛΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Για τη διερεύνηση της επίδρασης του CD40L στα κύττρα του στρώματος των
μακρόχρονων μυελικών καλλιεργειών και την παραγωγή G-CSF και GM-CSF
στα

υπερκείμενα,

χρησιμοποιήθηκε
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η

μέθοδος

του

ανοσοενζυμικού

προσδιορισμού ELISA (Quantikine human G-CSF ELISA kit και human GΜCSF ELISA kit; R&D Systems) βάσει της αρχής sandwich (Εικόνα 23)
ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Εικόνα 23 Σχηματική απεικόνιση της μεθόδου Sandwich ELISA (Α) Capture Antibody:
αντίσωμα δεσμευμένο στα μικροβοθρία (Β) Target Protein: πρωτεΐνη στόχος ανίχνευσης, (C)
Δευτεροταγές αντίσωμα έναντι της πρωτεΐνης στόχου συζευγμένο με ένζυμο (D) υπόστρωμα
ενζύμου (E) Ενζυμική αντίδραση- ανάπτυξη χρώματος (Από Human sCD40L ELISA, Bender
MedSystems.

Αρχικά, από μακρόχρονες υγρές καλλιέργειες που είχαν αναπτυχθεί
έως 3 εβδομάδες σε πλάκες των 12 βοθρίων (12-well plate) και είχαν
αναπτύξει πλήρες τάπητα στρωματικών κυττάρων, αφαιρέθηκε όλο το
υπερκείμενο. Κατόπιν προσθέτονταν φρέσκο θρεπτικό IMDM παρουσία ή
απουσία 1μg/mL rhCD40L, και ακολουθούσε επώαση στους 33οC-5%CO2100% υγρασία για 24 ώρες. Τότε το υπερκείμενο συλλέγονταν με
φυγοκέντρηση και ακολουθούσε η ανίχνευση της συγκέντρωσης σε G-CSF ή
GM-CSF με τη μέθοδο ELISA.
Συγκεκριμένα, σε βοθρία πλάκας ELISA 96 θέσεων, στον πυθμένα των
οποίων

βρισκόταν

ακινητοποιημένο
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ένα

αντί-ανθρώπειο

μονοκλωνικό

αντίσωμα έναντι του G-CSF ή GM-CSF προσθέτονταν 100μL Assay Diluent
RD1W και RD1-6 αντίστοιχα (Quantikine Elisa kit) καθώς και 100μL από τα
υπό εξέταση
συγκέντρωσης

υπερκείμενα, παράλληλα με πρότυπα διαλύματα γνωστής
των

αυξητικών

παραγόντων

(Quantikine

Elisa

kit).

Ακολουθούσε επώαση για 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου, οπότε και οι GCSF ή GM-CSF προσκολλιόταν στο αντίσωμα του πυθμένα του βοθρίου.
Μετά από την απομάκρυνση της περίσσειας του υπερκειμένου ή του
προτύπου διαλύματος από τα βοθρία με 4 φορές πλύσιμο (1x wash solution;
Quantikine Elisa kit) σε ειδικό αυτοματοποιημενο μηχάνημα, προσθέτονταν
ένα δεύτερo αντίσωμα έναντι των G-CSF ή GM-CSF το οποίο ήταν
συνδεδεμένο με κατάλληλο ένζυμο (horseradish peroxidase) (Quantikine Elisa
kit). Ακολουθούσε επώαση για 1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου κατά τη
διάρκεια της οποίας το σύμπλοκο αντισώματος-ενζύμου συνδεόταν με τους
προσκολλημένους G-CSF ή GM-CSF. Μετά από απομάκρυνση -με 3 φορές
πλύσιμο- της περίσσειας του συμπλόκου αντισώματος-ενζύμου, στα βοθρία
προσθέτονταν το υπόστρωμα του ενζύμου –hydrogen peroxide- μαζί με
χρωμογόνο -tetramethlybenzidine- (Quantikine Elisa kit) το οποίο και
οξειδωνόταν κατά την ενζυμική αντίδραση που πραγματοποιόταν στο
σκοτάδι, γεγονός που συνοδευόταν από την εμφάνιση μπλε χρώματος μετά
από 20 λεπτά περίπου. Ακολουθούσε προσθήκη οξέος (Quantikine Elisa kit),
για τη διακοπή της αντίδρασης, με σύγχρονη αλλαγή του χρώματος από μπλέ
σε κίτρινο. Η ένταση του κίτρινου χρώματος ήταν ευθέως ανάλογη του ποσού
του ενζύμου που ήταν συνδεδεμένο με τους G-CSF ή GM-CSF , το οποίο με
τη σειρά του ήταν ανάλογο με την ποσότητα των αυξητικών παραγόντων στον
υπό-εξέταση υπερκείμενο ή στο πρότυπο διάλυμα. Στη συνέχεια μετρήθηκε η
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οπτική απορρόφηση

σε κάθε ένα βοθρίο στα 450nm και σχεδιάστηκε

καμπύλη αναφοράς (Εικόνα 24), με βάση τις τιμές της απορρόφησης ως
προς

τις

γνωστές

συγκέντρωση

των

συγκεντρώσεις
G-CSF

ή

των

GM-CSF

προτύπων
στα

υπό

διαλυμάτων.
εξέταση

Η

δείγματα

προσδιοριζόταν εν συνεχεία εισάγοντας τις μετρηθείσες απορροφήσεις στην
εξίσωση της καμπύλης αναφοράς. Η ευαισθησία της μεθόδου για τους G-CSF
και GM-CSF ήταν 3 pg/mL και 20 pg/mL, σύμφωνα με τον κατασκευαστή.

Εικόνα 24. Καμπύλη αναφοράς των

(Α) G-CSF και (Β) GM-CSF, με βάση τις τιμές

απορρόφησης ως προς γνωστές συγκεντρώσεις πρότυπου διαλύματος ανασυνδυασμένων
G-CSF και GM-CSF αντίστοιχα.
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ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΛΩΝΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
105 μυελικά μονοπύρηνα κύτταρα (BMMCs) από υγιείς μάρτυρες και ασθενείς
με Χρονια Ιδιοπαθή Ουδετεροπενία (CIN) καλλιεργούνταν σε 35-mm Petri
τρυβλία σε 1 mL IMDM εμπλουτισμένου με 30% FCS, 1% BSA (bovine serum
albumin, Gibco), 10-4M mercaptoethanol (Sigma), 0.075% διττανθρακικά
(Gibco), 2 mM L-glutamine (Sigma), 0.9% μεθυλοκυτταρίνη (StemCell
Technologies, Vancouver, Canada), παρουσία 5 ng GM-CSF (R&D Systems,
Minneapolis, MN), 50 ng IL-3 (R&D Systems) και 2 IU erythropoietin (EPO;
Janssen-Cilag, Bucks, UK) παρουσία, ή απουσία 1μg rhCD40L. Σε μια άλλη
σειρά πειραμάτων, τα BMMCs κύτταρα προεπωάζονταν για 1 ώρα στους
37°C με 5μg/mL από ένα εξουδετερωτικό αντίσωμα έναντι του υποδοχέα
CD40

(CD40/TNFRSF5

mAb,

clone:82102)

(R&D

Systems)

πριν

τοποθετηθούν στα Petri τρυβλία με όλους τους υπόλοιπους παράγοντες. Όλες
οι καλλιέργειες έγιναν εις διπλούν και επωάστηκαν σε κλίβανο στους 37°C-5%
CO2-95% υγρασία. Σε όλες τις περιπτώσεις οι αποικίες (Εικόνα 25)
μετρήθηκαν την 14η ημέρα και ταυτοποιήθηκαν ως CFU-G, CFU-M, και BFUE [Coutinho, L.H., Gilleece (1993) Oxford University Press].

Εικόνα 25. Βραχύχρονες Μυελικές ΚλωνογονικέςΚαλλιέργειες.
Μορφολογία αποικιών της κοκκιώδους (CFU-G), της μονοκυτταρικής (CFU-M) και της
ερυθράς (BFU-E)σειράς, μετά από 14ημερη επώαση σε μεθυλοκυτταρίνη. Από το αρχείο του
ερευνητικού εργαστηρίου της Αιμοποίησης (Ε. Παπαδάκη).
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Σε μια ξεχωριστή σειρά πειραμάτων, η μελέτη της κλωνογονικότητας
έγινε πάνω σε κύτταρα του υπερκειμένου από μακρόχρονες υγρές
καλλιέργειες υγιών μαρτύρων και ασθενών με CIN. Ειδικότερα, από
μακρόχρονες υγρές καλλιέργειες που είχαν αναπτυχθεί έως 3 εβδομάδες σε
πλάκες των 12 βοθρίων (12-well plate) και είχαν αναπτύξει πλήρες τάπητα
στρωματικών κυττάρων, αφαιρέθηκε όλο το υπερκείμενο με τα μηπροσκολλόμενα

κύτταρα

κάθε

βοθρίου

τα

οποία

συλλέγονταν

με

φυγοκέντρηση στα 280g για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Εν συνεχεία
επαναδιαλύονταν σε φρέσκο θρεπτικό IMDM εμπλουτισμένο με 5% FBS, και
μετρούνταν σε πλάκα Neubauer. Κατόπιν, επανατοποθετούνταν ίσος αριθμός
μη-προσκολλόμενων κυττάρων πάνω στα στρωματικά κύτταρα του ιδίου
ατόμου που είχαν αναπτυχθεί στα βοθρία είτε ατόμου με διαφορετική
διάγνωση (υγιείς σε υγιείς, CIN σε CIN, και CIN σε υγιείς) (cross-talk) και
αφήνονταν να επωαστούν στους 33οC-5%CO2-100% υγρασία για 2 μέρες
παρουσία ή απουσία 1μg/mL rhCD40L. Τότε συλλέγονταν πάλι τα μηπροσκολλώμενα

κύτταρα

επαναδιαλύονταν σε

του

υπερκειμάνου

με

φυγοκέντρηση

και

θρεπτικό IMDM. Τέλος, καλλιεργούνταν σε Petri

τρυβλία, και μελετούνταν η κλωνογονική τους ικανότητα με τη δημιουργία ή
όχι αποικιών όπως περιγράφτηκε παραπάνω.
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Τα δεδομένα αναλύθηκαν στο Graphpad Prism πρόγραμμα (Graphpad
Software, San Diego, CA) και εκφράστηκαν ως μέση τιμή (mean) ± μέση
απόκλιση τετραγώνου, εκτός και εάν κάπου δηλώνεται διαφορετικά. Για τη
σύγκριση μεμονωμένων τιμών προερχόμενες από καλλιέργειες που είχαν
επωαστεί παρουσία ή απουσία διαφόρων κυτταροκινών χρησιμοποιήθηκε η
δοκιμασία Wilcoxon signed rank test (για διαφορές με αλληλεπίδραση-paired
differences), ενώ για τον καθορισμό διαφορών μεταξύ παραμέτρων χωρίς
αλληλεπίδραση χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία Mann-Whitney U. Τέλος
εφαρμόστηκε η ανάλυση δοκιμασιών 2 παραγόντων (two-way ANOVA), για τη
σύγκριση της ενεργότητας της caspase-3 σε διάφορα χρονικά σημεία μεταξύ
καλλιεργειών που είχαν επωαστεί ή όχι με κυτταροκίνες.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ CD40 ΚΑΙ CD40L ΣΤΑ ΠΡΟΓΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΩΔΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ
Για τη διερεύνηση της επιφανειακής έκφρασης των μορίων CD40 και
CD40L στα προγονικά και πρόδρομα κύτταρα της κοκκιώδους σειράς στο
μυελό των οστών κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, απομονώθηκαν τρεις
ξεχωριστοί πληθυσμοί κυττάρων αντιπροσωπευτικοί για τα διάφορα στάδια
της κοκκιοποίησης CD34+, CD34-/CD33+, και CD34-/CD33-/CD15+. Με
κυτταρομετρία ροής ελέγχθηκε (n=19) η έκφραση των μορίων αυτών και
βρέθηκε ότι ήταν πολύ μικρή. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των θετικών ως
προς το CD40 κυττάρων στον πληθυσμό των CD34+ ήταν 3.02%±2.88%
(διάμεσος 2.1%, διακύμανση 0.4%-10.5%), στον πληθυσμό των CD34-/CD33+
ήταν 16.74%±14.69% (διάμεσος 11.9%, διακύμανση 0.7%-57.8%) και στον
πληθυσμό των CD34-/CD33-/CD15+ ήταν 2.87%±2.52% (διάμεσος 1.9%,
διακύμανση 0.1%-8.3%). Αντίστοιχα, το ποσοστό των θετικών ως προς το
CD40L κυττάρων στον πληθυσμό των CD34+ ήταν 1.80%±1.03% (διάμεσος
1.6%, διακύμανση 0.2%-4.2%), στον πληθυσμό των CD34-/CD33+ ήταν
6.96%±4.68% (διάμεσος 6.1%, διακύμανση 0.5%-17.6%) και στον πληθυσμό
των CD34-/CD33-/CD15+ ήταν 2.26%±2.71% (διάμσεος 1.2%, διακύμανση
0.2%-9.1%).
Ενδιαφέρον παρουσίασαν τα αποτελέσματα, όταν οι παραπάνω
πληθυσμοί διαχωρισμένων κυττάρων επωάστηκαν για 44 ώρες υπό την
επίδραση του ανασυνδιασμένου ανθρώπειου TNFa, οπότε και παρατηρήθηκε
αξιοσημείωτη αύξηση του ποσοστού των κυτταρικών πληθυσμών που ήταν
θετικοί ως προς την έκφραση του CD40.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό των

CD40 θετικών κυττάρων στους πληθυσμούς CD34+, CD34-/CD33+ και CD34-

80

/CD33-/CD15+ ήταν 37.18%±12.51% (διάμεσος 31.65%, διακύμανση 25.5%55.8%), 29.25%±14.81% (διάμεσος 28.8%, διακύμανση 11.4%-63.2%) και
15.84%±6.28%

(διάμεσος

19%,

διακύμανση

6.3%-23%),

αντίστοιχα,

συγκρίνοντας με το baseline (p = 0.002, p = 0.002 and p = 0.002, αντίστοιχα)
(ΣΧΗΜΑΤΑ 1, 2) Ωστόσο, δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στην
έκφραση του CD40L μετά από την επίδραση του rhTNFα σε κανένα από τους
τρεις υποπληθυσμούς κυττάρων.

