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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

3

1
Μηχανισμοί ινώσεως του ήπατος
1.1

Ηπατική ίνωση και κίρρωση του ήπατος

1.1.1 Η ίνωση ως διαδικασία επούλωσης
Ίνωση είναι η τελική φάση της απάντησης ενός ιστού σε βλάβη, κατά την οποία
οι κατεστραμμένες περιοχές περιβάλλονται ή αντικαθίστανται από συνδετικό ιστό
φτωχό σε κύτταρα και πλούσιο σε εξωκυττάρια θεμέλια ουσία. Η ίνωση είναι μία
εξαιρετικά δυναμική εξεργασία η οποία τελείται υπό την επίδραση ενός μεγάλου
αριθμού κυτταροκινών, χημειοκινών, παραγόντων με αγγειογενετική δράση καθώς και παραγόντων νευροενδοκρινικής προέλευσης. Ένας μεγάλος και ετερογενής πληθυσμός κυττάρων συμμετέχουν στην διαδικασία αυτή. Κεντρικό ρόλο
έχουν κύτταρα με ινοβλαστικό ή μυοϊνοβλαστικό φαινότυπο, τα οποία και είναι
υπεύθυνα για την παραγωγή, σταθεροποίηση και οργάνωση της θεμέλιας ουσίας.
Η ίνωση όπως αυτή πραγματοποιείται στο ήπαρ αποτελεί μοντέλο ιστικής επούλωσης και σε άλλους ιστούς όπως ο νεφρός, ο πνεύμονας και το δέρμα, καθώς
εμπλέκονται σ' αυτήν οι ίδιες κατηγορίες κυττάρων και μεσολαβητών.
5
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Ηπατική ίνωση αναπτύσσεται σχεδόν σε όλους τους ασθενείς με χρόνια ηπατική βλάβη αλλά ο ρυθμός ανάπτυξής της μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα
με την αιτιολογία της βλάβης, την ηλικία και το φύλο του ασθενούς και τις συνυπάρχουσες νόσους 3--5 . Η χρονιότητα της βλάβης και η μη δυνατότητα αυτοπεριορισμού της φαίνεται να είναι σημαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη ηπατικής
ίνωσης. Αντίθετα, σε ασθενείς με αυτοπεριοριζόμενη νόσο όπως κεραυνοβόλο τοξική ή ιογενή ηπατίτιδα δεν αναπτύσσεται ίνωση παρά την εκτεταμένη ηπατική
βλάβη και πλήθος “ινoγόνων” ερεθισμάτων.
Η ηπατική ίνωση θεωρείται αναστρέψιμη όταν βρίσκεται στα πρώιμα στάδιά της. Συνεχής ίνωση στα πλαίσια χρόνιας ηπατικής νόσου οδηγεί συνήθως σε
κίρρωση του ήπατος. H μετάπτωση από το στάδιο της ίνωσης στο στάδιο της κίρρωσης απαιτεί αρκετούς μήνες έως χρόνια συνεχόμενης ηπατικής βλάβης με εξαίρεση στους ασθενείς με θρόμβωτική νόσο του ηπατικού φλεβικού συστήματος και
στους ασθενείς με μηχανική απόφραξη των χοληφόρων στους οποίους για άγνωστους λόγους η ίνωση έχει ταχύτερη εξέλιξη. Οι ακριβείς μηχανισμοί αναστολής
και αναστροφής της ίνωσης δεν είναι πλήρως κατανοητοί και ως εκ τούτου δεν
υπάρχει κάποιο καλώς ορισμένο κλινικά ή παθολογοανατομικά σημείο πέραν του
οποίου να θεωρείται η ίνωση μη αναστρέψιμη. Ωστόσο ολοένα αυξανόμενα κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα υποστηρίζουν ότι ακόμη και η κίρρωση μπορεί
να είναι αναστρέψιμη στα πρώιμα στάδιά της 6;7 .

1.1.2 Ηπατική κίρρωση
Η κίρρωση είναι το τελικό αποτέλεσμα πολλών χρονίων νοσημάτων του ήπατος που χαρακτηρίζονται από ανώμαλη αναγέννηση και χρόνια ινωτική εξεργασία.
Αν η αιτία της δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά οδηγεί σε ηπατική ανεπάρ-
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κεια και θάνατο. Σε προχωρημένα στάδια η κίρρωση προκαλεί επιπλοκές σε όλα
τα όργανα/συστήματα όπως ασκίτη, κιρσούς οισοφάγου, μεταβολικές διαταραχές,
νευρολογικές (πολυνευροπάθεια, ηπατική εγκεφαλοπάθεια), νεφρολογικές (ηπατονεφρικό σύνδρομο), πνευμονολογικές (ηπατοπνευμονικό σύνδρομο), καρδιολογικές (κιρρωτική καρδιομυοπάθεια) αιματολογικές και ανοσολογικές διαταραχές.
Αποτελεί επίσης σημαντικό προδιαθεσικό παράγοντα για την ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκινώματος 8;9 . Οι παραπάνω επιπλοκές είναι αφενός αποτέλεσμα
της απώλειας υγιούς παρεγχύματος με συνέπεια την ανεπαρκή βιοχημική, μεταβολική, ανοσολογική και ενδοκρινική λειτουργία του ήπατος, και αφετέρου αποτέλεσμα της αιμοδυναμικής ανισορροπίας που δημιουργεί η προκληθείσα από την
κίρρωση πυλαία υπέρταση 8 .

Επιδημιολογία
Διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι στην περίοδο 2000 - 2002
περίπου 0,1% του Ευρωπαϊκού πληθυσμού έπασχε από κίρρωση του ήπατος, γεγονός που αντιστοιχεί σε 14-26 νέα κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού και σε
170.000 θανάτους το χρόνο. Υπάρχουν παρόλα αυτά μεγάλες διακυμάνσεις εντός
του πληθυσμού: περίπου το 0,1% των Ούγγρων ανδρών πέθαναν από κίρρωση, σε
σύγκριση με το 0,001% των Ελληνίδων γυναικών 10 . Η θνησιμότητα της κίρρωσης
στη Μ. Βρετανία και σε άλλες χώρες της δυτικής Ευρώπης αυξήθηκε τα τελευταία
30 χρόνια, ενώ μειώθηκε στις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως
αυτές της νοτίου Ευρώπης 11 .

Οι συνηθέστερες αιτίες κίρρωσης του ήπατος στον δυτικό κόσμο
1. Χρόνιες ιογενείς ηπατίτιδες (ηπατίτιδα B και C)
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2. Aλκοολική νόσος του ήπατος
3. Aιμοχρωμάτωση
4. Μη αλκοολική λιπώδης νόσος (non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD)

Άλλες αιτίες κίρρωσης
1. Αυτοάνοση ηπατίτιδα
2. Πρωτοπαθής και δευτεροπαθής χολική κίρρωση
3. Πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα
4. Φαρμακευτική ηπατίτιδα (εξαιτίας φαρμάκων όπως μεθοτρεξάτη ή ισονιαζίδη)
5. Νόσος του Wilson
6. Έλλειψη α1-αντιτρυψίνης
7. Ιδιοπαθής πυλαία ίνωση
8. Κοκκιωματώδης νόσος του ήπατος
9. Πολυκυστική νόσος του ήπατος
10. Λοιμώξεις (πχ βρουκέλλωση, σύφιλη, εχινοκόκκωση, σχιστοσωμίαση)
11. Δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια
12. Κληρονομική αιμορραγική τηλαγγειεκτασία
13. Φλέβο-θρομβωτική νόσος
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Παθολογοανατομία και παθοφυσιολογία της κίρρωσης του ήπατος
Η ανατομία του ηπατικού λοβίου

Η ανατομική μονάδα του ήπατος, το ηπατικό

λοβίο αποτελείται από ηπατικά κύτταρα οργανωμένα σε μια εξαεδρική δομή στις
κορυφές της οποίας βρίσκονται τα πυλαία διαστήματα και στο κέντρο της οποίας
βρίσκεται ένας τελικός κλάδος της ηπατικής φλέβας, η κεντρική φλέβα. Στα πυλαία διαστήματα περιέχονται οι ηπατικές τριάδες, αποτελούμενες από έναν τελικό
κλάδο της ηπατικής αρτηρίας, ένα τελικό κλάδο της πυλαίας φλέβας και ένα χοληφόρο αγγείο. Τα ηπατοκύτταρα είναι οργανωμένα σε δοκίδες που σχηματίζουν
αναστομωτικά φύλλα ανάμεσα στα οποία διατρέχουν τα ηπατικά κολποειδή που
περιέχουν αίμα που προσάγεται από την ηπατική αρτηρία και την πυλαία φλέβα
και απάγεται από την κεντρική φλέβα του λοβίου.
Ο χώρος ανάμεσα στα ηπατοκύτταρα και τα ενδοθηλιακά κύτταρα του κολποειδούς ονομάζεται χώρος του Disse και περιέχει πλάσμα, πρωτεΐνες και άλλα
μακρομόρια, αστεροειδή κύτταρα (ή κύτταρα του Ito), διάσπαρτα μονοκύτταρα,
καθώς και τις μικρολάχνες της κορυφαίας επιφάνειας των ηπατοκυττάρων. Ο χώρος αυτός έχει σπουδαίο ρόλο στη φυσιολογική λειτουργία του ηπατοκυττάρου
καθώς διευκολύνει την ανταλλαγή πρωτεϊνών και άλλων μακρομορίων μεταξύ
του κυττάρου και του κολποειδικού αίματος.
Τα ηπατικά κολποειδή είναι αγγεία αποτελούμενα από ασυνεχές, θυριδωτό ενδοθήλιο με ιδιαίτερα πυκνές και μεγάλης διαμέτρου θυρίδες, πράγμα που εξυπηρετεί την εύκολη διάχυση πρωτεϊνών και άλλων μακρομορίων από και προς
τα ηπατοκύτταρα. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κολποειδούς αποτελεί η έλλειψη
οργανωμένης βασικής μεμβράνης.
Προσκολλημένα στην αυλική επιφάνεια του κολποειδούς βρίσκονται τα ηπατικά μακροφάγα (ή κύτταρα του Kupffer) καθώς και πλήθος άλλων κυττάρων του
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ανοσοποιητικού συστήματος μεταξύ των οποίων μεγάλοι αριθμοί NK, NK-T και
T λεμφοκυττάρων.
Η κυτταρική μεμβράνη γειτονικών ηπατοκυττάρων σχηματίζει αυλάκωση που
δημιουργεί κατά μήκος μικροσκοπικό αγωγό, τον χοληφόρο σωληνίσκο, το εσωτερικό του οποίου απομονώνεται από τον εξωκυττάριο χώρο με σφικτούς συνδέσμους (tight junctions). Οι χοληφόροι σωληνίσκοι εκβάλουν στα κανάλια του
Hering που με τη σειρά τους εκβάλουν στους πυλαίους χώρους ή χολλαγγειόλια.
Αυτά με τη σειρά τους εκβάλουν σε μεγαλύτερους χοληφόρους πόρους του πυλαίου διαστήματος.
Παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά της κίρρωσης

Η κίρρωση χαρακτηρί-

ζεται από 3 βασικά μορφολογικά γνωρίσματα:
• Παρουσία ινωδών "γεφυρών" δηλαδή ταινιών πυκνού συνδετικού ιστού που
εκτείνονται μεταξύ των πυλαίων διαστημάτων ή μεταξύ των πυλαίων διαστημάτων και των τελικών ηπατικών φλεβών. Το πάχος τους μπορεί να κυμαίνεται από λεπτές δεσμίδες ως εκτεταμένες ουλές.
• Διαταραχή της αρχιτεκτονικής ολόκληρου του ήπατος. Υπάρχει δηλαδή διάχυτη βλάβη και ινωτική απάντηση. Παρουσία μεμονωμένων βλαβών με
εστιακή ίνωση δεν χαρακτηρίζεται ως κίρρωση.
• Παρουσία αναγεννητικών εστιών που περιέχουν ηπατοκύτταρα περικυκλωμένα από συνδετικό ιστό. Αυτές παίρνουν τη μορφή όζων με διαμέτρους από
<0,3 εκ ως μερικά εκατοστά σε διάμετρο. Με βάση αυτό το χαρακτηριστικό,
η κίρρωση μπορεί να χαρακτηριστεί ως μικροοζώδης ή μακροοζώδης 12 .
Τα βασικά παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά της κίρρωσης είναι ο θάνατος
ηπατοκυττάρων, η εναπόθεση εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας και η νεοαγγειογέ-
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νεση 13 . Η εκτεταμένη ίνωση οδηγεί σε διαταραχή της αγγειακής αρχιτεκτονικής
του ήπατος. Η διαταραχή αυτή αφορά αφενός τα ίδια τα κολποειδή, των οποίων το
ενδοθήλιο χάνει την φυσιολογική του θυρίδωση και τριχοειδοποιείται 14 και αφετέρου τη δημιουργία παράπλευρης αγγείωσης εντός του ινωτικού ιστού που συνδέει τα αγγεία των πυλαίων διαστημάτων απευθείας με τελικές ηπατικές φλέβες
με αποτέλεσμα την παρέκκλιση της πυλαίας και αρτηριακής ηπατικής αιματικής
ροής απευθείας προς την κεντρική φλέβα 12 . Κύριο αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η ανεπαρκής επικοινωνία των ηπατοκυττάρων με το κολποειδικό αίμα
καθώς και η ανάπτυξη πυλαίας υπέρτασης 8 .

1.2

Η θεμέλια ουσία στο φυσιολογικό και στο ινωτικό ήπαρ

Η θεμέλια ουσία αποτελεί την μικροαρχιτεκτονική βάση πάνω στην οποία οργανώνεται ο ηπατικός ιστός. Δεν πρόκειται απλά για ένα άμορφο πλέγμα από μακρομόρια αλλά ένα δίκτυο με πολύπλοκη τρισδιάστατη δομή και σαφή μικροσκοπική οργάνωση. Η αλληλεπίδραση των μορίων της θεμέλιας ουσίας με μόρια προσκόλλησης αλλά και υποδοχείς της κυτταρικής μεμβράνης παρέχει στα κύτταρα
σήματα που καθοδηγούν την πόλωση, την μετανάστευση, τον πολλαπλασιασμό,
τη διαφοροποίηση και την επιβίωση 15 .
Τα βασικά συστατικά της θεμέλιας ουσίας μπορούν να χωριστούν στις παρακάτω κατηγορίες
1. Κολλαγονικές πρωτεΐνες
2. Μη κολλαγονικές γλυκοπρωτεΐνες
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3. Πρωτεογλυκάνες
4. Γλυκοσαμινογλυκάνες
5. Ένζυμα και αναστολείς τους
Για τις τρεις πρώτες κατηγορίες ο παραδοσιακός διαχωρισμός είναι κάπως αυθαίρετος αφού η πρωτεϊνική βάση των μορίων αυτών είναι χιμαιρική, προϊόν ανάμιξης εξονίων (exon shuffling) που δημιούργησε πρωτεΐνες ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε οργανισμού 16;17 .

1.2.1 Κολλαγονικές πρωτεΐνες
Τα κολλαγόνα είναι μια οικογένεια ινωδών πρωτεϊνών που εκφράζονται σε μεγάλη ποσότητα στον συνδετικό ιστό στο δέρμα και τα οστά. Είναι οι πρωτεΐνες σε
μεγαλύτερη αφθονία στα θηλαστικά και αποτελούν περίπου το 25% της συνολικής
πρωτεϊνικής μάζας σ' αυτά 18 . Το υψηλό όριο θραύσης και η αντοχή στην πρωτεόλυση είναι κύρια χαρακτηριστικά των πρωτεϊνών αυτών. Η οργάνωσή τους σε
ινίδια και δίκτυα προσφέρει στήριξη και αρχιτεκτονική σταθερότητα στη θεμέλια
ουσία.
Στην τυπική, ώριμη μορφή του, ένα μόριο κολλαγόνου αποτελείται από τρεις
πολυπεπτιδικές αλυσίδες (α-αλυσίδες) οι οποίες περιστρέφονται η μια γύρω απ'
την άλλη δημιουργώντας μια τριπλή υπερ-έλικα. Η δομή αυτή επιτυγχάνεται χάρη
στην υψηλή περιεκτικότητα των α-αλυσίδων σε προλίνη και γλυκίνη. Η μεν πρώτη
σταθεροποιεί την ελικοειδή διάταξη της κάθε α-αλυσίδας, η δε δεύτερη χάρη στο
μικρό της μοριακό βάρος, επιτρέπει την σφικτή αλληλεπίδραση των 3 αλυσίδων 19 .
Ως σήμερα έχουν περιγραφεί 28 διαφορετικοί τύποι α-αλυσίδας, καθένας μεταγράφημα διαφορετικού γονιδίου (COL1 - COL28). Ωστόσο, από τους θεωρη-
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τικά χιλιάδες πιθανούς συνδυασμούς μόνο 20 διαφορετικοί τύποι κολλαγόνου,
έχουν περιγραφεί.
Παραδοσιακά, τα διάφορα είδη κολλαγόνου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
1. κολλαγόνα σχηματίζοντα ινίδια
2. κολλαγόνα μη σχηματίζοντα ινίδια
Η πρώτη υποκατηγορία είναι αρκετά ομογενής και κάθε μέλος της αποτελείται συνήθως από ένα κολλαγονικό μεταγράφημα (COL). Κύριοι αντιπρόσωποι
είναι τα κολλαγόνα τύπου I, II, III, V και XI. Τα μόρια αυτά εκκρίνονται από το
κύτταρο με τη μορφή προκολλαγόνου. Mε τη δράση της πεπτιδάσης του προκολλαγόνου παράγεται η ενδιάμεση μορφή του τροποκολλαγόνου. Τα μόρια του τροποκολλαγόνου έχουν την τάση να αυτοοργανώνονται σε ινίδια 20 . Με τη δράση της
οξειδάσης λυσύλης (lysyl oxidase) τα μόρια του τροποκολλαγόνου σχηματίζουν
μεταξύ τους ομοιοπολικές εγκάρσιες συνδέσεις, με αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση των ινιδίων στην τελική μορφή ινιδίων κολλαγόνου με διάμετρο 10-300nm
και μήκος αρκετών εκατοντάδων μικρομέτρων. Τα ινίδια αυτά ενίοτε συσπειρώνονται σε μεγαλύτερες ίνες με διάμετρο αρκετών μικρομέτρων, ορατές στο οπτικό
μικροσκόπιο, τις ίνες κολλαγόνου.
Η δεύτερη υποκατηγορία είναι ετερογενής, κάθε μέλος αποτελούμενο από
κολλαγονικές (COL) και μη κολλαγονικές (NC) δομικές περιοχές. Τα μέλη αυτής
της υποκατηγορίας δεν σχηματίζουν ινίδια με την τυπική μορφή που περιγράφηκε
στην προηγούμενη υποκατηγορία. Περαιτέρω, η οικογένεια αυτή διαχωρίζεται σε:
1. κολλαγόνα που σχηματίζουν δίκτυα (IV, VIII, X)
2. κολλαγόνα που σχηματίζουν μικροινίδια με αναδιπλώσεις (beaded microfilaments)
(VI)
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3. κολλαγόνα που σχηματίζουν ινίδια αγκύρωσης (anchoring fibrils) (VII)
4. κολλαγόνα με διακοπτόμενη τριπλή έλικα, συσχετιζόμενα με ινίδια (fibrilassociated collagens with interrupted triple helix, FACITs) (IX, XII, XIV,
XVI, XIX, XX)
5. διαμεμβρανικά κολλαγόνα (XVII)
6. πολυπλεξίνες (multiplexins) (XIII, XV, XVIII)
Από τους 20 διαφορετικούς τύπους κολλαγόνου, στο φυσιολογικό ήπαρ εκφράζονται οι 10 (I, III, V, IV, VI, VIII, XIV, XIX, XV, XVIII) 21 . Υπεύθυνα ως επι
το πλείστον για την παραγωγή τους είναι τα αστεροειδή κύτταρα του ήπατος και
σε μικρότερο βαθμό άλλα κύτταρα όπως τα ενδοθηλιακά κύτταρα των κολποειδών και των πυλαίων φλεβιδίων (κυρίως κολλαγόνο τύπου III, IV, VI), επιθηλιακά
κύτταρα των χοληφόρων (κολλαγόνο τύπου IV και XVIII) και τα ηπατοκύτταρα
(κολλαγόνο τύπου XVIII) 15 .

1.2.2 Μη κολλαγονικές γλυκοπρωτεΐνες
Η κατηγορία αυτή αποτελεί μια ετερογενή ομάδα πρωτεϊνών, κάθε μέλος της
οποίας αποτελείται τυπικά από πολλαπλές δομικές περιοχές και διαθέτει ειδικές
περιοχές πρόσδεσης για άλλα μακρομόρια της θεμέλιας ουσίας ή κυτταρικούς
υποδοχείς. Οι πρωτεΐνες αυτές βοηθούν στην οργάνωση και σταθεροποίηση της
θεμέλιας ουσίας καθώς και στην αλληλεπίδραση των κυττάρων με αυτήν.
Μερικές από τις πιο καλά μελετημένες πρωτεΐνες αυτής της κατηγορίας είναι
η ελαστίνη, η ινωδονεκτίνη, η τενασίνη, οι λαμινίνες, το νιδογόνο (ή εντακτίνη),
οι θρομβοσπονδίνες 1 και 2, η βιτρονεκτίνη και η οστεονεκτίνη.
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Η ελαστίνη είναι το κύριο συστατικό των ελαστικών ινών της θεμέλιας ουσίας,
ενός δικτύου ινών με ιδιαίτερα υψηλή ελαστικότητα που προσδίδει στη θεμέλια
ουσία πλαστικότητα και αντοχή στο μηχανικό στρες. Η ελαστίνη αποτελεί τον
πυρήνα της ελαστικής ίνας, γύρω από τον οποίο προσδένεται ένας αριθμός άλλων γλυκοπρωτεϊνών στις οποίες ανήκει η φιμπριλλίνη, ρόλος της οποίας είναι η
σταθεροποίηση της ελαστικής ίνας 21 .
Η ινωδονεκτίνη είναι ένα διμερές αποτελούμενο από δύο σχεδόν πανομοιότυπες υπομονάδες. Κάθε υπομονάδα αποτελείται από επαναλήψεις τριών ξεχωριστών μονάδων (modules), I, II και III. Αυτές οι μονάδες αποτελούν λειτουργικά
χωριστές δομικές περιοχές οι οποίες διαμεσολαβούν αλληλεπιδράσεις με άλλα μακρομόρια της θεμέλιας ουσίας, κυτταρικούς υποδοχείς, καθώς και με άλλα μόρια
ινωδονεκτίνης 22 . Η ινωδονεκτίνη κωδικοποιείται από ένα γονίδιο, το μεταγράφημα του οποίου μπορεί να ματιστεί σε 3 διαφορετικές θέσεις με τελικό αποτέλεσμα τη δημιουργία των δύο βασικών μορφών ινωδονεκτίνης: τη διαλυτή μορφή,
που παράγεται από τα ηπατοκύτταρα και εκκρίνεται στο πλάσμα, και την κυτταρική μορφή που παράγεται από ινοβλάστες ως συστατικό της θεμέλιας ουσίας.
Η ινωδονεκτίνη έχει πλήθος λειτουργιών. Εμπλέκεται στην κυτταρική προσκόλληση και μετανάστευση, στη διαφοροποίηση και τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και στην διαδικασία επούλωσης των ιστών μετά από βλάβη 23 .
Οι τενασίνες είναι μεγάλες ολιγομερείς γλυκοπρωτεΐνες με ατελώς κατανοητές
λειτουργίες. Το πιο καλά μελετημένο μέλος, η τενασίνη-C έχει βρεθεί ότι διαθέτει
μεγάλο αριθμό θέσεων πρόσδεσης διαφόρων κυτταρικών υποδοχέων καθώς και
συστατικών θεμέλιας ουσίας. Μπορεί να ανταγωνίζεται την πρόσδεση των κυττάρων στην ινωδονεκτίνη και αναστέλλει την κινάση εστιακής προσκόλλησης (Focal
Adhesion Kinase, FAK) και κατά συνέπεια τα σηματοδοτικά μονοπάτια που με-
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σολαβούνται από το Rho και που ενεργοποιούνται από την ινωδονεκτίνη 24 .
Οι λαμινίνες και το νιδογόνο αποτελούν μαζί με το κολλαγόνο τύπου IV τα
κύρια συστατικά της βασικής μεμβράνης 25;26 . Ευοδώνουν την προσκόλληση, την
μετανάστευση και την επιβίωση των κυττάρων. Βοηθούν στον καθορισμό της πολικότητας του κυττάρου και στην οργάνωση των πρωτεϊνών της προσκολλημένης
κυτταρικής μεμβράνης, επηρεάζουν τον κυτταρικό μεταβολισμό, τη διαφοροποίηση και την επιβίωση του προσκολλημένου κυττάρου.
Η ινωδονεκτίνη και η λαμινίνη παράγεται κυρίως από τα ενδοθηλιακά κύτταρα
των κολποειδών καθώς και τα επιθηλιακά κύτταρα των χοληφόρων. Η παραγωγή
συγκεκριμένου τύπου ινωδονεκτίνης υπό το ερέθισμα του TGF-β από τα ενδοθηλιακά κύτταρα των κολποειδών είναι ένα από τα πιο πρώιμα ερεθίσματα που
οδηγεί σε ενεργοποίηση των αστεροειδών κυττάρων του ήπατος όπως θα δούμε
παρακάτω.

1.2.3 Γλυκοζαμινογλυκάνες και Πρωτεογλυκάνες
Οι γλυκοζαμινογλυκάνες είναι μη διακλαδιζόμενοι πολυσακχαρίτες αποτελούμενοι από δισακχαριδικές επαναλήψεις. Το ένα εκ των δύο σακχάρων είναι αμινοσάκχαρο (Ν-ακετυλογλυκοσαμίνη ή Ν-ακετυλογαλακτοσαμίνη) και το άλλο ουρονικό οξύ (γλυκουρονικό ή ίδουρονικό). Σε πολλές από τις σακχαριδικές υπομονάδες υπάρχουν θειϊκές ή καρβοξυλικές ομάδες, γεγονός που καθιστά τα μόρια
αυτά έντονα αρνητικά φορτισμένα. Η ιδιαίτερα υδρόφιλη φύση τους και το γεγονός ότι το αρνητικό φορτίο τους εξουδετερώνεται από ένα μεγάλο αριθμό οσμωτικά ενεργών ιόντων νατρίου προκαλεί μεγάλη ποσότητα νερού να προσροφάται
από τη θεμέλια ουσία, προκαλώντας αυξημένη πίεση σπαργής και αντοχή στο μηχανικό στρες.
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Οι γλυκοζαμινογλυκάνες μπορούν να συνδέονται με ομοιοπολικούς δεσμούς
με πρωτεϊνικά μόρια, δημιουργώντας έτσι τις πρωτεογλυκάνες. Οι πρωτεογλυκάνες ρυθμίζουν την κατασκευή της θεμέλιας ουσίας και παίζουν σημαντικό ρόλο
στην διάταξη και οργάνωση των υπόλοιπων μακρομορίων της. Μπορούν να συνδέουν διάφορα είδη κολλαγόνου αλληλεπιδρώντας με ειδικές θέσεις σύνδεσης
γλυκοσαμινογλυκανών σ' αυτά.
Οι πρωτεογλυκάνες παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην χημική σηματοδότηση μεταξύ κυττάρων. Μπορούν να δεσμεύουν εκκρινόμενα μόρια όπως πεπτιδικούς αυξητικούς παράγοντες και κυτταροκίνες και να διευκολύνουν ή αναστέλλουν την σηματοδοτική τους λειτουργία. Δύο παραδείγματα αποτελούν ο αυξητικός παράγοντας ινοβλαστών (fibroblast growth factor, FGF) και ο μετατρεπτικός
αυξητικός παράγοντας β (transforming growth factor beta, TGF-β). Ο μεν πρώτος
δεσμεύεται από πρωτεογλυκάνες θειικής ηπαράνης και αυτή η αλληλεπίδραση
οδηγεί στον ολιγομερισμό του FGF διευκολύνοντας την πρόσδεσή του και ενεργοποίηση του κυτταρικού του υποδοχέα 27 . Η δε πρόσδεση του TGF-β σε πρωτεογλυκάνες όπως η ντεκορίνη (decorin) οδηγεί στην αναστολή της δράσης του 28 . Οι
πρωτεογλυκάνες προσδένουν και ρυθμίζουν τη δράση κι άλλων τύπων πρωτεϊνών
όπως ένζυμα και αναστολείς ενζύμων. Ορισμένοι τύποι πρωτεογλυκανών επίσης
δεν εκκρίνονται αλλά ενσωματώνονται στην κυτταρική μεμβράνη λειτουργώντας
ως συν-υποδοχείς, διευκολύνοντας τόσο τη σύνδεση με εξωκυττάριες σηματοδοτικές πρωτεΐνες όσο και με την εξωκυττάρια ουσία 28 .

1.2.4

Ένζυμα και αναστολείς τους

Από το πλήθος των ενζύμων που βρίσκονται είτε ως συστατικό της θεμέλιας
ουσίας είτε εκφράζονται κατόπιν ιστικής βλάβης ειδική μνεία αξίζει να γίνει για
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τρεις κατηγορίες:
α) Τρανσγλουταμινάση-2 (transglutaminase-2, TG-2) β) Οξειδάση λυσύλης
(lysyl oxidase, LOX) γ) Μεταλλοπρωτεάσες θεμέλιας ουσίας (matrix metalloproteases,
MMPs) και τους αναστολείς αυτών (tissue inhibitors of MMPs, TIMPs)

Τρανσγλουταμινάση-2 Η τρανσγλουταμινάσες είναι οικογένεια ενζύμων με παρουσία σε όλους τους ιστούς. Καταλύουν την μετα-μεταφραστική τροποποίηση
πρωτεϊνών με τη δημιουργία ισοπεπτιδικών δεσμών, δράση για την οποία απαιτείται ασβέστιο. Οι ισοπεπτιδικοί δεσμοί επιτυγχάνονται είτε με εγκάρσιες συνδέσεις μέσω δεσμών ε-(γ-γλουταμυλ)λυσίνης είτε μέσω της ενσωμάτωσης πρωτογενών αμινών σε συγκεκριμένα υπολείμματα λυσίνης πάνω στην πολυπεπτιδική
αλυσίδα. Τα προϊόντα αυτής της τροποποίησης έχουν συνήθως υψηλό μοριακό
βάρος και χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή στο μηχανικό στρες και στην πρωτεόλυση.
Αντίθετα με τα άλλα μέλη της οικογένειας, η τρανσγλουταμινάση-2 ή ιστική
τρανσγλουταμινάση (TG-2) λειτουργεί ως μεμβρανική G πρωτεΐνη παίζοντας ρόλο
στην διαμεμβρανική σηματοδότηση καθώς επίσης και ως διαμεσολαβητής στην
κυτταρική προσκόλληση. Όταν εκκρίνεται από το κύτταρο καταλύει τη δημιουργία εγκάρσιων συνδέσεων μεταξύ πρωτεϊνών της θεμέλιας ουσίας και διαμεσολαβεί στην αλληλεπίδραση της ινωδονεκτίνης με τις ιντεγκρίνες 29;30 .
Η TG-2 εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα στα ενδοθηλιακά κύτταρα και στα λεία
μυικά κύτταρα ενώ σε άλλους κυτταρικούς πληθυσμούς η έκφρασή της επάγεται
από ειδικά ερεθίσματα όπως το ρετινοϊκό οξύ, ο TGF-β και ο NF-kB. Όλα τα
ερεθίσματα σχετίζονται με την επαγωγή κυτταρικών αμυντικών μηχανισμών και
την κυτταρική ωρίμανση.
Το ένζυμο αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στην αναγέννηση κατεστραμμένων
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ιστών, αλλά συμμετέχει σε πλήθος άλλων λειτουργιών πολλές από τις οποίες δεν
είναι ακόμη εντελώς κατανοητές. Ποντίκια knockout (-/-) για το γονίδιο της TG2 εμφανίζουν παθολογική ιστική αναγέννηση μετά από βλάβη, αυτοανοσία και
σακχαρώδη διαβήτη 29;30 .
Μελέτη της έκφρασης τρανσγλουταμινάσης-2 από ανενεργά και ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα του ήπατος έδειξε επαγωγή αυτού του ενζύμου στην
ενεργή μορφή με την μεγαλύτερη ποσότητα του ενζύμου να βρίσκεται στη μεμβρανική του μορφή 31 .