ΣΧΗΜΑ 1 Βασική και επαγώμενη έκφραση του CD40 στα προγονικά και πρόδρομα
κύτταρα του μυελού των οστών. Ανοσομαγνητικά διαχωρισθέντα CD34+, CD34-/CD33+ και
CD34-/CD33-/CD15+ κύτταρα, αντιπροσωπευτικά για τα διάφορα στάδια διαφοροποίησης
προς την κοκκκιώδη σειρά αναλύθηκαν ως προς την έκφραση του CD40 σε βασικές συνθήκες
και κάτω από την 44ωρη επίδραση 25 ng/ml του rhTNFα. Οι μπάρες στη γραφική παράσταση
αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο του ποσοστού (± τιμές διακύμανσης) των κυττάρων που
εκφράζουν CD40 στον υποπληθυσμό των CD34+, CD34-/CD33+ και CD34-/CD33-/CD15+
κυττάρων.

Η σύγκριση των τιμών που λήφθηκαν από 10 πειράματα πριν και μετά την

ενεργοποίηση, πραγματοποιήθηκε με τη δοκιμασία Wilcoxon signed rank test (για
συζευγμένες διαφορές) ενώ οι τιμές p δείχνονται στο ραβδόγραμμα.
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ΣΧΗΜΑ 2 Βασική και επαγώμενη έκφραση του CD40 στα προγονικά και πρόδρομα
κύτταρα του μυελού των οστών. Ανοσομαγνητικά διαχωρισθέντα CD34+, CD34-/CD33+ και
CD34-/CD33-/CD15+ κύτταρα, αντιπροσωπευτικά για τα διάφορα στάδια διαφοροποίησης
προς την κοκκκιώδη σειρά αναλύθηκαν ως προς την έκφραση του CD40 σε βασικές συνθήκες
και κάτω από την 44ωρη επίδραση 25 ng/ml του rhTNFα. Τα ιστογράμματα (Α), (Β) και (C)
δείχνουν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα της ανάλυσης με κυτταρομετρία ροής της
έκφρασης του CD40 (κόκκινες κουκκίδες) μέσα στον υποπληθυσμό των the CD34+, CD34/CD33+ και CD34-/CD33-/CD15+ κυττάρων, αντίστοιχα, σε βασικές συνθήκες και μετά από
ενεργοποίηση με rhTNFα.
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ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ FAS ΣΤΑ ΠΡΟΓΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΗΣ
ΚΟΚΚΙΩΔΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των CD34+
προγονικών κυττάρων εκφράζει τον υποδοχέα Fas. Ωστόσο, σε συνθήκες
όπου υπάρχουν στο μικροπεριβάλλον του μυελού των οστών κυτταροκίνες
όπως ο TNFα ή IFNγ, το ποσοστό της έκφρασης αυξάνει [Bouscary D, Leukemia
1997] , [Gersuk GM, Br J Hematol. 1998] [Papadaki HA, Blood 2003]. Για τη διερεύνηση

της επιφανειακής έκφρασης του μορίου Fas στους αντιπροσωπευτικούς για τα
διάφορα στάδια της κοκκιοποίησης πληθυσμούς κυττάρων, CD34+, CD34/CD33+, και CD34-/CD33-/CD15+ ελέγχθηκε με κυτταρομετρία ροής (n=9) η
έκφραση του μορίου αυτού. Παρατηρήθηκε ότι το ποσοστό των θετικών ως
προς το Fas κυττάρων στον πληθυσμό των CD34+ ήταν 9.94%±3.5%, στον
πληθυσμό των CD34-/CD33+ ήταν 12.72%±4.43% και στον πληθυσμό των
CD34-/CD33-/CD15+ ήταν 7.52%±3.71%. Ωστόσο, σε συμφωνία και με
προηγούμενες μελέτες, παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη αύξηση του ποσοστού
των κυτταρικών πληθυσμών που ήταν θετικοί ως προς την έκφραση του Fas
όταν αυτοί επωάστηκαν για 44 ώρες υπό την επίδραση του ανασυνδιασμένου
ανθρώπειου TNFa. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των Fas θετικών κυττάρων
στους πληθυσμούς CD34+, CD34-/CD33+ και CD34-/CD33-/CD15+ ήταν
35.93%±22.04%, 21.3%±8.19% και 17.68%±9.5% (p< 0.002
περίπτωση.
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σε κάθε

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ CD40 ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΓΟΝΙΚΩΝ/ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΩΔΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ
Η μικρή έκφραση του CD40 αλλά και η περαιτέρω επαγωγή της έκφρασής του
μετά από την επίδραση του rhTNFa στην επιφάνεια των κοκκιοκυτταρικών
προβαθμίδων γεννάει το ερώτημα για τον ρόλο του μορίου αυτού και την
λειτουργικότητά του σε αυτούς τους πληθυσμούς. Προηγούμενες μελέτες σε
διάφορους κυτταρικούς τύπους έχουν δείξει ότι η ενεργοποίηση του CD40
μετά από δέσμευσή του με τον συνδέτη του, CD40L, μπορεί να επιδράσει
άμεσα ως προαποπτωτικός παράγοντας [Szocinski, JL., Blood 2002] [Knox PG, J
Cell Biol. 2011].

Για να διερευνηθεί η επίδραση της ενεργοποίησης του CD40 στα
χαρακτηριστικά επιβίωσης των προγονικών και πρόδρομων κυττάρων της
κοκκιώδους σειράς, εκτιμήθηκε το ποσοστό των αποπτωτικών κυττάρων μετά
από χρώση με 7-AAD στους πληθυσμούς CD34+, CD34-/CD33+ και CD34/CD33-/CD15+ μετά από 24ωρη επώαση με rhCD40L χωρίς την επίδραση του
rhTNFα (n=7). Βρέθηκε ότι το ποσοστό των αποπτωτικών και νεκρών
κυττάρων αυξήθηκε στην περίπτωση των CD34-/CD33+ (31.06% ± 16.87%)
και CD34-/CD33-/CD15+ (22.24% ± 12.59%), αλλά όχι και στον πληθυσμό των
CD34+ κυττάρων (10.02% ± 3.06%) σε σύγκριση με τα κύτταρα που δεν είχαν
επωαστεί με rhCD40L (15.08% ± 5.06%, 12.59% ± 8.467%, 8.96% ± 2.49%,
αντίστοιχα, p = 0.0156, p = 0.0313, p = 0.4688, αντίστοιχα). (ΣΧΗΜΑ 3)
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ΣΧΗΜΑ 3 Επαγωγή απόπτωσης στις κοκκιοκυτταρικές προβαθμίδες μετά από 24 ώρες
επώαση με CD40L (η=7). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως μέσος όρος (+ τυπική
απόκλιση).

Για να διερευνηθεί η δράση του επαγώμενου CD40 στις προγονικές
κοκκιοκυτταρικές προβαθμίδες, επωάστηκαν αρχικά CD34+, CD34-/CD33+ και
CD34-/CD33-/CD15+ κύτταρα με rhTNFα, ώστε να γίνει η επαγωγή της
έκφρασή του CD40 στην επιφάνεια αυτών των κυτταρικών υποπληθυσμών
και στη συνέχεια αυτό ενεργοποιήθηκε μετά από πρόσδεση με το συνδέτη
του, rhCD40L.

Όταν ελέγχθηκε με κυτταρομετρία ροής το ποσοστό των

αποπτωτικών κυττάρων στους παραπάνω πληθυσμούς με χρώση 7-AAD
(n=10) ή AnnexinV/PI (n=6), βρέθηκε ότι παρουσία παράλληλα rhTNFα και
rhCD40L το ποσοστό αυτό είχε αυξηθεί σε σχέση με το αντίστοιχο απουσία
rhCD40L μετά από διέγερση με rhTNFα (p < 0.05, p < 0.05 και p < 0.05,
αντίστοιχα).

(ΣΧΗΜΑ 4, ΠΙΝΑΚΑΣ 1 , ΠΙΝΑΚΑΣ 2), Μάλιστα, επειδή το

ποσοστό των αποπτωτικών κυττάρων παρουσία μόνο rhTNFα ήταν
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στατιστικά σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο απουσία rhTNFα,
για την ορθότερη αξιολόγηση, οι συγκρίσεις τον αποτελεσμάτων στις
καλλιέργειες όπου είχαν επωαστεί με rhTNFα και rhCD40L έγιναν με βάση τις
καλλιέργειες όπου είχαν επωαστεί μόνο με rhTNFα και όχι με αυτές που δεν
είχαν επωαστεί με κανένα παράγοντα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΩΝ

ΚΥΤΤΑΡΩΝ

ΣΕ

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΕΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΓΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΩΔΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ, ΑΠΟΥΣΙΑ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ, ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ rhTNFα ΠΑΡΟΥΣΙΑ Ή ΑΠΟΥΣΙΑ
rhCD40L #

% 7AADdim+bright (αποπτωτικά) κύτταρα στο διαμέρισμα των
CD34+ κυττάρων

CD34-/CD33+
κυττάρων

CD34-/CD33-/CD15+
κυττάρων

Απουσία παραγόντων

2.62%±2.95%

7.92%±5.99%

8.28%±5.81%

(διάμεσος; διακύμανση)

(1.5%; 0.3%-8.1%)

(3.8%; 3.2%-17.3%)

(6.2%; 2.8%-15.9%)

rhTNFα

5.25%±4.04%

11.60%±9.04%

12.42%±5.22%

(διάμεσος; διακύμανση)

(4.55%; 1%-12.1%)

(6.0%; 3.4%-22.4%)

(15.2%; 5.3%-17.6%)

p value*

0.002

0.002

0.002

rhTNFα+rhCD40L

13.98%±10.43%

27.24%±19.30%

25.64%±14.82%

(διάμεσος; διακύμανση)

(10.6%; 2.3%-28.4%)

(23.6%; 6.7%-56.7%)

(20.0%; 9.2%-50.0%)

p value**

0.002

0.002

0.002

# Οι τιμές αναφέρονται στο μέσο όρο

(± μέση απόκλιση τετραγώνου) του ποσοστού των αποπτωτικών κυττάρων στις

+
+
+
καλλιέργειες ανοσομαγνητικά διαχωρισθέντων CD34 , CD34 /CD33 and CD34 /CD33 /CD15 κυττάρων που είχαν

κατεργαστεί αρχικά με rhTNFα (25 ng/ml) για 20 ώρες ώστε να επαχθεί η επιφανειακή έκφραση CD40 και στη συνέχεια είχαν
επωαστεί με rhCD40L (1 µg/ml). Στις παρενθέσεις φαίνονται η διάμεση τιμή καθώς και η διακύμανση. Η σύγκριση τιμών που
λήφθηκαν από 10 πειράματα έγινε με τη δοκιμασία Wilcoxon signed rank test.
Οι τιμές p υποδεικνύουν το βαθμό στατιστικής σημασίας. Οι αστερίσκοι υποδηλώνουν τη σύγκριση με το baseline-απουσία
παραγόντων (*), και με καλλιέργειες μετά από κατεργασία με rhTNFα μόνο (**).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΩΝ

ΚΥΤΤΑΡΩΝ

ΣΕ

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΕΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΓΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΩΔΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ, ΑΠΟΥΣΙΑ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ, ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ rhTNFα ΠΑΡΟΥΣΙΑ Ή ΑΠΟΥΣΙΑ
rhCD40L #
% συνολικά ANNEXIN+ (αποπτωτικά) κύτταρα στο διαμέρισμα των
CD34+ κυττάρων

CD34-/CD33+ κυττάρων

CD34-/CD33-/CD15+
κυττάρων

Απουσία παραγόντων

7.47%±3.14%

11.59%±3.83%

10.73%±3.69%

(διάμεσος; διακύμανση)

(7.2%; 4.57%-13.1%)

(10.5%; 7.81%-17.8%)

(10.54%; 5.4%-15.9%)

rhTNFα

10.50%±4.89%

19.4%±5.42%

19.97%±7.08%

(διάμεσος; διακύμανση)

(10.4%; 5.31%-18.0.1%)

(18.3%; 13.1%-27.3%)

(18.05%; 12.43%-30.8%)

p value*

< 0.05

< 0.05

< 0.05

rhTNFα+rhCD40L

14.53%±4.11%

28.91%±12.09%

28.89%±10.28%

(διάμεσος; διακύμανση)

(13.4%; 10.74%-21%)

(25.27%; 18.4%-52.5%)

(23.6%; 20.04%-44.7%)

p value**

< 0.05

< 0.05

< 0.05

# Οι τιμές αναφέρονται στο μέσο όρο

(± μέση απόκλιση τετραγώνου) του ποσοστού των αποπτωτικών κυττάρων στις

+
+
+
καλλιέργειες ανοσομαγνητικά διαχωρισθέντων CD34 , CD34 /CD33 and CD34 /CD33 /CD15 κυττάρων που είχαν

κατεργαστεί αρχικά με rhTNFα (25 ng/ml) για 20 ώρες ώστε να επαχθεί η επιφανειακή έκφραση CD40 και στη συνέχεια είχαν
επωαστεί με rhCD40L (1 µg/ml). Στις παρενθέσεις φαίνονται η διάμεση τιμή καθώς και η διακύμανση. Η σύγκριση τιμών που
λήφθηκαν από 6 πειράματα έγινε με τη δοκιμασία Wilcoxon signed rank test. Το ποσοστό των συνολικά αποπτωτικών
+
+
+
+
κυττάρων (Annexin ) αναφέρεται στο σύνολο των ποσοστών των πρώιμων (Annexin /PI ) και όψιμων (Annexin /PI )

αποπτωτικών κυττάρων.
Οι τιμές p υποδεικνύουν το βαθμό στατιστικής σημασίας. Οι αστερίσκοι υποδηλώνουν τη σύγκριση με το baseline-απουσία
παραγόντων (*), και με καλλιέργειες μετά από κατεργασία με rhTNFα μόνο (**).
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7-AAD

plus rhTNFa + rhCD40L

Plus rhTNFa

(A)

CD34+

(B)

CD34-/CD33+

(C)
R6

R6

R5

R5

R4

R4

CD34-/CD33-/CD15+
ΣΧΗΜΑ 4

Επαγωγή απόπτωσης μέσω του CD40 στα προγονικά και πρόδρομα

κύτταρα του μυελού των οστών. Ανοσομαγνητικά διαχωρισθέντα CD34+, CD34-/CD33+ και
CD34-/CD33-/CD15+ κύτταρα, επωάστηκαν με 25ng/mL TNFa

για 20 ώρες, παρουσία ή

απουσία 1μg/mL CD40L για ακόμα 24 ώρες και αναλύθηκαν με κυτταρομετρία ροής και
χρώση 7ΑΑD ως προς τo ποσοστό των αποπτωτικών κυττάρων. Τα ιστογράμματα (Α), (Β)
και (C) δείχνουν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα της ανάλυσης με κυτταρομετρία ροής του
ποσοστού των αποπτωτικών κυττάρων (κόκκινες κουκκίδες) μέσα στον υποπληθυσμό των
the CD34+, CD34-/CD33+ και CD34-/CD33-/CD15+ κυττάρων, αντίστοιχα, μετά από
ενεργοποίηση με rhTNFα και μετά από ενεργοποίηση με TNFa και CD40L.
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Επιπλέον, όταν τα κύτταρα είχαν επωαστεί συγχρόνως με rhTNFα και
rhCD40L, το ποσοστό των αποπτωτικών κυττάρων στον πληθυσμό των
CD34+, CD34-/CD33+ και CD34-/CD33-/CD15+ που ήταν θετικά ως προς το
CD40 (6.5% ± 0.36%, 71.09% ± 10.91%, 47.28% ± 21.45%, αντίστοιχα) ήταν
στατιστικά σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό στα
κύτταρα που δεν εξέφραζαν CD40 στην επιφάνειά τους. (3.82% ± 0.58%,
39.09% ± 4.98%, 14.15% ± 13.07%, αντίστοιχα; p = 0.0022, p = 0.0022, p =

% apoptotic cells following incubation with
TNFa+CD40L

0.0087, αντίστοιχα). (Σχήμα 5)
90
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ΣΧΗΜΑ 5 Επαγωγή απόπτωσης στις κοκκιοκυτταρικές προβαθμίδες
+

-

Ανοσομαγνητικά διαχωρισθέντα CD34 , CD34 /CD33

+

-

μέσω CD40.

-

και CD34 /CD33 /CD15+ κύτταρα,

επωάστηκαν με 25ng/mL TNFa για 20 ώρες, παρουσία 1μg/mL CD40L για ακόμα 24 ώρες
και αναλύθηκαν με κυτταρομετρία ροής και χρώση 7ΑΑD ως προς τo ποσοστό των
αποπτωτικών κυττάρων στο διαμέρισμα των CD40+ και CD40- κυττάρων (η=6). Τα
αποτελέσματα παρουσιάζονται ως μέσος όρος (± μέση απόκλιση τετραγώνου.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το ποσοστό των αποπτωτικών
CD34+, CD33+ και CD15+ κυττάρων στο διαμέρισμα των CD40+ κυττάρων
ήταν στατιστικά σημαντικά αυξημένο μετά από ενεργοποίηση με rhCD40L
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έχοντας προηγηθεί επώαση με

rhTNFα, σε σύγκριση με τα κύτταρα που

είχαν επωαστεί μόνο με rhTNFα (p = 0.0313, p = 0.0313, p = 0.0313,
αντίστοιχα). (ΣΧΗΜΑ 6) Αντιθέτως, δεν υπήρξε καμία στατιστικά σημαντική
διαφορά στο ποσοστό των αποπτωτικών κυττάρων στο διαμέρισμα των
CD40- κυττάρων μεταξύ των CD34+, CD33+ και CD15+ που είχαν επωαστεί με
rhTNFα και rhCD40L και αυτών που είχαν επωαστεί μόνο με rhTNFα.
(ΣΧΗΜΑ 6). Όλα τα παραπάνω δεδομένα υποδεικνύουν μια άμεση επίδραση
του CD40L στην επιβίωση των κοκκιοκυτταρικών προβαθμίδων.

ΣΧΗΜΑ 6 Επαγωγή απόπτωσης στις κοκκιοκυτταρικές προβαθμίδες
+

-

Ανοσομαγνητικά διαχωρισθέντα CD34 , CD34 /CD33

+

-

μέσω CD40.

-

και CD34 /CD33 /CD15+ κύτταρα,

επωάστηκαν με 25ng/mL TNFa για 20 ώρες, παρουσία ή μη 1μg/mL CD40L για ακόμα 24
ώρες και αναλύθηκαν με κυτταρομετρία ροής και χρώση 7ΑΑD ως προς τo ποσοστό των
αποπτωτικών κυττάρων στο διαμέρισμα των CD40+ και CD40- κυττάρων (η=6). Τα
αποτελέσματα παρουσιάζονται ως μέσος όρος (± μέση απόκλιση τετραγώνου.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ CD40 KAI FAS ΣΤΗΝ
ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΙΚΩΝ/ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΗΣ
ΚΟΚΚΙΩΔΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ
H ενεργοποίηση του CD40 μετά από δέσμευσή του με τον συνδέτη του,
CD40L, έχει δειχτεί ότι επιδρά ως προαποπτωτικός παράγοντας σε κάποιους
κυτταρικούς τύπους έμμεσα μέσω της ενεργοποίησης του μονοπατιού
Fas/FasL και της επαγωγής της έκφρασης αυτών των μορίων [Pyrovolaki, K.,)
Arthritis Rheum. 2009] [Afford, S.C., J Exp Med. 1999] [Eliopoulos, A.G., Mol Cell Biol. 2000].

Για

να

διερευνηθεί

κατά

πόσο

συμβαίνει

κάτι

παρόμοιο

και

στις

κοκκιοκυτταρικές προβαθμίδες, CD34+, CD34-/CD33+ και CD34-/CD33-/CD15+
κύτταρα επωάστηκαν με rhCD40L παρουσία ή μη rhTNFα. Βρέθηκε ότι το
ποσοστό των Fas θετικών κυττάρων στο διαμέρισμα των CD34+, CD33+ και
CD15+ κυττάρων ήταν υψηλότερο σε σχέση με τα κύτταρα που είχαν
επωαστεί με rhTNFα μόνο, ή χωρίς κανένα παράγοντα. (ΠΙΝΑΚΑΣ 3, ΣΧΗΜΑ
7). Ωστόσο σε αυτούς τους τρεις πληθυσμούς κυττάρων η έκφραση του Fas
αυξανόταν περισσότερο όταν οι καλλιέργειες επωάζονταν με τους δύο
παράγοντες μαζί ( rhTNFα και rhCD40L), σε σύγκριση με τις καλλιέργειες
που δεν είχαν επωαστεί με κανένα παράγοντα (p < 0.01, p < 0.01 και p <
0.01, αντίστοιχα) ή με τις καλλιέργειες που είχαν κατεργαστεί μόνο με rhTNFα
(p < 0.01, p < 0.01 και p < 0.01, αντίστοιχα) ή με τις καλλιέργειες που είχαν
επωαστεί μόνο με rhCD40L (p < 0.01, p < 0.01 και p < 0.01, αντίστοιχα).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ FΑΣ+ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΩΔΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ TNFα ΠΑΡΟΥΣΙΑ Ή ΑΠΟΥΣΙΑ rhCD40L#
% Fas+ κύτταρα στο διαμέρισμα των
CD34+ κυττάρων

CD34-/CD33+
κυττάρων

CD34-/CD33-/CD15+
κυττάρων

Απουσία παραγόντων

9.93%±3.51%

12.72%±4.43%

7.37%±3.94%

(διάμεσος; διακύμανση)

(10.7%; 5.27%-13.4%)

(14.15%; 4.7%-18.0%)

(6.22%; 2.36%-15.3%)

rhTNFα

33.0%±13.55%

18.66%±5.46%

22.52%±6.33%

(διάμεσος; διακύμανση)

(34.55%; 12.6%-48.6%)

(19.6%; 10.5%-25.3%)

(22.25%; 14.7%-33.0%)

p value*

< 0.01

< 0.01

< 0.01

rhCD40L

14.66%±5.53%

15.94%±4.77%

17.66%±7.01%

(διάμεσος; διακύμανση)

(15.05%; 7.9%-20.0%)

(16.55%; 9.8%-22.2%)

(15.0%; 9.8%-28.8%)

p value*

< 0.01

< 0.01

< 0.01

p value**

< 0.01

0.1953

0.1484

rhTNFα+rhCD40L

41.15%±16.68%

(διάμεσος; διακύμανση)

(40.3%; 15.0%-63.7%)

p value*

< 0.01

p value**

< 0.01

p value***

< 0.01

26.35%±6.93%
(25.95%; 17.3%40.7%)
< 0.01
< 0.01
< 0.01

33.49%±8.19%
(35.2%; 20.0%-41.2%)
< 0.01
< 0.01
< 0.01

# Οι τιμές αναφέρονται στο μέσο όρο (± μέση απόκλιση τετραγώνου) του ποσοστού των Fas+ κυττάρων στις καλλιέργειες
+
+
+
ανοσομαγνητικά διαχωρισθέντων CD34 , CD34 /CD33 και CD34 /CD33 /CD15 κυττάρων που είχαν κατεργαστεί αρχικά