Οξειδάση λυσύλης

Η οξειδάση λυσύλης (LOX) μετατρέπει τα υπολείμματα λυ-

σίνης πάνω στην πολυπεπτιδική αλυσίδα σε α-αμινοαδιπιδική-δ-ημιαλδεύδη. Οι
αλδεύδες αυτές αντιδρούν αυτόματα με αντίστοιχες παραγόμενες από τη δράση
της LOX ή με αυτούσια υπολείμματα λυσίνης δημιουργώντας ομοιοπολικές εγκάρσιες συνδέσεις με αυτά. Η δράση αυτή της LOX είναι εξαρτώμενη από χαλκό καθώς και ένα συνένζυμο, την λυσυλ-τυροσυλκινόνη (LTQ). Κύρια υποστρώματα
της LOX είναι το κολλαγόνο και η ελαστίνη και η δράση της οδηγεί στο σχηματισμό σταθερών ινιδίων, απαραίτητων για τη δημιουργία της θεμέλιας ουσίας 32 .
Η δράση της LOX είναι απαραίτητη για τη σταθεροποίηση της θεμέλιας ουσίας και κατ' επέκταση για την αναγέννηση των ιστών μετά από βλάβη. Η υπερέκφραση LOX σε πολλούς κακοήθεις όγκους όπως του παχέος εντέρου 33 , του
πνεύμονα 34 και του μαστού 35 είναι απαραίτητη για τη δημιουργία μεταστάσεων.
Παραδόξως η έκφρασή της έχει συνδεθεί τόσο με ανάπτυξη του όγκου όσο και με
καταστολή του 36 .
Η LOX υπερεκφράζεται από τα ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα στο ινωτικό ήπαρ και η υπερέκφραση αυτή ξεκινάει νωρίς στη διαδικασία της ενεργοποίησης 37
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Μεταλλοπρωτεάσες θεμέλιας ουσίας

Παρόλο που διάφορα ένζυμα παίζουν

ρόλο στην αποδόμηση των συστατικών της θεμέλιας ουσίας, οι μεταλλοπρωτεάσες θεμέλιας ουσίας (MMPs) είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για τη λειτουργία αυτή. Τα
ένζυμα αυτά παίζουν κεντρικό ρόλο σε πολλές βιολογικές λειτουργίες όπως στην
εμβρυογένεση, στην αναγέννηση και αναδιαμόρφωση (remodelling) των ιστών
και στην αγγειογένεση. Η δράση τους είναι στενά ελεγχόμενη σε επίπεδο μεταγραφής, ενεργοποίησης και αλληλεπίδρασης με άλλα συστατικά της θεμέλιας ουσίας
καθώς και αναστολής από ειδικούς αναστολείς (TIMPs) 38 .
Το πρώτο συνθετικό του ονόματος τους αναφέρεται στο γεγονός ότι τα ένζυμα
αυτά εξαρτώνται από τον ψευδάργυρο για να ασκήσουν τη δράση τους. Η ακριβής
τρισδιάστατη δομή έχει προσδιοριστεί για μερικά μόνο μέλη της οικογένειας με
κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ και μελέτες μαγνητικού συντονισμού (NMR). Οι πιο
καλά περιγεγραμμένες είναι οι MMP-2, MMP-3 και MMP-9.
Τα ένζυμα αυτά αποτελούνται από τρεις ξεχωριστές α-έλικες με συνδετικούς
βρόχους μεταξύ τους. Ο πρώτος βρόχος μεταξύ της έλικας 1 και 2 είναι μια ευαίσθητη σε πρωτεάσες περιοχή ονομαζόμενη και “περιοχή δολώματος”. Ένα εκτεταμένο πεπτιδικό τμήμα μετά την έλικα 3 αναδιπλώνεται μέσα στην ενεργή περιοχή του ενζύμου, όπου ένα υπόλειμμα κυστεΐνης συνδέεται με το άτομο ψευδάργυρου του ενεργού κέντρου καθιστώντας το προένζυμο ανενεργό. Με την πρωτεόλυση της περιοχής δολώματος, η κυστεΐνη αποσυνδέεται απελευθερώνοντας το
ενεργό κέντρο και την περιοχή πρόσδεσης του υποστρώματος, καθιστώντας το
ένζυμο ενεργό.
Οι MMPs διαχωρίζονται σε 6 κατηγορίες. Παρακάτω αναφέρονται οι κατηγορίες αυτές και οι σημαντικότεροι αντιπρόσωποι κάθε κατηγορίας.

1. Κολλαγενάσες (MMP-1, MMP-8, MMP-13, MMP-18). Υδρολύουν κολλα-
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γόνο τύπου I, II και ΙΙΙ, αποδομούν και άλλα συστατικά της θεμέλιας ουσίας
καθώς επίσης και πρωτεΐνες που δεν ανήκουν στη θεμέλια ουσία.
2. Γελατινάσες (MMP-2, MMP-9). Υδρολύουν μετουσιωμένα μόρια κολλαγόνου. H MMP-2 αποδομεί μόρια κολλαγόνου τύπου Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV. Η
MMP-9 αποδομεί μόρια κολλαγόνου τύπου IV και V καθώς και άλλα μόρια
της θεμέλιας ουσίας.
3. Στρομελυσίνες (MMP-3, MMP-10). Αποδομούν διάφορα μόρια της θεμέλιας ουσίας. Η MMP-3 ενεργοποιεί επίσης ένα πλήθος proMMPs, μεταξύ
των οποίων η MMP-1 δράση πολύ σημαντική για τη δημιουργία πλήρως
ενεργού MMP-1.
4. Ματριλυσίνες (MMP-7, MMP-26). Εκτός από τη δράση τους σε διάφορα
μόρια της θεμέλιας ουσίας, τροποποιούν πρωτεΐνες της κυτταρικής επιφάνειας (MMP-7) όπως η pro-α-defensin, pro-TNF-α, Fas-ligand, και E-cadherin.
5. Μεμβρανικού τύπου MMPs (MMP-14, MMP-15, MMP-16, MMP-24, MMP17, MMP-25). Οι πρώτες 4 είναι διαμεμβρανικές, οι δύο τελευταίες είναι συζευγμένες με γλυκοσυλφωφατιδυλοϊνοσιτόλη (GPI). Εκτός της αποδομητικής τους δράσης σε διάφορα μόρια θεμέλιας ουσίας, επιπλέον ενεργοποιούν
την proMMP-2.
6. Άλλες MMPs (MMP-12, MMP-19, MMP-20). Δεν μπορούν να ενταχθούν
στις παραπάνω κατηγορίες. Η MMP-12 εκφράζεται κυρίως στα μακροφάγα
και είναι απαραίτητη για την μετανάστευσή τους. Αποδομεί την ελαστίνη
και άλλες πρωτεΐνες. Η MMP-19 είναι αυτοαντιγόνο προερχόμενο από Tκύτταρα ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Η MMP-20 παίζει ρόλο στο
σχηματισμό οδοντικού σμάλτου.
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Οι περισσότερες MMPs εκκρίνονται σε ανενεργή μορφή από το κύτταρο και
ενεργοποιούνται εξωκυττάρια. Εξαίρεση αποτελεί η MMP-11 που ενεργοποιείται ενδοκυττάρια 39 . In vivo οι MMPs ενεργοποιούνται από διάφορες πρωτεάσες.
Η πλασμίνη πχ ενεργοποιεί τις proMMP-1, proMMP-3, proMMP-7, proMMP-9,
proMMP-10 και proMMP-13 40 . Η ενεργοποίηση από πρωτεόλυση συχνά συμβαίνει σε πολλά στάδια, εξασφαλίζοντας έτσι την ύπαρξη πολλαπλών σημείων
ελέγχου και λεπτότερη ρύθμιση της διαδικασίας, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στις
TIMPs να ασκήσουν την ανασταλτική δράση τους προτού ο στόχος φτάσει στην
πλήρως ενεργοποιημένη του μορφή 41;42 .
Παρότι κύρια λειτουργία των MMPs είναι η αποδόμηση των συστατικών της
θεμέλιας ουσίας, ο πραγματικός τους ρόλος είναι πολύ πιο πολύπλοκος από απλά
καταβολικός. Η θεμέλια ουσία όπως είδαμε παραπάνω αποτελεί θέση αποθήκευσης και απόκρυψης πολλών αυξητικών παραγόντων, κυτταροκινών και άλλων μορίων με σηματοδοτική λειτουργία. Η απελευθέρωσή τους κατά την αποδόμηση
της θεμέλιας ουσίας του ιστού έχει σημαντικές επιδράσεις στη φυσιολογία, την
επιβίωση και το φαινότυπο των κυττάρων που διαμένουν σ' αυτόν. Πολλά από
τα ενδιάμεσα προϊόντα της αποδόμησης συστατικών της θεμέλιας ουσίας έχουν
επίσης σηματοδοτική λειτουργία 43;44 .

Αναστολείς των μεταλλοπρωτεασών θεμέλιας ουσίας

Οι αναστολείς των MMPs

ή TIMPs είναι ευκαρυωτικά ένζυμα με αρχαία φυλογενετική ιστορία και πολύπλοκη εξέλιξη. Στους ανθρώπους και τα υπόλοιπα σπονδυλωτά έχουν περιγραφεί
4 είδη TIMPs (TIMP-1, TIMP-2, TIMP-3, TIMP-4). Είναι εκκρινόμενες πρωτεΐνες αλλά μπορούν να βρεθούν και προσδεδεμένες σε μόρια της κυτταρικής μεμβράνης (TIMP-2, -3, -4). Έχουν μοριακό βάρος περί τα 21kDa. Διαθέτουν 6 δισουλφιδικούς δεσμούς και αποτελούνται από ένα τμήμα τριών βρόχων στο Ν-
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άκρο της πολυπεπτιδικής αλύσου και ένα τμήμα τριών βρόχων στο C-άκρο. Οι
περισσότερες λειτουργίες τους ευοδώνονται από τις αλληλουχίες του Ν-άκρου,
ενώ το C-άκρο αλληλεπιδρά με τις καταλυτιές περιοχές ορισμένων MMPs.
Οι TIMPs προσδένονται με υψηλή συγγένεια αλλά χαμηλή ειδικότητα MMPs
με 1:1 στοιχειομετρία. Η πρόσδεση έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη και απενεργοποίηση του ενεργού κέντρου και κατά συνέπεια την αναστολή της δράσης των
MMPs 45 . Αν και οι διάφοροι TIMPs μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τις περισσότερες MMPs διαφορετικές ανασταλτικές ιδιότητες ανάμεσα στα 4 μέλη έχουν
περιγραφεί. Για παράδειγμα οι TIMP-2 και TIMP-3 αλλά οχι o TIMP-1 αναστέλλούν τις μεμβρανικές MMPs, ενώ ο TIMP-3 αλλά κανείς από τους υπόλοιπους
είναι αποτελεσματικός αναστολέας του μετατρεπτικού ενζύμου του παράγοντα
νέκρωσης όγκου (TACE) 46 , μεταλλοπρωτεάση που δεν ανήκει στην οικογένεια
των MMPs.
Οι TIMPs έχουν επιδράσεις στην κυτταρική ανάπτυξη και επιβίωση που δεν
μπορούν να εξηγηθούν μονάχα από τη δράση τους ως αναστολείς των MMPs. Oι
TIMP-1 και TIMP-2 για παράδειγμα επάγουν την ανάπτυξη της ερυθροειδούς σειράς 47;48 και λειτουργούν ως αυξητικοί παράγοντες για ένα πλήθος διαφορετικών
κυττάρων 49 . Οι TIMP-1, TIMP-2, και TIMP-3 όταν υπερεκφράζονται καταστέλλουν την ανάπτυξη όγκων 50 . Ο TIMP-3 έχει προαποπτωτική δράση για ορισμένα
καρκινικά κύτταρα 51;52 .
Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο λόγος της έκφρασης MMPs/TIMPs μπορεί να
προάγει ή να αναστείλει την ηπατική ίνωση. Μελέτες με διαγονιδιακά ποντίκια
που υπερεξέφραζαν TIMP-1 για παράδειγμα έδειξε ότι παρόλο που η υπερέκφραση TIMP-1 δεν προκαλούσε από μόνη της ηπατική ίνωση, τα πειραματοζωα
αυτά ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητα στην ανάπτυξη ηπατικής ίνωσης κατόπιν χρό-
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νιας έκθεσης στην τοξική δράση τετραχλωράνθρακα, σε σχέση με πειραματόζωαμάρτυρες που υπέστησαν την ίδια βλάβη αλλά δεν υπερεξέφραζαν TIMP-1 53 . Επίσης, το προφίλ της έκφρασης διαφόρων MMPs/TIMPs σε διάφορα μοντέλα ηπατικής βλάβης διαφέρει ανάλογα με την αιτιολογία της βλάβης και την ακριβή φάση
της ιστικής απάντησης 54 .
Υπεύθυνα για την έκκριση των MMPs και TIMPs είναι ως επι το πλείστον τα
αστεροειδή κύτταρα του ήπατος. Σε φυσιολογική κατάσταση, τα ανενεργά κύτταρα είναι υπεύθυνα για την ανανέωση (turnover) της θεμέλιας ουσίας, πράγμα
που επιτυγχάνεται με πολύ στενά ελεγχόμενη παραγωγή των παραπάνω μορίων.
Στην πλήρως ενεργοποιημένη, μυοϊνοβλαστική τους μορφή ελαττώνουν την παραγωγή MMPs και αυξάνουν την παραγωγή TIMPs, κυρίως TIMP-1 και TIMP2 15 . Διατηρούν όμως την ικανότητα να υπερεκφράζουν MMPs υπό τα κατάλληλα
ερεθίσματα και να προάγουν έτσι τη διάλυση του ινωτικού υποστρώματος. Η τελευταία ιδιότητά τους αποτελεί και έναν από τους θεραπευτικούς στόχους κατά
της ηπατικής ίνωσης που τα κύτταρα αυτά προσφέρουν.

1.3 Η κυτταρική και μοριακή βάση της ηπατικής
ίνωσης
1.3.1 Σύσταση της θεμέλιας ουσίας στο ινωτικό ήπαρ
Η ηπατική ίνωση επηρεάζει τόσο τη σύσταση όσο και την ποσότητα της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας. Στο φυσιολογικό ήπαρ η θεμέλια ουσία αντιστοιχεί
στο 0,5% της υγρής μάζας και εμφανίζεται κυρίως στα πυλαία διαστήματα, γύρω
από τις κεντρικές φλέβες, στο χώρο του Disse και στην περιβάλλουσα κάψα του
Glisson. Η σύσταση της εξωκυττάριας ουσίας στο χώρο του Disse μοιάζει με αυτή
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της βασικής μεμβράνης, σε αραιή διάταξη, αποτελούμενη κυρίως από κολλαγόνο
τύπου IV και VI, λαμινίνη και πρωτεογλυκάνες όπως θειϊκή ηπαράνη. Αυτή η
δομή διαταράσσεται κατόπιν ηπατικής βλάβης και παρατηρείται αντικατάσταση
της από ινώδη κολλαγόνα κυρίως τύπου I και III και ινωδονεκτίνη 55 .
Όπως αναφέραμε παραπάνω, η θεμέλια ουσία ενσωματώνει εκτός από δομικά μόρια και ένα πλήθος άλλων παραγόντων όπως κυτταροκίνες και αυξητικούς παράγοντες. Αναφέραμε ήδη το παράδειγμα της ντεκορίνης που δεσμεύει
TGF-β. Άλλα παραδείγματα είναι η δέσμευση αυξητικού παράγοντα αιμοπεταλίων (PDGF), αυξητικού παράγοντα ηπατοκυττάρων (HGF) και ιντερλευκίνης-2
(IL-2) από το κολλαγόνο και η δέσμευση TNF-α από την ινωδονεκτίνη και την
λαμινίνη. Η παρουσία των παραγόντων αυτών ευνοεί την επιβίωση και τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και λειτουργεί αντιαποπτωτικά για κύτταρα όπως οι μυοϊνοβλαστες 1 .
Η θεμέλια ουσία και τα κύτταρα του ηπατικού παρεγχύματος βρίσκονται σε
συνεχή αλληλεπίδραση. Μετά από ηπατική βλάβη, η θεμέλια ουσία μπορεί να
προάγει την ενεργοποίηση και τον πολλαπλασιασμό των αστεροειδών κυττάρων,
την αγγειογένεση, τη διαφοροποίηση και τη μετανάστευση. Οι αλληλεπιδράσεις
θεμέλιας ουσίας - κυττάρων επιτυγχάνονται μέσω μορίων προσκόλλησης όπως
ιντεγκρίνες, μορίων ADAM (μεταλλοπρωτεάσες) και υποδοχέα τομέα δισκοϊδίνης2 (discoidin domain receptor-2, DDR-2).

Οι κυτταρικές πηγές θεμέλιας ουσίας στην ηπατική ίνωση

Η κυριότερη πηγή

εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας είναι τα ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα. Ένας
ετερογενής πληθυσμός κυττάρων συμβάλλει κατά ένα μικρότερο μέρος στην ινωτική εξεργασία. Τα κύτταρα αυτά είναι κυρίως ινοβλάστες που διαμένουν στα πυλαία διαστήματα 56--58 , ινοβλάστες προερχόμενοι από επιθηλιακή-μεσεγχυματική
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μετάβαση ηπατοκυττάρων 59 και εξωγενή κύτταρα όπως κυκλοφορούντα ινοκύτταρα 60 και ινοβλάστες με προέλευση το μυελό των οστών 61 .

1.3.2 Τα αστεροειδή κύτταρα στην ηπατική ίνωση
Τα αστεροειδή κύτταρα του ήπατος είναι πειρκύτταρα που βρίσκονται σε φυσιολογικές συνθήκες στο χώρο του Disse έχοντας στην ανενεργή τους μορφή χαρακτηριστικά πλούσιο σε λιπίδια κυτταρόπλασμα στα οποία αποθηκεύουν εστέρες ρετινόλης. Κύριος φυσιολογικός τους ρόλος είναι η αναγέννηση της θεμέλιας
ουσίας αλλά εμπλέκονται σε πολλούς άλλους μηχανισμούς τόσο στη φυσιολογική λειτουργία του ηπατικού ιστού όσο και στη χρόνια ηπατική βλάβη. Αποτελούν σημαντικούς τροποποιητές της ανοσολογικής απάντησης του ήπατος 1;62 με
το να παράγουν πλήθος κυτταροκινών και χημειοκινών αυξάνοντας τη φλεγμονώδη απάντηση στον προσβεβλημένο ηπατικό ιστό και επιστρατεύοντας φλεγμονώδη κύτταρα στη βλάβη. Ανάμεσα στις χημειοκίνες που παράγονται από τα
κύτταρα αυτά είναι οι MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, RANTES και IP-1, οι οποίες
επιστρατεύουν μονοκύτταρα και ουδετερόφιλα 63;64 . Εκφράζουν τα ίδια υποδοχείς
χημειοκινών όπως CCR5 και λειτουργούν ως αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα για
Τ λεμφοκύτταρα 65 . Ανενεργά αστεροειδή κύτταρα εκφράζουν Toll-like υποδοχέα
TLR-4 που διεγείρονται από μικροβιακά παράγωγα όπως ο λιποπολυσακχαρίτης
(LPS) των Gram αρνητικών βακτηρίων, λειτουργώντας ως κύτταρα-φρουροί για
την ανοσολογική απάντηση σε λοιμώξεις. Επιπλέον, αντιδρούν μέσω του TLR-9
σε μετουσιωμένα μόρια DNA που προέρχονται από ηπατοκύτταρα σε απόπτωση
και η σηματοδότηση μέσω του ενεργοποιημένου TLR-9 οδηγεί σε διαφοροποίηση σε μυοϊνοβλαστικό φαινότυπο 66;67 . Υπό την επίδραση κυτταροκινών όπως
ο TNF-α τα αστεροειδή κύτταρα αυξάνουν την έκφραση TLR-2 συμμετέχοντας
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στην ρύθμιση της φλεγμονώδους αντίδρασης κατόπιν ηπατικής βλάβης 68 .

Η ενεργοποίηση των αστεροειδών κυττάρων ως κεντρικό γεγονός στην ηπατική ίνωση
Από τα πιο πρώιμα γεγονότα στην ινωτική εξεργασία είναι η ενεργοποίηση
των ανενεργών αστεροειδών κυττάρων και η διαφοροποίησή τους σε μυοϊνοβλάστες, φαινότυπο που εμφανίζει έντονη αναπαραγωγικότητα και μεταναστευτικότητα, παράγει ένα πλήθος κυτταροκινών και κυρίως, παράγει και εναποθέτει τα
συστατικά της θεμέλιας ουσίας που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη του ινώδους ιστού. Η διαδικασία της ενεργοποίησης προάγεται από ερεθίσματα κυρίως
από τα ενδοθηλιακά κύτταρα, τα κύτταρα του Kupffer, τα ηπατοκύτταρα και τα
λεμφοκύτταρα των κολποειδών. Χαρακτηρίζεται από απώλεια των κυτταροπλασματικών σταγονιδίων λίπους και αλλαγή στην έκφραση κυτταροσκελετικών πρωτεϊνών με απώλεια των μορίων GFAP (glial fibrillary acidic protein) και έκφραση
aSMA (alpha-smooth muscle actin) και έκφραση πλήθους κυτταροκινών χημειοκινών.
Τα προϊνωτικά χαρακτηριστικά των ενεργοποιημένων αστεροειδών κυττάρων
συνοψίζονται στα παρακάτω:
• Αυξημένη συσταλτικότητα, αναπαραγωγικότητα και μεταναστευτικότητα
• Αυξημένη παραγωγή κολλαγόνου και άλλων συστατικών θεμέλιας ουσίας
• Αυξημένη παραγωγή TIMPs
• Ελαττωμένη παραγωγή MMPs
• Αυξημένη παραγωγή κυτταροκινών και χημειοκινών
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Ο ρόλος των κυττάρων Kupffer, των ενδοθηλιακών κυττάρων του κολποειδούς και των ηπατοκυττάρων στην ενεργοποίηση των αστεροειδών κυττάρων
Τα κύτταρα Kupffer

Ταυτόχρονα με την ενεργοποίηση των αστεροειδών κυτ-

τάρων παρατηρείται διείσδυση και ενεργοποίηση κυττάρων Kupffer. Τα κύτταρα
αυτά παρέχουν σημαντικά ερεθίσματα που προάγουν την ενεργοποίηση και τη
διατήρηση του μυοϊνοβλαστικού φαινοτύπου των αστεροειδών κυττάρων όπως
TGF-β 69;70 , TNF-α, MMP-9 71 και ενεργές ρίζες οξυγόνου (reactive oxygen species,
ROS). Ταυτόχρονα παράγουν νιτρικό οξείδιο (NO) που αντισταθμίζει τις δρασεις
των ROS στα αστεροειδή κύτταρα, ασκώντας ανασταλτική δράση στον κυτταρικό
πολλαπλασιασμό και τη συσταλτικότητα.

Τα ενδοθηλιακά κύτταρα των κολποειδών

Τα ενδοθηλιακά κύτταρα των κολ-

ποειδών (liver sinusoidal endothelial cells, LSEC) βρίσκονται σε στενή ανατομική και λειτουργική σχέση με τα αστεροειδή κύτταρα. Πειραματικά δεδομένα
δείχνουν ότι ο ένας τύπος κυττάρου διατηρεί το φαινότυπο του άλλου σε φυσιολογικές συνθήκες. Η παραγωγή VEGF από τα αστεροειδή κύτταρα και εν μέρει
από τα ηπατοκύτταρα διατηρεί τη διαφοροποίηση των LSEC 72 . Απώλεια αυτού
του ερεθίσματος οδηγεί στην απώλεια των θυρίδων και σε ανάπτυξη οργανωμένης
βασικής μεμβράνης γύρω από το ενδοθήλιο, δηλαδή την "τριχοειδοποίηση" του.
Αντίστροφα, τα LSEC έχουν την ιδιότητα να διατηρούν τα αστεροειδή κύτταρα
στην ανενεργή τους μορφή ή και να προάγουν την μετατροπή των ενεργοποιημένων αστεροειδών κυττάρων σε ανενεργά. Η ιδιότητα αυτή χάνεται στα "τριχοειδοποιημένα" LSEC 73 . Επιπλέον, τα ενεργοποιημένα LSEC παρέχουν ερεθίσματα
που προάγουν την ενεργοποίηση των αστεροειδών κυττάρων, σημαντικότερα των
οποίων είναι ο TGF-β, ο PDGF-BB καθώς και συστατικά θεμέλιας ουσίας όπως
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ινωδονεκτίνη και κολλαγόνο τύπου Ι.
Τα ηπατοκύτταρα

Η απόπτωση ηπατοκυττάρων είναι συνηθισμένο χαρακτηρι-

στικό στις χρόνιες ηπατικές νόσους. Τα αποπτωτικά σωματίδια απομακρύνονται
ως επι το πλείστον από μακροφάγα. Ένα μέρος όμως ενδοκυτταρώνεται από ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα που έχουν την ιδιότητα να δρουν ως μη επαγγελματικά φαγοκύτταρα. Η ενδοκυττάρωση προάγει την επιβίωση και την διατήρηση
του μυοϊνοβλαστικού φαινότυπου 74 . Εκτός από την μέσω απόπτωσης δράση τους
στα αστεροειδή κύτταρα, τα ηπατοκύτταρα παράγουν σαν απάντηση στη βλάβη
πλήθος κυτταροκινών και άλλων προφλεγμονωδών και προϊνωτικών παραγόντων.
Από τους πιο καλά χαρακτηρισμένους παράγοντες με δράση στα αστεροειδή κύτταρα είναι οι παρακάτω 75 :
• IGF (insulin-like growth factor)
• IGFBP (insulin-like growth factor binding protein)
• ROS (reactive oxygen species)
• HNE (hydroxynoneal)
• TGF-β (transforming growth factor beta)
• TGF-α (transforming growth factor alpha)
• TNF-α (tumor necrosis factor alpha)
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2
Βιολογία των αστεροειδών
κυττάρων του ήπατος
2.1

Ιστορικά στοιχεία

Τα αστεροειδή κύτταρα του ήπατος περιγράφηκαν πρώτη φορά από τον Karl
Wilhelm von Kupffer το 1876 όπου χρησιμοποιώντας μια χρώση χλωριούχου χρυσού παρατήρησε τα σταγονίδια λίπους πλούσια σε βιταμίνη A στο κυτταρόπλασμά τους. Ονόμασε τα κύτταρα αυτά "sternzellen" ("αστεροειδή κύτταρα" στα
Γερμανικά) 76;77 . To 1882 η παρουσία τους επιβεβαιώθηκε και από τον Rothe. Το
1952 ο Ιάπωνας ανατόμος Toshio Ito χαρακτήρισε τα κύτταρα αυτά ως κύτταρα
αποθηκεύοντα λιπίδια.

Ονοματολογία
Τα κύτταρα αυτά χαρακτηρίστηκαν με ποικιλία ονομάτων από τους πρώτους
ερευνητές που τα μελέτησαν. Οι περισσότερες ονομασίες βασίστηκαν στην ιδιό31
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τητα των κυττάρων αυτών να αποθηκεύουν λιπίδια καθώς και στην ανατομική
τους θέση γύρω από τα κολποειδή. Έτσι, έχουν χαρακτηριστεί ως περικύτταρα,
λιποκύτταρα, περικολποειδικά κύτταρα, κύτταρα του Ito, παρακολποειδικά κύτταρα, κύτταρα αποθηκεύοντα βιταμίνη Α και ως διάμεσα κύτταρα 78 . Η ονοματολογία τυποποιήθηκε το 1996 και η κοινώς αποδεκτή ονομασία είναι σήμερα
"αστεροειδή κύτταρα του ήπατος".

Η διερεύνηση της λειτουργίας των αστεροειδών κυττάρων
Οι Nakane 79 και Wake 76 επιβεβαίωσαν ότι τα κύτταρα αυτά αποθηκεύουν βιταμίνη Α. Ο Kent 80 αναγνώρισε τη σχέση των κυττάρων αυτών με το σχηματισμό κολλαγόνου τύπου ΙΙΙ στο ινωτικό ήπαρ και χαρακτήρισε τα κύτταρα αυτά
ως πρώιμες μορφές "ινοβλαστών" στις ηπατικές βλάβες, προκαλώντας το ερευνητικό ενδιαφέρον γύρω από το ρόλο αυτών των κυττάρων στις ηπατικές νόσους
και οδηγώντας στην ανάπτυξη μέσα στη δεκαετία του 1980 τεχνικών απομόνωσης
των κυττάρων αυτών από ήπαρ ποντικού 81 , αρουραίου 82 και ανθρώπου 83 .

2.2 Μορφολογικά χαρακτηριστικά
Τα αστεροειδή κύτταρα βρίσκονται στον υποενδοθηλιακό χώρο του Disse, μεταξύ της βασικοπλάγιας μεμβράνης των ηπατοκυττάρων και της αντι-αυλικής επιφάνειας των ενδοθηλιακών κυττάρων των κολποειδών. Αποτελούν μείζονα πληθυσμό παρεγχυματικών κυττάρων, αποτελώντας περίπου το 15% του συνολικού
αριθμού κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων και των ηπατοκυττάρων 84;85 .
Είναι ατρακτοειδή κύτταρα με οβάλ πυρήνες, μετρίως ανεπτυγμένο αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο και μικρό σύμπλοκο Golgi που βρίσκεται δίπλα στον πυρήνα 86 . Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η παρουσία σταγονιδίων λίπους στο
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κυτταρόπλασμα στα οποία αποθηκεύουν βιταμίνη Α με τη μορφή εστέρων ρετινόλης οι οποίοι προσδίδουν στα κύτταρα χαρακτηριστικό μικρής διάρκειας φθορισμό όταν διεγείρονται με 328nm μήκους κύματος φως. Δύο τύποι σταγονιδίων
έχουν περιγραφεί. Τα σταγονίδια τύπου Ι έχουν ποικίλη διάμετρο συνήθως μικρότερη των 2μm και βρίσκονται προσδεδεμένα στην κυτταρική μεμβράνη, ενώ τα
σταγονίδια τύπου ΙΙ είναι μεγαλύτερα, περί τα 8μm, και βρίσκονται ελεύθερα στο
κυτταρόπλασμα 87 .
Τα αστεροειδή κύτταρα διαθέτουν κυτταροπλασματικές προσεκβολές που τυλίγονται γύρω από τα κολποειδή και τα ηπατοκύτταρα δίνοντας τη χαρακτηριστική μορφολογία από την οποία προέρχεται το όνομά τους. Καθεμία από τις
προσεκβολές αυτές εμφανίζει μικροσκοπικούς ακανθοειδείς σχηματισμούς ο ρόλος των οποίων φαίνεται να είναι η πρόσληψη χημειοτακτικών σημάτων από το
περιβάλλον. Τα σήματα αυτά στη συνέχεια μεταβιβάζονται στον κυτταροσκελετό
ο οποίος παράγει συσταλτική δύναμη που οδηγεί σε χημειοταξία 88 .
Κάθε αστεροειδές κύτταρο συνήθως εκτείνει προσεκβολές γύρω από περισσότερα του ενός κολποειδή, και πολλές προσεκβολές διασχίζουν το χώρο του Disse
για να έρθουν σε επαφή με τα ηπατοκύτταρα 89;90 . Η στενή αυτή ανατομική σχέση
φαίνεται να εξυπηρετεί τη διακυτταρική μεταφορά κυτταροκινών και άλλων σηματοδοτικών μορίων 86 . Σε κοντινή απόσταση από τα αστεροειδή κύτταρα βρίσκονται νευρικές απολήξεις 91;92 και πειραματικά δεδομένα δείχνουν ότι τα κύτταρα
αυτά απαντούν σε έναν αριθμό νευροδιαβιβαστών και νευροπεπτιδίων 93--95 .

2.3

Εμβρυολογική προέλευση

Τα αστεροειδή κύτταρα εμφανίζονται το δεύτερο μισό του τρίτου μήνα της
κύησης στους ανθρώπους. 96 Η ακριβής εμβρυολογική προέλευση τους παραμέ-
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νει αβέβαιη. Τα περισσότερα διαθέσιμα δεδομένα σήμερα υποστηρίζουν ενδοδερμική 97--99 ή μεσεγχυματική (septum transversum) 100 προέλευση. Χαρακτηριστικό
που υποστηρίζει μεσεγχυματική προέλευση είναι η έκφραση βιμεντίνης και δεσμίνης καθώς και η έκφραση του μεσοδερμικού μεταγραφικού παράγοντα Foxf1, ενώ
χαρακτηριστικό που υποστηρίζει την ενδοδερμική προέλευση είναι η παροδική,
κοινή με τους ηπατοβλάστες έκφραση κυτοκερατινών 86 . Επιπλέον σύγχυση προκαλεί το γεγονός ότι τα αστεροειδή κύτταρα εκφράζουν πλήθος μορίων χαρακτηριστικών για κύτταρα νευρο-εκτοδερμικής προέλευσης όπως ινιδιακή όξινη πρωτεΐνη των νευρογλοίων (GFAP), νεστίνη, νευροτροφίνες και τους υποδοχείς τους
(p75, Trk-B, Trk-C), μόρια προσκόλλησης N-CAM, συναπτοφυσίνη, αυξητικό
παράγοντα νεύρων (NGF), υποδοχείς αυξητικών παραγόντων νεύρων, νευροτροφικό παράγοντα προερχόμενο από τον εγκέφαλο (BDNF), Rho-N, N-καντχερίνη
και πριονική πρωτεΐνη PrPC 78 . Παρόλα αυτά, μελέτες χαρτογράφησης κυττάρων
κατά τα τελευταία στάδια κύησης δεν έδειξαν προέλευση από τη νευρική ακρολοφία 96;101 .