με rhTNFα (25 ng/ml) για 20 ώρες ώστε να επαχθεί η επιφανειακή έκφραση CD40 και στη συνέχεια επωάστηκαν με
rhCD40L (1 µg/ml) . Στις παρενθέσεις φαίνονται η διάμεση τιμή καθώς και η διακύμανση. Η σύγκριση τιμών που
λήφθηκαν από 8 πειράματα έγινε με τη δοκιμασία Wilcoxon signed rank test.
Οι τιμές p υποδεικνύουν το βαθμό στατιστικής σημασίας (p < 0.05 είναι μια στατιστικά σημαντική διαφορά Οι αστερίσκοι
υποδηλώνουν τη σύγκριση με το baseline-απουσία παραγόντων (*), με καλλιέργειες μετά από κατεργασία με rhTNFα μόνο
(**), με καλλιέργειες μετά από προσθήκη rhCD40L χωρίς rhTNFα. (***).
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ΣΧΗΜΑ 7. Βασική και επαγώμενη έκφραση του Fas στα προγονικά και πρόδρομα
κύτταρα του μυελού των οστών. Ανοσομαγνητικά διαχωρισθέντα CD34+, CD34-/CD33+ και
CD34-/CD33-/CD15+ κύτταρα, αντιπροσωπευτικά για τα διάφορα στάδια διαφοροποίησης
προς την κοκκκιώδη σειρά αναλύθηκαν ως προς την έκφραση του Fas σε βασικές συνθήκες
ή/και κάτω από την επίδραση 25 ng/ml rhTNFα ή/και rhCD40L (1 µg/ml). Οι μπάρες στη
γραφική παράσταση αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο του ποσοστού (± τιμές διακύμανσης)
των κυττάρων που εκφράζουν Fas στον υποπληθυσμό των CD34+, CD34-/CD33+ και CD34/CD33-/CD15+ κυττάρων. Η σύγκριση των τιμών που λήφθηκαν από 8 πειράματα πριν και
μετά την ενεργοποίηση, πραγματοποιήθηκε με τη δοκιμασία Wilcoxon signed rank test , ενώ
οι τιμές p δείχνονται στο ραβδόγραμμα.
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Για να διερευνηθεί κατά πόσο επηρεάζει η ενεργοποίηση του συστήματος
Fas/FasL την επίδραση του CD40L στις κοκκιοκυτταρικές προβαθμίδες,
επωάστηκαν CD34+, CD34-/CD33+ και CD34-/CD33-/CD15+ κύτταρα αρχικά
με rhTNFα, και στη συνέχεια με rhCD40L ή και rhFasL, όπως περιγράφηκε
στην παράγραφο «Βραχύχρονες Υγρές Καλλιέργειες» και ελέγχθηκε το
ποσοστό των αποπτωτικών κυττάρων με κυτταρομετρία ροής. Βρέθηκε ότι
παρουσία και των τριών παραγόντων rhTNFα, rhCD40L και
ποσοστό

των

αποπτωτικών

κυττάρων

και

στους

τρεις

rhFasL το
κυτταρικούς

πληθυσμούς ήταν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο από ότι το αντίστοιχο
ποσοστό στην περίπτωση που τα κύτταρα είχαν επωαστεί μόνο με rhTNFα
και rhCD40L ή rhTNFα και rhFasL . (ΠΙΝΑΚΑΣ 4 και ΠΙΝΑΚΑΣ 5)
Σύμφωνη με τα παραπάνω ήταν και η παρατήρηση ότι το rhCD40L
ενίσχυσε τη μεσολαβούμενη μέσω Fas απόπτωση των CD40+ έναντι των
CD40 αρνητικών CD34+, CD34-/CD33+ και CD34-/CD33-/CD15+ κυττάρων
(p=0.026, p=0.041 και p=0.0087 αντίστοιχα). Επιπλέον, μετά τη διέγερση το
ποσοστό των αποπτωτικών κυττάρων στο διαμέρισμα των CD40+ ήταν
στατιστικά μεγαλύτερο στον πληθυσμό των ώριμων CD15+ κυττάρων σε
σχέση με αυτόν των προγονικών CD34+ (p=0.0022). (ΠΙΝΑΚΑΣ 6)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΩΔΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ, ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ, ΚΑΙ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ rhTNFα ΠΑΡΟΥΣΙΑ Ή ΑΠΟΥΣΙΑ rhCD40L Ή ΚΑΙ rhFasL #
% 7AADdim+bright (αποπτωτικά) κύτταρα στο διαμέρισμα των
CD34+ κυττάρων

CD34-/CD33+ κυττάρων

CD34-/CD33-/CD15+
κυττάρων

Απουσία παραγόντων

2.62%±2.95%

7.92%±5.99%

8.28%±5.81%

(διάμεσος; διακύμανση)

(1.5%; 0.3%-8.1%)

(3.8%; 3.2%-17.3%)

(6.2%; 2.8%-15.9%)

rhTNFα

5.25%±4.04%

11.60%±9.04%

12.42%±5.22%

(διάμεσος; διακύμανση)

(4.55%; 1%-12.1%)

(6.0%; 3.4%-22.4%)

(15.2%; 5.3%-17.6%)

p value*

0.002

0.002

0.002

rhTNFα+rhCD40L

13.98%±10.43%

27.24%±19.30%

25.64%±14.82%

(διάμεσος; διακύμανση)

(10.6%; 2.3%-28.4%)

(23.6%; 6.7%-56.7%)

(20.0%; 9.2%-50.0%)

p value**

0.002

0.002

0.002

rhTNFα+rhFasL

12.15%±10.18%

15.36%±10.24%

22.44%±12.32%

(διάμεσος; διακύμανση)

(9.25%; 1.8%-23.5%)

(10.3%; 4.8%-32%)

(21.5%; 6.2%-37.7%)

p value**

0.0098

0.037

0.037

p value***

0.232

0.002

0.432

rhTNFα+rhCD40L+rhFasL

28.58%±28.46%

31.56%±16.63%

38.90%±20.83%

(διάμεσος; διακύμανση)

(13.6%; 7.7%-80.1%)

(34.6%; 9.6%-55.8%)

(44.8%; 14.3%-64.3%)

p value**

0.002

0.002

0.009

p value ***

0.002

0.048

0.009

p value****

0.004

0.002

0.002

# Οι τιμές αναφέρονται στο μέσο όρο

(± μέση απόκλιση τετραγώνου) του ποσοστού των αποπτωτικών κυττάρων στις

+
+
+
καλλιέργειες ανοσομαγνητικά διαχωρισθέντων CD34 , CD34 /CD33 and CD34 /CD33 /CD15 κυττάρων που είχαν

κατεργαστεί αρχικά με rhTNFα (25 ng/ml) για 20 ώρες ώστε να επαχθεί η επιφανειακή έκφραση CD40 και Fas και στη
συνέχεια είχαν επωαστεί με rhCD40L (1 µg/ml) ή και rhFasL (1 µg/ml). Στις παρενθέσεις φαίνονται η διάμεση τιμή καθώς και η
διακύμανση. Η σύγκριση τιμών που λήφθηκαν από 10 πειράματα έγινε με τη δοκιμασία Wilcoxon signed rank test.
Οι τιμές p υποδεικνύουν το βαθμό στατιστικής σημασίας. Οι αστερίσκοι υποδηλώνουν τη σύγκριση με το baseline-απουσία
παραγόντων (*), με καλλιέργειες μετά από κατεργασία με rhTNFα μόνο (**), με καλλιέργειες μετά από προσθήκη rhTNFα και.
rhCD40L (***) και με καλλιέργειες που είχαν επωαστεί με rhTNFα και rhFasL(****).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΓΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΩΔΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ, ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ, ΚΑΙ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ rhTNFα ΠΑΡΟΥΣΙΑ Ή ΑΠΟΥΣΙΑ rhCD40L #
% συνολικά ANNEXIN+ (αποπτωτικά) κύτταρα στο διαμέρισμα των
CD34+ κυττάρων

CD34-/CD33+ κυττάρων

CD34-/CD33-/CD15+
κυττάρων

Απουσία παραγόντων

7.47%±3.14%

11.59%±3.83%

10.73%±3.69%

(διάμεσος; διακύμανση)

(7.2%; 4.57%-13.1%)

(10.5%; 7.81%-17.8%)

(10.54%; 5.4%-15.9%)

rhTNFα

10.50%±4.89%

19.4%±5.42%

19.97%±7.08%

(διάμεσος; διακύμανση)

(10.4%; 5.31%-18.0.1%)

(18.3%; 13.1%-27.3%)

(18.05%; 12.43%-30.8%)

p value*

< 0.05

< 0.05

< 0.05

rhTNFα+rhCD40L

14.53%±4.11%

28.91%±12.09%

28.89%±10.28%

(διάμεσος; διακύμανση)

(13.4%; 10.74%-21%)

(25.27%; 18.4%-52.5%)

(23.6%; 20.04%-44.7%)

p value**

< 0.05

< 0.05

< 0.05

rhTNFα+rhFasL

14.48%±3.82%

29.63%±8.37%

26.75%±9.95%

(διάμεσος; διακύμανση)

(14.5%; 10.45%-20.5%)

(28.0%; 18.0%-40.7)

(23.3%;16.8%-41.58%)

p value**

< 0.05

< 0.05

< 0.05

p value***

0.8438

0.5625

0.4375

rhTNFα+rhCD40L+rhFasL

30.24%±15.29%

44.84%±10.21%

40.28%±8.37%

(διάμεσος; διακύμανση)

(22.6%; 18.6%-53.8%)

(42.1%; 35.25%-58.4%)

(39.05%;31.5%-53.8%)

p value**

< 0.05

< 0.05

< 0.05

p value ***

< 0.05

< 0.05

< 0.05

p value****

< 0.05

< 0.05

< 0.05

# Οι τιμές αναφέρονται στο μέσο όρο

(± μέση απόκλιση τετραγώνου) του ποσοστού των αποπτωτικών κυττάρων στις
+

-

καλλιέργειες ανοσομαγνητικά διαχωρισθέντων CD34 , CD34 /CD33

+

-

-

+

and CD34 /CD33 /CD15

κυττάρων που είχαν

κατεργαστεί αρχικά με rhTNFα (25 ng/ml) για 20 ώρες ώστε να επαχθεί η επιφανειακή έκφραση CD40 και Fas και στη
συνέχεια είχαν επωαστεί με rhCD40L (1 µg/ml) ή και rhFasL (1 µg/ml). Στις παρενθέσεις φαίνονται η διάμεση τιμή καθώς και η
διακύμανση. Η σύγκριση τιμών που λήφθηκαν από 6 πειράματα έγινε με τη δοκιμασία Wilcoxon signed rank test. Το ποσοστό
+
+
των συνολικά αποπτωτικών κυττάρων (Annexin ) αναφέρεται στο σύνολο των ποσοστών των πρώιμων (Annexin /PI ) και

όψιμων (Annexin+/PI+) αποπτωτικών κυττάρων.
Οι τιμές p υποδεικνύουν το βαθμό στατιστικής σημασίας. Οι αστερίσκοι υποδηλώνουν τη σύγκριση με το baseline-απουσία
παραγόντων (*), και με καλλιέργειες μετά από κατεργασία με rhTNFα μόνο (**),με καλλιέργειες μετά από προσθήκη rhTNFα
και. rhCD40L (***) και με καλλιέργειες που είχαν επωαστεί με rhTNFα και rhFasL(****).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΟΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ

(7-AAD+)

ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ

ΚΥΤΤΑΡΩΝ

ΚΥΤΤΑΡΩΝ

ΣΕ

ΤΗΣ

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΕΣ

ΚΟΚΚΙΩΔΟΥΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΕΙΡΑΣ,

ΑΠΟΥΣΙΑ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ, ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ rhTNFα ΠΑΡΟΥΣΙΑ Ή ΑΠΟΥΣΙΑ rhCD40L Ή
ΚΑΙ rhFasL #
+

-

CD34 κύτταρα

+

CD34 /CD33 κύτταρα

-

-

+

CD34 /CD33 /CD15 κύτταρα
+

% Συνολικά αποπτωτικά κύτταρα στο διαμέρισμα των CD40 κυττάρων
Απουσία παραγόντων

1.17%±0.49%

24.33%±9.09%

12.77%±11.85%

(διάμεσος; διακύμανση)

(1.2%; 0.6%-1.7%)

(28.2%; 12.8%-32.0%)

(6.85%; 4.44%-34.8%)

rhTNFα

2.25%±0.31%

49.28%±10.81%

26.50%±16.12%

(διάμεσος; διακύμανση)

(2.25%; 1.9%-2.6%)

(46.8%; 39.17%-66.9%)

(21.87%; 13.7%-56.3%)

p value*

< 0.05

< 0.05

< 0.05

rhTNFα+rhFasL

6.42%±0.38%

65.0%±7.40%

47.30%±21.59%

(διάμεσος; διακύμανση)

(6.4%; 6.0%-6.9%)

(65.5%; 55.0%-76.0%)

(46.8%; 19.1%-80.7%)

p value**

< 0.05

< 0.05

< 0.05

rhTNFα+rhCD40L+rhFasL

15.97%±2.51%

73.37%±5.97%

58.90%±19.40%

(διάμεσος; διακύμανση)

(16.1%; 13.1%-18.7%)

(73.05%; 65.0%-83.0%)

(60.25%; 26.69%-85.70%)

p value***

< 0.05

< 0.05

< 0.05
-

% Συνολικά αποπτωτικά κύτταρα στο διαμέρισμα των CD40 κυττάρων
Απουσία παραγόντων

1.3%±0.24%

16.83%±6.33%

6.25%±6.27%

(διάμεσος; διακύμανση)

(1.2%; 1.1%-1.6%)

(16.1%; 11.1%-23.3%)

(4.95%; 0.86%-77.7%)

rhTNFα

2.9%±0.09%

30.46%±6.59%

9.75%±7.55%

(διάμεσος; διακύμανση)

(2.9%; 2.8%-3.0%)

(29.1%; 24.17%-41.1%)

(5.72%; 5.47%-24.30%)

p value*

< 0.05

< 0.05

< 0.05

rhTNFα+rhFasL

4.07%±0.64%

41.37%±5.42%

14.25%±14.46%

(διάμεσος; διακύμανση)

(4.05%; 3.2%-5.0%)

(43.27%; 33.8%-47.1)

(7.5%; 4.71%-42.1%)

p value**

< 0.05

< 0.05

< 0.05

rhTNFα+rhCD40L+rhFasL

8.67%±4.34%

46.39%±19.58%

21.82%±15.73%

(διάμεσος; διακύμανση)

(8.5%; 3.6%-13.9%)

(40.0%; 27.0%-79.0%)

(17.7%; 6.65%-41.1%)

p value***

0.1563

0.8438

0.4375

# Οι τιμές αναφέρονται στο μέσο όρο

(± μέση απόκλιση τετραγώνου) του ποσοστού των αποπτωτικών κυττάρων στις

καλλιέργειες ανοσομαγνητικά διαχωρισθέντων CD34+, CD34-/CD33+ and CD34-/CD33-/CD15+ κυττάρων που είχαν
κατεργαστεί αρχικά με rhTNFα (25 ng/ml) για 20 ώρες ώστε να επαχθεί η επιφανειακή έκφραση CD40 και Fas και στη
συνέχεια είχαν επωαστεί με rhCD40L (1 µg/ml) ή και rhFasL (1 µg/ml). Στις παρενθέσεις φαίνονται η διάμεση τιμή καθώς και η
διακύμανση. Η σύγκριση τιμών που λήφθηκαν από 6 πειράματα έγινε με τη δοκιμασία Wilcoxon signed rank test.
Οι τιμές p υποδεικνύουν το βαθμό στατιστικής σημασίας. Οι αστερίσκοι υποδηλώνουν τη σύγκριση με το baseline-απουσία
παραγόντων (*), με καλλιέργειες μετά από κατεργασία με rhTNFα μόνο (**) και με καλλιέργειες που είχαν επωαστεί με rhTNFα
και rhFasL (***).
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Για να διερευνηθεί κατά πόσο το CD40 δρα πρωταρχικά μέσω του
συστήματος Fas/FasL, CD34-/CD33+ κύτταρα που είχαν προηγουμένως
κατεργαστεί με rhTNFα, επωάστηκαν με ένα εξουδετερωτικό αντίσωμα έναντι
του υποδοχέα Fas (ZB4) πριν την ακόλουθη επώαση με rhCD40L και rhFasL.
Με κυτταρομετρία ροής και χρώση 7-AAD εκτιμήθηκε ο αριθμός των
αποπτωτικών (7AADdim+bright) κυττάρων και βρέθηκε ότι ακόμα και στην
περίπτωση που ο υποδοχέας Fas είχε απενεργοποιηθεί, το rhCD40L
μπορούσε να επάγει απόπτωση σε σύγκριση με κύτταρα που είχαν επωαστεί
μόνο με rhTNFα, αν και το ποσοστό αυτό ήταν λίγο μικρότερο από το
αντίστοιχο όταν τα κύτταρα είχαν επωαστεί μόνο με rhTNFα και rhCD40L .
(ΠΙΝΑΚΑΣ 7 , ΣΧΗΜΑ 8)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΩΔΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΕΠΩΑΣΗ ΜΕ rhTNFα ΠΑΡΟΥΣΙΑ ‘Η ΑΠΟΥΣΙΑ rhCD40L ΚΑΙ/Η’ rhFasL
ΚΑΙ/’Η ZB4 ΑΝΤΙ-Fas ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΤΙΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑ #
% 7AADdim+bright (αποπτωτικά) CD33+
κυτταρα

p value

rhTNFα

16.88±3.99%

(διάμεσος; διακύμανση)

(17.4%; 12.4%-22.4%)

rhTNFα + rhCD40L

44.0%±6.7%

(διάμεσος; διακύμανση)

(43.8%; 37.3%-51.5%)

rhTNFα+rhCD40L+rhFasL

59.97%±4.55%

< 0.05*

(διάμεσος; διακύμανση)

(55.9%; 52.6%-63.6%)

< 0.05**

< 0.05*

< 0.05*

rhTNFα+ZB4+ rhCD40L+rhFasL 40.88%±7.95%
(διάμεσος; διακύμανση)

N.S. **

(39.46%; 33.73%-51.5%)

< 0.05***

# Οι τιμές αναφέρονται στο μέσο όρο (± μέση απόκλιση τετραγώνου) του ποσοστού των αποπτωτικών
-

κυττάρων στις καλλιέργειες ανοσομαγνητικά διαχωρισθέντων CD34 /CD33

+

κυττάρων που είχαν

κατεργαστεί αρχικά με rhTNFα (25 ng/ml) για 20 ώρες ώστε να επαχθεί η επιφανειακή έκφραση CD40
και στη συνέχεια επωάστηκαν με rhFasL (1 µg/ml) και/ή rhCD40L (1 µg/ml) παρουσίας ή μη ενός
εξουδετερωτικού αντισώματος έναντι του Fas, ZB4 anti-Fas (2μg/ml ). Median and range values are
indicated in parentheses. Στις παρενθέσεις φαίνονται η διάμεση τιμή καθώς και η διακύμανση. Η
σύγκριση τιμών που λήφθηκαν από 6 πειράματα έγινε με τη δοκιμασία Wilcoxon signed rank test.
Οι τιμές p υποδεικνύουν το βαθμό στατιστικής σημασίας. N.S. υποδηλώνει μια μη-στατιστικά σημαντική
διαφορά. Οι αστερίσκοι υποδηλώνουν τη σύγκριση καλλιεργειών που είχαν επωαστεί με rhTNFα (*), με
rhCD40L παρουσία rhTNFα (**), και με συνδυασμό rhCD40L με rhFasL παρουσία rhTNFα (***).
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ΣΧΗΜΑ 8 Επαγωγή απόπτωσης στις κοκκιοκυτταρικές προβαθμίδες
-

+

μέσω CD40

+

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ZB4. Ανοσομαγνητικά διαχωρισθέντα CD34 /CD33 κύτταρα, επωάστηκαν με
25ng/mL TNFa

για 20 ώρες, παρουσία ή μη 1μg/mL CD40L ή/και rhFasL (1 µg/ml)

παρουσία ή μη ενός εξουδετερωτικού αντισώματος έναντι του Fas, ZB4 anti-Fas (2μg/ml) και
αναλύθηκαν με κυτταρομετρία ροής και χρώση 7ΑΑD ως προς τo ποσοστό των συνολικά
αποπτωτικών κυττάρων (η=6). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως μέσος όρος (± μέση
απόκλιση τετραγώνου).

Αυτά τα δεδομένα υποδεικνύουν μια συνεργατική αλληλεπίδραση μεταξύ
των συστημάτων CD40/CD40L και Fas/FasL, γεγονός που στηρίζει
περαιτέρω την υπόθεση για το ρόλο που παίζει το σύστημα Fas/FasL στην
επαγώμενη μέσω CD40 απόπτωση των αρχέγονων κυττάρων και που
ενισχύει την υπόθεση για μια άμεση και έμμεση επίδραση του συστήματος
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CD40/CD40L στην απόπτωση.

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ CD40 ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ
ΚΑΣΠΑΣΗΣ-3 ΣΤΑ ΠΡΟΓΟΝΙΚΑ/ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΗΣ
ΚΟΚΚΙΩΔΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ
Η ενεργοποίηση της κασπάσης 3, που βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα σε
ανενεργή μορφή, είναι ένας βιο-δείκτης κυτταρικής απόπτωσης [Abu-Qare AW,
J Toxicol Environ Health B Crit Rev. 2001], [Budihardjo I, Annu Rev Cell Dev Biol. 1999],
[Mazumder S, Methods Mol Biol. 2008]. Για να πιστοποιηθεί επομένως κατά πόσο ο

κυτταρικός θάνατος που παρατηρήθηκε στα κύτταρα μέσω του CD40, ήταν
απόπτωση μέσω ενεργοποίησης κασπασών, ελέγχθηκε η ενεργότητα
κασπάσης-3 στο κυτταρολύματα των CD34+, CD34-/CD33+ και CD34-/CD33/CD15+ κυττάρων που είχαν επωαστεί πρωτίστως με rhTNFα με ή χωρίς
rhCD40L (n=3). Παρατηρήθηκε ότι παρουσία rhCD40L, η ενζυματική
δραστικότητα της κασπάσης -3 είχε αυξηθεί στατιστικά σημαντικά σε όλους
τους κυτταρικούς πληθυσμούς, σε σχέση με τα κύτταρα που είχαν επωαστεί
απουσία rhCD40L. (p < 0.0001, p = 0.0281, p = 0.046, αντίστοιχα) (ΣΧΗΜΑ
9). Τα παραπάνω ευρήματα ενισχύουν την άποψη για την επαγωγή της
απόπτωσης μέσω CD40 στα προγονικά και πρόδρομα κύτταρα της
κοκκιώδους σειράς.
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Caspase 3 activity (optical density)

CD34+ cells

CD34-/CD33+ cells

CD34-/CD33-/CD15+ cells

P<0.0001

P=0.0281

P=0.0046

Time (minutes)

ΣΧΗΜΑ 9

Επαγωγή ενεργότητας κασπάσης-3 μέσω του CD40 στα προγονικά και

πρόδρομα κύτταρα του μυελού των οστών. Ανοσομαγνητικά διαχωρισθέντα CD34+, CD34/CD33+ και CD34-/CD33-/CD15+ κύτταρα, επωάστηκαν με 25ng/mL TNFa

για 20 ώρες,

παρουσία ή απουσία 1μg/mL CD40L για ακόμα 24 ώρες και το κυτταρόλυμά τους αφού
συλλέχθηκε, ελέχθηκε για

ενεργότητα κασπάσης -3 με μια χρωμομετρική μέθοδο. Τα

αποτελέσματα παρουσιάζονατι ως η οπτική πυκνότητα στα 405nm σε σχέση με το χρόνο,
του χρωμοφόρου pNA που αποδεσμεύεται μετά από πρωτεολυση μέσω κασπάσης-3 του
συζεύκτη του.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ CD40 ΣΤΗΝ ΚΛΩΝΟΓΟΝΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΩΔΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ
Για να διερευνηθεί κατά πόσο το σύστημα CD40/CD40L επιδρά αρνητικά στα
κλωνογόνα

κύτταρα

του

μυελού

των

οστών

(colony-forming

units-

Granulocyte; CFU-G, colony-forming units-Monocyte; CFU-M, Burst-forming
units-Erythrocyte;

BFU-E),

εκτιμήθηκε

το

κλωνογονικό

δυναμικό

φυσιολογικών μυελικών μονοπύρηνων κυττάρων (BMMCs) παρουσία ή μη
rhCD40L (n=5). Παρατηρήθηκε ότι ο αριθμός των αποικιών που αφορούσαν
στα CFU-G, CFU-M και BFU-E είχε μειωθεί στις καλλιέργειες που είχαν
κατεργαστεί με rhCD40L (3.4 ± 3.36, διάμεσος 3.0, διακύμανση 0-9.0 ανά 105
BMMCs; 37.8 ± 22.51, διάμεσος 30.0, διακύμανση 15.0-66.0 ανά 105 BMMCs;
21.6 ± 15.79, διάμεσος 15.0, διακύμανση 6.0-40.0 ανά 105 BMMCs,
αντίστοιχα) σε σύγκριση με τις καλλιέργειες που είχαν δημιουργηθεί απουσία
rhCD40L (5.8 ± 2.9, διάμεσος 4.0, διακύμανση 3.0-9.0 ανά 105 BMMCs; 43.2
± 20.61, διάμεσος 44.0, διακύμανση 20.0-65.0 ανά 105 BMMCs; 37.2 ± 7.26,
διάμεσος 41.0, διακύμανση 25.0-43.0 ανά 105 BMMCs, αντίστοιχα), ωστόσο
όχι σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο (p = 0.375, p = 0.125 και p = 0.125,
αντίστοιχα) (ΣΧΗΜΑ 10Α) Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα από
κυτταρομετρία ροής, παράγραφος «ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ CD40 ΚΑΙ CD40L ΣΤΑ
ΠΡΟΓΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΩΔΟΥΣ ΣΕΙΡΑΣ», τα
προγονικά και πρόδρομα κύτταρα της κοκκιώδους σειράς εκφράζουν παρά
μόνο σε ένα μικρό βαθμό το μόριο CD40 υπό βασικές συνθήκες. Επομένως, η
μικρή αλλά μη σημαντική ελάττωση στον αριθμό αποικιών που παρατηρήθηκε
μετά την επίδραση rhCD40L μπορεί να οφείλεται σε αυτό το γεγονός καθώς
και στην απουσία προφλεγμονοδών παραγόντων που θα μπορούσαν να
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πυροδοτήσουν την έκφραση του CD40 σε αυτά τα κύτταρα.
Για να ελεγχθεί κατά πόσο ευσταθεί η υπόθεση αυτή, μελετήθηκε η
επίδραση

του

rhCD40L

στο

κλωνογονικό

δυναμικό

των

μυελικών

μονοπύρηνων κυττάρων (BMMCs), που είχαν προέλθει από ασθενείς με
χρονια iδιοπαθή oυδετεροπενία (Chronic Idiopathic Neutropenia; CIN).
Παρατηρήθηκε ότι υπήρξε δραματική μείωση του αριθμού των αποικιών CFUG, CFU-M και BFU-E στις καλλιέργειες που είχαν δημιουργηθεί παρουσία
CD40L(1.67 ± 2.0, διάμεσος 2.0, διακύμανση0-3.0 ανά 105 BMMCs; 18.0 ±
11.28, διάμεσος 13.0, διακύμανση 9.0-32.0 ανά 105 BMMCs; 23.33 ± 13.02,
διάμεσος

22.0,

διακύμανση

6.0-41.0

ανά

105

BMMCs,

αντίστοιχα)

προερχόμενες από ασθενείς με CIN (n=6) σε σχέση με αυτές που είχαν
δημιουργηθεί απουσία του (3.5 ± 1.22, διάμεσος 3.0, διακύμανση 2.0-5.0 ανά
105 BMMCs; 35.67 ± 13.38, διάμεσος 43.0, διακύμανση 18.0-47.0 ανά 105
BMMCs; 40.0 ± 7.26, διάμεσος 49.0, διακύμανση 14.0-52.0 ανά 105 BMMCs,
αντίστοιχα) (p = 0.0313, p = 0.0313 και p = 0.0313, αντίστοιχα) (ΣΧΗΜΑ 10Β)
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Αριθμός αποικιών από ΥΓΙΗ ΑΤΟΜΑ
(A)

Baseline
100

+ rhCD40L

N.S.