2.4 Ετερογένεια και φαινοτυπική πλαστικότητα
Τα αστεροειδή κύτταρα εμφανίζουν σημαντική ετερογένεια τόσο στη μικροσκοπική τους μορφολογία όσο και στην έκφραση κυτταροσκελετικών και επιφανειακών χαρακτηριστικών μορίων ανάλογα με την ακριβή ανατομική τους θέση
στο ηπατικό λοβίο, το είδος του οργανισμού, το αν ο υπό εξέταση ιστός είναι
φυσιολογικός ή έχει υποστεί βλάβη και το είδος της βλάβης (παρεγχυματική ή
χολική) 86 .
Στο ανθρώπινο ήπαρ, η έκφραση N-CAM περιορίζεται στα περιπυλαία και
μεσο-ζωνικά αστεροειδή κύτταρα 102 . Η δεσμίνη που θεωρείται βασικό γνώρισμα
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των αστεροειδών κυττάρων αρουραίου και ποντικού δεν είναι απαραίτητο γνώρισμα στα ανθρώπινα κύτταρα. Επιπλέον ένα σημαντικό μέρος αστεροειδών κυττάρων δεν αποθηκεύουν βιταμίνη Α 103;104 .
Η ενδολοβιακή ετερογένεια είναι μια ένδειξη της φαινοτυπικής πλαστικότητας των κυττάρων αυτών και φαίνεται να σχετίζεται με τρία γνωρίσματα 78 : α)
την μικρο-ανατομική θέση του κυττάρου, β) την ηλικία του κυττάρου και γ) τη
λειτουργική κατάσταση του κυττάρου.
Η έκφραση ακτίνης λείων μυϊκών ινών τύπου α (αSMA) είναι ο πιο αξιόπιστος δείκτης ενεργοποίησης των αστεροειδών κυττάρων. Η συγκεκριμένη ισομορφή ακτίνης είναι χαρακτηριστική για λεία μυϊκά κύτταρα και μυοϊνοβλάστες.
Η έκφρασή της στα αστεροειδή κύτταρα είναι αναστρέψιμη και η αναστροφή της
σχετίζεται με επαναφορά του κυττάρου στον ανενεργό φαινότυπο.
Οι Schnabl και συν 105 έδειξαν ότι ακόμη και σε ενεργοποιημένα αστεροειδή
κύτταρα που φτάνουν σε αναπαραγωγικό γήρας, η γονιδιακή έκφραση συνεχίζει
να αλλάζει, με την απόκτηση ενός φαινοτύπου με περισσότερο φλεγμονώδη και
λιγότερο ινωτικό χαρακτήρα.
Μελέτη σε διαγονιδιακά ποντίκια κατέδειξε υποπληθυσμούς αστεροειδών κυττάρων που εξέφραζαν αSMA αλλά οχι κολλαγόνο τύπου Ι, άλλους που εξέφραζαν
κολλαγόνο αλλά όχι αSMA, και άλλους που εξέφραζαν και τα δύο. Τα κύτταρα
που εξέφραζαν μόνο αSMA ή συνδυασμό αSMA/κολλαγόνο έδειξαν μεγαλύτερη
έκφραση συναπτοφυσίνης, ρεελίνης, MMP-13, TIMP-1 και ICAM-1 σε σχέση με
τα κύτταρα που εξέφραζαν μόνο κολλαγόνο. Επίσης κατόπιν πρόκλησης ηπατικής
ίνωσης με απολίνωση του χοληφόρου πόρου οι τρεις αυτοί πληθυσμοί έδειξαν διαφορετική ανατομική κατανομή στο ινωτικό ήπαρ. 106
Άλλη μελέτη έδειξε ότι η ενεργοποίηση των αστεροειδών κυττάρων και η πα-
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ραγωγή κολλαγόνου σχετίζεται με αλλαγή από την έκφραση Ε-καντχερίνης σε
έκφραση Ν-καντχερίνης υπονοώντας έτσι το ενδεχόμενο τα αστεροειδή κύτταρα
να προέρχονται από επιθηλιακή-μεσεγχυματική μετάβαση. 107

2.5 Λειτουργίες των αστεροειδών κυττάρων στο φυσιολογικό ήπαρ
2.5.1 Μεταβολισμός λιπιδίων και ομοιόσταση της βιταμίνης Α
Στο ήπαρ αποθηκεύεται 50-80% της συνολικής ποσότητας βιταμίνης Α στο
σώμα. Το μεγαλύτερο μέρος (80-90%) αποθηκεύεται στα αστεροειδή κύτταρα με
τη μορφή εστέρων ρετινόλης. Οι εστέρες ρετινόλης μεταφέρονται εντός των χυλομικρών μέσω της πυλαίας κυκλοφορίας και αρχικά προσλαμβάνονται από τα
ηπατοκύτταρα. Στη συνέχεια υδρολύονται και η ελεύθερη ρετινόλη μεταφέρεται
στα αστεροειδή κύτταρα μέσω σύνδεσής της με μια πρωτεΐνη που δεσμεύει ρετινόλη (retinol binding protein, RBP). Τα αστεροειδή κύτταρα μπορούν να προσλαμβάνουν ρετινοειδή προσδεδεμένα σε RBP και απευθείας από το αίμα 86 . Ο
ακριβής ρόλος των ρετινοειδών στη φυσιολογία του αστεροειδούς κυττάρου στην
ηρεμία και στην ενεργοποιημένη κατάσταση παραμένει άγνωστος. Τα πειραματικά δεδομένα γύρω από τη δράση των ρετινοειδών στην προαγωγή ή αναστολή
της ινωτικής απάντησης είναι αντιφατικά 86 .
Τα αστεροειδή κύτταρα παράγουν απολιποπρωτεΐνη Ε 108;109 και ίσως apo A-I
και apo A-IV 109 . Η λειτουργική σημασία των λιποπρωτεϊνών αυτών στη δράση
των αστεροειδών κυττάρων μένει να διερευνηθεί. Παράγουν επίσης προσταγλανδίνες. Σε πρώιμο στάδιο καλλιέργειας, τα κύτταρα αυτά παράγουν προσταγλανδίνες F2α και D2 110 ενώ τα πλήρως ενεργοποιημένα κύτταρα παράγουν PGI2 και
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PGE2 υπό την επίδραση αιθανόλης 111 και έχει επίσης αναφερθεί η παραγωγή λευκοτριενίων C4 και B4 112 .

2.5.2

Ομοιόσταση της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας

Παρόλο που η ποσότητα της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας στο χώρο το Disse
είναι σχετικά μικρή, η σύστασή της είναι μεγάλης σημασίας και έχει γίνει αντικείμενο εκτενούς μελέτης. Οι τύποι κολλαγόνου που βρίσκονται σ' αυτήν είναι οι I,
III, IV, V, VI, XIV και XVIII. Άλλες σημαντικές γλυκοπρωτεΐνες είναι οι ινωδονεκτίνη, λαμινίνη, νιδογόνο, εντακτίνη, τενασίνη, οστεοποντίνη και SPARC. Γλυκοζαμινογλυκάνες όπως θειϊκή ηπαράνη, θειϊκή χονδροϊδίνη και θειϊκή δερματάνη
ελεύθερες ή με μορφή πρωτεογλυκάνης, συζευγμένες με πρωτεϊνικούς κορμούς
όπως η περλεκάνη, συνδεκάνη, διγλυκάνη και ντεκορίνη 15 αποτελούν επίσης μείζονα κατηγορία μακρομορίων. Τα ηπατοκύτταρα, τα ενδοθηλιακά κύτταρα και τα
ίδια τα αστεροειδή κύτταρα εξαρτώνται από τη θεμέλια ουσία για να εκφράσουν
τον φαινότυπό τους και αλλαγές στη σύσταση της προκαλούν φαινοτυπικές αλλαγές στα κύτταρα αυτά 113--117 . Η αλληλεπίδραση των κυττάρων με τη θεμέλια
ουσία πραγματοποιείται κυρίως μέσω των ιντεγκρινών που αυτά εκφράζουν στη
μεμβράνη τους. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι οι α1 β1 α2 β1 και α3 β1 . Η επαφή
τους με τη θεμέλια ουσία ενεργοποιεί ενδοκυττάρια σηματοδοτικά μονοπάτια και
αλλαγές του κυτταροσκελετού 118 .
Όλα τα κύτταρα που παίρνουν μέρος στο σχηματισμό του χώρου του Disse
(ηπατοκύτταρα, ενδοθηλιακά κύτταρα, αστεροειδή κύτταρα) παράγουν συστατικά
της θεμέλιας ουσίας. Τα ανενεργά αστεροειδή κύτταρα παράγουν κυρίως κολλαγόνο τύπου III και IV και λαμινίνη 119;120 . Τα ενδοθηλιακά κύτταρα παράγουν κυρίως κολλαγόνο τύπου IV 119;120 και τα ηπατοκύτταρα κυρίως ινωδονεκτίνη 121 .
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Και οι τρεις πληθυσμοί παράγουν μικρές ποσότητες κολλαγόνου τύπου I.
Αποδόμηση της θεμέλιας ουσίας

Στο υγιές ήπαρ η σύνθεση και η αποδόμηση

των συστατικών της θεμέλιας ουσίας είναι σε κατάσταση ισορροπίας. Ανενεργά
αστεροειδή κύτταρα αμέσως μετά την απομόνωσή τους περιέχουν mRNA που κωδικοποιούν MMP-2, -3, -13 και -14 και άλλες μεταλλοπρωτεάσες όπως ADAMs.
Επίσης περιέχουν mRNA που κωδικοποιεί TIMP-1 και -2 78 . Μυοϊνοβλάστες, κύτταρα Kupffer και σε μικρότερο βαθμό ηπατοκύτταρα περιέχουν κάποια από αυτά
τα μεταγραφήματα επίσης.
Tα αστεροειδή κύτταρα εκφράζουν υποδοχέα ενεργοποίησης του ουροπλασμινογόνου (uPA-R) καθώς και τον αναστολέα του ενεργοποιητή πλασμινογόνου (PAI) 122;123 . Ο υποδοχέας αυτός συγκεντρώνει ενεργοποιητή πλασμινογόνου
στην επιφάνεια του κυττάρου ευνοώντας τη μετατροπή του σε ενεργή πλασμίνη,
απαραίτητη για την μετατροπή του ανενεργού TGF-β στη βιολογικά ενεργή του
μορφή 124 . Η πλασμίνη ενεργοποιεί επίσης ορισμένες MMPs όπως η MMP-9 και
MMP-2 παίζοντας έτσι ρόλο βασικού τροποποιητή στην προϊνωτική δράση των
αστεροειδών κυττάρων 125 .

2.5.3 Hπατική εμβρυογένεση και αναγέννηση
Αστεροειδή κύτταρα έχουν βρεθεί στο μικροπεριβάλλον των αρχέγονων κυττάρων (stem cell niche) του ήπατος που βρίσκεται κοντά στα κανάλια του Hering.
Εκεί θεωρείται ότι προάγουν την ωρίμανση των ηπατοκυτταρικών προγόνων όντας
σε συνεχή επαφή με αυτά 126--128 . Έκπτυξη των προγονικών κυττάρων μπορεί να
προκληθεί με παρασυμπαθητικό ερεθισμό 129 . Επιπλέον τα αστεροειδή κύτταρα
παράγουν μορφογενετικές πρωτεΐνες όπως επιμορφίνη και πλεομορφίνη οι οποίες
φαίνεται να παίζουν ρόλο στην αναγέννηση ηπατοκυττάρων και εκφράζονται σε
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αυξημένα επίπεδα κατόπιν ηπατικής βλάβης 130;131 . In vitro και in vivo μελέτες
δείχνουν ότι τα αστεροειδή κύτταρα παίζουν επίσης ρόλο στην ανάπτυξη των ενδοηπατικών χοληφόρων 132;133 .
Ο ρόλος των αστεροειδών κυττάρων στην αναγέννηση του ήπατος κατόπιν
βλάβης είναι αντικείμενο έντονης ερευνητικής δραστηριότητας. Εκτός τις προαναφερθείσες πλειομορφίνη και επιμορφίνη, τα κύτταρα αυτά παράγουν πλήθος
άλλων αυξητικών παραγόντων με μιτογόνο δράση για τα ηπατοκύτταρα όπως επιδερμικό αυξητικό παράγοντα 134--136 , TGF-α και HGF 137;138 . Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
προκαλεί η παρατήρηση ότι τα αστεροειδή κύτταρα εκφράζουν CD133, ιδιότητα
κυττάρων με φαινότυπο αρχέγονων κυττάρων που έχουν βρεθεί σε διάφορους
ιστούς 139 . Ενδέχεται τα αστεροειδή κύτταρα να έχουν δυνατότητες πολυδύναμων
κυττάρων στο ήπαρ, ενδεχόμενο με μεγάλη κλινική σημασία για την εύρεση θεραπευτικών στόχων στα χρόνια ηπατικά νοσήματα.

2.5.4

Τροποποίηση της ανοσολογικής απάντησης

Τα αστεροειδή κύτταρα επικοινωνούν αμφίδρομα με κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, κυρίως ηπατικά μακροφάγα, λεμφοκύτταρα και ουδετερόφιλα 140 . Στα ερεθίσματα που δέχονται από αυτά τα κύτταρα περιλαμβάνονται
ελεύθερες ρίζες οξυγόνου (ROS), νιτρικό οξείδιο (ΝΟ), πλήθος κυτταροκινών,
εικοσανοειδή και πρωτεάσες. Τα αστεροειδή κύτταρα παράγουν χημειοκίνες προάγοντας την χημειοταξία και την προσκόλληση των λευκοκυττάρων όπως οι MCP1 141 , CCL21 142 , και RANTES.
Λειτουργούν ως επαγγελματικά αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα επάγοντας
έτσι πολλαπλασιασμό ή απόπτωση λεμφοκυττάρων 65;143;144 .
Η δράση των ενεργοποιημένων αστεροειδών κυττάρων μπορεί να τροποποιεί-
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ται από τις δράσεις λεμφοκυττάρων και διαφορετικοί πληθυσμοί λεμφοκυττάρων
έχουν διαφορετική επίδραση. Έτσι, τα CD4+ T λεμφοκύτταρα φαίνεται να προκαλούν λιγότερο έντονα προϊνωτικό φαινότυπο στα αστεροειδή κύτταρα σε σχέση
με τα CD8+ λεμφοκύτταρα, γεγονός που μάλλον εξηγεί την πιο δυσμενή πρόγνωση ασθενών με ταυτόχρονη λοίμωξη με HCV και HIV σε σχέση με αυτούς με
μεμονωμένη HCV λοίμωξη.

Τα αστεροειδή κύτταρα εκφράζουν Toll-like υποδοχείς (TLRs). Μέσω του
TLR-4 διεγείρονται από βακτηριακά προϊόντα όπως LPS και η διέγερση προκαλεί ενεργοποίηση και μεταγραφή πλήθους προϊνωτικών παραγόντων 145 . Η σημασία των υποδοχέων αυτών γίνεται πιο εμφανής από τη μελέτη των Isayama et al.
που έδειξε ότι η σηματοδότηση μέσω LPS είναι απαραίτητη για την πρόκληση
ίνωσης σε πειραματικό μοντέλο ηπατικής ίνωσης με απολίνωση του χοληφόρου
πόρου σε ποντίκια. Τα πειραματόζωα που ήταν knock-out για τα συστατικά του
συμπλόκου ανίχνευσης του LPS (TLR-4 και CD14) είχαν φυσική προστασία στην
ίνωση 146 . Επίσης, οι Paik και συν. έδειξαν ότι τα αστεροειδή κύτταρα υπο την
επίδραση κυτταροκινών αυξάνουν την παραγωγή προφλεγμονωδών παραγόντων
υπό την επίδραση παραγώγων Gram θετικών βακτηρίων όπως πεπτιδογλυκάνη
και λιποτεϊχοϊκό οξυ 68 . Σημαντική επίσης είναι η παρατήρηση των Gäbele και
συν που έδειξαν την παρουσία TLR-9 στα αστεροειδή κύτταρα καθώς και ότι η
ενεργοποίησή του από CpG DNA οδηγεί σε παραγωγή MCP-1, μια από τις πιο
ισχυρές χημειοκίνες για μακροφάγα και μονοκύτταρα. 67 . Αξίζει να σημειωθεί ότι
εκτός από το βακτηριακό DNA, πλούσιο σε CpG (μη μεθυλιωμένα δινουκλεοτίδια
κυτοσίνης-γουανίνης) είναι και το μετουσιωμένο DNA στα αποπτωτικά σωματίδια ευκαρυωιτικών κυττάρων. Είναι ήδη αποδεδειγμένος ο ρόλος της ενεργοποίησης του TLR-9 αυτοαντιδραστικών Β λεμφοκυττάρων από αποπτωτικό DNA 147 .
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Με παρόμοιο ενδεχομένως μηχανισμό συμβαίνει και ενεργοποίηση των αστεροειδών κυττάρων από DNA αποπτωτικών ηπατοκυττάρων.

2.5.5 Παρακρινική, αυτοκρινική δάση, παραγωγή χημειοκινών,
κυτταροκινών και αυξητικών παραγόντων
Τα αστεροειδή κύτταρα παράγουν πλήθος ουσιών για τις περισσότερες από
τις οποίες διαθέτουν τα ίδια ειδικούς υποδοχείς, εκδηλώνοντας έτσι αυτοκρινή
δράση. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα κύτταρα αυτά παράγουν εικοσανοειδή
η σημασία των οποίων στη βιολογία του κυττάρου δεν είναι πλήρως κατανοητή.
Αναφέραμε επίσης την παραγωγή χημειοκινών και το ρόλο της στη ρύθμιση της
ανοσολογικής απάντησης. Πλήθος κυτταροκινών και αυξητικών παραγόντων εκκρίνονται από τα κύτταρα αυτά τόσο στην ανενεργή κατάσταση σε υγιή ιστό όσο
και στην ενεργοποιημένη τους μορφή κατόπιν ηπατικής βλάβης. Στην εικόνα 2.1
παρουσιάζονται οι περισσότερες από τις γνωστές κυτταροκίνες και οι δράσεις τους
στα αστεροειδή κύτταρα.

TGF-α, EGF, HGF, IGF-I, IGF-II, aFGF Όπως είδαμε παραπάνω, τα αστεροειδή κύτταρα παράγουν TGF-α και αυξητικό παράγοντα επιθηλιακών κυττάρων
(EGF). Εκτός από μιτογόνο δράση στα ηπατοκύτταρα, οι δύο αυτοί παράγοντες
προάγουν τον πολλαπλασιασμό των ίδιων των αστεροειδών κυττάρων 135;148 . Ένα
ακόμη ισχυρότερο μιτογόνο ερέθισμα στα ηπατοκύτταρα είναι ο αυξητικός παράγοντας ηπατοκυττάρων (HGF) που επίσης παράγεται από τα αστεροειδή κύτταρα 138 . Η έκκριση του ελαττώνεται κατά την οξεία φάση ηπατικής βλάβης. Επιπλέον, παράγουν IGF I και ΙΙ 149;150 . O όξινος παράγοντας αύξησης των ινοβλαστών (aFGF) είναι άλλη μια κυτταροκίνη που παράγεται από τα αστεροειδή κύτ-
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ταρα και έχει μιτογόνο δράση για αυτά 151;152 .
Αυξητικός παράγοντας συνδετικού ιστού (CTGF)

Ο CTGF (ή CCN2) προ-

άγει την ινογένεση στο δέρμα, τον πνεύμονα και τον νεφρό. Εκφράζεται ισχυρά
κατά την ηπατική ίνωση και μία από τις πηγές του είναι τα αστεροειδή κύτταρα
με τα ηπατοκύτταρα να είναι μάλλον η σπουδαιότερη πηγή του. Η παραγωγή του
φαίνεται να ρυθμίζεται από τον TGF-β 86 .
VEGF Η παραγωγή VEGF από τα αστεροειδή κύτταρα και εν μέρει από τα ηπατοκύτταρα είναι απαραίτητο ερέθισμα για τη διατήρηση της διαφοροποίησης των
ενδοθηλιακών κυττάρων των κολποειδών 72 . Απώλεια αυτού του ερεθίσματος προκαλεί μετάβαση του ενδοθηλίακού κυττάρου σε ένα ενεργοποιημένο φαινότυπο
που χαρακτηρίζεται από αλλαγή της μορφολογίας με απώλεια των θυρίδων, ανάπτυξη οργανωμένης βασικής μεμβράνης (τριχοειδοποίηση) και αλλαγή στη μεταγραφική δραστηριότητα του κυττάρου με παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών και παραγωγή διαφρετικής σύστασης και ποσότητας εξωκυττάριας θεμέλιας
ουσίας.
Νευροτροφίνες

Μέχρι σήμερα έχει επιβεβαιωθεί η παραγωγή από αστεροειδή

κύτταρα των νευροτροφινών NGF, BDGF, NT-3 και NT-4/5. Καθώς και των υποδοχέων τους Trk-B, Trk-C και p75NTR. Ο ρόλος στη φυσιολογία των αστεροειδών κυττάρων δεν είναι πλήρως αποσαφηνισμένος. Οι Assai και συν. 153 έδειξαν
ότι ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα υπερεκφράζουν τον υποδοχέα p75NTR
και η επίδραση με NGF οδηγεί τα κύτταρα αυτά σε απόπτωση.
Λιποκίνες H λεπτίνη είναι μία λιποκίνη που παράγεται κυρίως από λιποκύτταρα
και σκελετικούς μύες. Έχει πληθώρα μεταβολικών δράσεων, ρυθμίζει την όρεξη
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και έχει επιδράσεις στη συμπεριφορά 154 . Τα αστεροειδή κύτταρα παράγουν λεπτίνη 155 και η δράση της στο ήπαρ είναι προϊνωτική καθώς αυξάνει την παραγωγή
α1-προκολλαγόνου. Το σηματοδοτικό μονοπάτι φαίνεται να είναι μέσω PI3K/Akt
κατόπιν ενεργοποίησης της JAK1 156 .

Ερυθροποιητίνη Ερυθροποιητίνη και ενδεχομένως άλλοι αιμοποιητικοί παράγοντες παράγονται από αστεροειδή κύτταρα του ήπατος 157 .

MCP-1 και M-CSF, χημειοκίνες, ιντερλευκίνες

Ο MCP-1 (ή CCL2) είναι μια

χημειοκίνη που ανήκει στην οικογένεια CC και ρόλος της είναι η επιστράτευση
μονοκυττάρων, Τ λεμφοκυττάρων μνήμης και δενδριτικών κυττάρων σε περιοχές
φλεγμονής 158;159 . O παράγοντας διέγερσης αποικίας μακροφάγων (macrophage
colony stimulating factor, M-CSF) διεγείρει τη διαφοροποίηση των πολυδύναμων
αιμοποιητικών κυττάρων του μυελού των οστών σε μακροφάγα καθώς επίσης ενισχύει την φαγοκυτταρική ικανότητα των τελευταίων και προκαλεί χημειοταξία 160 .
Η παραγωγή από τα αστεροειδή κύτταρα των παραπάνω παραγόντων αποτελεί
ισχυρότατο ερέθισμα για την προσέλκυση μονοκυττάρων και την συντήρηση της
φλεγμονώδους αντίδρασης στις ηπατικές βλάβες 63;161;162 .
Άλλες χημειοκίνες που παράγονται από τα αστεροειδή κύτταρα είναι οι CCL21,
RANTES, IL-8, CINC, C-X-C chemokine ligand, και η φλεγμονώδης πρωτεΐνη
των μακροφάγων-2 (MIP-2) 86 .
Τα αστεροειδή κύτταρα συμμετέχουν στη ρύθμιση της αντίδρασης οξείας φάσης με την παραγωγή ιντερλευκίνης 6 (IL-6) η παραγωγή της οποίας αυξάνεται
υπό το ερέθισμα TNF-α, IL-1β και LPS 163 . Επίσης παράγουν IL-10 η οποία έχει
αντιφλεγμονώδεις και αντιϊνωτικές ιδιότητες, καθώς ελαττώνει την έκφραση κολλαγόνου τύπου Ι και επάγει την έκφραση κολλαγενάσης 164;165 .
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PDGF, TGF-β O αυξητικός παράγοντας αιμοπεταλίων (PDGF) είναι το πιο
ισχυρό μιτογόνο ερέθισμα που έχει μέχρι σήμερα αναγνωριστεί. Τα αστεροειδή
κύτταρα παράγουν PDGF καθώς και τον υποδοχέα του. Κατόπιν ενεργοποίησης,
η παραγωγή τόσο του PDGF όσο και του υποδοχέα του αυξάνουν 166;167 .
O TGF-β είναι μια από τις σημαντικότερες κυτταροκίνες που εκφράζονται κατόπιν ηπατικής βλάβης και αποτελεί ένα από τα μείζονα προϊνωτικά ερεθίσματα. Η
έκφραση TGF-β από τα αστεροειδή κύτταρα αυξάνεται μετά από ηπατική βλάβη
μέσω πολλαπλών ερεθισμάτων και οι προϊνωτικές του δράσεις στα κύτταρα αυτά
ασκούνται μέσω παρακρινών και αυτοκρινών μηχανισμών.
Τόσο ο PDGF όσο και ο TGF-β είναι αντικείμενα του επόμενου κεφαλαίου
όπου εξετάζουμε σε βάθος τους υποδοχείς, τα σηματοδοτικά μονοπάτια και τις
δράσεις των κυτταροκινών αυτών στα αστεροειδή κύτταρα.

Ενδοθηλίνη-1 (ET-1) Η ενδοθηλίνες είναι πεπτίδια που παράγονται κυρίως από
αγγειακό ενδοθήλιο και ασκούν μεταξύ άλλων ισχυρή αγγειοσυσταλτική δράση 168 .
Έχουν περιγραφεί τρείς ισομορφές ενδοθηλίνης (ΕΤ-1, -2, -3) και υπάρχουν τουλάχιστον 4 διαφορετικοί υποδοχείς (ΕΤA , ΕΤΒ1 , ΕΤΒ2 και ΕΤC . Φυσιολογικός ανταγωνιστής της ενδοθηλίνης είναι το νιτρικό οξείδιο (ΝΟ) 169 . Τα αστεροειδή κύτταρα παράγουν τόσο ΕΤ-1 όσο και την επαγόμενη μορφή συνθάσης του νιτρικού
οξειδίου. Η ΕΤ-1 προάγει τη συσταλτικότητα των αστεροειδών κυττάρων ενώ επίσης φαίνεται να παίζει ρόλο στη ρύθμιση του πολλαπλασιασμού τους 170 .
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Εικόνα 2.1: Κυτταροκίνες, υποδοχείς τους και δράσεις στα αστεροειδή κύτταρα 1
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Εικόνα 2.2: Κυτταροκίνες, υποδοχείς τους και δράσεις στα αστεροειδή κύτταρα
(συνέχεια)

2.6 Λειτουργίες των αστεροειδών κυττάρων στην ηπατική βλάβη και την ίνωση
2.6.1 Μηχανισμοί ενεργοποίησης των αστεροειδών κυττάρων
Ο όρος ενεργοποίηση αναφέρεται στη φαινοτυπική μετάβαση από το αστεροειδές κύτταρο όπως μέχρι τώρα περιγράψαμε, σε ένα μυοϊνοβλαστικό κύτταρο
με έντονα φλεγμονώδη και προϊνωτικό χαρακτήρα, βασικά χαρακτηριστικά του
οποίου είναι η μετανάστευση, η συσταλτικότητα και ο αυξημένος κυτταρικός πολλαπλασιασμός. Η διαδικασία της ενεργοποίησης πραγματοποιείται σε διακριτά
μέρη, με τις αρχικές φάσεις να διαφοροποιούνται σημαντικά από τις μεταγενέστερες, ελέγχεται από πλήθος σηματοδοτικών μορίων που παράγονται από το ίδιο το
αστεροειδές κύτταρο αλλά και από άλλα κύτταρα του ηπατικού κολποειδούς και
του ανοσοποιητικού συστήματος και είναι τουλάχιστον κατά ένα μέρος αναστρέψιμη. Η ενεργοποίηση μπορεί να χωριστεί σε δύο φάσεις: έναρξη και συνέχιση.
Η έναρξη αναφέρεται στις πρώιμες φαινοτυπικές αλλαγές και στη αλλαγή στο
μεταγραφικό προφίλ του κυττάρου που προετοιμάζει το κύτταρο και το ευαισθη-
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τοποιεί στις κυτταροκίνες και άλλα ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Κατά το μεγαλύτερο μέρος η έναρξη πραγματοποιείται από παρακρινή σηματοδότηση, αλληλεπίδραση με αλλοιωμένης σύστασης εξωκυττάρια θεμέλια ουσία, οξειδωτικό
στρες και έκθεση σε προϊόντα κατεστραμμένων ή αποπτωτικών ηπατοκυττάρων.
Η συνέχιση αναφέρεται στην διατήρηση του μυοϊνοβλαστικού, φλεγμονώδους
φαινοτύπου και την πρόκληση ίνωσης. Η συνέχιση βασίζεται επίσης σε παρακρινή αλλά και αυτοκρινή σηματοδότηση και χαρακτηρίζεται από έντονο κυτταρικό πολλαπλασιασμό, συσταλτικότητα, εναπόθεση αλλά και αποδόμηση θεμέλιας ουσίας και φλεγμονώδη αντίδραση με προσέλκυση λευκοκυττάρων.
Στην εικόνα 2.3 παραθέτονται μερικοί από τους σημαντικότερους μεταγραφικούς παράγοντες και ο ρόλος τους στην ενεργοποίηση των αστεροειδών κυττάρων.

Έναρξη
Τα πιο πρώιμα ερεθίσματα για την έναρξη της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή από τα ενδοθηλιακά κύτταρα των κολποειδών ενός συγκεκριμένου τύπου
ινωδονεκτίνης 171 και ο TGF-β. Μάλιστα η παραγωγή του παραπάνω τύπου ινωδονεκτίνης εξαρτάται από τον TGF-β πράγμα που καθιστά την κυτταροκίνη αυτή
το πρωταρχικό και απαραίτητο ερέθισμα για την ενεργοποίηση των αστεροειδών
κυττάρων.
Πηγές TGF-β για τα αστεροειδή κύτταρα αποτελούν τα ενδοθηλιακά κύτταρα,
τα κύτταρα του Kupffer καθώς και τα αιμοπετάλια. Τα τελευταία συνεισφέρουν
επίσης με άλλους παράγοντες όπως PDGF και EGF 172 .
Υπεροξειδωμένα λιπίδια που παράγονται από νεκρωτικά ηπατοκύτταρα αλλά
και αποπτωτικά σωματίδια ηπατοκυττάρων είναι ισχυρά ερεθίσματα για την έναρξη
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της ενεργοποίησης. Τα υπεροξειδωμένα λιπίδια φαίνεται να σηματοδοτούν μέσω
του προκαλούντος απόπτωση, συσχετιζόμενου με TNF προσδέματος (TRAIL ligand)
ενώ τα προϊόντα απόπτωσης ηπατοκυττάρων φαίνεται να σηματοδοτούν μέσω Fas
και ενεργοποιούν κύτταρα Kupffer 173;174 .
Συνέχιση
Στη δεύτερη φάση της ενεργοποίησης παρατηρούνται οι πιο δραστικές αλλαγές στο φαινότυπο του κυττάρου. Η μεταμόρφωση σε μυοϊνοβλάστη χαρακτηρίζεται από τις παρακάτω φαινοτυπικές αλλαγές:
1. Απώλεια των λιπιδίων και των εστέρων ρετινόλης
2. Αύξηση της συσταλτικότητας
3. Χημειοταξία
4. Αύξηση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού
5. Αύξηση της εναπόθεσης θεμέλιας ουσίας
6. Αύξηση της αποδόμησης θεμέλιας ουσίας
7. Αύξηση της παραγωγής προφλεγμονωδών κυτταροκινών
Απώλεια των λιπιδίων και των εστέρων ρετινόλης

Από τα πιο πρώιμα γε-

γονότα στη δεύτερη φάση της ενεργοποίησης είναι η απώλεια των σταγονιδίων
λίπους και βιταμίνης Α από το κυτταρόπλασμα. Κατά πόσο αυτή η διαδικασία
σχετίζεται με κάποιο ρυθμιστικό μηχανισμό της ενεργοποίησης ή απλά επέρχεται
ως αποτέλεσμα της αλλαγής του μεταβολισμού του κυττάρου είναι ακόμη άγνωστο.
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Αύξηση της συσταλτικότητας Ο πιο αξιόπιστος δείκτης ενεργοποίησης των
αστεροειδών κυττάρων είναι η παραγωγή ακτίνης λείων μυϊκών ινών τύπου α
(αSMA). Η έκφραση αυτή προηγείται της αύξησης έκφρασης των υποδοχέων του
PDGF και TGF-β. 175;176 . Η αSMA προσδίδει στο κύτταρο αυξημένη συσταλτική
ικανότητα. Η συστολή ή χαλάρωση των κυττάρων βρίσκεται υπό τον έλεγχο πλήθους ανταγωνιζομένων παραγόντων οι σημαντικότεροι των οποίων είναι η ET-1,
το NO, το αγγγειοτενσινογόνο ΙΙ, εικοσανοειδή, ο νατριουρητικός παράγοντας τον
κόλπων (ANP), η σωματοστατίνη και το μονοξείδιο του άνθρακα 86 . Η λειτουργία
αυτή των ενεργοποιημένων αστεροειδών κυττάρων είναι κεντρικής σημασίας για
την ανάπτυξη πυλαίας υπέρτασης στο κιρρωτικό ήπαρ.