5

Colonies per 10 BMMCs
Normal subjects

N.S.

N.S.

10

1

0.1

CFU-G

CFU-M

BFU-E

Αριθμός αποικιών από CIN ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Baseline

5

C olonies per 10 B MMC s
C IN patients

100

10

+ rhCD40L
p = 0.0313

p = 0.0313

(B)

p = 0.0313

1

0.1

CFU-G

CFU-M

BFU-E

ΣΧΗΜΑ 10. Η Δράση του rhCD40L στο κλωνογονικό δυναμικό των BMMCs
προερχόμενων από υγιή άτομα ή ασθενείς με Χρονια Ιδιοπαθή Ουδετεροπενία, CIN. Οι
μπάρες αντιπροσωπεύουν τον μέσο όρο ± τιμές διακύμανσης του αριθμού των αποικιών
CFU-G, CFU-M και BFU-E που προήλθαν από 105 BMMCs φυσιολογικών ατόμων (n=5) (Α)
ή ασθενών με CIN (B), χρησιμοποιώντας μια καθιερωμένη τεχνική για ανίχνευσή
κλωνογονικού δυναμικού. σε 1 mL IMDM εμπλουτισμένου με 30% FCS, 1% BSA, 10-4M
mercaptoethanol, 0.075% sodium bicarbonate, 2 mM L-glutamine, 0.9% methylcellulose, 5 ng
GM-CSF, 50 ng IL-3, και 2 IU EPO παρουσία ή απουσία 1 μg rhCD40L. Η στατιστική
ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη δοκιμασία Wilcoxon signed rank test.
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Με βάση το γεγονός ότι στο μυελό των οστών των ασθενών με CIN
υπάρχει αυξημένη παραγωγή TNFα, [Papadaki HA, Blood, 2003] ο οποίος θα
μπορούσε να έχει επάγει την έκφραση του μορίου CD40 στα προγονικά
κύτταρα και εν συνεχεία η δέσμευσή του με το συνδέτη CD40L να επάγει
κυτταρικό θάνατο, πραγματοποιήθηκαν πειράματα αδρανοποίησης του CD40,
για να ελεγχθεί η παραπάνω υπόθεση. Η αδρανοποίηση του CD40, με ειδικό
ανταγωνιστικό αντίσωμα, στα BMMCs από ασθενείς με CIN (n=6) είχε ως
αποτέλεσμα τη στατιστικά σημαντική αύξηση του αριθμού των αποικιών CFUG, CFU-M και BFU-E στις καλλιέργειες που είχαν κατεργαστεί με CD40L (5.50
± 0.55, διάμεσος 5.50, διακύμανση 5.0-6.0 ανά 105 BMMCs; 25.67 ± 9.99,
διάμεσος28.0, διακύμανση 12.0-36.0 ανά 105 BMMCs; 24.50 ± 6.47, διάμεσος
24.5, διακύμανση 14.0-34.0 ανά 105 BMMCs, αντίστοιχα) σε σχέση με τις
καλλιέργειες που είχαν κατεργαστεί μόνο με

rhCD40L (1.67 ± 1.03,

διάμεσος1.0, διακύμανση 1.0-3.0 ανά 105 BMMCs; 12.33 ± 2.94, διάμεσος
12.5, διακύμανση 7.0-15.0 ανά 105 BMMCs; 12.5 ± 3.02, διάμεσος13.0,
διακύμανση 7.0-16.0 ανά 105 BMMCs, respectively) (p = 0.0313, p = 0.0313
and p = 0.0313, αντίστοιχα) (ΣΧΗΜΑ 11Β). Σε αντίθεση, η αδρανοποίηση του
CD40 στις καλλιέργειες των BMMCs από υγιή άτομα (n=6) είχε μόνο μια
μικρή, μη στατιστικά σημαντική επίδραση στον αριθμό των αποικιών CFU-G,
CFU-M και BFU-E οι οποίες είχαν προέλθει από καλλιέργειες αντίστοιχα
κατεργασμένες με CD40L-treated cultures (p = 0.5, p = 0.125, p = 0.125)
(ΣΧΗΜΑ 11Α).
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Αριθμός αποικιών από ΥΓΙΗ ΑΤΟΜΑ
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Αριθμός αποικιών από CIN ΑΣΘΕΝΕΙΣ
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ΣΧΗΜΑ 11. Η Δράση του rhCD40L στο κλωνογονικό δυναμικό των BMMCs
προερχόμενων από υγιή άτομα ή ασθενείς με Χρονια Ιδιοπαθή Ουδετεροπενία, CIN και
το αποτέλεσμα της αδρανοποίησης του CD40. Οι μπάρες αντιπροσωπεύουν τον μέσο
όρο ± τιμές διακύμανσης του αριθμού των αποικιών CFU-G, CFU-M και BFU-E που
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προήλθαν από 105 BMMCs φυσιολογικών ατόμων (n=6) (Α) ή ασθενών με CIN (n=6) (B),
χρησιμοποιώντας μια καθιερωμένη τεχνική για ανίχνευσή κλωνογονικού δυναμικού. σε 1 mL
IMDM εμπλουτισμένου με 30% FCS, 1% BSA, 10-4M mercaptoethanol, 0.075% sodium
bicarbonate, 2 mM L-glutamine, 0.9% methylcellulose, 5 ng GM-CSF, 50 ng IL-3, και 2 IU
EPO παρουσία ή απουσία 1 μg rhCD40L, παρουσία ή απουσία 5μg ενός εξουδετερωτικού
αντισώματος για το CD40. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη δοκιμασία
Wilcoxon signed rank test.

ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΙΟΥ CD40 KAI Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ CD40L ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ G-CSF ΚΑΙ GM-CSF ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ
ΜΥΕΛΟ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
Το CD40 εκφράζεται σε ένα πλήθος κυτταρικών πληθυσμών αιματολογικής ή
μη αρχής όπως μονοκύτταρα, μακροφάγα, ινοβλάστες, λιποκύτταρα και
ενδοθηλιακά κύτταρα [Schonbeck U, Cell Mol Life Sci. 2001] [Van Kooten C, J Leukoc
Biol 2000] [Poggi M, Diabetologia, 2009],

τα οποία αποτελούν μέρος του

μικροπεριβάλλοντος του μυελού των οστών. Είναι επομένως αναμενόμενο ότι
η ενεργοποίηση του μονοπατιού CD40/CD40L στα μυελικά στρωματικά
κύτταρα θα επάγει πλήθος κυτταροκινών που επηρεάζουν την αιμοποίηση
στην αιμοποιητική φωλιά. Για να πιστοποιηθεί αρχικά η έκφραση του μορίου
CD40 στα προσκολλώμενα κύτταρα στις μακρόχρονες μυελικές καλλιέργειες
(LTBMCs) οι οποίες αποτελούν ένα in vitro μοντέλο του μικροπεριβάλλοντος
του μυελού των οστών [Charbord P. New York: Oxford University Press, Inc., 2001],
ανιχνεύθηκε με κυτταρομετρία ροής (n=12) η έκφραση αυτού του μορίου στα
αιμοποιητικής προέλευσης κύτταρα (CD45+) και μεσεγχυματικής προέλευσης
(CD45-) στο στρώμα των LTBMC. Βρέθηκε ότι θετικά ως προς την έκφραση
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του CD40 ήταν το 11.76% ± 8.74%

των CD45+ κυττάρων και 11.27% ±

3.40% των CD45- κυττάρων αντίστοιχα. (ΣΧΗΜΑ 12Α) Η ανίχνευση του CD40
τόσο σε πρωτεϊνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο mRNA επιβεβαιώθηκε στα
προσκολλώμενα κύτταρα των LTBMC με WESTERN blot και RT-PCR.
(ΣΧΗΜΑ 12Β, Γ)

(A)

% CD40-positive stromal cells
25

CD45+
CD45-

20

15

10

5

0
1

(B)

(Γ)

sample1 sample2 sample3 positive-ctrl

ΣΧΗΜΑ 12. Η έκφραση του μορίου CD40 στα προσκολλώμενα κύτταρα των LTBMCs.
107 BMMCs από 12 υγιή άτομα καλλιεργήθηκαν σε LTBMCs σε 10 ml IMDM εμπλουτισμένο
με 10% FCS, 10% horse serum, 100 IU/mL PS, 2mM L-glutamine και 10-6M hydrocortisone
sodium succinate. Σε εβδομαδιαία διαστήματα γινόταν αλλαγή θρεπτικού κατά το ήμισυ,
απομακρύνοντας το υπερκείμενο με τα μη-προσκολλώμενα κύτταρα κατά το ήμισυ (A) Η
έκφραση του CD40 στην επιφάνεια των CD45+ και CD45- κυττάρων ανιχνεύθηκε με
κυτταρομετρία ροής. Οι μπάρες αντιπροσωπεύουν τον μέσο όρο ± τιμές διακύμανσης του
αριθμού των θετικών ως προς το CD40 κυττάρων. (Β) Η πρωτεϊνική έκφραση του CD40 στα
κυτταρολύματα των προσκολλώμενων κυττάρων των LTBMC από 3 φυσιολογικά άτομα,
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όπως ανιχνεύθηκε με Western- blot. Το θετικό control αντιπροσωπεύει CD40-transfected
HeLa κύτταρα. (Γ) Η έκφραση του CD40 σε επίπεδο mRNA στα προσκολλώμενα κύτταρα
από ένα φυσιολογικό δότη, μετρήθηκε με RT-PCR.