Χημειοταξία

Τα ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα εκδηλώνουν χημειοτα-

κτισμό σε έναν αριθμό παραγόντων, από τους οποίους οι σημαντικότεροι είναι
οι PDGF 177;178 , και MCP-1 179 και εκφράζουν τον CXCR3 υποδοχέα 180 . H αδενοσίνη αντίθετα αναστέλλει τη χημειοταξία προάγοντας έτσι την ακινητοποίηση
των κυττάρων σε υποξικούς, τραυματισμένους ιστούς 181 .

Αύξηση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού

Το ισχυρότερο μιτωτικό ερέθισμα

για τα ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα είναι ο PDGF. Νωρίς στη διαδικασία
της ενεργοποίησης τα κύτταρα αυτά αυξάνουν την έκφραση υποδοχέων PDGF κι
έτσι αυξάνουν την ευαισθησία τους απέναντι σ'αυτόν τον παράγοντα. Επιπλέον μιτογόνα ερεθίσματα για τα αστεροειδή κύτταρα είναι η θρομβίνη 182;183 , ο VEGF 184 ,
EGF, TGF-α, o αυξητικός παράγοντας κερατινοκυττάρων 185 , ο bFGF 186 και ο
IGF.
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Αύξηση της εναπόθεσης θεμέλιας ουσίας

Βασικό χαρακτηριστικό του μυοϊ-

νοβλαστικού φαινοτύπου είναι η αυξημένη παραγωγή και εναπόθεση συστατικών
της θεμέλιας ουσίας. Το πιο καλά μελετημένο από αυτά και αυτό που χρησιμοποιείται περισσότερο ως δείκτης ίνωσης είναι το κολλαγόνο τύπου I. Προϊνωτικοί
αυξητικοί παράγοντες, λιποκίνες και αγγειοδραστικοί παράγοντες απαιτούνται για
την ανάπτυξη ίνωσης 187 .
O πιο ισχυρός προϊνωτικός παράγοντας για τα ενεργοποιημένα αστεροειδή
κύτταρα είναι ο TGF-β. Η σημαντικότερη πηγή για την κυτταροκίνη αυτή στο
ινωτικό ήπαρ είναι τα ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα 55;188 , ενώ άλλες πηγές είναι τα κύτταρα του Kupffer και τα αιμοπετάλια 189 . Tα ενδοθηλιακά κύτταρα
των κολποειδών συμβάλλον με την μετατροπή του ανενεργού TGF-β σε ενεργό.
Άλλα σημαντικά προϊνωτικά ερεθίσματα είναι ο CTGF/CCN2 και η λεπτίνη.

Αύξηση της αποδόμησης θεμέλιας ουσίας

Βασικό χαρακτηριστικό της ηπα-

τικής ίνωσης είναι η αναδόμηση (remodelling) της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας. Κεντρικής σημασίας στην αποδόμηση της θεμέλιας ουσίας είναι οι μεταλλοπρωτεάσες θεμέλιας ουσίας (MMPs) καθώς και μεταλλοπρωτεάσες της οικογένειας των disintegrins. Τα αστεροειδή κύτταρα παράγουν MMP-2 190;191 , MMP9 192 , MMP-3 193 και MMP-1 194 , καθώς επίσης και άλλες μεταλλοπρωτεάσες όπως
ADAMTS-13 195 που επιδεικνύουν πρωτεολυτική ικανότητα απέναντι σε ευρύ φάσμα υποστρωμάτων. Τα ειδικά υποστρώματα όμως και ο ακριβής ρόλος της υπερέκφρασής τους από ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα δεν είναι ακόμη γνωστά.
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Εικόνα 2.3: Γνωστοί μεταγραφικοί παράγοντες στα αστεροειδή κύτταρα 1

2.7

Ο ρόλος των αστεροειδών κυττάρων στην υποστροφή της ίνωσης

Μείζονος σημασίας για την εξέλιξη της ίνωσης είναι η ανεπαρκής αποδόμηση
των ινιδιακών συστατικών της θεμέλιας ουσίας. Η οργάνωση και ωρίμανση των
παραγόμενων μακρομορίων με τη δημιουργία εγκάρσιων συνδέσεων μεταξύ τους
χάρη στη δράση της οξειδάσης λυσύλης και της ιστικής τρανσγλουταμινάσης κα-
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θώς και μεταλλοπρωτεασών με μοτίβα θρομβοσπονδίνης όπως ADAMTS-2 είναι
καθοριστικοί παράγοντες για την αντιστρεψιμότητα της ίνωσης. Η κλινική παρατήρηση ότι όσο πιο μακροχρόνια είναι η ινωτική διαδικασία τόσο δυσκολότερη
η αναστροφή της υποστηρίζεται από πειραματικά μοντέλα στα οποία ακόμη και
η προχωρημένη ίνωση είναι αναστρέψιμη όταν έχει πραγματοποιηθεί σε βραχύ
χρονικό διάστημα.
Οι Issa και συν. παρατήρησαν ότι η μικροοζώδης κίρρωση σε αρουραίους που
είχαν τραφεί με CCl4 για 12 εβδομάδες μπορούσε να αναστραφεί αυτόματα και η
υποστροφή της κίρρωσης συνδυαζόταν με αναδόμηση των αναγεννητικών μικροόζων και απόπτωση των ενεργοποιημένων αστεροειδών κυττάρων. Σε πειραματόζωα με πιο μακροχρόνια βλάβη αντίθετα, οι αλλοιώσεις ήταν μη αναστρέψιμες και
σε μικροσκοπικό επίπεδο χαρακτηρίζονταν από εξωκυττάρια ουσία τις οποίας τα
ινίδια σχημάτιζαν πλήθος εγκαρσίων συνδέσεων, αποτέλεσμα δράσης της ιστικής
τρανσγλουταμινάσης 196 .
Επιπλέον δεδομένα καταδεικνύουν την απόπτωση των ενεργοποιημένων αστεροειδών κυττάρων ως βασική προϋπόθεση για την υποστροφή της ίνωσης. Τόσο
η επιβίωση και ο πολλαπλασιασμός όσο και η απόπτωση των κυττάρων αυτών
ρυθμίζονται από την ίδια τη σύσταση της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας και από
διαλυτούς παράγοντες 197 . Η απόπτωση φαίνεται να ευνοεί την υποστροφή της
ίνωσης αφενός αφαιρώντας τους κύριους υπεύθυνους για την παραγωγή του ινώδους υποστρώματος αλλά και αφαιρώντας την αναστολή στις μεταλλοπρωτεάσες
θεμέλιας ουσίας που τα κύτταρα αυτά ασκούν μέσω της παραγωγής TIMP-1 και
TIMP-2 198 . Αξίζει να σημειωθεί ότι η κύρια MMP υπεύθυνη για την αποδόμηση
κολλαγόνου τύπου Ι είναι η MMP-1 που αν και mRNA της εκφράζεται σε ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα, είναι αμφίβολο αν τα κύτταρα αυτά παράγουν
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λειτουργική μορφή του ενζύμου σε σημαντική ποσότητα, πράγμα που υπονοεί ότι
η μεγαλύτερυ ποσήτητα της MMP-1 παράγεται από άλλα κύτταρα.

Αντιαποπτωτικά σήματα στο ινωτικό ήπαρ Ισχυρά αντιαποπτωτικά ερεθίσματα
για τα αστεροειδή κύτταρα είναι η αλληλεπίδραση των ιντεγκρινών της κυτταρικής μεμβράνης (κυρίως α2 β1 ) με κολλαγόνο τύπου Ι, η παρουσία διαλυτών τροφικών παραγόντων όπως ο TGF-β, ο PDGF και ο IGF. Ο TIMP-1 έχει επίσης αντιαποπτωτική δράση ο μηχανισμός της οποίας φαίνεται να είναι μέσω της αναστολής
των MMP 199 .

Προαποπτωτικά σήματα στο ινωτικό ήπαρ

Στις κυτταρικές καλλιέργειες τα

ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα είναι ευαίσθητα σε απόπτωση μέσω CD95L και TRAIL. NK και Τγδ λεμφοκύτταρα μπορούν να επάγουν απόπτωση μέσω
TRAIL, δράση που ενισχύεται από την ιντερφερόνη γ (IFN-γ) 200 . Επιπλέον πειραματικά δεδομένα υποστηρίζουν την μέσω ΝΚ κυττάρων επαγόμενη απόπτωση
αστεροειδών κυττάρων ως κλινικά σημαντικό παράγοντα στην υποστροφή της
ίνωσης 201 . Η κλινική παρατήρηση αυξημένης ηπατικής ίνωσης στους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς επίσης υποστηρίζει τον σημαντικό ρόλο αυτού του μηχανισμού 202 . Επιπλέον προαποπτωτικά ερεθίσματα αποτελούν ο παραγόμενος από
ηπατοκύτταρα NGF, o φαρνεσοειδής υποδοχέας Χ (FXR), η λιπονεκτίνη, η σηματοδότηση μέσω ιντεγκρίνης α3 β2 η σηματοδότηση μέσω υποδοχέα κανναβινοειδών 2 (CB2) 1 και η σηματοδότηση μέσω του υποδοχέα PPAR-γ 203 .
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2.8 Οπιοειδή και αστεροειδή κύτταρα του ήπατος

2.8.1 Τα ενδογενή και εξωγενή οπιοειδή

To 1975 οι Hughes και συν. περιέγραψαν για πρώτη φορά δύο πενταπεπτίδια απομονωμένα από τον εγκέφαλο πειραματοζώων με ισχυρή δράση οπιοειδούς
αγωνιστή 204 . Σήμερα είναι γνωστό ότι τα ενδογενή οπιοειδή και οι υποδοχείς τους
εκφράζονται σε πολύ υψηλή συγκέντρωση σε περιοχές του ΚΝΣ, αλλά είναι επίσης ευρέως διαδεδομένα στην περιφέρεια, σε μη νευρικούς ιστούς 205 .
Μέχρι σήμερα έχουν κλωνοποιηθεί 4 υποδοχείς οπιοειδών: μ (MOR) κ (KOR)
δ (DOR) και NOP-R (αρχικά ονομαζόμενος LC132, ORL-1 ή υποδοχέας FQ νοσισεπτίνης/ορφανίνης) 206--208 . Οι πρώτοι δύο ονομάστηκαν από τους αγωνιστές που
πρόσδεναν πιο ισχυρά (μορφίνη και κετοκυκλαζοσίνη αντίστοιχα), ενώ ο DOP
εξαιτίας του ότι ανακαλύφθηκε στον σπερματικό πόρο (vas deferens) του ποντικού. Παρόλα αυτά η ύπαρξη μόνο τεσσάρων υποδοχέων οπιοειδών έρχεται σε
αντίθεση με έναν μεγάλο όγκο φαρμακολογικών δεδομένων που υποστηρίζουν
την ύπαρξη περισσοτέρων φαινοτύπων. Έτσι, υπάρχει η υπόθεση ότι εναλλακτική μεταγραφική τροποποίηση ("μάτισμα") του mRNA υποδοχέων οδηγεί στη
δημιουργία διαφορετικών υποτύπων 209 καθώς και το ότι ο ετεροδιμερισμός με
άλλους υποδοχείς δημιουργεί διαφορετικές λειτουργικές μορφές 210 . Με βάση τα
παραπάνω, σήμερα είναι κοινώς αποδεκτό ότι ο DOR υποδοχέας εμφανίζει δύο
υπότυπους (δ1 , δ2 ), ο KOR τρεις (κ1 , κ2 , κ3 ) και ο ΜΟR τρεις υποτύπους (μ1 , μ2 ,
μ3 ). Ο ΝΟP-R εμφανίζεται σε μία μοναδική μορφή (ORL1 ) 211--216 . Οι αγωνιστές
των υποδοχέων οπιοειδών χωρίζονται σε δύο πολύ διαφορετικές χημικά μορφές:
αλκαλοειδή και πεπτίδια.

55
Aλκαλοειδή

Γνωστές από την αρχαιότητα για την αναλγητική και υπναγωγό

δράση τους, οι ουσίες αυτές χρησιμοποιούνται ευρέως στην κλινική πράξη κυρίως
ως αναλγητικά φάρμακα. Το πρώτο αλκαλοειδές που απομονώθηκε σε καθαρή
μορφή το 1803 από τον Seturner από τους σπόρους της υπνοφόρου παπαρούνας,
η μορφίνη, είναι ακόμη σήμερα το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο οπιοειδές. Πλήθος άλλων φυσικών και συνθετικών αλκαλοειδών έχουν έκτοτε παρασκευαστεί
και χρησιμοποιούνται κλινικά στην αναλγησία. Ασκούν τις δράσεις τους μέσω
κυρίως του MOR υποδοχέα 217 . Οι πιο γνωστοί αλκαλοειδείς ανταγωνιστές που
έχουν περιγραφεί είναι η ναλοξόνη και ναλτρεξόνη 218 , οι οποίες συνδέονται με
όλους τους υποδοχείς αλλά έχουν μεγαλύτερη συγγένεια για τους MOR 219 .

Ενδογενή πεπτίδια

Τα τυπικά πεπτίδια χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες κα-

θεμία από τις οποίες προέρχεται από διαφορετικό πρόδρομο μόριο. Οι τέσσερις
κατηγορίες είναι οι εγκεφαλίνες, οι δυνορφίνες, η β-ενδορφίνη και οι ενδομορφίνες 220;221 . Οι τρεις πρώτες προέρχονται από τα πρόδρομα μόρια προ-εγκεφαλίνη,
προ-δυνορφίνη και προ-οπιομελανοκορτίνη που κωδικοποιούνται από διαφορετικά γονίδια. Οι ενδομορφίνες παράγονται επίσης από κάποιο πρόδρομο πεπτίδιο
που δεν έχει μέχρι σήμερα ταυτοποιηθεί. Και τα τρία πρόδρομα μόρια εκφράζονται στο KΝΣ αλλά και στην περιφέρεια 222 . Τα πεπτίδια αυτά έχουν διαφορετικές
συγγένειες για τον κάθε υποδοχέα και αμελητέα συγγένεια για τον NOP-R αλλά
κανένα δεν είναι ειδικό για έναν μόνο τύπο υποδοχέα. Ο NOP-R εμφανίζει υψηλή
συγγένεια για την νοσισεπτίνη (ή ορφανίνη FQ) η οποία δεν προσδένεται σε κανέναν από τους υπόλοιπους υποδοχείς οπιοειδών και δεν θεωρείται οπιοειδές.

Εξωγενή πεπτίδια

Εκτός από τα προαναφερθέντα ενδογενή πεπτίδια, αλληλου-

χίες οπιοειδούς αγωνιστή υπάρχουν σε πρωτεΐνες διαφόρων τροφίμων, από τη με-
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ρική υδρόλυση των οποίων προκύπτουν μικρά πεπτίδια που μπορούν να δρουν ως
ασθενείς οπιοειδείς αγωνιστές. Παράδειγμα αποτελούν η κασομορφίνη που παράγεται από την κασεΐνη του γάλακτος εξωμορφίνες και γλιαδορφίνη/γλουτεομορφίνη
στη γλουτένη σιτηρών, σοϋμορφίνη-5 στη σόγια και ρουβισκολίνη στο σπανάκι.
Επίσης ουσίες με ιδιότητα οπιοειδούς αγωνιστή παράγονται ως αποτέλεσμα μικροβιακού μεταβολισμού, όπως η δελτορφίνη Ι και ΙΙ (από μύκητες) 223 και η
αγνώστου προελεύσεως δερμορφίνη. Είναι ακόμη αβέβαιο αν οι ουσίες αυτές
έχουν κάποιο ρόλο στην υγεία ή νόσο, πάντως ορισμένες μελέτες έχουν δείξει
συσχετισμό αυξημένων επιπέδων κάποιων από αυτών των πεπτιδίων στο αίμα
ασθενών με διάφορες ψυχικές νόσους όπως σχιζοφρένεια και αυτισμό 224--227 .

2.8.2 Οι υποδοχείς οπιοειδών
Οι υποδοχείς των οπιοειδών ανήκουν στην κατηγορία των συζευγμένων με Gπρωτεΐνη υποδοχέων (GPCR) και συγκεκριμένα ανήκουν στην τάξη Α (ροδοψίνης) Gi /Go πρωτεϊνών. Κατόπιν ενεργοποίησης τόσο η α όσο και η βγ υπομονάδα
της G-πρωτεΐνης αλληλεπιδρούν με ενδοκυττάρια συστήματα μεταγωγής σήματος. Οι πιο καλά μελετημένες δράσεις αυτών των υποδοχέων είναι η αναστολή
της αδενυλικής κυκλάσης, των ελεγχόμενων από δυναμικό διαύλων Ca2+ (voltage
gated calcium channels, VGCC), η ενεργοποίηση διαύλων K+ και η ενεργοποίηση
της φωσφολιπάσης Cβ (PLCβ) 228--233 .
Υποδοχέας μ (MOR)

O υποδοχέας MOR προσδένει με υψηλή συγγένεια τους

αγωνιστές DAMGO και DADLE καθώς και πολλά αλκαλοειδή μεταξύ των οποίων
η μορφίνη και η ναλοξόνη. Οι τρείς υπότυποι του ΜΟR εμφανίζουν έντονες φαρμακολογικές διαφορές που πιθανότατα δεν εξηγούνται από την υπόθεση ότι αυτοί
είναι προϊόν εναλλακτικού ματίσματος (splice variants) του mRNA μεταγραφή-
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ματος, καθώς οι εναλλακτικές μορφές που παράγονται με αυτό τον τρόπο δεν διαφέρουν σημαντικά στις φαρμακολογικές τους ιδιότητες 234--236 . Ο πιο πρόσφατα
περιγεγραμμένος υπότυπος, ο μ3 προσδένει αλκαλοειδή αλλά οχι οπιοειδή πεπτίδια 237 .

Υποδοχέας δ (DOR)

Οι δύο υπότυποι δ1 και δ2 ενδέχεται να είναι προϊόντα

εναλλακτικού ματίσματος του mRNA μεταγραφήματος, πράγμα που δεν έχει ακόμη
αποδειχθεί. Ο διαχωρισμός έγινε με βάση τις φαρμακολογικές ιδιότητες των δύο
υποτύπων: ο δ1 εμφανίζει υψηλή συγγένεια για τις εγκεφαλίνες DPDPE, DADLE,
DALCE καθώς και την BTNX. Ο δ2 εμφανίζει υψηλή συγγένεια για την εγκεφαλίνη DSLET, την deltorphin-II, την 5´-NTI και το ΝΤΒ 238--240 .

Υποδοχέας κ (KOR)

O υποδοχέας κ έχει υψηλή συγγένεια για την ενδογενή

δυνορφίνη Α 241 καθώς και ένα πλήθος συνθετικών αγωνιστών όπως EKC, μπρεμαζοσίνη και κετοκυκλαζοσίνη. Ο υπότυπος κ1 δεσμεύει δυνορφίνη αλλά όχι την
DADLE, ο υπότυπος κ2 (Arg6 ,Phe7 )Μετ-εγκεφαλίνη και DADLE ενώ ο κ3 δεσμεύει με υψηλή συγγένεια ναλοξόνη και βενζοϋλυδραζόνη 242 .

2.8.3

Δράσεις των ενδογενών οπιοειδών

Κεντρικό νευρικό σύστημα

Η μεσολάβηση στη ρύθμιση της αντίληψης του

πόνου είναι από τις πιο μελετημένες δράσεις των οπιοειδών και οι περισσότερες
μελέτες πάνω στα οπιοειδή έχουν να κάνουν με την αναλγησία 243--245 . Πέρα από το
ρόλο τους στην φυσιολογία του πόνου όμως, τα ενδογενή οπιοειδή έχουν πλήθος
άλλων λειτουργιών στο ΚΝΣ. Από τις πιο εκτενώς μελετημένες είναι οι δράσεις
στους στις γνωσιακές λειτουργίες και τη μνήμη 246;247 , στη ρύθμιση της πρόσληψης
τροφής 248;249 , στην συμπεριφορά και την παθοφυσιολογία της εξάρτησης 250;251 ,
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τη συμπεριφορά της μητρότητας 252 και τη σεξουαλική συμπεριφορά 253;254 καθώς
και ο ρόλος τους στις διαταραχές συναισθήματος 255 και ενδεχομένως και σε άλλες ψυχιατρικές νόσους όπως η σχιζοφρένεια 256 . Υπο μελέτη είναι ο ρόλος τους
σε νευρολογικές διαταραχές όπως διαταραχές κίνησης 257 . O ρόλος τους στην επιληψία είναι ακόμη αβέβαιος καθώς έχουν περιγραφεί τόσο προεπιληπτικές όσο
και αντιεπιληπτικές δράσεις 258--270 .

Ανοσοποιητικό σύστημα Τα ενδογενή οπιοειδή παίζουν σημαντικό ανοσορυθμιστικό ρόλο. Ολοένα αυξανόμενος όγκος δεδομένων δείχνει ότι τα πεπτίδια αυτά
λειτουργούν ως κυτταροκίνες επάγοντας ανοσολογικές απαντήσεις μέσω μηχανισμών αλληλεπίδρασης του ανοσοποιητικού και του νευροενδοκρινικού συστήματος 271--274 . Η ευπάθεια των ατόμων εθισμένων στην ηρωίνη στις λοιμώξεις είναι γνωστή εδώ και πολλά χρόνια και φαίνεται να συμφωνεί με ερευνητικά δεδομένα που καταδεικνύουν κυρίως ανοσοκατασταλτική δράση για τα περισσότερα
οπιοειδή. Έτσι, η οξεία και χρόνια χορήγηση οπιοειδών σχετίζεται με ελαττωμένη φαγοκυτταρική ικανότητα και άμβλυνση της οξειδωτικής απάντησης των
λευκοκυττάρων 275--279 , ελάττωση της δράσης των ΝΚ λεμφοκυττάρων 280 , ελάττωση της έκφρασης υποδοχέων συμπληρώματος και ανοσοσφαιρινών από τα ουδετερόφιλα 279 , ελαττωμένη χημειοταξία 281 . H χορήγηση μορφίνης τροποποιεί την
ενεργοποίηση των μακροφάγων και την έκφραση από αυτά προφλεγμονωδών κυτταροκινών σε απάντηση στην επίδραση LPS 282 , ενώ η ναλτρεξόνη ελαττώνει την
θνησιμότητα σε πειραματόζωα με LPS-επαγόμενο σηπτικό σοκ ελαττώνοντας την
παραγωγή TNF-α από τα μακροφάγα 283 .

Καρδιoαναπνευστικό σύστημα

Τα ενδογενή οπιοειδή παίζουν ρόλο στον έλεγχο

της αναπνοής 284;285 . Επίσης, οπιοειδή πεπτίδια υπάρχουν στο μυοκάρδιο 286--290
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και η σύνθεσή, φύλαξη και απελευθέρωσή τους γίνεται από τα μυοκαρδιακά κύτταρα 291 . Τα επίπεδα των οπιοειδών του μυοκαρδίου αυξάνονται μετά από στρες
καθώς και μετά από ισχαιμία 292;293 . δ- και κ-υποδοχείς έχουν βρεθεί σε συμπαθητικές νευρικές απολήξεις και γαγγλιακά κύτταρα στο μυοκάρδιο 288;294 . Τα οπιοειδή
φαίνεται να παρέχουν καρδιοπροστασία στην ισχαιμία, που μεσολαβείται από δκαι κ-υποδοχείς 295--297 . Επιπλέον τα ενδογενή οπιοειδή παίζουν ρόλο στη ρύθμιση
της αιμοδυναμικής ισορροπίας και καρδιοαγγειακής φυσιολογίας 298--301 .

Γαστρεντερικό σύστημα

Τα ενδογενή οπιοειδή παίζουν ρόλο στη ρύθμιση της

εντερικής κινητικότητας 302;303 και των εντερικών εκρίσεων 304 . Παρόλο που υποδοχείς οπιοειδών εκφράζονται εκτενώς σε όλο το γαστρεντερικό σύστημα οι δράσεις τους πέρα από την εντερική λειτουργία παραμένουν ως επι το πλείστον άγνωστες.

2.8.4

Ρόλος των οπιοειδών στη βιολογία των αστεροειδών κυττάρων

Η παρατήρηση ότι οι ασθενείς με πρωτοπαθή χολική κίρρωση έχουν αυξημένα
επίπεδα ενδογενών οπιοειδών οδήγησε αφενός στην υπόθεση ότι τα πεπτίδια αυτά
είναι εν μέρει υπεύθυνα για κάποιες από τις επιπλοκές της νόσου, αφετέρου στο
ερώτημα κατά πόσο τα ίδια τα οπιοειδή παίζουν ρόλο στην παθοφυσιολογία της
ηπατικής ίνωσης 305;306 .
Περαιτέρω έρευνες έδειξαν ότι η ναλτρεξόνη αμβλύνει την ινωτική αντίδραση
σε μοντέλα χολοστατικής ίνωσης σε πειραματόζωα 307;308 . Στα πειραματόζωα στα
οποία χορηγήθηκε ναλτρεξόνη υπήρχε ελαττωμένος αριθμός ενεργοποιημένων
αστεροειδών κυττάρων, λιγότερη ίνωση και ελαττωμένη δράση της MMP-2. Ως
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ένας πιθανός μηχανισμός δράσης προτάθηκε η παρεμπόδιση της επαγόμενης από
τα οπιοειδή ελάττωσης στα επίπεδα γλουταθειόνης των ηπατοκυττάρων. 308--310 .
Κατόπιν των παραπάνω παρατηρήσεων, το ερευνητικό ενδιαφέρον στράφηκε
στη συνέχεια στην ανίχνευση και χαρακτηρισμό των υποδοχέων οπιοειδών στα
αστεροειδή κύτταρα. Οι De Minicis και συν. 311 μελέτησαν την έκφραση μ-, δκαι κ-υποδοχέων στα ανενεργά και ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα καθώς
και το ενδοκυττάριο μονοπάτι μεταγωγής σήματος των υποδοχέων αυτών. Βρήκαν ότι τα αστεροειδή κύτταρα εκφράζουν και τους τρεις τύπους υποδοχέων και
ότι κατόπιν ενεργοποίησης η έκφραση των μ- και κ-υποδοχέων αυξάνεται, ενώ
των δ-υποδοχέων μειώνεται. Βρήκαν επίσης ότι η επίδραση με οπιοειδείς αγωνιστές προκάλεσε αύξηση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού καθώς επίσης και
αύξηση της παραγωγής κολλαγόνου τύπου Ι από τα κύτταρα αυτά. Διερευνώντας
το ενδοκυττάριο μονοπάτι μεταγωγής του σήματος από τους οπιοειδείς υποδοχείς
βρήκαν ότι οι ειδικοί αγωνιστές για κάθε έναν από τους υποδοχείς δεν αύξησε
την φωσφορυλίωση της JNK αλλά προκάλεσε αύξηση στη φωσφορυλίωση των
ERK1/2 και Akt. Επίσης και οι τρείς ειδικοί αγωνιστές προκάλεσαν φωσφορυλίωση της PKCα. Σε in vivo μελέτη μοντέλου τοξικής (DMN επαγόμενης) ηπατικής
ίνωσης παρατήρησαν ελάττωση της ίνωσης στα πειραματόζωα που χορηγήθηκε
ναλοξόνη.

2.9 Κανναβινοειδή και αστεροειδή κύτταρα του ήπατος
Οι ψυχοδραστικές, αγχολυτικές και αναλγητικές ιδιότητες των ελαίων του φυτού Cannabis sativa είναι γνωστές στον άνθρωπο εδώ και περισσότερο από τρείς
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χιλιετίες και το φυτό αυτό στις διάφορες μορφές του παραμένει το πιο ευρέως διαδεδομένο παράνομο ναρκωτικό στο δυτικό κόσμο. Παρόλο που σήμερα τα κανναβινοειδή και η φυσιολογία τους βρίσκονται στο επίκεντρο εκτενών μελετών και
μεταξύ άλλων υπόσχονται νέους φαρμακευτικούς στόχους στην καταπολέμηση
πολλών ασθενειών, η έρευνα πάνω στο αντικείμενο έχει ιστορία μόνο μερικών
δεκαετιών.
Η έντονα υδρόφοβη φύση των ουσιών αυτών οδήγησε αρχικά στη λανθασμένη
θεωρία ότι οι δράσεις τους οφείλονται απλά σε αποσταθεροποίηση της κυτταρικής μεμβράνης 312 . Ο προσδιορισμός της χημικής δομής της βασικής δραστικής
ουσίας, της Δ9 -τετραϋδροκανναβινόλης (THC) από τους Gaoni και Mechoulam
(1964) και η μετέπειτα παρατήρηση τους ότι μόνο το l-στερεοϊσομερές είναι βιοδραστικό 313 , οδήγησε στην απόρριψη της θεωρίας αυτής και άνοιξε το δρόμο για
την μετέπειτα έρευνα. Μελέτες με συνθετικούς κανναβινοειδείς αγωνιστές οδήγησαν στην ανακάλυψη το 1990 του πρώτου υποδοχέα κανναβινοειδών, του CB1 314
με έντονη έκφραση στον εγκέφαλο αλλά και μικρότερη έκφραση σε ορισμένους
περιφερικούς ιστούς, και τρία χρόνια αργότερα, του CB2 315 με έκφραση κυρίως
σε κύτταρα της περιφέρειας αλλά και πιο περιορισμένα, στον εγκέφαλο. Η ανακάλυψη του πρώτου ενδογενούς προσδέματος έγινε από τους Devane και συν. το
1992 316 . Παρόλο που ως σήμερα μόνο οι παραπάνω δύο υποδοχείς έχουν χαρακτηριστεί και κλωνοποιηθεί, φαρμακολογικά στοιχεία συνηγορούν στην ύπαρξη
ακόμη ενός ή περισσοτέρων υποδοχέων 317 .

Ενδοκανναβινοειδή
Τα ενδοκανναβινοειδή είναι παράγωγα του αραχιδονικού οξέως που συνθέτονται με αρχικό υπόστρωμα ορισμένα φωσφολιπίδια της κυτταρικής μεμβράνης.

62
Απαραίτητα υποστρώματα για τη σύνθεση ανανταμιδίου και 2-ΑG είναι η Ναραχιδονοϋλ-φωσφατιδυλεθανολαμίνη (NArPE) και η διακυλογλυκερόλες (DAGs)
με αραχιδονικό οξύ στη θέση 2 318--321 . Το συνθετικό μονοπάτι που ονομάζεται "μονοπάτι τρανσακυλίωσης-φωσφοδιεστεράσης" πραγματοποιείται σε δύο στάδια.
Απαραίτητο ένζυμο για το πρώτο στάδιο είναι η Ν-ακυλτρανσφεράση (NAT) και
για το δεύτερο η N-ακυλφωσφατιδυλαιθανολαμινική φωσφολιπάση D (NAPEPLD) 2 (Εικόνα 2.4).

Εκτός από το παραπάνω συνθετικό μονοπάτι, έχουν περιγραφεί δύο ακόμη μονοπάτια, το ένα εξαρτώμενο από τη δράση της φωσφολιπάσης C 322 και το άλλο
από τη φωσφοδιεστεράση GDE1 323 , οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι in vivo η
σύνθεση των ενδοκανναβινοειδών ακολουθεί πιθανότατα πολλαπλά, παράλληλα
μεταβολικά μονοπάτια το κάθένα από τα οποία ρυθμιζόμενο από ξεχωριστούς μηχανισμούς.

Η απενεργοποίηση των ενδοκανναβινοειδών πραγματοποιείται ουσιαστικά με
την υδρόλυση των αμιδικών ή εστερικών τους δεσμών και τα ένζυμα υπεύθυνα
για τη δράση αυτή είναι η αμιδική υδρολάση λιπαρών οξέων (FAAH) για το ανανταμίδιο 324 και η λιπάση της μονοακυλγλυκερόλης (MAGL) για την 2-AG 325;326 .
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Εικόνα 2.4: Συνθετικά μονοπάτια ανανταμιδίου (A) και 2-AG (B) 2

Ανανταμίδιο To πρώτο ενδογενές κανναβινοειδές που απομονώθηκε και χαρακτηρίστηκε ήταν η N-αραχιδονοϋλεθανολαμίνη (AEA) ή όπως αργότερα ονομάστηκε, ανανταμίδιο 316 . To ανανταμίδιο επιδεικνύει υψηλή συγγένεια για τον CB1
υποδοχέα και μικρότερη για τον CB2. Παράγεται σχεδόν σε όλους τους ιστούς 327 .

2-AG

Λίγο μετά την ανακάλυψη του ανανταμιδίου ακολούθησε η παρατήρηση

ότι ένας ήδη γνωστός ενδογενής μεταβολίτης, η 2-αραχιδονοϋλ-γλυκερόλη (2AG) εμφανίζει υψηλή συγγένεια τόσο για τον CB1 όσο και για τον CB2 υποδοχέα. 328;329 . Μαζί με το ανανταμίδιο αποτελούν τα σημαντικότερα και πιο καλά
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μελετημένα ενδοκανναβινοειδή. Αντίθετα από το ανανταμίδιο, παράγεται κυρίως
στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Άλλα ενδοκανναβινοειδή

Άλλα ενδογενή εικοσανοειδή παράγωγα με δράση

κανναβινοειδούς αγωνιστή που έχουν περιγραφεί είναι ο 2-αραχιδονοϋλ-γλυκερολαιθέρας (2-AGE ή νολαδινικός αιθέρας) 330 , η Ν-αραχιδονοϋλ-ντοπαμίνη (NADA) 331;332 ,
και η βιροδαμίνη 333 . Ο 2-AGE εμφανίζει υψηλότερη συγγένεια για τον CB1 από
ότι για τον CB2 υποδοχέα 330;334 και δρα επίσης ως μερικός αγωνιστής του διαύλου
TRPV1 335 . H NADA δρα ως αγωνιστής του CB1 υποδοχέα και είναι πολύ ισχυρός
αγωνιστής του TRPV1 332 . H βιροδαμίνη είναι ανταγωνιστής του CB1 και αγωνιστής του CB2 υποδοχέα.

Υποδοχείς κανναβινοειδών
Οι υποδοχείς κανναβινοειδών ανήκουν στην οικογένεια των υποδοχέων συζευγμένων με G-πρωτεΐνες. Έχουν μικρή ομολογία, περίπου 44%, παρ όλες τις
ομοιότητες στη δράση τους. Το διαμεμβρανικό τμήμα θεωρείται ότι είναι αυτό
που δεσμεύει τους αγωνιστές 336 . Και οι δύο υποδοχείς είναι συζευγμένοι με Gαi/o
πρωτεΐνες. H ενδοκυττάρια σηματοδότηση τους είναι εντυπωσιακά πολύπλοκη
και αντικείμενο έντονου ερευνητικού ενδιαφέροντος.
Διαφορετικοί αγωνιστές έχουν την ικανότητα να ενεργοποιούν διαφορετικά
ενδοκυττάρια μονοπάτια σηματοδότησης και επιδεικνύουν επιλεκτικότητα για συγκεκριμένους υπότυπους G πρωτεΐνης. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι οι υποδοχείς φαίνεται
να διαθέτουν διαφορετικά τμήματα πρόσδεσης για διαφορετικούς αγωνιστές 337 .
Άλλη μια εντυπωσιακή ιδιότητα των υποδοχέων είναι η έλλειψη συσχέτισης μεταξύ της πυκνότητας των υποδοχέων και της αποτελεσματικότητας πρόσδεσης
των G-πρωτεϊνών 338 το οποίο ενδεχομένως εξηγεί πως σημαντικές δράσεις προ-
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κύπτουν από την διέγερση περιοχών με πολύ αραιή έκφραση υποδοχέων CB1 στον
εγκέφαλο, όπως ο υποθάλαμος 339 ή το εγκεφαλικό στέλεχος 340 .
Παρόλο που οι συγκεκριμένοι υπότυποι (i/o) G-πρωτεΐνης συνήθως προκαλούν αναστολή της αδενυλικής κυκλάσης, τα κανναβινοειδή μπορούν επίσης να
διεγείρουν τις ισομορφές 2, 4 και 7 μέσω της απελευθέρωσης των βγ υπομονάδων 341 . Ενεργοποίηση της αδενυλικής κυκλάσης έχει παρατηρηθεί επίσης όταν
διεγείρεται ταυτόχρονα ο CB1 και ο ντοπαμινεργικός υποδοχέας D2 342 , πράγμα
που ενδεχομένως οφείλεται σε ετεροδιμερισμό των δύο υποδοχέων 343 . Υπάρχουν
επίσης ενδείξεις ότι οι υποδοχείς κανναβινοειδών μπορούν να συζευγνύονται με
Gq/11 πρωτεΐνες υπό το ερέθισμα συγκεκριμένων αγωνιστών 344 , ιδιότητα που θεωρείται ότι διευκολύνεται από τον διμερισμό των υποδοχέων.
Οι υποδοχείς κανναβινοειδών παίζουν ρόλο στη ρύθμιση της λειτουργίας ιονικών διαύλων. Μπορούν να αναστέλλουν διάφορους τύπους διαύλων ασβεστίου 345;346
και ενεργοποιούν ορισμένους διαύλους καλίου 347 . Μπορούν να διεγείρουν και τις
τρεις οικογένειες MAP κινασών, συμπεριλαμβανομένων των p44/42 348;349 , p38 350;351 ,
JUN-terminal kinase 351;352 και ενεργοποιούν το μονοπάτι της PI3K 353 .

Δράσεις των ενδοκανναβινοειδών
Τα ενδοκανναβινοειδή και οι δράσεις τους είναι στο επίκεντρο έντονου ερευνητικού ενδιαφέροντος. Οι θεραπευτικές δυνατότητες που ανοίγονται σήμερα 354
ήταν ασύλληπτες πριν από μερικές δεκαετίες, ενώ η έρευνα είναι ακόμη σε πολύ
πρώιμα στάδια. Μερικές από τις πιο καλά περιγεγραμμένες δράσεις τους αναφέρονται παρακάτω, ανά σύστημα.

Νευρικό σύστημα

Γρήγορα μετά την ανακάλυψή του, το ανανταμίδιο χαρακτη-

ρίστηκε ως πρώτης τάξεως νευριοδιαβιβαστής 318;355 . Το σύστημα των ενδοκαν-
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ναβινοειδών έχει πλήθος λειτουργιών στο κεντρικό και στο περιφερικό νευρικό
σύστημα. Από τις πιο καλά μελετημένες είναι η ρύθμιση της συναπτικής πλαστικότητας 356 , η τροποποίηση της απάντησης στο στρες 357--362 , η ρύθμιση της διατροφικής συμπεριφοράς και της ενεργειακής ομοιόστασης 363;364 η επεξεργασία
κεντρικών και περιφερικών σημάτων πόνου 365;366 καθώς και ο ρόλος τους στις
γνωσιακές λειτουργίες και τη συμπεριφορά 367;368 . Ολοένα αυξανόμενος όγκος δεδομένων εμπλέκουν το σύστημα των ενδοκανναβινοειδών σε ένα πλήθος νευρολογικών 369--372 και ψυχιατρικών διαταραχών 373 .

Γαστρεντερικό σύστημα

Υποδοχείς CB1 έχουν περιγραφεί στο ήπαρ και ένας

από τους ρόλους τους είναι η λιπογένεση 374 . Οι CB2 υποδοχείς φαίνεται να παίζουν ρόλο στην κινητικότητα του εντέρου 375 .

Καρδιαγγειακό σύστημα

Υποδοχείς CB1 υπάρχουν στο αγγειακό ενδοθήλιο 351 .

Αγωνιστές των CB1 υποδοχέων προκαλούν ελάττωση της αρτηριακής πίεσης 376--378 ,
αλλά ο ακριβής μηχανισμός είναι πολύπλοκος και περιλαμβάνει δράση στα ίδια
τα αγγεία 346;378;379 , το μυοκάρδιο 380--382 , καθώς και επίδραση στο κεντρικό 383;384
και περιφερικό νευρικό σύστημα 385--388 . Στο μυοκάρδιο, CB1 υποδοχείς μεσολαβούν αρνητική ινότροπη δράση 380 και μέσω της δράσεις των κανναβινοειδών
στον TRPV1 υποδοχέα προκαλούν αρνητική χρονότροπη δράση 389 . Επίσης, οι
CB1 υποδοχείς φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην ισχαιμική προρύθμιση
(ischemic preconditioning) 390;391 , ενώ η ενεργοποίηση των CB2 υποδοχέων φαίνεται να επιβραδύνει την ανάπτυξη της αθηρωματικής πλάκας 392;393 .

Ανοσοποιητικό σύστημα

Τόσο CB1 όσο και CB2 υποδοχείς εκφράζονται σε

κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος και το σύστημα των ενδοκανναβινοει-
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δών μεσολαβεί σημαντικές ανοσορρυθμιστικές δράσεις 394 . H έκφραση των υποδοχέων κανναβινοειδών στα κύτταρα του ανοσοποιητικού τροποποιείται κατά την
ενεργοποίησή τους από κυτταροκίνες ή βακτηριακά προϊόντα όπως ο LPS τα
οποία επίσης επάγουν τα ενζυμικά συστήματα υπεύθυνα για τη σύνθεση των ενδοκανναβινοειδών. Η ως τώρα έρευνα έχει καταδείξει κυρίως αντιφλεγμονώδεις
δράσεις των ενδοκανναβινοειδών. Οι δράσεις τους είναι πολύπλοκες και περιλαμβάνουν τροποποίηση της έκφρασης κυτταροκινών όπως TNF-α, IL-12, IL-1, IL6, IL-10 και χημειοκινών όπως CCL2, CCL5, CXCL8 και CXCL10, τροποποίηση
της σηματοδότησης μέσω αδενοσίνης 395 , τροποποίηση της έκφρασης μορίων προσκόλλησης όπως ICAM-1 και P-selectin, ρύθμιση της μετανάστευσης, του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και της απόπτωσης 394;396;397 .

Ρόλος των ενδοκανναβινοειδών στη βιολογία των αστεροειδών κυττάρων
Μέχρι τώρα μελέτες έχουν δείξει ότι στο ήπαρ υπό φυσιολογικές συνθήκες εκφράζεται σε μικρή αλλά βιολογικά σημαντική ποσότητα υποδοχείς CB1 374;398--402 .
Συγκεκριμένα, CB1 υποδοχείς εκφράζονται στα ηπατοκύτταρα 400--402 , στα ενδοθηλιακά κύτταρα των κολποειδών 403--406 και στα αστεροειδή κύτταρα 407 . CB2
υποδοχείς δεν ανιχνεύονται σε φυσιολογικές συνθήκες, αλλά εκφράζονται στον
ηπατοκυτταρικό καρκίνο 408 , στην πρωτοπαθή χολική κίρρωση 409 , στην NAFLD
(μη αλκοολική λιπώδη διήθηση) 410 , στην ηπατική ίνωση 411 και κατά την ηπατική
αναγέννηση 412 .
Στο κιρρωτικό ήπαρ παρατηρούνται αυξημένα επίπεδα ανανταμιδίου στη συστημική κυκλοφορία αλλά παραδόξως οχι στις ηπατικές φλέβες ή το ηπατικό παρέγχυμα, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι δεν είναι το ήπαρ το σημείο παραγωγής
τους 413 . Κύρια πηγή ενδοκανναβινοειδών θεωρούνται τα μακροφάγα στα οποία η
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σύνθεση ανανταμιδίου επάγεται από τον LPS και άλλα βακτηριακά προϊόντα 414;415
που ως γνωστόν είναι αυξημένα στους κιρρωτικούς ασθενείς ως αποτέλεσμα αυξημένης βακτηριακής μετακίνησης.

Στο ινωτικό ήπαρ, η επίδραση με THC καταστέλλει τον πολλαπλασιασμό και
επάγει απόπτωση στα ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα μέσω των CB2 υποδοχέων 411 πράγμα που προσδίδει στους υποδοχείς αυτούς πιθανή αντιινωτική και
ηπατοπροστατευτική δράση 416 . Μελέτες ηπατικής ίνωσης σε CB2(-/-) ποντικούς
έδειξαν σημαντικά μεγαλύτερη απάντηση σε προϊνωτικά ερεθίσματα 411 . Σε κιρρωτικούς αρρουραίους, η χρόνια χορήγηση του ειδικού CB2 αγωνιστή JWH-133
ελάττωσε τους κυτταρικούς δείκτες ίνωσης 417 . Παραδόξως, η χρήση κάνναβης
από ασθενείς με ηπατίτιδα C προήγαγε την ηπατική ίνωση 418 . Από την τελευταία
παρατήρηση δημιουργήθηκε η υπόθεση ότι η ενεργοποίηση των CB1 υποδοχέων
ευθύνονταν για το προϊνωτικό αποτέλεσμα το οποίο υποστηρίζεται από τις παρατηρήσεις ότι τα ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα εκφράζουν CB1. H γενετική ή φαρμακολογική εξάλειψη των CB1 υποδοχέων σχετίζεται με ελάττωση
των ινωτικών δεικτών σε μοντέλα ηπατικής ίνωσης από τετραχλωράνθρακα σε
πειραματόζωα 407;419 .

Από τις παραπάνω μελέτες προκύπτει το συμπέρασμα ότι το σύστημα των
ενδογενών καναβινοειδών είναι δυνητικός στόχος για μελλοντικές φαρμακευτικές
παρεμβάσεις στην ηπατική ίνωση, με ενδεχόμενους στόχους την ενεργοποίηση
με ειδικούς αγωνιστές CB2 υποδοχέων στο ήπαρ, τον φαρμακευτικό αποκλεισμό
των προϊνωτικών CB1 υποδοχέων ή την διαμεσολάβηση για την ελάττωση της
σύνθεσης του ισχυρού αγωνιστή του CB1, ανανταμιδίου.
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2.10

Mελλοντικοί θεραπευτικοί στόχοι στην ηπατική
ίνωση

Παρά τη σημαντική πρόοδο στην κατανόηση των κυτταρικών και μοριακών
μηχανισμών της ηπατικής ίνωσης, σήμερα υπάρχει πολύ περιορισμένος αριθμός
αντι-ινωτικών φαρμάκων για τη θεραπεία ασθενών με νόσο σε προχωρημένα στάδια. Αναστροφή της ίνωσης για παράδειγμα παρατηρείται σε ορισμένους ασθενείς
με ηπατίτιδα C υπο θεραπεία με ιντερφερόνη 420 αλλά πολλοί ασθενείς δεν απαντούν σ' αυτή τη θεραπεία και αναπτύσσουν κίρρωση. Διάφορα σκευάσματα όπως
μαλοτιλάτη 421 και κολχικίνη 422 δοκιμάστηκαν στο παρελθόν, με μάλλον απογοητευτικά αποτελέσματα.
H κατανόηση της βιολογίας των αστεροειδών κυττάρων και του ρόλου τους
στην παθοφυσιολογία της ηπατικής ίνωσης και αναγέννησης προσφέρει νέους
στόχους για μελλοντική φαρμακευτική αντιμετώπιση της ίνωσης στα χρόνια ηπατικά νοσήματα. Ιδανικά, η αντι-ινωτική θεραπεία θα είναι ειδική για το ήπαρ και
θα στρέφεται κατά των προϊνωτικών μηχανισμών στοχεύοντας την εναπόθεση θεμέλιας ουσίας, προάγοντας την αποδόμηση του ινώδους ιστού και αναδόμηση της
θεμέλιας ουσίας, την αναστολή της ενεργοποίησης των αστεροειδών κυττάρων ή
την μετάβαση των ενεργοποιημένων κυττάρων σε ανενεργά, καθώς και την απόπτωση τους. Ενδεχόμενοι μοριακοί στόχοι αποτελούν μεταξύ άλλων ο TGF-β, ο
PPAR-γ και τα ενδοκυττάρια σηματοδοτικά μονοπάτια τους.
Διάφοροι παράγοντες όπως οι προαναφερθέντες μαλοτιλάτη και κολχικίνη, η
κουρκουμίνη και σιλυμαρίνη έχουν δείξει αποτελεσματικότητα in vitro και σε μοντέλα ίνωσης σε πειραματόζωα 422;423 . Νεότερος στόχος είναι η ανάπτυξη siRNA
με σκοπό την αποσιώπηση γονιδίων-κλειδιών στην ηπατική ίνωση. Η ανάπτυξη
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siRNA και εν συνεχεία shRNA εναντίον του υποδοχέα TGF-β προκάλεσε αποτελεσματικό knock-down του υποδοχέα με επακόλουθη ελάττωση παραγωγής προφλεγμονωδών κυτταροκινών, κολλαγόνου τύπου 1 και TIMP-1, υπονοώντας την
ενδεχόμενη κλινική αποτελεσματικότητα των siRNAs και shRNAs στην ηπατική
ίνωση 424 .
Υποσχόμενες επίσης είναι μελέτες με micro-RNA (miRNA). Τα μόρια αυτά είναι μικρά ενδογενή μόρια RNA που ρυθμίζουν τη μεταγραφική ή μετα-μεταγραφική
έκφραση γονιδίων στοχεύοντας μη-κωδικοποιητικές περιοχές μεταγραφημάτων
mRNA 425;426 . Μελέτη του miRNA miR-29 σε ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα έδειξε ότι του μόριο αυτό μπορεί να προκαλεί αναστολή της σύνθεσης PDGFC και IGF και ότι η ενεργοποίηση του αστεροειδούς κυττάρου σχετίζεται με υποέκφραση του miR-29 427 . Το αντικείμενο της επέμβασης στη γονιδιακή έκφραση
με miRNA βρίσκεται ακόμη σε εμβρυϊκό στάδιο αλλά έχει ήδη προκαλέσει πολύ
μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον και υπόσχεται επανάσταση στην φαρμακολογική
θεραπεία χρόνιων νοσημάτων και μέχρι πρότινος αθεράπευτων γενετικών νοσημάτων όχι μόνο του ήπατος αλλά οποιουδήποτε οργάνου και συστήματος.

3

Αυξητικοί παράγοντες και
αστεροειδή κύτταρα

Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο ένα πλήθος αυξητικών παραγόντων
παίζουν σπουδαίο ρυθμιστικό ρόλο στις λειτουργίες τόσο των ανενεργών όσο και
των ενεργοποιημένων αστεροειδών κυττάρων του ήπατος. Σ' αυτό το κεφάλαιο
εξετάζουμε σε βάθος τους δύο σημαντικότερους από αυτούς: τον αυξητικό παράγοντα προερχόμενο από αιμοπετάλια (PDGF) και τον μεταμορφωτικό αυξητικό
παράγοντα β (TGF-β). Εξετάζουμε επίσης και μία ακόμη κυτταροκίνη με σημαντικό ρόλο σε πολλές χρόνιες ηπατικές νόσους, τον παράγοντα νέκρωσης όγκων-α
(TNF-α).
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3.1 Μεταμορφωτικός αυξητικός παράγοντας β (TGFβ)
Ο TGF-β είναι κεντρικής σημασίας αυξητικός παράγοντας για την εμβρυογένεση, ανάπτυξη και ωρίμανση των ιστών και τη διαφοροποίηση των κυττάρων σε
όλα τα θηλαστικά. Έχει ευρύτατο φάσμα βιολογικών λειτουργιών και παράγεται
από πλήθος κυττάρων σε όλους τους ιστούς. Όλα τα ανθρώπινα κύτταρα απαντούν
στην επίδραση αυτού του παράγοντα. Ως αποτέλεσμα, εμπλέκεται στην παθοφυσιολογία πλήθους ασθενειών από όλα τα όργανα και συστήματα. Ως εκ τούτου, η
κυτταροκίνη αυτή και το σηματοδοτικό μονοπάτι μέσω του οποίου ενεργεί είναι
αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης για την εξεύρεση πιθανών θεραπευτικών στόχων έναντι των νοσημάτων αυτών. Έχει όπως είδαμε σε προηγούμενα κεφάλαια
κεντρικό ρόλο στην παθοφυσιολογία της ηπατικής ίνωσης και στη βιολογία των
αστεροειδών κυττάρων.

3.1.1 Χημική δομή και ισομορφές
Ο TGF-β ανήκει σε μια μεγάλη οικογένεια συγγενών μορίων με περισσότερα
από 30 μέλη, που μπορούν να χωριστούν σε δύο υποοικογένειες. Παράγοντες όπως
οι ακτιβίνες, nodals, lefty, μυοστατίνη και ο TGF-β ανήκουν στη μία υποοικογένεια, ενώ οι μορφοποιητικές πρωτεΐνες οστού (BMPs), η αντι-μυλλεριανή ορμόνη
(ΑΜΗ) καθώς και πλήθoς άλλων αυξητικών και διαφοροποιητικών παραγόντων
(GDFs) συγκαταλέγονται στην άλλη υποοικογένεια 428;429 . Οι ακτιβίνες, BMPs,
GDFs, AMH και nodals παίζουν ρόλο στη διαφοροποίηση των πολυδύναμων εμβρυϊκών κυττάρων, το σχηματισμό του άξονα του σώματος, την δεξιά-αριστερή
συμμετρία και την οργανογένεση. Στον ενήλικο οργανισμό έχουν πλήθος άλλων

73
λειτουργιών όπως ρύθμιση της ανάπτυξης και επιδιόρθωσης των οστών (BMPs),
αναστολή της ανάπτυξης των μυών (myostatin) και ρύθμιση της λειτουργίας των
γονάδων (ακτιβίνη, GDF9).
Στα θηλαστικά ο TGF-β υπάρχει σε τρείς ισομορφές: TGF-β1, -β2 και -β3. Ο
TGF-β1 είναι πολυπεπτίδιο με 390 αμινοξέα ενώ οι TGF-β2 και -β3 έχουν 412
αμινοξέα έκαστος. Οι τρείς μορφές εμφανίζουν υψηλού βαθμού ομολογία. Η ισομορφή με πιο ευρεία κατανομή, σε μεγαλύτερη αφθονία και κατ'επέκταση πιο
καλά μελετημένη, είναι ο TGF-β1. O TGF-β παράγεται από πλήθος κυττάρων,
μεταξύ άλλων επιθηλιακών, μακροφάγων, αιμοπεταλίων και κυττάρων μεσεγχυματικής προέλευσης.

3.1.2 Σύνθεση, έκκριση και ενεργοποίηση του TGF-β
O TGF-β συντίθεται ως ομοδιμερής προ-πρωτεΐνη και το διμερές προπεπτίδιο
διαχωρίζεται ενδοκυττάρια από τον TGF-β. Το ελέυθερο προπεπτίδιο έχει υψηλή
συγγένεια για τον ΤGF-β τον οποίο και προσδένει με μη ομοιοπολικούς δεσμούς.
O TGF-β δεν μπορεί να αλληλεπιδράσει με τον υποδοχέα του σ'αυτή τη μορφή
και για το λόγο αυτό το σύμπλοκο ονομάζεται "small latent complex" (SLC) και
το προπεπτίδιο ονομάζεται "latency associated protein" (LAP). To LAP διμερές
είναι συνήθως συνδεδεμένο με δισουλφιδικούς δεσμούς με ένα δεύτερο πεπτίδιο που ονομάζεται "latent transforming growth factor-β binding protein" (LTBP)
και αυτή η τριμοριακή δομή ονομάζεται "large latent complex" (LLC). Ο TGF-β
εκκρίνεται από το κύτταρο σ' αυτή τη μορφή τριπεπτιδικού συμπλόκου. Η αποδέσμευση του TGF-β από το LLC έχει σημαντικό ρυθμιστικό ρόλο στη βιολογική
δράση του TGF-β. 430 . Τέσσερις ισομορφές LAP έχουν περιγραφεί (LAP-1, -2, -3,
-4) 431 . Μεταλλάξεις των LAP ή LTBP μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές στη
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σηματοδότηση του TGF-β 432 .
Ενεργοποίηση του TGF-β μπορεί να πραγματοποιηθεί με επίδραση οξέος 433 ,
με επίδραση ενεργών ριζών οξυγόνου (ROS) 434 και με επίδραση ειδικών ενζύμων.
Στα ένζυμα που μπορούν να ενεργοποιούν το LLC σύμπλοκο ελευθερώνοντας
τον ενεργό TGF-β ανήκουν η θρομβοσπονδίνη-1 (TSP-1) 435 , οι μεταλλοπρωτεάσες θεμέλιας ουσίας (MMPs) όπως MMP-2 και MMP-9 436 και πρωτεάσες του
πλάσματος με σημαντικότερη την πλασμίνη 437 . Επίσης, ο TGF-β μπορεί να απελευθερώνεται από το σύμπλοκο μέσω αλληλεπίδρασης με ιντεγκρίνες και συγκεκριμένα ιντεγκρίνες που περιέχουν την αV άλυσο 438 .

3.1.3 Υποδοχείς του TGF-β
Ως σήμερα έχουν αναγνωριστεί 3 μεμβρανικοί υποδοχείς TGF-β (TGFR-I, -II,
-III). O TGFR-III δεν αποτελεί υποδοχέα με την αυστηρή έννοια καθώς δεν προκαλεί ενδοκυττάρια σηματοδότηση. Πρόκειται για μια μεμβρανική πρωτεογλυκάνη θειϊκής ηπαράνης/θειϊκής χονδροϊτίνης η οποία προσδένει TGF-β και άλλα
προσδέματα αυξάνοντας έτσι τοπικά τη συγκέντρωσή τους στην επιφάνεια του
κυττάρου και διευκολύνοντας την αλληλεπίδραση με τους TGFR-I και -II. Οι δύο
τελευταίοι είναι πρωτεΐνες αποτελούμενες από περίπου 500 αμινοξέα. Το N- άκρο
βρίσκεται στην εξωκυττάρια πλευρά της μεμβράνης και το C- άκρο βρίσκεται ενδοκυττάρια και έχει δράση κινάσης σερίνης/θρεονίνης 439 . Στους ανθρώπους κωδικοποιούνται 7 διαφορετικές μορφές TGFR-I και 5 μορφές TGFR-II. Οι TGFR-I
και -ΙΙ σχηματίζουν ομοδιμερή ή ετεροδιμερή με άλλους υποδοχείς και ενεργοποιούνται από μεγάλο αριθμό διαφορετικών προσδεμάτων 440 .
Ενεργοποίηση Η πρόσδεση του TGB-β (ή άλλων αγωνιστών) με τον TGFR-II
έχει σαν αποτέλεσμα την αλληλεπίδραση του τελευταίου με τον TGFR-I η οποία
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οδηγεί στη δημιουργία ενός ετεροτετραμερούς που αποτελείται από δύο TGFR-I
και δύο TGFR-II μόρια. Ο TGFR-II φωσφορυλιώνει τον TGFR-I με αποτέλεσμα
την ενεργοποίηση της δράσης κινάσης σερίνης/θρεονίνης του τελευταίου, καθώς
και την τροποποίηση αυτής της περιοχής σε περιοχή πρόσδεσης των πρωτεϊνών
Smad 429;441--443

3.1.4

Smads και ενδοκυττάριο μονοπάτι μεταγωγής του σήματος

Οι Smad είναι μικρές ενδοκυττάριες πρωτεΐνες που χαρακτηρίζονται από ομόλογες περιοχές στα N- και C- άκρα τους που ονομάζονται περιοχές ομολογίας
Mad (MH-1 και MH-2). Ένας ενδιάμεσος συνδέτης ενώνει τις περιοχές MH-1 και
MH-2. Η ενδιάμεση αυτή περιοχή μπορεί να επιστρατεύει λιγκάσες ουβικουιτίνης καθώς και να φωσφορυλιώνεται από κινάσες όπως MAPK και CDK 429 . Τρείς
ομάδες SMADs έχουν περιγραφεί:
1. Smads υποδοχέα (R-Smads) που περιλαμβάνει τα Smad-1, -2, -3, -5 και -8
2. Ο μεσολαβητής Smad-4
3. Ανασταλτικά Smads (I-Smads) που περιλαμβάνει τα Smad-6 και -7
Τα R-Smads προσδένονται απευθείας στον TGFR-I με τη βοήθεια διαμεσολαβητικών πρωτεϊνών όπως SARA και HGS. και αποτελούν ειδικά υποστρώματα
για φωσφορυλίωση από αυτόν. Τα Smad-2 και -3 είναι υποστρώματα του TGF-β
υποδοχέα 444--446 , ενώ τα Smad-1, -5 και -8 αποτελούν υποστρώματα των υποδοχέων BMP 447--450 . Μετά τη φωσωορυλίωση από τον TGFR-I τα R-Smads δημιουργούν σύμπλοκο με το Smad-4 451 και το ετεροδιμερές μετατοπίζεται στον πυρήνα.
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Tο Smad σύμπλοκο αλληλεπιδρά με πολλούς άλλους ενεργοποιητές ή καταστολείς γονιδίων που τροποποιούν την αλληλεπίδρασή του με συγκεκριμένες περιοχές εκκινητή σε εκατοντάδες γονίδια ρυθμίζοντας την έκφραση τους 441;452 . Έτσι
η κατάσταση έκφρασης αυτών των ενεργοποιητών ή καταστολέων στο κύτταρο
τροποποιεί την απάντηση του κυττάρου στο ερέθισμα του TGF-β με επιλεκτική
μεταγραφή ή καταστολή συγκεκριμένων γονιδίων. Τα ανασταλτικά Smads δρουν
διακόπτοντας την μέσω προσδέματος σηματοδότηση. Συγκεκριμένα το Smad-6
προσδένει το φωσφορυλιωμένο Smad-1 εμποδίζοντας την αλληλεπίδρασή του με
το Smad-4 και το Smad-7 προσδένεται στον ενεργοποιημένο υποδοχέα TGF-β και
εμποδίζει την πρόσδεση και ενεργοποίηση των R-Smads.

Σηματοδότηση ανεξάρτητη από Smad
Εκτός από το πιο πάνω περιγεγραμμένο σηματοδοτικό μονοπάτι ο TGF-β ενεργοποιεί πολλούς άλλους διαμεσολαβητές όπως MAPK, PI3K, TRAF6-TAK-p38/JNK,
Rho-Rock μεταξύ άλλων. Αυτοί οι μεσολαβητές με τη σειρά τους τροποποιούν τη
σηματοδότηση μέσω Smad.

3.1.5 Ο TGF-β στην ηπατική ίνωση
Από τις τρεις ισομορφές του TGF-β, μόνο ο TGF-β1 έχει βρεθεί ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην ηπατική ίνωση. Παράγεται κυρίως από ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα και κύτταρα Kupffer, ενώ τόσο τα ενδοθηλιακά κύτταρα όσο και
τα ηπατοκύτταρα συνεισφέρουν προάγοντας τη μετατροπή του ανενεργού TGFβ1 στην βιολογικά ενεργή του μορφή.
Η κυτταροκίνη αυτή παίζει κεντρικό ρόλο στην ίνωση. Προκαλεί απόπτωση
ηπατοκυττάρων, ενεργοποίηση και επιστράτευση φλεγμονωδών κυττάρων και λεμ-
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φοκυττάρων στο ήπαρ, διαφοροποίηση ενδογενών κυττάρων (ινοβλάστες, αστεροειδή κύτταρα, επιθηλιακά κύτταρα) σε μυοϊνοβλάστες που παράγουν θεμέλια
ουσία και προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες. Αναστέλλει την απόπτωση των ενεργοποιημένων αστεροειδών κυττάρων και την αποδόμηση της θεμέλιας ουσίας.
Αποτελεί το πιο πρώιμο και απαραίτητο ερέθισμα για την ενεργοποίηση και
διαφοροποίηση των αστεροειδών κυττάρων. Υπό το ερέθισμα του TGF-β1 τα
ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα και άλλα μυοϊνοβλαστικά κύτταρα παράγουν κολλαγόνο τύπου Ι, ΙΙΙ και IV, πρωτεογλυκάνες όπως διγλυκάνη και ντεκορίνη, γλυκοπρωτεΐνες όπως ινωδονεκτίνη, λαμινίνη, τενασίνη και γλυκοζαμινογλυκάνες, ελαττώνουν την παραγωγή MMPs και αυξάνουν την παραγωγή TIMPs.
Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι η έντονη αύξηση της έκφρασης υποδοχέων PDGF
στο ενεργοποιημένο αστεροειδές κύτταρο είναι εξαρτώμενη από τον TGF-β1 453 .
Μοντέλα ηπατικής ίνωσης στα οποία η παραγωγή TGF-β1 μπορούσε τεχνητά
να ανασταλεί στα πειραματόζωα έδειξαν ότι η ίνωση μπορούσε να σταματήσει
όταν σταματούσε η παραγωγή TGF-β1 454 . Η έκφραση TGF-β1 είναι αυξημένη
στο ινωτικό ήπαρ ασθενών και πειραματόζωων με κίρρωση και η συγκέντρωση
του TGF-β1 συσχετίζεται με το βαθμό της ίνωσης 455;456 .