Για να διερευνηθεί η δράση του rhCD40L στην απελευθέρωση
αυξητικών

παραγόντων

προσκολλώμενα κύτταρα

όπως

του

G-CSF

και

GM-CSF

από

τα

των μακρόχρονων μυελικών καλλιεργειών

(LTBMCs), προστέθηκε σε LTBMCs (n=12) που είχαν αναπτύξει πλήρες
τάπητα στρωματικών κυττάρων, rhCD40L, και μετρήθηκε με ELISA η
συγκέντρωση των G-CSF και GM-CSF. Βρέθηκε ότι η επίδραση του rhCD40L
είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων του G-CSF (2171.28±2161.26,
διάμεσος

1400.56, διακύμανση 176.07–6911.44 pg/ml) και GM-CSF

(84.10±84.11,

διάμεσος

63.40,

διακύμανση

3.23-281.21

pg/ml)

στα

υπερκείμενα καλλιεργειών, σε σχέση με αυτές που δεν είχαν επωαστεί με
rhCD40L G-CSF (885.22±1099.45, διάμεσος

359.31, διακύμανση 36.55-

3076.98 pg/ml) and GM-CSF (26.57±28.25, διάμεσος

15.51, διακύμανση

1.67-82.45 pg/ml) (p = 0.0005 και p = 0.0005 αντίστοιχα) (ΣΧΗΜΑ 13) Τα
δεδομένα αυτά υποδεικνύουν ότι η ενεργοποίηση του CD40 στο μυελικό
μικροπεριβάλλον

μπορεί να προωθήσει την κοκκιοποίηση μέσω της

παραγωγής των αυξητικών παραγόντων G-CSF και GM-CSF.
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ G-CSF GM-CSF στα
ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Cytokine levels in LTBMCs (pg/ml)
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p = 0.0005
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ΣΧΗΜΑ 13. Η παραγωγή των αυξητικών παραγόντων G-CSF και GM-CSF από τα
κύτταρα του μικροπεριβάλλοντος του μυελού των οστών. 107 BMMCs από 12 υγιή
άτομα καλλιεργήθηκαν σε LTBMCs σε 10 ml IMDM εμπλουτισμένο με 10% FCS, 10% horse
serum, 100 IU/mL PS, 2mM L-glutamine και 10-6M hydrocortisone sodium succinate. Σε
εβδομαδιαία διαστήματα γινόταν αλλαγή θρεπτικού κατά το ήμισυ, απομακρύνοντας το
υπερκείμενο με τα μη-προσκολλώμενα κύτταρα κατά το ήμισυ. Την τρίτη βδομάδα όπου είχε
αναπτυχθεί πλήρες τάπητας, απομακρυνόταν όλο το υπερκείμενο και ανανεόνονταν με
φρέσκο θρεπτικό παρουσία ή μη rhCD40L. Οι μπάρες αντιπροσωπεύουν τη μέση
συγκέντρωση (± τιμές διακύμανσης) των G-CSF και GM-CSF στα υπερκέιμενα των LTBMCs.
Μεμονωμένες τιμές συγκρίθηκαν με τη δοκιμασία Wilcoxon signed rank test και φαίνονται οι
τιμές για το p.
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Η ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CD40/CD40L ΣΤΗΝ
ΚΟΚΚΙΟΠΟΙΗΣΗ
Για να καθοριστεί πώς τελικά επηρεάζει την κοκκιοποίηση στο μυελό των
οστών η ενεργοποίηση του συστήματος CD40/ CD40L, που οδηγεί είτε σε
απόπτωση των προγονικών και πρόδρομων κυττάρων της κοκκιώδους
σειράς, είτε στην προώθηση της κοκκιοποίησης μέσω παραγωγής αυξητικών
παραγόντων από το στρώμα, δημιουργήθηκαν LTBMCs από BMMCs
φυσιολογικών ατόμων (n=6) και ασθενών με CIN (n=6). Όταν την τρίτη
βδομάδα καλλιέργειας υπήρχε πλήρως ανεπτυγμένος τάπητας, τα μηπροσκολλώμενα

κύτταρα

συν-καλλιεργούνταν

με

τα

προσκολλώμενα

παρουσία ή μη 2µg/mL rhCD40L, και κατόπιν ελέγχονταν με την καθιερωμένη
τεχνική κλωνογονικότητας, ο σχηματισμός αποικιών CFU-G. (ΣΧΗΜΑ 14).
Βρέθηκε ότι στα υγιή άτομα ο αριθμός των CFU-G είχε αυξηθεί μετά από
κατεργασία με rhCD40L (21 ± 9.46, διάμεσος 17, διακύμανση 13 -33 ανά 105
BMMCs) σε σύγκριση με τις καλλιέργειες που δεν είχαν επωαστεί με rhCD40L
(9.33 ± 3.14, διάμεσος 9, διακύμανση 6-13 ανά 105 BMMCs; p = 0.0313).
Ωστόσο, στους ασθενείς με CIN, παρατηρήθηκε το αντίθετο φαινόμενο. Έτσι,
ο αριθμός των αποικιών CFU-G μειωνόταν σημαντικά μετά από κατεργασία
με rhCD40L (2.33 ± 1.37, διάμεσος 2, διακύμανση 1 - 4 ανά 105 BMMCs) σε
σύγκριση με τις καλλιέργειες που δεν είχαν κατεργαστεί με rhCD40L (5.67 ±
1.86, διάμεσος 5, διακύμανση 4-8 ανά 105 BMMCs; p = 0.0313).
Για να ελεγγθεί εάν αυτή η μείωση που παρατηρήθηκε στις CFU-G αποικίες
ασθενών οφείλονταν κυρίως στην ανεπάρκεια παραγωγής αυξητικών
παραγόντων από τα στρώματά τους, ελέγχθηκε σε ένα πιο μικρό αριθμό
πειραμάτων (n=3), η ανάπτυξη CFU-G αποικιών προερχόμενων από μη112

προσκολλώμενα κύτταρα ασθενών με CIN που είχαν συνκαλλιεργηθεί πάνω
σε στρωματικά κύτταρα ασθενών ή φυσιολογικών ατόμων παρουσία ή
απουσία rhCD40L. Παρατηρήθηκε όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ότι και
στις δύο περιπτώσεις αναπτύχθηκαν λιγότερες CFU-G αποικίες παρουσία
rhCD40L, σε σχέση με αυτές που δεν είχαν κατεργαστεί με αυτό. Ωστόσο
στην περίπτωση που η συνκαλλιέργεια των μη προσκολλώμενων κυττάρων
ασθενών έγινε σε φυσιολογικά στρώματα, η μείωση του αριθμού στις CFU-G
ήταν μικρότερη σε σχέση με την συνκαλλιέργεια σε στρώματα CIN.
Τα δεδομένα αυτά υποδεικνύουν ότι κάτω από βασικές σταθερές συνθήκες
το CD40L προάγει την κοκκιοποίηση μέσω της παραγωγής αυξητικών
παραγόντων όπως ο G-CSF και GM-CSF από το στρώμα του μυελιού
περιβάλλοντος,

ενώ

υπό

φλεγμονώδεις

συνθήκες

όπως

αυτές

που

παρατηρούνται στο μικροπεριβάλλον του μυελού των οστών σε ασθενείς με
CIN, εμποδίζει την κοκκιοποίηση μέσω αυξημένης απόπτωσης των
κοκκιοκυτταρικών προβαθμίδων.

113

CFU-G αποικίες μη-προσκολλώμενων
κυττάρων

5

CFU-G per 10 non-adherent cells

Baseline

Plus rhCD40L

100

p = 0.0313

p = 0.0313
10
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NORMAL
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ΣΧΗΜΑ 14. Σχηματισμός CFU-G αποικιών από μη-προσκολλώμενα κύτταρα LTBMCs
fμετά από επίδραση με rhCD40L. 107 BMMCs από 12 υγιή άτομα καλλιεργήθηκαν σε
LTBMCs σε 10 ml IMDM εμπλουτισμένο με 10% FCS, 10% horse serum, 100 IU/mL PS,
2mM L-glutamine και 10-6M hydrocortisone sodium succinate. Σε εβδομαδιαία διαστήματα
γινόταν αλλαγή θρεπτικού κατά το ήμισυ, απομακρύνοντας το υπερκείμενο με τα μηπροσκολλώμενα κύτταρα κατά το ήμισυ. Οι μπάρες αντιπροσωπεύουν το μέσο αριθμό (±
διακύμανση) των CFU-G αποικιών που δημιουργήθηκαν με την καθιερωμένη τεχνική
κλωνογονικότητας χρησιμοποιώντας το μη-προσκολλώμενο κυτταρικό κλάσμα των πλήρως
ανεπτυγμένων LTBMCs (την τρίτη βδομάδα) από υγιή άτομα (n=6) και ασθενείς με CIN (n=6),
αφού πρωτίστως είχαν συν-επωαστεί με τα στρωματικά κύτταρα παρουσία 2µg/ml rhCD40L
Μεμονωμένες τιμές συγκρίθηκαν με τη δοκιμασία Wilcoxon signed rank test και φαίνονται οι
τιμές για το p.
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η φυσιολογική παραγωγή ουδετεροφίλων στο μυελό, όπως συμβαίνει
εξάλλου και με άλλες αιμοποιητικές σειρές, εξαρτάται στο μεγαλύτερο βαθμό
από το ρυθμό επιβίωσης και απόπτωσης των κοκκιοκυταρικών προβαθμίδων,
δηλαδή των προγονικών και πρόδρομων κυττάρων που είναι δεσμευμένα
προς την κοκκιώδη σειρά. Στην
διαφοροποίηση

αυτών

των

επιβίωση, τον πολλαπλασιασμό και τη

προβαθμίδων

παίζουν

σημαντικό

ρόλο

ενδοκυττάρια και εξωκυττάρια σήματα. Η οποιαδήποτε μεταβολή στο
αιμοποιητικό μικροπεριβάλλον του μυελού των οστών μπορεί να απορυθμίσει
αυτή την ισορροπία μέσω της αλλαγής των αλληλεπιδράσεων μεταξύ
υποδοχέων-συνδετών που επάγουν κυτταρικό θάνατο, και που μπορεί να
οδηγήσουν σε ουδετεροπενία λόγω της αυξημένου κυτταρικού θανάτου των
προβαθμίδων της κοκκιώδους σειράς. Η συνεχείς αλλά και επαγώμενες
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μορίων που ανήκουν στην οικογένεια του
TNFR/TNF έχουν δειχθεί ότι παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία
[Pyrovolaki K, Arthritis Rheum. 2009] [Li JP, Crit Rev Oncol Hematol. 2010] [Kerbauy DB, Exp
Hematol. 2007]. Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η έκφραση και οι

λειτουργικές ιδιότητες των μορίων CD40/CD40L στα κύτταρα της κοκκιώδους
σειράς αλλά και η σχέση τους με τα μόρια Fas/FasL, που ομοίως ανήκουν
στην οικογένεια του TNFR/TNF. Το ζεύγος CD40/CD40L εμφανίζεται να
επιδεικνύει διαφορετικές δράσεις στην επιβίωση και πολλαπλασιασμό
διαφόρων κυτταρικών τύπων.
Το μόριο CD40 αποδείχθηκε ότι έχει μόνο μια πολύ μικρή έκφραση στα
αωρότερα CD34+ κύτταρα και ωριμότερα CD15+ κύτταρα της κοκκιώδους
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σειράς ενώ εκφράζεται σε μεγαλύτερο βαθμό στα CD34-/CD33+ κύτταρα που
αντιπροσωπεύουν ένα ανδιάμεσο στάδιο της διαφοροποίησης προς την
κοκκιώδη σειρά. Ομοίως, ακολουθώντας την ίδια αναλογική κατάταξη στους
τρεις κυτταρικούς τύπους, αλλά σε ακόμα μικρότερο βαθμό ήταν η έκφραση
του μορίου CD40L. Η έκφραση του μορίου Fas ήταν σύμφωνη με παλαιότερα
δεδομένα [Papadaki HA, Blood, 2003]. Από προηγούμενες μελέτες έχει γίνει
φανερό ότι η μικρή συνεχής έκφραση των υποδοχέων του TNF στα
αιμοποιητικά προγονικά κύτταρα μπορεί να επαχθεί σε μεγάλο βαθμό υπό την
επίδραση του TNFα, και μπορεί να συμβάλει στην μυελική ανεπάρκεια [Sato T,
Br J Hematol, 1997] [Nagafuji K, Blood, 1995]. Σε αναλογία με αυτά τα ευρήματα,

δείχθηκε για πρώτη φορά με αυτή την εργασία, ότι η επιφανειακή έκφραση
του CD40 αυξάνεται σημαντικά σε όλα τα προαναφερθέντα στάδια της
διαφοροποίησης προς την κοκκιώδη σειρά με την επίδραση του TNFα, όπως
επίσης και η έκφραση του Fas.
Το γεγονός αυτό γέννησε το ερώτημα κατά πόσο ήταν λειτουργικό το
επαγώμενο μέσω TNFα, CD40. Αποδείχθηκε ότι η σύζευξη του μορίου CD40
με τον διαλυτό συνδέτη του, CD40L οδήγησε σε μεγάλο βαθμό στον
αποπτωτικό θάνατο και των τριών προβαθμίδων των κοκκιοκυττάρων,
γεγονός που

πιστοποιήθηκε τόσο με κυτταρομετρία ροής με τις χρώσεις

7AAD και AnnexinV/PI, όσο και με την αυξημένη ενεργότητα κασπάσης-3 στα
κύτταρα αυτά. Γεγονός είναι ότι ακόμα και η μικρή βασική έκφραση του CD40
στις πιο ώριμες προβαθμίδες των κοκκιοκυττάρων (CD33+, CD15+ κύτταρα),
οδήγησε

σε

αποπτωτικό

θάνατο

των

κυττάρων

αυτών

μετά

από

ενεργοποίηση με το CD40L. Ωστόσο φάνηκε ότι το CD40L δεν είχε αρνητική
επίδραση στην επιβίωση των αωρώτερων CD34+ κυττάρων σε βασικές
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συνθήκες, πιθανόν λόγω της μικρής έκφρασης του CD40 σε αυτά τα κύτταρα,
και πιθανόν λόγω ύπαρξης άλλων μηχανισμών προστασίας αυτών των
κυττάρων από αποπτωτικά σήματα στο μικροπεριβάλλον του μυελού.
Μελετώντας την αποπτωτική δράση του CD40L στο διαμέρισμα των CD40+
θετικών κοκκιοκυτταρικών προβαθμίδων, δείχθηκε, όπως αναμενόταν, ότι
υπήρχε αυξημένος κυτταρικός θάνατος σε αυτά τα κύτταρα σε σχέση με τα
CD40 αρνητικά. Τα ευρήματα αυτά ήταν σε αναλογία με προηγούμενες
μελέτες μας, όπου το διαμέρισμα των CD34+/CD40+ κυττάρων στο μυελό των
οστών των ασθενών με SLE εμπεριέχει μεγαλύτερο ποσοστό σε αποπτωτικά
κύτταρα, σε σχέση με το διαμέρισμα των CD34+/CD40- κυττάρων,
υποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο τον αποπτωτοτικό ρόλο που διαδραματίζει
το CD40 στα αιμοποιητικά προγονικά κύτταρα [Pyrovolaki K, Arthritis Rheum, 2009].
Επιπλέον, το γεγονός ότι τα CD40-θετικά αωρώτερα αιμοποιητικά προγονικά
κύτταρα, ήταν πιο ανθεκτικά στον μέσω CD40L-επαγώμενο κυτταρικό θάνατο
σε σύγκριση με τα CD40-θετικά ωριμότερα κοκκιοκύτταρα, υποδεικνύει όπως
συζητήθηκε