3.2

Ο προερχόμενος από αιμοπετάλια αυξητικός παράγοντας (PDGF)

Ο PDGF είναι αυξητικός παράγοντας με ιδιαίτερα ισχυρή μιτογόνο δράση σε
κύτταρα μεσεγχυματικής προέλευσης όπως λεία μυικά κύττρα και νευρογλοιακά
κύτταρα. Στο αναπτυσσόμενο έμβρυο παίζει μεταξύ άλλων ρόλο στην οργανογένεση, με ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του προσωπικού κρανίου
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και των τριχοθυλάκων, την ανάπτυξη του πνεύμονα, του εντέρου, την αγγειογένεση και την ανάπτυξη των ολιγοδενδροκυττάρων. Στον ανεπτυγμένο οργανισμό
ρυθμίζει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και παίζει σημαντικό ρόλο στην αγγειογένεση, τη σπερματογένεση και την αναγέννηση κατεστραμμένων ιστών. Όπως
ο TGF-β, εμπλέκεται στην παθοφυσιολογία πολλών νοσημάτων όπως η συστηματική σκλήρυνση, η ηπατική ίνωση και σε διάφορους όγκους όπως τα κακοήθη
γλοιώματα του κεντρικού νευρικού συστήματος 457 .

3.2.1 Χημική δομή και ισομορφές
Ο PDGF περιγράφηκε ως αυξητικός παράγοντας που μπορούσε να προκαλεί
πολλαπλασιασμό σε καλλιεργημένους ινοβλάστες. Μετέπειτα μελέτες έδειξαν ότι
αποτελεί ισχυρότατο μιτογόνο για μεσεγχυματικής προέλευσης κύτταρα. 458;459 .
Απομονώθηκε σε καθαρή μορφή το 1979 460 . Αρχικά αναγνωρίστηκαν δύο ισομορφές, οι PDGF-A και -B προερχόμενες από διαφορετικά γονίδια. Δεκαετίες
αργότερα, με βάση μελέτες γονιδιακής ομολογίας, ανακαλύφθηκαν δύο ακόμη
ισομορφές, επίσης από διαφορετικά γονίδια, οι PDGF-C και -D.
H βιολογικά ενεργή μορφή του PDGF αποτελείται από δισουλφιδικά συνδεδεμένα ομοδιμερή Α-, Β-, C- και D- πεπτιδικών αλύσων, καθώς και το ετεροδιμερές
PDGF-AB.

3.2.2 Σύνθεση, έκκριση και ενεργοποίηση
Όλες οι ισομορφές PDGF παράγονται ως προ-πρωτεΐνες. Οι PDGF-AA, -BB
και -AB κόβονται από το προ-πεπτίδιο ήδη ενδοκυττάρια, μέσα στα εκκριτικά
κυστίδια, ενώ οι PDGF-CC και -DD εκκρίνονται στην ανενεργή τους μορφή. Η
ενεργοποίησή τους γίνεται έτσι εξωκυττάρια και παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθ-
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μιση της λειτουργίας των μορίων αυτών. Η ενεργοποίηση γίνεται με πρωτεόλυση
από πλασμίνη ή tPA για τον PDGF-CC ή uPA ή ματριπτάση (MT-Sp1) για τον
PDGF-DD 457;461--464 .

3.2.3

Οι υποδοχείς του PDGF

Δύο ξεχωριστοί υποδοχείς PDGF είναι γνωστοί σήμερα, o PDGFRα και ο
PDGFRβ. Οι δύο υποδοχείς έχουν παρόμοια δομή και αποτελούνται από ένα εξωκυττάριο τμήμα με 5 τομείς με δομή παρόμοια με αυτής των ανοσοσφαιρινών
(Ιg-like domains) και ένα ενδοκυττάριο τμήμα με περιοχές κινάσης το οποίο περιέχει χαρακτηριστικά ενδιάμεσα τμήματα περι τα 100 αμινοξέα χωρίς ομολογία
με κινάσες. Η σύνδεση με τον PDGF συμβαίνει κυρίως στους Ig-like domains 2
και 3. Η σύνδεση προκαλεί διμερισμό των υποδοχέων και η αλληλεπίδραση των
δύο υποδοχέων σταθεροποιείται χάρη στη δράση της Ig-like domain 4 465;466 . Οι
PDGF-AA, -AB, -BB και -CC προκαλούν τη δημιουργία ομοδιμερών υποδοχέων
αα ενώ οι PDGF-ΒΒ και -DD προκαλούν τη δημιουργία ββ ομοδιμερών και ο
PDGF-DD αβ ετεροδιμερών υποδοχέων. Οι διαφορετικές ισομορφές του υποδοχέα είναι δομικά και λειτουργικά συγγενείς και μέχρι σήμερα οι μικρές διαφορές
που έχουν περιγραφεί στη λειτουργία τους δεν φαίνεται να έχουν μεγάλη σημασία
στη φυσιολογία του κυττάρου.
Η ακριβής τρισδιάστατη δομή του υποδοχέα δεν είναι ακόμη πλήρως γνωστή
και τα γεγονότα που ακολουθούν την πρόσδεση του PDGF και προκαλούν την
ενεργοποίηση του υποδοχέα δεν είναι πλήρως κατανοητά. Παρόλα αυτά είναι γνωστό ότι η αλληλεπίδραση και διμερισμός των υποδοχέων είναι κρίσιμης σημασίας
για την ενδοκυττάρια μετάδοση του σήματος καθώς προκαλεί αυτοφωσφορυλίωση του υποδοχέα η οποία αφενός αλλάζει τη χωροδιάταξη του ενδοκυττάριου
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τμήματος του υποδοχέα και ενεργοποιεί την περιοχή κινάσης και αφετέρου δημιουργεί περιοχές πρόσδεσης για σηματοδοτικά μόρια περιέχοντα SH2- τομείς 457 .

3.2.4 Ενδοκυττάρια μεταγωγή του σήματος
Η ενεργοποίηση του υποδοχέα PDGF έχει σαν αποτέλεσμα την ενεργοποίηση
δράσης φωσφοτυροσινικής κινάσης αλλά και αναστολή της δράσης φωσφατασών. Η τελευταία φαίνεται να σχετίζεται με PDGF-εξαρτώμενη παραγωγή υπεροξειδίου του υδρογόνου 467 . Η οξείδωση ενός κρίσιμου υπολείμματος κυστεΐνης
φαίνεται να προκαλεί απενεργοποίηση της φωσφατάσης 468 .
Ήδη μέσα σε μερικά λεπτά από την αυτοφωσφορυλίωση του υποδοχέα στο
κύτταρο έχουν ενεργοποιηθεί πολλά σηματοδοτικά συστήματα. Μέλη τουλάχιστον 10 διαφορετικών οικογενειών πεπτιδίων με SH2- περιοχές προσδένονται σε
φωσφορυλιωμένα υπολείμματα του υποδοχέα PDGF. Αυτές περιλαμβάνουν κινάσες, όπως της οικογένειας Src, φωσφατάσες όπως η τυροσινική φωσφατάση
SHP-2, φωσφολιπάσες όπως PLC-γ, η ενεργοποιητική GTPαση του Ras καθώς
και μέλη της οικογένειας STAT. Επίσης στον υποδοχέα προσδένονται μόρια χωρίς ενζυματική δράση τα οποία σχηματίζουν συμπλέγματα ή τροποποιούν με άλλους τρόπους τη δράση άλλων σηματοδοτών. Παραδείγματα αποτελούν η p85 που
προσδένεται στην PI3K, η Grb2 που προσδένεται στο SOS1 το οποίο ενεργοποιεί
το Ras και κατ'επέκταση το Erk και το μονοπάτι των MAP-κινασών, και πλήθος
άλλων μορίων όπως Shc, Nck, Crk, GAB, κ.α. 457 .

3.2.5 Ο ρόλος του PDGF στην ηπατική ίνωση
Κύρια πηγή του PDGF στο ινωτικό ήπαρ είναι τα κύτταρα του Kupffer. Επίσης όμως παράγεται από ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα στα οποία και δρα
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αυτοκρινώς. Aποτελεί το ισχυρότερο μιτογόνο ερέθισμα για τους μυοϊνοβλάστες
και παρέχει ισχυρό αντι-αποπτωτικό σήμα στα ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα 187 . Επιπλέον τα κύτταρα αυτά εκδηλώνουν χημειοταξία υπό το ερέθισμα του
PDGF 178 .
H παραγωγή PDGF καθώς και του υποδοχέα του είναι αυξημένη στους ασθενείς με χρόνια ηπατική νόσο 469;470 . Νεότερα δεδομένα εμπλέκουν την αυξημένη
παραγωγή PDGF-C στο κιρρωτικό ήπαρ με την ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκινώματος 471 , εξηγώντας εν μέρει την αυξημένη επίπτωση αυτής της μορφής καρκίνου στους ασθενείς με κίρρωση.
Μελέτες με συνθετικούς αναστολείς του PDGF υποδοχέα σε πειραματικά μοντέλα ίνωσης έχουν δείξει ελάττωση ή καθυστέρηση της ίνωσης και της νεοαγγεογένεσης στο κιρρωτικό ήπαρ, ελάττωση της φλεγμονώδους διήθησης και της
αναδόμησης της θεμέλιας ουσίας 472--474 . Ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση ότι
οι παραπάνω δράσεις παρατηρούνται κυρίως όταν η αναστολή του PDGF υποδοχέων συμβεί στα αρχικά στάδια της ίνωσης, ενώ σε πιο προχωρημένα στάδια η
δεν έχει το ίδιο δραματικά αποτελέσματα 475 .

Ο ρόλος των φωσφοτυροσινικών φωσφατασών
Η ρύθμιση της δράσης των PDGF υποδοχέων βρίσκεται υπό στενό έλεγχο στο
φυσιολογικό κύτταρο. Πλήθος μηχανισμών έχουν αναγνωριστεί, άλλοι από τους
οποίους επαυξάνουν τη σηματοδότηση και άλλοι από τους οποίους αναστέλλουν
τη σηματοδότηση ή απενεργοποιούν τον υποδοχέα 457 .
Ένας από τους μηχανισμούς τροποποίησης του σήματος είναι μέσω φωσφοτυροσινικών φωσφατασών (pTyr-φωσφατάσες) οι οποίες αποφωσφορυλιώνουν
πολλά από τα υποστρώματα του PDGFR αλλά και τον ίδιο τον υποδοχέα, απενερ-
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γοποιόντας τον. Παραδείγματα τέτοιων φωσφατασών είναι οι PTP1B, TC-PTP,
PTPRJ/DEP-1, η SHP-1 και η SHP-2 457 . Οι pTyr-φωσφατάσες δρουν επαυξάνοντας ή αναστέλλοντας συγκεκριμένα μονοπάτια της ενδοκυττάριας σηματοδότησης, ρυθμίζοντας με αυτό τον τρόπο τη σηματοδότηση πλήθους υποδοχέων όπως ο
PDGFR και o IGFR. Δύο από τις πιο καλά μελετημένες είναι οι SHP-1 και SHP-2,
μέλη της οικογένειας φωσφατασών που περιέχουν ομολογίες Src-2.
H SHP-1 δρα κυρίως ως αρνητικός τροποποιητής του σήματος του PDGFR
ενώ η SHP-2 μπορεί να απενεργοποιεί τον υποδοχέα και έναν αριθμό υποστρωμάτων του, δρα όμως και αυξητικά για τα μονοπάτια Erk 1/2 και Akt 457;476 . Στα
αστεροειδή κύτταρα, η SHP-1 φαίνεται ότι δρα ανασταλτικά στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και η επίδραση με ουσίες που επάγουν την έκφρασή της όπως το
βοσουελλικό οξύ (φυσικό παράγωγο του φυτού Boswellia serrata) έχει συνεργιστική δράση με τον συνθετικό αναστολέα του PDGFR imatinib 476 .

3.3 Ο παράγοντας νέκρωσης όγκων-α (TNF-α)
O TNF-α είναι μία από τις σημαντικότερες κυτταροκίνες στη ρύθμιση της ανοσολογικής απάντησης στη φλεγμονή. Παίζει βασικό ρόλο στην ενεργοποίηση των
μακροφάγων και λεμφοκυττάρων αλλά έχει πλήθος άλλων λειτουργιών μεταξύ
των οποίων η προαγωγή της απόπτωσης αλλά και της διαφοροποίησης και του
κυτταρικού πολλαπλασιασμού υπο ορισμένες συνθήκες. Εμπλέκεται στην παθοφυσιολογία πολλών χρόνιων νοσημάτων όπως μεταξύ άλλων η ρευματοειδής αρθρίτιδα, οι φλεγμονώδεις εντεροπάθειες αλλά και πολλά χρόνια ηπατικά νοσήματα.
Η ύπαρξη ενός διαλυτού παράγοντα με την ιδιότητα να ενισχύει την ανοσολογική απάντηση απέναντι σε κακοήθεις όγκους είχε αναγνωριστεί ήδη προ 100 χρό-
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νων από τον ιατρό William B Coley. To 1975 αναγνωρίστηκε από τους Carwell και
συν. μία διαλυτή κυτταροκίνη η οποία παράγεται κατόπιν ενεργοποίησης του ανοσοποιητικού συστήματος και η οποία έχει τη δυνατότητα να προκαλεί ισχυρή κυτταροτοξικότητα σε πολλές καρκινικές κυτταρικές σειρές και νέκρωση όγκων σε
πειραματόζωα. Η κυτταροκίνη αυτή ονομάστηκε "παράγοντας νέκρωσης όγκων".
Tο 1984 με κλωνοποίηση του cDNA του TNF αναγνωρίστηκε η δομική και λειτουργική ομολογία με την λεμφοτοξίνη (LT) α. Αργότερα περιγράφηκαν δύο υποδοχείς του TNF και αναγνωρίστηκε ότι ο TNF είναι το πρωτότυπο μέλος μιας μεγάλης οικογένειας κυτταροκινών, της οικογένειας των TNF προσδεμάτων 477;478 .

3.3.1

Σύνθεση και χημικές μορφές

Στην αρχική του μορφή, ο TNF-α παράγεται ως μια μεμβρανική πρωτεΐνη
26kDa (tmTNF-α). H διαλυτή μορφή του (sTNF-α) είναι 17kDa και παράγεται με
τη δράση μιας εξωκυττάριας μεταλλοπρωτεϊνάσης, του μετατρεπτικού ενζύμου
του TNF-α (TACE; ADAM17) 479--481 . H μεμβρανική μορφή του TNF-α λειτουργεί επίσης ως προσδέτης για τον υποδοχέα του TNF ή και ως υποδοχέας, μεταγάγοντας εξωκυττάρια σήματα στο κύτταρο 482 . Και οι δύο μορφές είναι βιολογικά
ενεργές και η μεμβρανική μορφή είναι δραστικότερη. Στην ενεργή τους μορφή
σχηματίζουν ομοτριμερή με χαρακτηριστική κωνική μορφή 483 .
O TNF-α παράγεται κυρίως από μακροφάγα και T-λεμφοκύτταρα αλλά πολλά
άλλα κύτταρα μπορούν να παράγουν την κυτταροκίνη αυτή όπως ουδετερόφιλα,
NK-κύτταρα, Β-λεμφοκύτταρα, κερατινοκύτταρα, λιποκύτταρα, λεία μυϊκά κύτταρα, ενδοθηλιακά κύτταρα, κ.α. 478 .
Ισχυρό ερέθισμα για την παραγωγή του είναι η ενδοτοξίνη των Gram αρνητικών βακτηρίων (λιποπολυσακχαρίτης, LPS) αλλά παράγεται επίσης από πλήθος
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άλλων ερεθισμάτων όπως IL-1, IFN-γ, GM-CSF, TGF-β, ιικά και μυκωτικά αντιγόνα, εντεροτοξίνες, το C5a κλάσμα του συμπληρώματος, ανοσοσυμπλέγματα,
καθώς και υπό το ερέθισμα του ίδιου του TNF-α μέσω αυτοκρινών μηχανισμών.
Η παραγωγή του ελαττώνεται από την IL-4 και άλλους παράγοντες που ελαττώνουν το επίπεδο του ενδοκυττάριου cAMP 478;484;485 .
H σύνθεση της κυτταροκίνης αυτής γίνεται πάντοτε κατόπιν ερεθισμού, δεν
υπάρχει απόθεμα υπο φυσιολογικές συνθήκες στα κύτταρα, και υπό φυσιολογικές
συνθήκες δεν υπάρχουν συνήθως ανιχνεύσιμα επίπεδα της στο αίμα 486 . H σύνθεση
ελέγχεται σε μεταγραφικό, μεταφραστικό και μετα-μεταφραστικό επίπεδο και η
παραγωγή TNF-α προκαλεί τη μεταγραφή αντιφλεγμονωδών παραγόντων όπως
IL-10, κορτικοστεροειδή και προστανοειδή, οι οποίοι με τη σειρά τους ασκούν
αρνητική ρύθμιση στην περερταίρω παραγωγή TNF-α 478 .

3.3.2 Οι υποδοχείς του TNF-α
Δύο υποδοχείς έχουν περιγραφεί για τον TNF-α: ο TNFR-I (CD120a, p55/60),
πρωτεΐνη 55/60 kDa και ο TNFR-II (CD120b, p75/80), πρωτεΐνη 75/80 kDa. Ανήκουν στην υπεροικογένεια των TNFR υποδοχέων χαρακτηριστικό των οποίων είναι μία πλούσια σε κυστεΐνη εξωκυττάρια περιοχή πρόσδεσης με περίπου 28%
ομολογία μεταξύ των διαφόρων μελών της υπεροικογένειας 487 . Το ενδοκυττάριο
τμήμα των TNFR-I και -II αντίθετα δεν παρουσιάζει ομολογία ούτε και εμφανίζει εγγενή ενζυματική δράση. Και οι δύο δεσμεύουν τόσο μεμβρανικό όσο και
διαλυτό TNF-α αλλά ο TNFR-II ενεργοποιείται πλήρως μόνο από τον μεμβρανικό TNF-α. Οι δύο υποδοχείς ενεργοποιούν διαφορετικά μονοπάτια μεταγωγής
σήματος 488;489 . Και οι δύο υποδοχείς μπορούν να βρίσκονται σε διαλυτή μορφή
(sTNFR-I, sTNFR-II) που προκύπτει από τη δράση του ενζύμου TACE στη μεμ-
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βρανική μορφή του υποδοχέα. Ο ρόλος των διαλυτών υποδοχέων είναι αφενός η
αρνητική ρύθμιση της σηματοδότησης του TNF-α αλλά και η σταθεροποίηση και
προστασία από ενζυματική λύση του TNF-α 490;491 .
Ο TNFR-I εκφράζεται συστασιακά στους περισσότερους ιστούς ενώ η έκφραση του TNFR-II εμφανίζεται κυρίως σε κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος και βρίσκεται υπο στενή ρύθμιση. Για τα περισσότερα κύτταρα, ο TNFR-I
είναι ο κύριος μεσολαβητής στη σηματοδότηση του TNF-α. O TNFR-II έχει χαμηλότερη συγγένεια για τον διαλυτό TNF-α και η δράση του φαίνεται να είναι
συνεργιστική με του TNFR-I. Ο ρόλος του εν μέρει θεωρείται ότι είναι η μέσω
αλληλεπίδρασης με τον TNF-α αύξηση της τοπικής συγκέντρωσης του τελευταίου
κοντά στον TNFR-I ("ligand passing") για τη διευκόλυνση της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης 478;492;493 .

3.3.3

Ενδοκυττάρια μεταγωγή του σήματος

TNFR-I

Η πρόσδεση του TNF-α στον TNFR-I οδηγεί στη δημιουργία δύο σηματοδοτικών συμπλόκων που ενεργοποιούν διαμετρικά αντίθετα μονοπάτια για το κύτταρο: το σύμπλοκο Ι οδηγεί σε προαγωγή της κυτταρικής επιβίωσης και μεταγραφή προφλεγμονωδών γονιδίων, ενώ το σύμπλοκο ΙΙ οδηγεί σε κυτταρικό θάνατο με ενεργοποίηση αποπτωτικών μηχανισμών. Η ένταση του TNF-α σήματος, η συνέκφραση συγκεκριμένων σηματοδοτικών μεσολαβητών και η αλληλεπίδραση με άλλα σηματοδοτικά μονοπάτια καθορίζουν τελικά ποιο από τα μονοπάτια θα επικρατήσει.
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Σύμπλοκο Ι (TRADD, RIP-1, TRAF-2)

Όπως και τα υπόλοιπα μέλη της οικο-

γένεας των "υποδοχέων θανάτου", ο TNFR-I περιέχει στο ενδοπλασματικό κομμάτι του μορίου του έναν τομέα θανάτου (death domain, DD). Όταν ο υποδοχέας
είναι σε ανενεργή κατάσταση, η DD περιοχή καλύπτεται από τον "σιγαστήρα του
τομέα θανάτου" (silencer of the death domain, SODD), ένα μόριο-προσαρμογέα
που εμποδίζει την ενεργοποίηση του DD και κατ'επέκταση του σηματοδοτικού
μονοπατιού. Μετά την ενεργοποίηση του TNFR-I από τον TNF-α, ο SODD απομακρύνεται και η DD περιοχή μπορεί να αλληλεπιδρά ελεύθερα με ανάλογες DD
περιοχές άλλων μορίων 486;489 .
Η ελεύθερη DD περιοχή, επιτρέπει την πρόσδεση ενός μορίου-προσαρμογέα,
του TRADD (TNFR-I associated death domain protein), πράγμα που εν συνεχεία
οδηγεί στην αλληλεπίδραση με δύο άλλα μόρια, τον RIP-1 (receptor interacting
protein-1) και τον TRAF-2 (TNF receptor-associated factor-2). Η πρόσδεση των
παραπάνω δύο πρωτεϊνών έχει σαν αποτέλεσμα την ενεργοποίηση σηματοδοτικών μονοπατιών που οδηγούν στην μεταγραφή προ-φλεγμονωδών γονιδίων. Από
τους σημαντικότερους και πιο καλά μελετημένους μεταγραφικούς παράγοντες που
παίζουν ρυθμιστικό ρόλο στη διαδικασία αυτή είναι ο NF-κΒ.
Η οικογένεια του NF-κΒ έχει πέντε μέλη με μεγάλη ομολογία μεταξύ τους RelA (ή p65), RelB, cRel, p50 και p52. Τα τρία πρώτα σχηματίζουν ομοδιμερή και
σ' αυτή τη μορφή μετατοπίζονται στον πυρήνα όπου και προκαλούν μεταγραφή
πλήθους γονιδίων. Η μεταγραφική ικανότητα των δύο τελευταίων (p50, p52) εξαρτάται από τον ετεροδιμερισμό με κάποιο από τα τρία πρώτα μέλη 494--497 .
Στο κυτταρόπλασμα τα διμερή του NF-κΒ βρίσκονται σε ανενεργή μορφή, σε
σύμπλοκο με τους αναστολείς IκΒα, ΙκΒβ ή ΙκΒε οι οποίοι κρύβουν τις περιοχές
από τις οποίες εξαρτάται η μετατόπιση στον πυρήνα. H φωσφορυλίωση των ανα-
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στολέων από την κινάση του IκΒ, IKK, οδηγεί σε αποδέσμευση και ενεργοποίηση
του NF-κΒ. H ΙΚΚ ενεργοποιείται από τους συζευγμένους στον TNFR-I, TRAF-2
και RIP-1.

Σύμπλοκο ΙΙ (TRADD, RIP-1, TRAF-2, FADD, προκασπάση 8)

Στη δημιουρ-

γία του συμπλόκου II η πρόσδεση των TRAF-2 και RIP-1 είναι παροδική, οδηγώντας στη δημιουργία συμπλόκου μεταξύ του TRADD του μορίου FADD (Fasassociated death domain protein) και της προκασπάσης 8. Αυτό οδηγεί σε τοπικά
υψηλή συγκέντρωση κασπάσης 8 που προκαλεί ενεργοποίηση της κασπάσης 3 και
εν τέλει του μέσω αυτής αποπτωτικού μηχανισμού. Γενικά, το μέσω συμπλόκου
ΙΙ αποπτωτικό ερέθισμα είναι ασθενέστερο αυτού που παράγεται μέσω άλλων μελών της οικογένειας υποδοχέων θανάτου (όπως πχ το Fas) και η δημιουργία του
συμπλόκου ΙΙ γίνεται υπο τη συνθήκη ότι η ενεργοποίηση του NF-κΒ μέσω του
συμπλόκου Ι έχει αποτύχει 498 .

TNFR-II
Η ενεργοποίηση του TNFR-II οδηγεί ως επί το πλείστον σε ενεργοποίηση,
μετανάστευση και πολλαπλασιασμό του κυττάρου 486 . O TNFR-II δεν διαθέτει
τομέα θανάτου στο ενδοκυττάριο τμήμα του. Μετά την πρόσδεση του μεμβρανικού TNF-α και τον τριμερισμό του TNFR-II, το κυτταροπλασματικό τμήμα του
υποδοχέα αλληλεπιδρά με τους TRAF-1 και TRAF-2. O TRAF-2 ενεργοποιεί τον
NF-κΒ ενώ ταυτόχρονα αλληλεπιδρά με τους αναστολείς απόπτωσης -1 και -2
(cIAP-1 και cIAP-2)
Ο TNFR-II διαθέτει επίσης την ικανότητα να ενεργοποιεί ενδοθηλιακές και
επιθηλιακές πρωτεϊνικές κινάσες (Etk) που παίζουν ρόλο στην προσκόλληση, μετανάστευση, πολλαπλασιασμό και επιβίωση, ανεξάρτητα από τον TRAF-2. Στα
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κύτταρα αυτά, θεωρείται ότι το αντιαποπτωτικό ερέθισμα μέσω TNFR-2 εξισορροπεί το προαποπτωτικό ερέθισμα του TNFR-I 499;500 .

3.3.4 Ο ρόλος του TNF-α στην ηπατική ίνωση
Η κύρια πηγή του TNF-α στο ινωτικό ήπαρ είναι τα κύτταρα του Kupffer. Τα
επίπεδα παραγωγής του TNF-α φαίνεται να σχετίζονται με το βαθμό της ηπατικής
φλεγμονής και βλάβης στην ηπατίτιδα C, με τα υψηλότερα επίπεδα τόσο στον ηπατικό ιστό όσο και στο πλάσμα να παρατηρούνται στους ασθενείς με κίρρωση 501 . Ο
TNF-α έχει κεντρικό ρόλο στην πρόκληση και συνέχιση της φλεγμονώδους εξεργασίας και φαίνεται να παίζει ρόλο επίσης στην νεοαγγειογένεση 502 . Τα επίπεδα
του TNF-α είναι αυξημένα στο κιρρωτικό ήπαρ ανεξάρτητα της αιτιολογίας της
κίρρωσης και τα επίπεδα του διαλυτού υποδοχέα TNF-α σχετίζονται με το βαθμό
της ηπατικής δυσλειτουργίας 503 .
Μέσω της ενεργοποίησης του NF-κΒ στα αστεροειδή κύτταρα, ο TNF-α οδηγεί σε μεταγραφή προφλεγμονωδών και προϊνωτικών παραγόντων όπως IL-6, IL8, MCP-1 και του μορίου προσκόλλησης ICAM-1 1 . Στα ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα παρατηρείται έντονη καταστολή της έκφρασης IκΒα που μεσολαβείται από τους μεταγραφικούς αναστολείς CBF1 και MeCP2 504--506 . H παραγωγή
TIMP-1 αυξάνεται επίσης υπό το ερέθισμα του TNF-α 507 ενώ η σηματοδότηση
μέσω TNFR-I είναι απαραίτητη για την έκφραση MMP-9 508 .
Παρόλα αυτά, ο ακριβής ρόλος του TNF-α στα αστεροειδή κύτταρα του ήπατος δεν είναι πλήρως κατανοητός και φαίνεται ότι κάποιες από τις ρυθμιστικές
του δράσεις συμβαίνουν σε μετα-μεταγραφικό επίπεδο. Για παράδειγμα, η εξωγενής επίδραση με TNF-α ελαττώνει τα επίπεδα mRNA του προκολλαγόνου α1 σε
καλλιεργημένα ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα, όμως σε μοντέλο χολοστα-
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τικής ίνωσης διαγονιδιακών TNF-α (-/-) ή TNFR-I (-/-) ποντικών η ανεπάρκεια
στη σηματοδότηση TNF-α ελαττώνει την ίνωση χωρίς να ελαττώνει το βαθμό της
ηπατικής βλάβης 507--509 .
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4
Σωματοστατίνη και κύτταρα του
ηπατικού κολποειδούς
4.1

Σωματοστατίνη

4.1.1 Βιολογικές μορφές
Η παρουσία μιας ουσίας που είχε την ιδιότητα να αναστέλλει την έκκριση αυξητικής ορμόνης από την υπόφυση του αρουραίου περιγράφηκε για πρώτη φορά
από τους Krulich και συν. το 1968 510 . Το 1973 οι Brazeau και συν. απομόνωσαν
από τον υποθάλαμο προβάτου τον παράγοντα αυτόν που αναγνωρίστικε ως πεπτίδιο 511 . Το ίδιο έτος οι Burgus και συν. περιέγραψαν την πρωτοταγή δομή του
πεπτιδίου αυτού, που ονομάστηκε για την ιδιότητά του να αναστέλλει την απελευθέρωση αυξητικής ορμόνης, σωματοστατίνη (somatotropin release inhibiting
factor, SRIF) 512 .
Η σωματοστατίνη παράγεται σε δύο βιολογικά ενεργές μορφές: μία με 14 και
μία με 28 αμινοξέα (SRIF-14 και SRIF-28 αντίστοιχα). Και οι δύο προέρχονται
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από ένα κοινό προπεπτίδιο με 92 αμινοξέα 513;514 . Το προπεπτίδιο της σωματοστατίνης παράγεται από το μεταγράφημα γονιδίου που στον άνθρωπο βρίσκεται
στο χρωμόσωμα 3. Από τη μετάφραση του mRNA αυτού προκύπτει ένα προπροπεπτίδιο από το οποίο με περιορισμένη πρωτεόλυση παράγεται το προπεπτίδιο
των 92 αμινοξέων. Η σωματοστατίνη παράγεται σε πολλές περιοχές του κεντρικού
νευρικού συστήματος αλλά και από πολλά κύτταρα της περιφέρειας, που κυρίως
ανήκουν στο γαστρεντερικό, ενδοκρινικό και ανοσοποιητικό σύστημα.

4.1.2 Δράσεις της σωματοστατίνης
Στο κεντρικό νευρικό σύστημα παρατηρείται ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός σωματοστατινεργικών νευρώνων στον περικοιλιακό πυρήνα του υποθαλάμου, τη μονήρη δεσμίδα του προμήκη μυελού και σε διάφορες δομές του μεταιχμιακού συστήματος συμπεριλαμβανομένου του ιπποκάμπου, αλλά διάμεσοι σωματοστατινεργικοί νευρώνες παρατηρούνται και σε πλήθος άλλων περιοχών όπως ο φλοιός,
τα βασικά γάγγλια, ο αμφιβληστροειδής και ο οσφρητικός βολβός. Η σωματοστατίνη συνεντοπίζεται συχνά με τον σημαντικότερο ανασταλτικό νευροδιαβιβαστή,
το γ-αμινοβουτυρικό οξύ (GABA) και φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην
τροποποίηση της νευροδιαβίβασης με δράση στα κινητικά, αισθητικά, γνωσιακά
συστήματα και στο αυτόνομο νευρικό σύστημα 515;516 . Ως ρυθμιστής των εκκρίσεων της αδενοϋπόφυσης, η σωματοστατίνη αναστέλλει την απελευθέρωση αυξητικής ορμόνης (GH), προλακτίνης και θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (TSH) 517;518 .
Στην περιφέρεια η σωματοστατίνη δρα ενδοκρινώς, πάρακρινώς και αυτοκρινώς. Ο χρόνος ημίσειας ζωής της είναι μόνο μερικά λεπτά καθώς αποδομείται γρήγορα από πεπτιδάσες στους ιστούς και το αίμα. Από τις πρώτες βιολογικές δράσεις
της σωματοστατίνης είναι η ισχυρή αναστολή της έκκρισης σχεδόν όλων των ορ-
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μονών του γαστρεντερικού όπως χολοκυστοκινίνη, γαστρίνη, σεκρετίνη, μοτιλίνη,
εντερογλυκαγόνη, VIP, GIP, αλλά και ινσουλίνης και των εκκρίσεων της εξωκρινούς μοίρας του παγκρέατος και του λεπτού εντέρου. Η σωματοστατίνη ρυθμίζει
την κινητικότητα και την αιματική ροή στο γαστρεντερικό σύστημα 519 . Στον νεφρό αναστέλλει την απελευθέρωση ρενίνης και παρεμποδίζει την επαναρρόφηση
νερού υπό το ερέθισμα της αντιδιουρητικής ορμόνης (ADH) 516 . Πλήθος κυττάρων
του ανοσοποιητικού συστήματος όπως λεμφοκύτταρα, μακροφάγα, θυμοκύτταρα
και κύτταρα του αρθρικού υμένα παράγουν σωματοστατίνη σε μικρές ποσότητες
κατόπιν ενεργοποίησης. Σ' αυτά τα κύτταρα επηρεάζει πλήθος λειτουργιών όπως
η χημειοταξία, η αγγειογένεση, η παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών και
αυξητικών παραγόντων, ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός και απόπτωση 516;520--523 .
Η δράση της ως αναστολέας του κυτταρικού πολλαπλασιασμού έχει περιγραφεί
εδώ και αρκετά χρόνια τόσο σε φυσιολογικά κύτταρα όσο και σε καρκινικές σειρές τόσο νευροενδοκρινικής όσο και μη νευροενδοκρινικης προέλευσης όπως ο
καρκίνος του μαστού, του προστάτη και του παχέος εντέρου 524 .

4.1.3

Κορτιστατίνη

Η κορτιστατίνη (CST) είναι ένα φυσικό σωματοστατινεργικό πεπτίδιο με μεγάλη δομική και λειτουργική ομοιότητα με την σωματοστατίνη. Δεσμεύεται με
υψηλή συγγένεια και ενεργοποιεί όλους τους υποδοχείς της σωματοστατίνης καθώς και τον υποδοχέα MrgX2 525 . Το γονίδιο της κορτιστατίνης βρίσκεται στον
άνθρωπο στο χρωμόσωμα 1 και από το μεταγράφημά του προκύπτει ένα προπροπεπτίδιο από το οποίο παράγεται τελικά ένα προπεπτίδιο 105 αμινοξέων. Από
το τελευταίο, προκύπτει η CST-17 και η CST-29. Μόνο η πρώτη είναι βιολογικά
ενεργή 526;527 .
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Όπως και η σωματοστατίνη, η κορτιστατίνη απομονώθηκε αρχικά το 1996 από
το κεντρικό νευρικό σύστημα στο οποίο παρατηρείται σε ιδιαίτερα ψηλή συγκέντρωση στο φλοιό, παρατήρηση από την οποία προέκυψε το όνομά της. Αργότερα
βρέθηκε ότι παράγεται και από πλήθος κυττάρων της περιφέρειας και κυρίως από
κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος.
Στο κεντρικό νευρικό σύστημα ελαττώνει την διεγερσιμότητα του φλοιού και
ρυθμίζει τον κύκλο ύπνου-αγρυπνίας 526 . Έχει αντιεπιληπτογόνο δράση 528;529 και
παίζει ρόλο στο συγχρονισμό της δράσης του φλοιού. Προστατεύει τους νευρώνες
από την ισχαιμία 530 και παίζει ρόλο στους μηχανισμούς της μακροχρόνιας μνήμης
και τη φυσιολογία του ιπποκάμπου 529;531--533 . Όπως και η σωματοστατίνη, αναστέλλει την έκκριση αυξητικής ορμόνης 534 .
Αυξανόμενα δεδομένα υποστηρίζουν ότι η κορτιστατίνη έχει σημαντικό ρόλο
στους ρυθμιστικούς μηχανισμούς μεταξύ του νευροενδοκρινικού και του ανοσοποιητικού συστήματος. Πλήθος κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος παράγουν κορτιστατίνη. Οι Dalm και συν. μελέτησαν την παραγωγή σωματοστατίνης
και κορτιστατίνης σε ανθρώπινα δενδριτικά κύτταρα, μακροφάγα και μονοκύτταρα και παρατήρησαν ότι η παραγωγή pre-proCST mRNA αυξάνεται κατά τη
διαφοροποίηση αυτών των κυττάρων και κατόπιν ερεθισμού με LPS 535 . Στα κύτταρα αυτά δεν ανιχνεύθηκε SRIF mRNA, οδηγώντας στην υπόθεση ότι για αυτά
τα κύτταρα η κορτιστατίνη και όχι η σωματοστατίνη είναι ο φυσικός προσδέτης
των υποδοχέων σωματοστατίνης 536;537 . Παρόλο που οι ακριβείς λειτουργίες της
κορτιστατίνης στα κύτταρα του ανοσοποιητικού δεν είναι πλήρως γνωστές, τα
μέχρι τώρα δεδομένα καταδεικνύουν έναν εντυπωσιακό αντιφλεγμονώδη ρόλο. Η
κορτιστατίνη φαίνεται να λειτουργεί σαν ιδανικός ανοσοκατασταλτικός μεσολαβητής καθώς αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των Th1 λεμφοκυττάρων και την
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απελευθέρωση των προφλεγμονωδών κυτταροκινών IL-2 και IFN-γ ενώ ταυτόχρονα επάγει την παραγωγή αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών όπως η IL-10 538 . Ο
θεραπευτικός ρόλος της κορτιστατίνης σε φλεγμονώδη μοντέλα όπως αρθρίτιδα
και ελκώδη κολίτιδα έχει περιγραφεί από τους Gonzalez-Rey και συν. 539;540 .

4.1.4

Συνθετικά ανάλογα

Οκτρεοτίδη

Η οκτρεοτίδη είναι ένα συνθετικό οκταπεπτίδιο με παρόμοιες βιο-

λογικές δράσεις αλλά διαφορετική φαρμακοκινητική και μακρότερο χρόνο ημίσειας ζωής από την σωματοστατίνη (1,7 ώρες έναντι μερικών λεπτών για την σωματοστατίνη). Παρασκευάστηκε για πρώτη φορά από τον Wilfried Bauer το 1979
για την Novartis. Χρησιμοποιείται για τη θεραπεία όγκων της υπόφυσης αλλά και
άλλων νευροενδοκρινικών όγκων, στην αντιμετώπιση της αιμορραγίας από κιρσούς οισοφάγου και στην αντιμετώπιση διαφόρων διαρροϊκών συνδρόμων. Χρησιμοποιείται επίσης διαγνωστικά για την ανίχνευση νευροενδοκρινικών όγκων με
σπινθηρογράφημα κατόπιν ραδιοσήμανσης με ίνδιο-111 (octreoscan).

Λανρεοτίδη

Η λανρεοτίδη είναι πιο πρόσφατο συνθετικό ανάλογο της σωματο-

στατίνης και έχει παρόμοιες δράσεις με την οκτρεοτίδη καθώς ενεργοποιεί τους
ίδιους υποδοχείς με αυτήν. Έχει λίγο μεγαλύτερο χρόνο ημίσειας ζωής από την
οκτρεοτίδη (δύο ώρες έναντι 1,7). Χρησιμοποιείται κυρίως στην αντιμετώπιση
όγκων της υπόφυσης και άλλων νευροενδοκρινικών όγκων, καθώς επίσης και του
καρκινοειδούς συνδρόμου.

Βαπρεοτίδη

Ένα ακόμη οκταπεπτίδιο με χρόνο ημίσειας ζωής 30 λεπτά, η βα-

πρεοτίδη χρησιμοποιείται κυρίως στην αντιμετώπιση κιρσορραγίας και στην σχετιζόμενη με AIDS διάρροια.
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Μη πεπτιδικοί αγωνιστές

Εκτός από τα παραπάνω συνθετικά πεπτίδια, έχουν

συντεθεί ένας αριθμός αγωνιστών με διαφορετική συγγένεια για τον κάθε υποδοχέα σωματοστατίνης. Οι μετρήσεις συγγένειας μερικών φυσικών και συνθετικών
αγωνιστών για τον κάθε υπότυπο υποδοχέα σωματοστατίνης στον άνθρωπο παραθέτονται στον πίνακα 4.1.

4.1.5 Οι υποδοχείς σωματοστατίνης
Οι υποδοχείς σωματοστατίνης είναι μεμβρανικές πρωτεΐνες που ανήκουν στην
κατηγορία των συζευγμένων με G-πρωτεΐνες υποδοχέων (seven transmembrane
G coupled receptor superfamily) 516;541 . Πέντε υποδοχείς σωματοστατίνης έχουν
περιγραφεί (SSTR1-5), οι οποίοι είναι προϊόντα μεταγραφής πέντε γονιδίων στις
θέσεις 14q13, 17q24, 22q13.1, 20p11.2 και 16p13.3 αντίστοιχα. Το mRNA του
SSTR2 ματίζεται με δύο εναλλακτικούς τρόπους παράγοντας έτσι δύο ισομορφές,
τον SSTR2A και SSTR2B 542;543 . Όλοι οι υποδοχείς είναι συζευγμένοι με Gi πρωτεΐνες 544 και οι περισσότεροι μπορούν να αλληλεπιδρούν με περισσότερες από
μία κατηγορίες Gi πρωτεϊνών.

Ομοδιμερισμός και ετεροδιμερισμός υποδοχέων σωματοστατίνης
Μια ενδιαφέρουσα ιδιότητα των συζευγμένων με G πρωτεΐνες υποδοχέων είναι η ικανότητά τους να σχηματίζουν ομο- ή ετεροδιμερή μεταξύ τους ή με άλλους
υποδοχείς 545--550 . Ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός μελετών μάλιστα προτείνουν
ότι η λειτουργική μορφή του υποδοχέα είναι στην πραγματικότητα το διμερές
που προκύπτει 545--548;550;551 . Οι υποδοχείς της σωματοστατίνης έχουν βρεθεί σε
διμερή μεταξύ τους ή με υποδοχείς οπιοειδών, καθώς και τον D2 υποδοχέα ντοπαμίνης 552--557 . To φαινόμενο του διμερισμού των υποδοχέων και οι επιπτώσεις
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που αυτός έχει στην φαρμακολογία, σηματοδότηση, ενδοκυττάρωση και ανακύκλωση των υποδοχέων σωματοστατίνης παραμένει ατελώς κατανοητό. Τα περισσότερα κύτταρα που εκφράζουν υποδοχείς σωματοστατίνης εκφράζουν περισσότερους του ενός υποτύπους 558;559 , παρατήρηση που οδηγεί στην υπόθεση ότι το
φαινόμενο αυτό είναι ενδεχομένως κεντρικής σημασίας για τη φυσιολογία των
υποδοχέων σωματοστατίνης στο κύτταρο.

Ενδοκυττάριο μονοπάτι μεταγωγής σήματος
Στο ενδοκυττάριο μονοπάτι μεταγωγής του σήματος εμπλέκονται πολλά συστήματα δεύτερου αγγελιοφόρου. Βασικό γνώρισμα όλων των υποτύπων υποδοχέων σωματοστατίνης είναι ότι αναστέλλουν την αδενυλική κυκλάση και ελαττώνουν με αυτό τον τρόπο τα επίπεδα cAMP στο κύτταρο. Επιπλέον ενζυμικά
συστήματα που εμπλέκονται είναι μεταξύ άλλων η φωσφολιπάσες C και A2, φωσφοτυροσινικές φωσφατάσες, η κινάση της φωσφατιδικής ινοσιτόλης-3 (PI3K)
και οι MAP-κινάσες. Σημαντική δράση επίσης έχουν στη λειτουργία των διαύλων
καλίου και ασβεστίου. Στον πίνακα 4.2 συνοψίζονται οι σημαντικότερες ενδοκυττάριες δράσεις που είναι ως σήμερα γνωστές 516;560 .
H ενεργοποίηση φωσφοτυροσινικών φωσφατασών (PTP) και η αποφωσφορυλίωση πολλών υποστρωμάτων ενεργοποιημένων υποδοχέων αυξητικών παραγόντων ήταν ο πρώτος μηχανισμός αναστολής του κυτταρικού πολλαπλασιασμού
που περιγράφηκε για τους υποδοχείς σωματοστατίνης 561--564 . Μέσω της ενεργοποίησης των PTP η κυτταρική διαίρεση σταματάει στη G1/S (SSTR1,2,4,5) ή
στη G2/M (SSTR3) φάση 565;566 . Επιπλέον, οι SSTR2 και SSTR3 επάγουν απόπτωση 567--569 . Οι SSTR1,3 και 4 προκαλούν οξέωση στο κύτταρο αναστέλλοντας τον ανταλλαγέα Νa+ /H+ (NHE1) και μ' αυτόν τον τρόπο διευκολύνουν την
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απόπτωση μέσω SHP-1 εξαρτώμενων μηχανισμών 570--572 . Με τον ίδιο μηχανισμό
(μέσω του NHE1) αναστέλλουν τη Rho GTPαση αναστέλλοντας έτσι την κυτταροσκελετική αναδιοργάνωση, την προσκολλητικότητα και την κινητικότητα 573 .
Επίσης οι SSTR1,2,3 και 5 αναστέλλουν τη συνθάση νιτρικού οξειδίου (NOS) 574;575 .

SSTR1 O SSTR1 συζευγνύονται με Gαi3 και Gαi1/2 πρωτεΐνες 576--578 και αναστέλλει την αδενυλική κυκλάση 579 . Ενεργοποιεί τη δράση των PTP 580--582 και κυρίως της SHP-2 οδηγώντας στην ενεργοποίηση του μονοπατιού των MAP κινασών 583 . Συνήθως η ενεργοποίηση του μονοπατιού αυτού γίνεται από αυξητικούς
παράγοντες και προκαλεί ενεργοποίηση μιτογόνων σημάτων και αύξηση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού. Η ενεργοποίηση όμως ταυτόχρονα της SHP-2 προκαλεί αποφωσφορυλίωση σε μια ανασταλτική περιοχή (υπόλειμμα Tyr529) του
c-src, πράγμα που ευνοεί την φωσφορυλίωση σε μία διεγερτική περιοχή (υπόλειμμα Tyr418) που επιτρέπει στη συνέχεια τη φωσφορυλίωση από το c-src του
Raf-1, που με τη σειρά του ενεργοποιεί το MEK/MAPK μονοπάτι οδηγώντας στην
επαγωγή του αναστολέα του κυτταρικού πολλαπλασιασμού p21/Cip 584 .
O SSTR1 είναι μονομερές και σε αντίθεση με άλλους SSTRs δεν ετεροδιμερίζεται 554 . Μετά την επίδραση αγωνιστή ενδοκυτταρώνεται με μηχανισμό που δεν
εξαρτάται από την β-αρεστίνη και στη συνέχεια ανακυκλώνεται στην επιφάνεια
του κυττάρου χωρίς ο προσδέτης να υποστεί λυσοσωμιακή αποδόμηση 585;586 .

SSTR2 Τόσο ο SSTR2A όσο και ο SSTR2B αναστέλλουν την αδενυλική κυκλάση 578;587;588 ελαττώνοντας έτσι το επίπεδο cAMP και τη δράση της πρωτεϊνικής κινάσης Α (PKA) στο κύτταρο. Επιπλέον, ο SSTR2 ενεργοποιεί τη φωσφολιπάση C (PLC) και κατ' επέκτασιν τη σηματοδότηση μέσω Ca2+ 589 . Ο βασικός
μηχανισμός με τον οποίο ελαττώνει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό είναι μέσω
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της ενεργοποίησης της φωσφoτυροσινικής φωσφατάσης SHP-1 μέσω Gαi3 590 . Ο
SSTR2 παρεμποδίζει τη φωσφορυλίωση μέσω υποδοχέων αυξητικών παραγόντων
των ΜΑPK μέσω της SHP-1 και της δεσμευμένης στη μεμβράνη φωσφοτυροσινικής φωσφατάσης PTPη 591--594 . Ταυτόχρονα όμως ενεργοποιεί ΜΑPΚ καθώς
και την p35-MAPK και οδηγεί έτσι σε αναστολή του κυτταρικού πολλαπλασιασμού 595 . Αναστέλλει την PI3K 596;597 και μέσω αυτού του μηχανισμού αναστέλλει την ενεργοποίηση της κινάσης σερίνης/θρεονίνης Akt, μπλοκάροντας έτσι το
αντιαποπτωτικό σήμα πολλών αυξητικών παραγόντων. Επάγει τον αναστολέα του
κυτταρικού πολλαπλασιασμού p27/Kip1 575;598 και μέσω του p53, τον μεταγραφικό ρυθμιστή Zac1 που προάγει την αναστολή του κυτταρικού κύκλου 599 . Νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι ο SSTR2 δεν είναι μόνο κυτταροστατικός, αλλά επάγει
την απόπτωση με το να αυξάνει την έκφραση του υποδοχέα TNFR-I, του υποδοχέα
θανάτου 4 και με το να ελαττώνει την έκφραση του αντιαποπτωτικού Bcl2 600 .

SSTR3

O SSTR3 βρίσκεται συζευγμένος με Gα1i και αναστέλλει την αδενυ-

λική κυκλάση 588 . Ενεργοποιεί την SHP-2 και μέσω αυτής το Raf-1 601;602 . Δρα
προαποπτωτικά επάγοντας το p53 και το Bax 570;603 και αναστέλλει τον κυτταρικό
πολλαπλασιασμό μέσω αναστολής του ERK1/2 604 . Ένα ακόμα προαποπτωτικό
μονοπάτι που έχει περιγραφεί σε ορισμένα κύτταρα είναι μέσω ενεργοποίησης
της SHP-1 και της κασπάσης 8 605 . Από όλους τους υποδοχείς σωματοστατίνης
ασκεί την ισχυρότερη αντιαγγειογενετική δράση 604 και μέσω αυτού του μηχανισμού στο ενδοθήλιο, αναστέλλει την ανάπτυξη σαρκώματος Kaposi, όγκος του
οποίου τα κύτταρα δεν παράγουν υποδοχείς σωματοστατίνης 606 .

SSTR4

Ο SSTR4 είναι ο λιγότερο μελετημένος από όλους τους υποτύπους υπο-

δοχέων σωματοστατίνης. Εκτός την ανασταλτική δράση στην αδενυλική κινάση,
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ενεργοποιεί τη δράση των PTP και επίσης MAPK μέσω της ενεργοποίησης της
φωσφολιπάσης Α2 (PLA2) 602;607 . Είναι ο μόνος από τους SSTRs που ευνοεί τον
κυτταρικό πολλαπλασιασμό, ενεργοποιόντας την πρωτεϊνική κινάση C (PKC) και
την STAT3 608 . H ενεργοποίηση της διάνοιξης διαύλων καλίου που προκαλεί είναι
ιδιαίτερα μακροχρόνια, στο οποίο έχει αποδοθεί η αντιεπιληπτογόνος δράση της
σωματοστατίνης στον εγκεφαλικό φλοιό 609 .

SSTR5 O SSTR5 αναστέλλει όπως και οι υπόλοιποι SSTRs την αδενυλική κυκλάση. Συζευγνύεται με Gi πρωτεΐνη και έχει πολύ υψηλή συγγένεια για τη SRIF28 610 . Ενεργοποιεί τους διαύλους Κ+ και με τον τρόπο αυτό κλείνει τα VGCC
κανάλια ασβεστίου 611 . Ενεργοποιεί την PLC, πράγμα που οδηγεί στην ενεργοποίηση της PKC. Υπερέκφραση SSTR5 φαίνεται να ενεργοποιεί την IP3 και τελικά
οδηγεί σε αύξηση του ενδοκυττάριου Ca2+ 612;613 . Οι αντιμιτωτικές δράσεις του
SSTR5 πραγματοποιούνται μέσω της ελάττωσης του ενδοκυττάριου Ca2+ αλλά
επίσης και μέσω της αναστολής του cGMP και μετέπειτα κινάσες συζευγμένων
με G πρωτεΐνες υποδοχέων που επάγουν το c-fos και αναστέλλουν τις MAPK και
τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό 614 .

4.2 Σωματοστατίνη και ηπατική ίνωση
Η παρατήρηση ότι η σωματοστατίνη δρα ως αντιμιτωτικός παράγοντας σε
καρκινικά κύτταρα νευροενδοκρινικών αλλά και μη νευροενδοκρινικών όγκων
οδήγησε στη μελέτη της δράσης της στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Οι Κουρούμαλης και συν. μελέτησαν τη δράση της οκτρεοτίδης σε ασθενείς με ανεγχείρητο
ηπατοκυτταρικό καρκίνο και βρήκαν σημαντική αύξηση της επιβίωσης σε σχέση
με ασθενείς που δεν έλαβαν θεραπεία 615 . Μερικά χρόνια αργότερα οι Δημητρου-
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λόπουλος και συν. μελέτησαν τη δράση της οκτρεοτίδης σε ασθενείς με ηπάτωμα
αφού προηγουμένως είχαν επιβεβαιώσει την παρουσία υποδοχέων σωματοστατίνης χρησιμοποιώντας octreoscan 616 και η μελέτη τους επιβεβαίωσε την αυξημένη
επιβίωση στους ασθενείς που έλαβαν οκτρεοτίδη.
Το ενδιαφέρον γύρω από την ύπαρξη υποδοχέων σωματοστατίνης στα κύτταρα του ηπατικού κολποειδούς και του λειτουργικού τους ρόλου στο υγιές και
νοσούν ήπαρ, οδήγησε σε περαιτέρω έρευνες στις οποίες μελετήθηκαν τόσο καρκινικές κυτταρικές σειρές ηπατοκυττάρων όπως HepG2 και Hep3B όσο και κύτταρα από πρωτογενείς καλλιέργειες. Η HepG2 σειρά βρέθηκε ότι εκφράζει λειτουργικούς υποδοχείς σωματοστατίνης SSTR2,3 και 5 καθώς και ότι τα κύτταρα
αυτά παράγουν κορτιστατίνη 617 . Επίσης, βρέθηκε ότι η μέσω οπιοειδών αντιμιτωτική δράση στα κύτταρα αυτά μεσολαβείται μέσω αλληλεπιδράσεων με τους
υποδοχείς σωματοστατίνης 618 .
Στα κύτταρα του Kupffer υπάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν την έκφραση
των υποδοχέων SSTR1-4 619 αλλά ο λειτουργικός τους ρόλος είναι μέχρι στιγμής
άγνωστος. Στα αστεροειδή κύτταρα του ήπατος τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν
ότι δεν υπάρχει έκφραση υποδοχέων σωματοστατίνης στην ανενεργή κατάσταση,
αλλά η ενεργοποίηση ακολουθείται από έκφραση πολλών υποτύπων. Οι Reynaert
και συν. ανέφεραν την ύπαρξη και των πέντε υποτύπων υποδοχέων στα ενεργοποιημένα κύτταρα 620 , ενώ οι Song και συν. ανέφεραν την ύπαρξη των SSTR2,3
και 4 621 . Οι δράσεις των υποδοχέων στα αστεροειδή κύτταρα είναι ακόμη ατελώς κατανοητές. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η σωματοστατίνη έχει αντιμιτωτική και
προαποπτωτική δράση στα ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα 622 , αλλά και ενδείξεις για το ότι ελαττώνει την παραγωγή κολλαγόνου από αυτά, χωρίς να έχει
δράσεις στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό 623 . Φαίνεται επίσης να ελαττώνει την
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παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών 624 , καθώς και ενδοθηλίνης-1 625 και η
τελευταία δράση φαίνεται να μεσολαβείται από τον SSTR1. Για τα ενδοθηλιακά
κύτταρα των ηπατικών κολποειδών δεν υπάρχουν δεδομένα για το κατά πόσο εκφράζουν υποδοχείς σωματοστατίνης.
Τα παρόντα δεδομένα δίνουν μια ατελή εικόνα για το ρόλο της σωματοστατίνης στη βιολογία των κυττάρων του ηπατικού κολποειδούς. Πολύ λίγα είναι γνωστά για τον ενδεχόμενο ρόλο της σωματοστατινεργικής σηματοδότησης στη λειτουργία αυτών των κυττάρων στη φυσιολογική κατάσταση του ήπατος. Η παρατήρηση ότι σωματοστατινεργικές νευρικές απολήξεις βρίσκονται σε στενή ανατομική σχέση με τα κύτταρα του ηπατικού κολποειδούς 626 δημιουργούν ερωτήματα
για τον ενδεχόμενους κεντρικούς ρυθμιστικούς μηχανισμούς και το ρόλο που αυτοί παίζουν στη φυσιολογία του ήπατος αλλά και την παθοφυσιολογία των ηπατικών νοσημάτων.
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IC50 (nM)
SSTR1

SSTR2

SSTR3

SSTR4

SSTR5

SRIF-14

0.1-2.26

0.2-1.3

0.3-1.6

0.3-1.8

0.2-0.9

SRIF-28

0.1-2.2

0.2-4.1

0.3-6.1

0.3-7.9

0.05-0.4

hCST-17

7

0.6

0.6

0.5

0.4

Octreotide

290-1140

0.4-2.1

4.4-34.5

>1000

5.6-32

Lanreotide

500-2330

0.5-1.8

43-107

66-2100

0.6-14

Vapreotide

>1000

0.1-1.5

27-36

127->1000

2-23

L-797,591

1.4

1875

2240

170

3600

L-779,976

2760

0.05

729

310

4260

L-796,778

1255

>10000

24

8650

1200

L-803,087

199

4720

1280

0.7

3880

L-817,818

3.3

52

64

82

0.4

Ενδογενή πεπτίδια

Συνθετικά πεπτίδια

Μη πεπτιδικοί συνθετικοί αγωνιστές

Πίνακας 4.1: Συγγένεια αγωνιστών υποδοχέων σωματοστατίνης στον άνθρωπο
(προσαρμογή από Patel YC 1999)
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SSTR1

SSTR2

SSTR3

SSTR4

SSTR5

Χρωμοσωμικός εντοπισμός

14q13

17q24

22q13.1

20p11.2

16p13.3

Μοριακό μέγεθος (kDa)

53-72

71-95

65-85

45

52-66

Σύζευξη με G πρωτεΐνη

Gαi3 Gαi1/2

Gαi3

Gα1i

Gi

Gi(Gq)

cAMP

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

=

cGMP

+

Κανάλια K+

+

Κανάλια Ca2+

-

PLC

-

-

PLA

+
+

+

PTP1D/SHP-2

PTP1C/SHP-1
+

+

+

PTPη

+

+

Raf κινάσες

+

Src

+

+

MAPK

+

+/-

JAK2

+

+

+

-/+

p38 MAPK
PI3K

-

+

+

=

+

-

-

+

IRS1

+

-

Akt

-

GSK3β

+

mTOR

-

p70/S6K

-

JNK

+

NOS

- (eNOS)

NHE1

-

- (eNOS)

- (eNOS)
-

- (nNOS)
-

Κυτταρικός κύκλος
p21/Cip1

+

p27/Kip1

+

p53

+

Απόπτωση
p53

+

Bcl2

-

Bax

+

+

Κασπάσες

+

DR4

+

TNFRI

+

Μεταγραφικοί ρυθμιστές
Zac1

+

Stat5

-

AIP

+

-

Αυξητικοί παράγοντες
IGF-I
VEGF

-

-

Πίνακας 4.2: Χαρακτηριστικά ανθρώπινων υποδοχέων σωματοστατίνης
(προσαρμογή από Theodoropoulou M 2013, Patel YC 1999)

Μέρος II
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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5
Σκοπός αυτής της μελέτης
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Στην παρούσα μελέτη επιχειρούμε να απαντήσουμε στα παρακάτω ερωτήματα:
• Ποιοι από τους υπότυπους υποδοχέων σωματοστατίνης υπάρχουν στα απομονωμένα αστεροειδή κύτταρα του ήπατος του αρουραίου.
• Ποια είναι η επίδραση των προφλεγμονωδών κυτταροκινών TNFα, PDGF,
TGFβ και IFNγ στην έκφραση υποδοχέων σωματοστατίνης στα ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα.
• Ποια είναι η επίδραση της σωματοστατίνης στην παραγωγή α1-προκολλαγόνου
και στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό στα ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα.
• Ποια είναι η επίδραση της σωματοστατίνης στην παραγωγή μεταλλοπρωτεϊνασών θεμέλιας ουσίας (MMPs) από τα ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα του ήπατος.
• Υπάρχουν υποδοχείς οπιοειδών στα ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα;
• Υπάρχουν υποδοχείς κανναβινοειδών στα ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα;
• Παράγουν τα αστεροειδή κύτταρα κορτιστατίνη;
• Ποια η σημασία των φωσφοτυροσινικών φωσφατασών και των φωσφατασών σερίνης θρεονίνης στην παραγωγή α1-προκολλαγόνου και στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό των ενεργοποιημένων αστεροειδών κυττάρων;
• Ποια η σημασία του σηματοδοτικού μονοπατιού της κινάσης της τριφωσφορικής ινοσιτόλης στην παραγωγή α1-προκολλαγόνου από τα ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα;

6
Υλικά και μέθοδοι
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6.1 Υλικά και μέθοδοι
6.1.1 Κυτταρική απομόνωση και καλλιέργεια
Υλικά, πειραματόζωα και συσκευές
• Υγιείς αρουραίοι Sprague-Dawley ηλικίας άνω των 45 εβδομάδων και βάρους 450-600g, σε ελεύθερη δίαιτα.
• Ηπαρίνη (Leo-Pharma, Ballerup, Denmark)
• Πεντοθάλη 2% διάλυμα σε 50ml WFI (Abbott, Chicago, Illinois, USA)
• Προνάση 7 U/mg (Roche, Mannheim, Germany)
• DNase I >2000 U/mg (Roche)
• Καταλάση 10.000 U/mg (Roche)
• Κολλαγενάση Β >0,15 U/mg (Roche)
• Nycodenz (Axis-Shield PoC Oslo, Norway)
• HBSS με/χωρίς Ca2+ /Mg2+ (Invitrogen/GIBCO Carlsbad, CA, USA)
• DMEM (Invitrogen/GIBCO)
• non-essential aminoacids, στρεπτομυκίνη, πενικιλλίνη (Invitrogen/GIBCO)
• FBS (fetal bovine serum) (Invitrogen/GIBCO)
• Διάλυμα τρυψίνης/EDTA (Gibco)
• Τρυβλία και φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας (Nunc, Thermo Fisher Scientific,
Langenselbold Site)
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Χρησιμοποιήθηκε μέθοδος πέψης του ήπατος με μίγμα κολλαγενάσης-προνάσης
και στη συνέχεια φυγοκέντρισης σε διάλυμα Nycodenz.
H διαδικασία απομόνωσης HSC βασίζεται στη διαδικασία που έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλά εργαστήρια ανά τον κόσμο. Και πραγματοποιείται σε τρία στάδια:

1. Ενζυμική πέψη του ήπατος με in situ διήθηση με διάλυμα ενζύμων μέσω
της πυλαίας φλέβας.
2. Φυγοκέντρηση του κυτταρικού εναιωρήματος σε βαθμιδωτής πυκνότητας
διάλυμα Nycodenz
3. Προσκόλληση των κυττάρων σε επιφάνεια πλαστικού προς καλλιέργεια

Ενζυμική πέψη του ηπατικού ιστού
Αναισθησία Τα πειραματόζωα αναισθητοποιούνται με ενδοπεριτοναϊκή ένεση
διαλύματος πεντοθάλης 2% σε αναλογία 0,6 ml/kg σωματικού βάρους.

Καθαρισμός Η κοιλιακή χώρα πλύνεται προσεκτικά με ιοδιούχο ποβιδόνη για
την αποτροπή μολύνσεων κατά τη διαδικασία της διήθησης του ήπατος.

Χειρουργική αποκάλυψη της πυλαίας φλέβας

Το αναισθητοποιημένο πειρα-

ματόζωο τοποθετείται σε αποστειρωμένο χειρουργικό πεδίο και ακολουθεί μέση
υπερ/υπομφάλιος τομή στο τρίχωμα της κοιλιακής χώρας. Το τρίχωμα παραμερίζεται και αποκαλύπτεται το κοιλιακό τοίχωμα. Ακολουθεί τομή του κοιλιακού
τοιχώματος και αποκάλυψη της πυλαίας φλέβας.
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Καθετηριασμός της πυλαίας φλέβας

Χρησιμοποιώντας πλαστικό καθετήρα

22G, η πυλαία φλέβα καθετηριάζεται και εισάγονται με βραδύ ρυθμό στο ήπαρ
5ml διαλύματος 1000 IU ηπαρίνης σε φυσιολογικό ορό (0,9% NaCl). Ο καθετήρας σταθεροποιείται επί της πυλαίας φλέβας με ράμματα Mersilk 3.0 και η έξοδος
του συστήματος διήθησης εισάγεται στον καθετήρα για την έναρξη της in situ
ενζυμικής πέψης.

In situ πέψη του ηπατικού παρεγχύματος

Το ηπατικό παρέγχυμα υφίσταται

ενζυμική πέψη με τη μέθοδο της διπλής διήθησης του ηπατικού ιστού. Σε θερμοκρασία 37ο C και ροή διηθήσεως σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας,
εισάγονται στο ήπαρ του αρουραίου διαλύματα με την εξής σειρά:
1. 200ml HBSS χωρίς Ca2+ , Mg2+
2. 60 ml διαλύματος 0,2% Προνάσης σε HBSS με Ca2+ , Mg2+
3. 225 ml διαλύματος 0,012% Κολλαγενάσης B σε HBSS με Ca2+ , Mg2+
Τα διαλύματα εισέρχονται από τον καθετήρα στην πυλαία φλέβα, διατρέχουν το
αγγειακό δέντρο της και τελικώς εξέρχονται εκ της κάτω κοίλης φλέβας που έχει
εν τω μεταξύ τμηθεί. Κατά τη διάρκεια της διήθησης και δίχως αυτή να διακοπεί,
το ήπαρ αποσπάται από τον αρουραίο και τοποθετείται σε τρυβλίο Petri για να
συνεχισθεί και ολοκληρωθεί η διήθηση ex situ.