και

παραπάνω,

την

ύπαρξη

ενός

πιθανού

μηχανισμού

προστασίας των πρώτων, ενάντια σε αποπτωτικά σήματα, αντιρροπίζοντας
έως ένα βαθμό με αυτό τον τρόπο την απώλεια των πιο ώριμων κυττάρων,
κάτω από φλεγμονώδεις συνθήκες.
Προηγούμενες

μελέτες

έχουν

προτείνει

ένα

μηχανισμό

επαγωγής

κυτταρικού θανάτου μέσω του οποίου μόρια που ανήκουν στην οικογένεια
των υποδοχέων του TNF, και τα οποία δεν έχουν την κατάλληλη αλληλουχία
έναρξης θανάτου (death domain; DD) στο ενδοπλασματικό μέρος του
υποδοχέα τους, μπορούν να επάγουν την έκφραση άλλων υποδοχέων που
έχουν DD, και να συνεργαστούν μαζί τους, για να μεσολαβήσουν κυτταρικό
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θάνατο [Eliopoulos AG, Mol Cell Biol. 2000] [Grell M, EMBO J. 1999] [De Totero D,
Haematologica

2003]. Για να διερευνηθεί κατά πόσο ισχύει ένας τέτοιος

μηχανισμός και στην περίπτωση επαγωγής κυτταρικού θανάτου μέσω CD40
στις

κοκκιοκυτταρικές

προβαθμίδες,

ελέγχθηκε

η

ενεργοποίηση

του

συστήματος Fas/FasL. Συγκεκριμένα, η σύνδεση του CD40 με το συνδέτη
του, οδήγησε στην αύξηση της έκφρασης του μορίου Fas στην επιφάνεια των
CD34+, CD34-/CD33+ και CD34-/CD33-/CD15+ κυττάρων. Επιπλέον, η
επαγώμενη από το CD40L απόπτωση

σε όλους τους κυτταρικούς

πληθυσμούς, αυξήθηκε περαιτέρω παρουσία rhFasL και αντιστρόφως,
υποδεικνύοντας ότι η συνεργατική αλληλεπίδραση των δύο συστημάτων
CD40/CD40L και Fas/FasL παίζει προφανώς κάποιο ρόλο στον αποπτωτικό
θάνατο των κοκκιοκυτταρικών προβαθμίδων. Ωστόσο, με την αδρανοποίηση
του μορίου Fas, δείχθηκε ότι το rhCD40L μπορούσε να επάγει κυτταρικό
θάνατο ακόμα και όταν ο υποδοχέας Fas είχε εξουδετερωθεί, γεγονός που
στηρίζει την υπόθεση ότι το σύστημα CD40/CD40L δρα στις κοκκιοκυτταρικές
προβαθμίδες είτε έμμεσα μέσω του συστήματος Fas/FasL είτε άμεσα.
Καθώς το CD40 δεν εκφράζεται συνεχώς στα προγονικά και πρόδρομα
κύτταρα της κοκκιώδους σειράς, αλλά σύμφωνα με τα δεδομένα της
παρούσης εργασίας, είναι επαγώμενη η έκφρασή του υπό την επίδραση του
TNFα, είναι επόμενο ότι η μέσω-CD40L απόπτωση καθώς και η
αλληλεπίδραση μεταξύ των συστημάτων CD40/CD40L και Fas/FasL αποκτά
βιολογική σημασία, κάτω από προφλεγμονώδεις συνθήκες. Πράγματι,
χρησιμοποιώντας τεχνικές ανίχνευσης κλωνογονικής ικανότητας, δείχθηκε
στην παρούσα εργασία, ότι η προσθήκη rhCD40L σε μυελικά κύτταρα
ασθενών με CIN, οι οποίοι επιδεικνύουν αυξημένα επίπεδα TNFα και FasL
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στο μυελό των οστών τους [Papadaki HA, Blood, 2003] είχε ως αποτέλεσμα τη
σημαντική αναστολή ανάπτυξης αποικιών, ενώ αντίθετα δεν είχε κανένα
σημαντικό αποτέλεσμα στις καλλιέργειες από υγιή άτομα, από τα οποία
απουσιάζουν τα υψηλά επίπεδα προφλεγμονωδών παραγόντων στο μυελό
τους. Επιπλέον η απενεργοποίηση του υποδοχέα CD40 με το κατάλληλο
εξουδετερωτικό αντίσωμα, είχε ως αποτέλεσμα

την αντιστροφή του

φαινομένου, με αύξηση του αριθμού αποικιών, γεγονός πιου υποδεικνύει την
ειδική μέσω CD40 καταστολή της κοκκιοποίησης στους ασθενείς με CIN.
Σε συνάφεια με προηγούμενες μελέτες όπου δείχνουν την ευρεία έκφραση
του μορίου CD40 σε κύτταρα αιμοποιητικής ή μεσεγχυματικής αρχής [Van
Kooten C, J Leuk Biol, 2000] πιστοποιήθηκε ότι υπάρχει συνεχής έκφραση του

μορίου

αυτού

προσκολλώμενα

σε

επίπεδο

κύτταρα

τόσο

των

πρωτεϊνης

μακρόχρονων

όσο

και

μυελικών

mRNA

στα

καλλιεργειών

(LTBMCs), που αποτελούν ένα καλά μελετημένο in vitro μοντέλο του μυελού
των οστών [Charbord P. New York: Oxford University Press, Inc., 2001]. Ωστόσο, σε
αντίθεση με τα προ-αποπτωτικά σήματα που μεσολαβεί το CD40 στις
κοκκιοκυτταρικές προβαθμίδες, η ενεργοποίησή του με το CD40L είχε ως
αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της παραγωγής των G-CSF και GM-CSF,
βασικών

αυξητικών παραγόντων που επάγουν την κοκκιοποίηση. Η

βιολογική σημασία της μέσω-CD40 έκκρισης αυτών των παραγόντων από τα
μυελικά στρώματα δεν είναι ξεκάθαρη, καθώς έχει δειχτεί στο παρελθόν ότι
υπό βασικές φυσιολογικές συνθήκες, το CD40L υπάρχει μόνο σε πολύ μικρά
επίπεδα στο μυελικό μικροπεριβάλλον. [Pyrovolaki K, Arthritis Rheum, 2009]
Ωστόσο, αναμένεται ότι η ενεργοποίηση του CD40 στο μυελό των οστών να
μπορεί να γίνει μέσω της επαγώμενης μεμβρανικής μορφής του συνδέτη του

119

στα μόρια που βρίσκονται στην αιμοποιητική φωλιά, ή ακόμα μέσω της
διαλυτής μορφής του CD40L προερχόμενη από την περιφέρεια, και να παίξει
κάποιο ρόλο στη βασική έκφραση των αυξητικών παραγόντων υπό κανονικές
συνθήκες, συμβάλλοντας έτσι στον έλεγχο ομοιόστασης της κοκκιοποίησης.
Είναι επίσης πιθανό ότι οι αλληλεπίδραση του CD40/CD40L στα μυελικά
στρώματα να έχει ιδιαίτερη σημασία σε φλεγμονώδεις νόσους που σχετίζονται
με την ενεργοποίηση των Τ-κυττάρων [Hock BD, Cancer, 2006]. Έτσι, αναμένεται
ότι η μεμβρανική έκφραση του CD40L στα Τ-κύτταρα ή και η εκκρινόμενη
διαλυτή μορφή του, θα επάγει την έκκριση κυτταροκινών από τα στρώματα
του μυελού, οι οποίες θα προάγουν την επιβίωση και αύξηση των μυελικών
προγονικών

και

πρόδρομων

κυττάρων

της

κοκκιώδους

σειράς,

αντιρροπώντας έτσι πιθανόν την προ-αποπτωτική δράση του CD40L

σε

αυτές τις προβαθμίδες. Επιπλέον, το CD40L έχει δειχτεί και από άλλες
μελέτες ότι μπορεί να έχει επαγωγικό ρόλο στη μυελοποίηση μέσω
παραγωγής του flt-3 ligand από τα μυελικά στρώματα [Solanilla A, Blood, 2000].
Εξάλλου, οι ασθενείς με hyper-IgM σύνδρομο, που έχουν μετάλλαξη στο
γονίδιο CD40L [DiSanto, Nature, 1993] [Allen, Science,1993] με συνέπεια την
ελαττωματική έκκριση αυτής της κυτταροκίνης, εμφανίζουν ουδετεροπενία σε
ένα ποσοστό, η οποία αντισταθμίζεται με χορήγηση αυξητικού παράγοντα GCSF [Mori, J Pediatr Hematol Oncol 2000], γεγονός που μπορεί να εξηγηθεί από το
ότι η ελαττωματική παραγωγή των βασικών επιπέδων των G-CSF και GMCSF οφείλεται τουλάχιστον εν μέρει από τις ανεπαρκείς CD40/CD40L
αλληλεπιδράσεις στο μυελό αυτών των ασθενών.
Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας παρέχουν απόδειξη
για το διπλό ρόλο του συστήματος CD40/CD40L στην κοκκιοποίηση. (ΣΧΗΜΑ
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15) Έτσι κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, το CD40 εκφράζεται μόνο
μερικώς στα μυελικά προγονικά και πρόδρομα κύτταρα της κοκκιώδους
σειράς αλλά εκφράζεται σταθερά στα κύτταρα του στρώματος του μυελού των
οστών, και κατόπιν ενεργοποίησής του με το συνδέτη του, CD40L μπορεί
έμμεσα να προάγει την κοκκιοποίηση μέσω της επαγώμενης παραγωγής των
G-CSF και GM-CSF παραγόντων. Ωστόσο, κάτω από φλεγμονώδεις
συνθήκες, που περιλαμβάνουν αυξημένα επίπεδα TNFα και CD40L, το CD40
επάγεται σε σημαντικό βαθμό στα κύτταρα όλων των σταδίων της
κοκκιοποίησης και μετά από ενεργοποίησή του με το συνδέτη του, μπορεί να
επιτείνει την απόπτωση των κυττάρων είτε άμεσα, είτε έμμεσα μέσω
επαγωγής

έκφρασης

του

κυττάρων.

Παράλληλα,

Fas

σε

στους

προαναφερθέντες

φλεγμονώδες

περιβάλλον,

πληθυσμούς
η

αυξημένη

αλληλεπίδραση των CD40/CD40L στα κύτταρα του στρώματος του μυελού θα
αυξάνει περαιτέρω την τοπική έκφραση των παραγόντων G-CSF και GM-CSF
και πιθανόν να προστατεύει από την απόπτωση τις κοκκιοκυτταρικές
προβαθμίδες σαν ενός είδους αντιρροπηστικού μηχανισμού. Το προτεινόμενο
μοντέλο μπορεί να δώσει πιθανόν μια εξήγηση για την ουδετεροπενία που
σχετίζεται με το hyper-IgM σύνδρομο. Επιπρόσθετα, ο προτεινόμενος
αποπτωτικός

μηχανισμός

μέσω

αλληλεπιδράσεων

των

CD40/CD40L,

πιθανόν να αντιπροσωπεύει ένα μηχανισμό που συμβάλλει στη μέσω-Fas
μυελική ανεπάρκεια και να έχει ένα κεντρικό ρόλο στις ουδετεροπενίες που
συσχετίζονται με χρόνια φλεγμονώδεις ή ανοσολογικές διαταραχές.
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ΣΧΗΜΑ 15. Ο διπλός ρόλος του CD40 στην κοκκιοποίηση. Υπό φυσιολογικές
συνθήκες το CD40 επάγει την έκφραση των αυξητικών παραγόντων G-CSF και GMCSF μέσω των στρωματικών κυττάρων, προωθώντας την κοκκιοποίηση. Υπό
φλεγμονώδεις συνθήκες επάγει τον κυτταρικό θάνατο των κοκκιοκυτταρικών
προβαθμίδων στις οποίες έχει γίνει επαγωγή του CD40 , μέσω TNFα, χωρίς να
μπορεί να αντισταθμιστεί η επιβίωση μέσω των G-CSF και GM-CSF.
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