Ομογενοποίηση του ηπατικού ιστού Αφού ολοκληρωθεί η διήθηση, το ήπαρ
μεταφέρεται σε στείρο περιβάλλον όπου ομογενοποιείται μηχανικά και η κάψα
αφαιρείται. Ακολουθεί περαιτέρω ενζυμική πέψη με το ομογενοποίημα να εισάγεται σε στείρο δοχείο στο οποίο προστίθενται διαλύματα Pronase 0,03%, DNase
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0,01% σε HBSS με Ca2+ /Mg2+ , τελικού όγκου 100ml και θερμοκρασίας 37◦ C και
το οποίο υφίσταται ισχυρή ανάδευση για 30 λεπτά σε θερμοκρασία 37◦ C.

Διήθηση ηπατικού ομογενοποιήματος Το ομογενοποιημένο ήπαρ διηθείται σε
αποστειρωμένη γάζα (διαμέτρου πόρου 120μm) και αφαιρείται ο ιστός που δεν
έχει υποστεί πέψη. Το κυτταρικό εναιώρημα αναμειγνύεται με ίσο όγκο HBSS με
Ca2+ /Mg2+ και το νέο διάλυμα φυγοκεντρείται στα 400g, 7 λεπτά στους 4ο C. To
ίζημα που προκύπτει επαναδιαλύεται σε 24ml HBSS με Ca2+ /Mg2+ και επαναφυγοκεντρείται στα 400g.

Φυγοκέντρηση σε διάλυμα βαθμιδωτής πυκνότητας
Η προκύπτουσα πελέττα κυττάρων είναι εμπλουτισμένη σε κολποιειδικά κύτταρα, αφού τα περισσότερα ηπατοκύτταρα έχουν καταστραφεί από την προνάση.
Για τον διαχωρισμό των HSC από το διάλυμα χρησιμοποιείται φυγοκέντρηση δύο
σταδίων σε διάλυμα Nycodenz. H διαδικασία εκμεταλλεύεται το χαμηλό ειδικό
βάρος των HSC σε σχέση με τα άλλα κύτταρα του κολποειδούς ώστε να απομονωθούν πληθυσμοί υψηλής καθαρότητας σε HSC.
Η πελέττα που προκύπτει από το προηγούμενο στάδιο επαναδιαλύεται σε 50
ml διαλύματος 17% Nycodenz σε HBSS στο οποίο προστίθεται 10µg/ml DNase
I. To προκύπτον διάλυμα διαχωρίζεται σε 4 15-ml σωληνάρια και φυγοκεντρείται
στα 1400g για 15 λεπτά στους 4o C. Η προκύπτουσα αιωρούμενη φάση συλλέγεται, πλένεται μία φορά σε HBSS και στη συνέχεια επαναδιαλύεται σε διάλυμα
Nycodenz 10% σε HBSS με 10 μg/ml DNAse I και φυγοκεντρείται ξανά στα 1400
g για 15 λεπτά στους 4o C. Η προκύπτουσα αιωρούμενη φάση αποτελείται από
υψηλής καθαρότητας HSC ενώ η πελέττα αποτελείται από κύτταρα Kupffer, ενδοθηλιακά και άλλα κολποειδικά κύτταρα.
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Η παραπάνω μέθοδος αποδίδει περι τα 30x106 κύτταρα με > 98% βιωσιμότητα
όπως αυτή μετράται χρησιμοποιόντας Trypan Blue και > 95% καθαρότητα όπως
αυτή υπολογίζεται ανιχνεύοντας τον αυτοφθορισμό των εστέρων ρετινόλης καθώς
και με ανοσοιστοχημική χρώση για δεσμίνη.

Καλλιέργεια αστεροειδών κυττάρων
Τα προκύπτοντα HSC επαναδιαλύονται σε DMEM υψηλής περιεκτικότητας
σε γλυκόζη, με συμπλήρωμα GLUTAMAX™, 20% FBS, 0.1 mM μη απαραίτητα
αμινοξέα, 1000 U/ml πενικιλλίνη και 100 μg/ml στρεπτομυκίνη και στη συνέχεια επωάζονται σε φλάσκες ή τρυβλία κυτταροκαλλιέργειας σε πυκνότητα 30.000
κυττάρων/cm2 και καλλιεργούνται σε συνθήκες 37◦ C, 5% CO2 και 100% υγρασία. To καλλιεργητικό μέσο αλλάζεται κάθε 48 ώρες και η περιεκτικότητα σε FBS
μειώνεται σε 10% μετά τις πρώτες 48 ώρες καλλιέργειας.

Ανακαλλιέργεια

Όταν τα κύτταρα φτάσουν σε κατάσταση πληρότητας στην

επιφάνεια του καλλιεργητικού μέσου περι του 80-90% το θρεπτικό μέσο αφαιρείται και τα κύτταρα ξεπλένονται με διάλυμα HANKS χωρίς Ca2+ , Mg2+ και στη
συνέχεια προστίθενται 3ml διαλύματος τρυψίνης/EDTA. Μετά από επώαση 3 λεπτών στους 37◦ C προστίθεται θρεπτικό μέσο το οποίο απενεργοποιεί την τρυψίνη,
και το διάλυμα φυγοκεντρείται στα 150g για 10 λεπτά στους 25◦ C. To υπερκείμενο απορρίπτεται και τα κύτταρα επαναδιαλύονται σε 10 ml θρεπτικού υλικού
και διαμοιράζονται εκ νέου σε φλάσκες ή τρυβλία καλλιέργειας.
Κατόπιν 7 ημερών σε καλλιέργεια τα κύτταρα είναι θετικά σε ανοσοφθορισμό
για αSMA. Σε όλα τα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα μεταξύ της 3ης και
5ης ανακαλλιέργειας.

115

6.1.2 Επίδραση με κυτταροκίνες, οκτρεοτίδη και αναστολείς
PTP και STP
Κύτταρα σε περίπου 70% πληρότητα πλένονται με HBSS και τοποθετούνται
σε καλλιεργητικό μέσο χωρίς FBS 24 ώρες πριν από κάθε επίδραση. Η επίδραση
με τις κυτταροκίνες, οκτρεοτίδη και αναστολείς γίνεται χρησιμοποιόντας τις παρακάτω συγκεντρώσεις:
• TNF-α (R&D Minneapolis,MN) 70 ng/ml
• TGF-β (R&D) 5 ng/ml
• PDGF (R&D) 32 ng/ml
• IL-1α (R&D) 20 ng/ml
• IFNγ (R&D) 300 U/ml
• Octreotide (Novartis, Basel, Switzerland) 10−10 , 10−8 και 10−6 (mmol l−1 ).
• Ορθοβαναδικό νάτριο (Na3 VO4 , SO) (Sigma Aldrich, St. Louis, MO). To
Na3 VO4 είναι ισχυρός αναστολέας των φωσφοτυροσινικών φωσφατασών
(PTP). Τα στερημένα από ορό κύτταρα προεπωάζονται σε θρεπτικό χωρίς
ορό με SO σε συγκέντρωση 0.1 − 1 μM για 1 ώρα. Στη συνέχεια το υπερκείμενο απορρίπτεται και ακολουθεί η εκάστοτε επίδραση με ταυτόχρονη
προσθήκη SO στην προαναφερθείσα συγκέντρωση.
• Οκαδαϊκό οξύ (OA) (Sigma Aldrich). Το OA είναι ισχυρός αναστολέας
των φωσφατασών σερίνης θρεονίνης (STP). Tα στερημένα από ορό κύτταρα προεπωάζονται σε θρεπτικό υλικό χωρίς ορό με OA σε συγκέντρωση
0.1μΜ για 1 ώρα. Στη συνέχεια το υπερκείμενο απορρίπτεται και ακολουθεί
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η εκάστοτε επίδραση με ταυτόχρονη προσθήκη OA στην προαναφερθείσα
συγκέντρωση.
• Βορτμανίνη (Sigma Aldrich). H βορτμανίνη είναι ισχυρός, μη αναστρέψιμος αναστολέας των PI3K κινασών. Χρησιμοποιήθηκε σε συγκέντρωση
300nM. Η επίδραση με βορτμανίνη έγινε με την ίδια μέθοδο που αναφέρεται στους αναστολείς PTP και STP παραπάνω.
• LY294002 (Sigma Aldrich). To LY294002 είναι ισχυρός, αναστρέψιμος συνθετικός αναστολέας των PI3K κινασών. Χρησιμοποιήθηκε σε συγκέντρωση
50μΜ. Η επίδραση με LY294002 έγινε όπως αναφέρεται παραπάνω για τους
αναστολείς PTP και STP.
Οι τελικές επωάσεις πριν τη συλλογή δειγμάτων γίνονται για 12 ώρες εκτός
τα πειράματα με αναστολείς PI3K στα οποία η συλλογή έγινε μετά τις 6 ώρες
επώασης.

6.1.3 Απομόνωση RNA από αστεροειδή κύτταρα
Υλικά και συσκευές
• Φλάσκες κυτταροκαλλιέργειας 25 ml (Nunc, USA)
• Φαινολικό διάλυμα ομογενοποίησης Trizol (Invitrogen)
• Αποστειρωμένο νερό άνευ RNAασών - RNase Free Water
• Φυγόκεντρος
• Χλωροφόρμιο (Sigma Aldrich)
• Ισοπροπανόλη (Sigma Aldrich)
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• Αιθανόλη (Sigma Aldrich)
• Φωτόμετρο (Hitachi, Japan)
• 0,1N NaOH (Sigma) διάλυμα σε RNase Free Water

Μέθοδος Αστεροειδή κύτταρα καλλιεργούνται σε πλάκες έξι βοθρίων. Κατόπιν
των επιδράσεων στις προαναφερθείσες συνθήκες το θρεπτικό υλικό αφαιρείται
και σε κάθε βοθρίο προστίθεται 1 ml διαλύματος Trizol το οποίο και αφήνεται να
επιδράσει για 1-2 λεπτά. Στη συνέχεια γίνεται ελαφριά απόξεση των κυττάρων από
την επιφάνεια των βοθρίων και το ομογενοποίημα τοποθετείται σε αποστειρωμένο
σωληνάριο eppendorf και φυλάσσεται στους -80◦ C έως το επόμενο στάδιο.
Τα ομογενοποιήματα σε Trizol αποψύχονται σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου 15 λεπτά. Στη συνέχεια προστίθεται χλωροφόρμιο υπο στείρες συνθήκες σε
αναλογία 0,1 ml/ml Trizol και κατόπιν ισχυρής ανάδευσης το δείγμα αφήνεται σε
θερμοκρασία δωματίου για άλλα 5 λεπτά. Ακολουθεί φυγοκέντρηση υπο 12000g
για 15 λεπτά σε 4◦ C. Σ' αυτό το στάδιο τα βαρέα συστατικά (πρωτεΐνες, DNA)
καθιζάνουν και σχηματίζουν πελέττα από την οποία είναι δυνατόν να απομονωθεί
στη συνέχεια πρωτεΐνη με μέθοδο που θα αναφερθεί παρακάτω. Το RNA παραμένει διαλυμένο στο χλωροφόρμιο το οποίο σχηματίζει άχρωμο υπερκείμενο. Αυτό
συλλέγεται και μεταφέρεται σε νέο αποστειρωμένο μικροσωληνάριο eppendorf
στο οποίο προστίθεται στη συνέχεια ίσος όγκος ισοπροπανόλης και το μίγμα αναδεύεται ισχυρά για 10 δευτ. και αφήνεται να σχηματίσει ίζημα για 15 λεπτά σε
θερμοκρασία δωματίου. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στα 12000g για 15 λεπτά σε
θερμοκρασία 4◦ C μετά την οποία είναι ορατός ο σχηματισμός ιζήματος. Το υπερκείμενο απορρίπτεται προσεκτικά και ακολουθεί έκπλυση με 1 ml κρύας (4◦ C)
αιθανόλης 75% κατ' όγκο σε RNAse Free νερό. Ακολουθεί φυγοκέντρηση στα
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7000g για 8 λεπτά στους 4◦ C, αφαίρεση του υπερκειμένου και επανάληψη της
έκπλυσης μία ακόμη φορά. Μετά την δεύτερη αφαίρεση του υπερκειμένου, το
εναπομένον ίζημα αφήνεται να στεγνώσει σε απαγωγό και τέλος επαναδιαλύεται
σε RNAse Free νερό.
Στη συνέχεια γίνεται μέτρηση καθαρότητας του RNA του δείγματος με χρήση
φωτόμετρου που έχει ρυθμιστεί να μετράει σε δύο μήκη κύματος, υπολογίζοντας
το λόγο 260/280nm. Ο λόγος αυτός εξαρτάται από την περιεκτικότητα του δείγματος σε RNA (μέγιστη απορρόφηση στα 260nm) και πρωτεΐνη (μέγιστη απορρόφηση στα 280nm) και ιδανική τιμή είναι ο λόγος 2. Δύο μl RNA διαλύματος
διαλύεται σε 0.1Ν ΝαΟΗ. Τέλος, η ποσότητα του RNA υπολογίζεται με βάση τον
τύπο:
RNA(μg) = A260nm x Φ x V
Όπου:
A260nm η απορρόφηση στα 260nm
Φ ο συντελεστής αραίωσης [=500 (2μl δείγματος σε 1000μl NaOH)]
V ο όγκος του εναπομείναντος διαλύματος RNA σε ml

6.1.4 Επίδραση με DNάση, ανάστροφη μεταγραφή (RT) και αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR)
Υλικά
• DNase I (Gibco)
• Θερμικός κυκλοποιητής

119
• Ολιγονουκλεοτίδια θυμιδίνης 12-18 - Oligo d(T)12-18 ή Pd(T)12-18 ομο-ολιγομερές
(Amersham Biosciences, Uppsala, Sweden)
• Αντίστροφη μεταγραφάση - Superscript II™RNase H- (Roche)
• Αναστολέας ριβονουκλεασών - RNAsin®(Promega, Madison, Wisconsin,
USA)
• Δεοξυνουκλεοτίδια - dNTPs (dATP, dGRP, dCTP, dTTP) (Roche)
• Πολυμεράση DNA - Taq DNA Polymerase (Roche)
• 100bp DNA ladder (Gibco)
• Ολιγονουκλεοτίδια έναρξης αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης - primers
MWG (Ebersberg, Germany)
• Αγαρόζη, βορικό οξύ, EDTA, Bromophenol blue, ficoll (type 400), ethidium
bromide (Sigma Aldrich)
• Συσκευή οριζόντιας ηλεκτροφόρησης (BioRad, Hercules, California, USA)
• Συσκευή και λογισμικό ανάγνωσης πηκτωμάτων (Molecular Analyst Software,
BioRad)
• Διάλυμα 5x TBE (για 1lt: 54g Tris, 27,5g Βορικό οξύ, 20ml 0,5Μ ΕDTA,
απιονισμένο νερό μέχρι τον όγκο του 1lt, pH 8)
• Loading buffer (0,25% Bromophenol blue, 15% Ficoll σε νερό)
• Διάλυμα DNA ladder (1μl stock 100bp ladder, 7μl 1xTBE, 3μl loading buffer)
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Επίδραση με DNAse
Η επίδραση γίνεται για να αποφευχθεί η επιμόλυνση με γενομικό DNA και
η λήψη ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων. Σε προσημειωμένα μικροσωληνάρια
eppendorf όγκου 0,2ml με την ένδειξη + (με μεταγραφάση) και - (χωρίς μεταγραφάση) εισάγεται όγκος δείγματος που αντιστοιχεί σε 1μg RNA και ο όγκος
συμπληρώνεται στα 8μl με RNAse free νερό. Σε κάθε δείγμα (+ και -) προστίθεται
αρχικά 1μl 10xDNAse I Reaction Buffer και στη συνέχεια 1μl DNAse. Τα δείγματα αφήνονται για 15 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και έπειτα προστίθεται
1μl διαλύματος 25mM EDTA. Τα δείγματα τοποθετούνται στον θερμικό κυκλοποιητή και υφίστανται θερμική επεξεργασία για 10 λεπτά στους 65◦ C, μετά τη
λήξη της οποίας τοποθετούνται σε πάγο.

Ανάστροφη μεταγραφή
Σε κάθε δείγμα προστίθενται 2μl ολιγονουκλεοτιδίων με 12 έως 18 μόρια θυμίνης (Pd(T)12-18 ) το οποίο δρα δημιουργώντας πλαίσια έναρξης της ανάστροφης
μεταγραφής σε αντίστοιχα πολυαδενυλιωμένα τμήματα RNA του δείγματος. Τα
δείγματα επανατοποθετούνται στο θερμικό κυκλοποιητή και θερμαίνονται στους
70◦ C για 10 λεπτά. Η θέρμανση προκαλεί ξεδίπλωμα των αλύσων ώστε να επιτευχθεί καλύτερη εφαρμογή των ολιγονουκλεοτιδίων. Στη συνέχεια τα δείγματα
τοποθετούνται σε πάγο και ακολουθεί η προσθήκη σε κάθε δείγμα 4μl 5x RTbuffer, 1μl DTT, 1μl dNTPs και 1μl RNAsin. Τέλος, στα δείγματα με την ένδειξη
+ προστίθεται 1μl reverse transcriptase ενζύμου ενώ στο δείγμα - προστίθεται ίσος
όγκος RNAse free νερού. Τα - δείγματα χρησιμεύουν για να ελέγχουμε τυχόν μολύνσεις που ενδεχομένως δώσουν ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Τα δείγματα τοποθετούνται στον κυκλοποιητή και ακολουθεί η διαδικασία της ανάστροφης μετα-
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γραφής σε θερμοκρασία 42◦ C για 60 λεπτά, στη συνέχεια στους 95◦ C για 5 λεπτά
και τέλος κρύωμα στους 4◦ C. Τα δείγματα cDNA αποθηκεύονται στους -20◦ C
μέχρι την εκτέλεση αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης.

Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR)
Για κάθε δείγμα λαμβάνεται 1μl cDNA στο οποίο προστίθεται ρυθμιστικό διάλυμα PCR, 0,2mM dNTPs, 0,5mM forward και reverse primers και 0,05U/μl Taq
DNA πολυμεράση. Οι primers που χρησιμοποιήθηκαν για την CST έχουν περιγραφεί αλλού 617 . Οι συνθήκες αντίδρασης ήταν 5 λεπτά στους 94◦ C, 35 κύκλοι
(30 δευτερολέπτων στους 94◦ C, 30 δευτερολέπτων στους 56-60◦ C και 30 δευτερολέπτων στους 72◦ C) που ακολουθούνται από επιμήκυνση του προϊόντος για 7
λεπτά στους 72◦ C.

Ανίχνευση προϊόντων της PCR σε πήκτωμα αγαρόζης
Παρασκευάζεται 2% πηκτή αγαρόζης σε 0,5x TBE (2g αγαρόζης σε 100ml)
το μείγμα θερμαίνεται ώστε να επιτευχθεί η ομοιογενής διάλυσή του και αμέσως
προτού χυθεί στο ειδικό δοχείο πήξεως με χτένι, προστίθενται 40μl διαλύματος
ethidium bromide 1mg/ml. Μετά την πήξη του, αφαιρείται το χτένι το οποίο έχει
σχηματίσει βοθρία στα οποία θα τοποθετηθούν τα προς ηλεκτροφόρηση προϊόντα της PCR. H πηκτή τοποθετείται στη συσκευή οριζόντιας ηλεκτροφόρησης.
Σε καθένα από τα προϊόντα της PCR προστίθεται διάλυμα loading buffer σε αναλογία 5:1 και 10 μl από το καθένα τοποθετείται στο βοθρίο που έχει σχηματιστεί
από το χτένι στο πήκτωμα αγαρόζης. Στην πρώτη θέση φορτώνεται διάλυμα DNA
ladder που χρησιμεύει ως μάρτυρας του μοριακού βάρους των προϊόντων. Το πήκτωμα ηλεκτροφορείται σε 0,5xTBE στα 100V για 45-60 λεπτά. Η ανίχνευση των
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δεσμών γονιδιακού σήματος γίνεται υπο υπεριώδη ακτινοβολία. Το πήκτωμα φωτογραφίζεται ηλεκτρονικά και οι δέσμες αντιστοιχίζονται στο ανάλογο γονίδιο με
τη βοήθεια της κλίμακας μοριακού βάρους ενώ ως θετικός μάρτυρας χρησιμοποιείται γενομικό DNA.

6.1.5 Ανοσοφθορισμός
Υλικά και συσκευές
• Βοθρία κυτταροκαλλιέργειας Permanox™chamber slides (Nunc)
• PBS (140mM NaCl, 2,7mM KCl, 1,5mM KH2 HPO4 , 8,1 mM Na2 HPO4 ,
pH 7,5)
• TBS (50mM Tris, 150mM NaCl, pH 7,6)
• PFA διάλυμα παραφορμαλδεΰδης 4% σε νερό
• Πολυκλωνικό αντίσωμα κονίκλου έναντι GFAP αρουραίου (Chemicon) σε
αραίωση 1:1000
• Μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού έναντι δεσμίνης αρουραίου (Chemicon)
σε αραίωση 5 μg/ml
• Πολυκλωνικά αντισώματα κονίκλου έναντι SSTR1-5 αρουραίου (Gramsch
Laboratories, Schwabhausen, Germany) σε αραίωση 1:1000 (το anti-SSTR3
σε 1:500)
• Συνθετικά πεπτίδια που αντιστοιχούν στο αντιγονικό τμήμα κάθε υποδοχέα
σωματοστατίνης SSTR1-5 (Gramsch)
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• Μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού εναντι αSMA ανθρώπου (αντιδρά επίσης
και έναντι αρουραίου) (Chemicon International Concord Road, Billerica,
MA) σε αραίωση 5 μg/ml
• Πολυκλωνικό αντίσωμα κονίκλου έναντι υποδοχέα οπιοειδών μ αρουραίου
(Chemicon) σε αραίωση 1:1000
• Πολυκλωνικό αντίσωμα κονίκλου έναντι υποδοχέα οπιοειδών δ αρουραίου
(Chemicon) σε αραίωση 1:1000
• Διάλυμα PBS
• Quench buffer (20mM γλυκίνη σε TBS)
• Blocking buffer (TBS με 0,2% TritonX-100, 1% Fish skin gelatin (Sigma
Aldrich), 2mM MgCl2 )
• Πολυκλωνικό, φθορίζον αντίσωμα αίγας έναντι ΙgG κονίκλου Alexa Fluor®
488 (Invitrogen) σε αραίωση 5 μg/ml
• Πολυκλωνικό, φθορίζον αντίσωμα αίγας έναντι IgG ποντικού Alexa Fluor®
568 (Invitrogen) σε αραίωση 5 μg/ml
• TO-PRO® -3 iodide (Invitrogen/Molecular Probes) σε αραίωση 1:1000
• UltraCruz™mounting medium (Santa Cruz, CA 95060)
• Μικροσκόπιο συνεστίασης Confocal laser scanning module (Leica Lasertechnik,
Heidelberg, Germany)
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Μέθοδος Αστεροειδή κύτταρα καλλιεργούνται σε πλάκες Permanox 8 βοθρίων.
Όταν φτάσουν πληρότητα περι του 70% της καλλιεργητικής επιφάνειας, το καλλιεργητικό μέσο αφαιρείται και τα κύτταρα πλένονται με κρύο PBS. Στη συνέχεια γίνεται επίδραση με διάλυμα PFA 4% σε PBS για 10 λεπτά. Στη συνέχεια
τα κύτταρα πλένονται με TBS δύο φορές και γίνεται επίδραση με quench buffer
για 5 λεπτά ώστε να τερματιστεί εντελώς η δράση της παραφορμαλδεΰδης. Στη
συνέχεια γίνεται επίδραση με blocking buffer για 10 λεπτά. Εν συνεχεία γίνεται
επίδραση με το εκάστοτε πρώτο αντίσωμα. Το αντίσωμα αφήνεται να επιδράσει
για 8-12 ώρες στους 4◦ C. Στη συνέχεια γίνεται εκ νέου επίδραση με blocking
buffer για 10 λεπτά και ακολουθεί επώαση στο δεύτερο αντίσωμα για 1 ώρα σε
θερμοκρασία δωματίου. Ακολούθως, τα κύτταρα πλένονται με TBS και γίνεται η
τελική επίδραση με TO-PRO για 5 λεπτά. Τέλος, τα κύτταρα πλένονται με TBS,
τα τοιχώματα της πλάκας Permanox αφαιρούνται προσεκτικά και προστίθεται μικρή ποσότητα mounting medium προτού οι πλάκες σφραγιστούν με λεπτή γυάλινη
διαφάνεια. Μέχρι τη φωτογράφηση στο συνεστιακό μικροσκόπιο, τα κύτταρα φυλάσσονται μακριά από φως, στους 4◦ C.

6.1.6 Ανοσοστύπωμα western (western blot)
Υλικά και συσκευές
• Συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης και συσκευή πρωτεϊνικής μεταφοράς
(BioRad Hercules, California, U.S)
• Μεμβράνη νιτροκυτταρίνης, φίλτρα whatman (BioRad)
• Μεθανόλη, ακρυλαμίδη,bis-ακρυλαμίδη, ουρία, CHAPS, θειοουρία, DTT,
υδροχλωρική γουανιδίνη αιθανόλη, SDS, bromophenol blue, glycerol, Bovine
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serum albumin (BSA), μερκαπτοαιθανόλη, υπερθειϊκό αμμώνιο (APS), TEMED,
Fish Skin Gelatin (FSG), Tween20, Sodium Azide (Sigma Aldrich)
• Αναστολείς πρωτεασών - Complete Mini, EDTA-free (Roche)
• Stacking gel buffer (0,5M Tris, 0,4% SDS)
• Separating gel buffer (1,5M Tris, 0,4% SDS)
• Διάλυμα ακρυλαμίδης/bis-ακρυλαμίδης (για 100ml: 30gr ακρυλαμίδη, 0,8gr
bis-ακρυλαμίδη, απιονισμένο νερό ως τα 100ml)
• Διάλυμα TGS (Για 1lt 10x διαλύματος: 30.3g Τris, 144g Γλυκίνη, 10g SDS)
• Πρωτεϊνικός δείκτης μοριακού βάρους - Broad range protein standards 6500
- 200,000 MW (BioRad)
• Πολυκλωνικά αντισώματα κονίκλου έναντι SSTR1-5 αρουραίου (Gramsch
Laboratories, Schwabhausen, Germany) σε αραίωση 1:1000 (το anti-SSTR3
σε 1:500)
• Μονοκλωνικό αντίσωμα ποντικού εναντι αSMA ανθρώπου (αντιδρά επίσης
και έναντι αρουραίου) (Chemicon) σε αραίωση 5 μg/ml
• Πολυκλωνικό αντίσωμα κονίκλου έναντι υποδοχέα οπιοειδών μ αρουραίου
(Chemicon) σε αραίωση 1:1000
• Πολυκλωνικό αντίσωμα κονίκλου έναντι υποδοχέα οπιοειδών δ αρουραίου
(Chemicon) σε αραίωση 1:1000
• Πολυκλωνικό αντίσωμα κονίκλου έναντι προκολλαγόνου τύπου Ι αρουραίου
(Santa Cruz, CA 95060) σε αραίωση 1:200
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• Moνοκλωνικό αντίσωμα ποντικού έναντι β-ακτίνης αρουραίου (Santa Cruz,
CA 95060) σε αραίωση 1:1000
• Πολυκλωνικό αντίσωμα κονίκλου έναντι Smad7 αρουραίου (Santa Cruz,
CA 95060) σε αραίωση 1:200
• Πολυκλωνικό αντίσωμα αίγας έναντι IgG ποντικού συζευγμένο με υπεροξειδάση (Chemicon) σε αραίωση 1:5000
• Πολυκλωνικό αντίσωμα αίγας έναντι IgG κονίκλου συζευγμένο με υπεροξειδάση (Chemicon) σε αραίωση 1:5000
• BCA reagent (BioRad)
• Διάλυμα συλλογής πρωτεΐνης - lysis buffer (CHAPS 4%, 20mM TrisHCl,
pH7, αναστολείς πρωτεϊνασών)
• Διάλυμα συλλογής πρωτεΐνης από Trizol - (CHAPS 4%, 8Μ Ουρία, 3Μ
Θειουρία, 1% DTT, αναστολείς πρωτεϊνασών)
• Διάλυμα φορτώματος - sample buffer (Για 2x διάλυμα: 4% SDS, 20% Γλυκερόλη, 10% Μερκαπτοαιθανόλη
• Διάλυμα έκπλυσης (0.3Μ υδροχλωρική γουανιδίνη σε 95% αιθανόλη)
• Διάλυμα μεταφοράς - Transfer buffer (για 1lt: 700ml απεσταγμένο νερό,
200ml μεθανόλη, 100ml 10x TGS)
• Διάλυμα TBST (TBS με προσθήκη 0,05% Tween20)
• Διάλυμα blocking buffer (BSA 5% σε TBST με προσθήκη 0,5% FSG)
• Yπόστρωμα χημειοφωταύγειας - ECL Plus (Pierce, Rockford, IL)
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• Φωτογραφικό φιλμ (Fujifilm, Tokyo, Japan)
• Λογισμικό επεξεργασίας εικόνας ImageJ (Rasband, W.S., ImageJ, U. S. National
Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA, http://imagej.nih.gov/ij/, 19972012)
• Διάλυμα αποδέσμευσης αντισώματος (stripping buffer) (100 mM glycine,
pH 2,5, 200 mM NaCl, 0.1% Tween 20 (v/v), 0.1% (v/v) β-mercaptoethanol)

Συλλογή πρωτεΐνης
Συλλογή από κυτταρικές καλλιέργειες

To υπερκείμενο των καλλιεργειών απορ-

ρίπτεται και τα κύτταρα πλένονται δύο φορές με παγωμένο PBS. Στη συνέχεια
συλλέγονται σε lysis buffer με ελαφρά απόξεση πάνω σε πάγο. Τα ομογενοποιήματα φυγοκεντρούνται στα 10.000g για 5 λεπτά και συλλέγονται τα υπερκείμενα. Η συγκέντρωση πρωτεΐνης γίνεται στη συνέχεια με τη μέθοδο BCA. Τέλος,
τα δείγματα αναμιγνύονται με sample buffer και θερμαίνονται στους 85◦ C ώστε
να επιτευχθεί η τελική διαταραχή της δευτεροταγούς δομής των πρωτεϊνών, με
θραύση των δεσμών υδρογόνου από την υψηλή θερμοκρασία, διευκόλυνση της
αναγωγής των δισουλφιδικών δεσμών από τα αναγωγικά συστατικά του διαλύματος (DDT, Me-OH) και διευκόλυνση της δράσης του SDS και της διαταραχής
των υδρόφοβων δεσμών. Μετά από αυτό το στάδιο, τα δείγματα μπορούν να φυλαχθούν στους -20◦ C για μετέπειτα ανάλυση, αλλά η συχνή απόψυξη πρέπει να
αποφεύγεται.

Συλλογή από το φαινολικό ομογενοποίημα σε Trizol Μετά την επίδραση χλωροφορμίου και την φυγοκέντρηση του ομογενοποιήματος Trizol, και κατόπιν της
συλλογής της ανώτερης φάσης που περιέχει το mRNA, η κατώτερη φάση του
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DNA και των πρωτεϊνών που απομένει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απομόνωση πρωτεΐνης. Για κάθε 1ml Trizol αρχικού διαλύματος προστίθεται 1,5ml
ακετόνη. Κατόπιν ισχυρής ανάδευσης τα δείγματα αφήνονται σε θερμοκρασία δωματίου για 10 λεπτά και στη συνέχεια φυγοκεντρούνται στα 12.000g για 10 λεπτά
στους 4◦ C. To υπερκείμενο αφαιρείται και η πρωτεϊνική πελέττα πλένεται τρεις
φορές σε διάλυμα έκπλυσης υδροχλωρικής γουανιδίνης. Σε κάθε δείγμα προστίθενται 2ml από το διάλυμα έκπλυσης ανά ml αρχικού όγκου Trizol. Σε κάθε κύκλο
έκπλυσης, η πελέττα αφήνεται 20 λεπτά στο διάλυμα έκπλυσης σε θερμοκρασία
δωματίου και στη συνέχεια φυγοκεντρείται στα 7500g για 5 λεπτά στους 4◦ C.
Μετά την τελική έκλουση, η πελέττα αναδεύεται ισχυρά σε 2ml αιθανόλης και
αφήνεται 20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Τέλος, φυγοκεντρείται σε 7500g
για 5 λεπτά στους 4◦ C. H αιθανόλη απορρίπτεται και η πελέττα αφήνεται να στεγνώσει τελείως. Η προκύπτουσα πρωτεϊνική πελέττα είναι εξαιρετικά δυσδιάλυτη
σε συνήθη διαλύματα ιονικών ή μη τασιενεργών (δοκιμάστηκε SDS σε συγκέντρωση ως 1%) αλλά διαλύεται εύκολα σε διαλύματα με βάση το CHAPS και την
ουρία όπως αυτό που αναγράφεται στα παραπάνω υλικά. Η ποιότητα της πρωτεΐνης είναι ικανοποιητική και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για western blot ή άλλες πρωτεϊνικές μεθόδους. Διαλύματα με υψηλή συγκέντρωση ουρίας μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε SDS-PAGE μεθόδους εφόσον πρώτα αναμιχθούν με sample
buffer. Σ' αυτή την περίπτωση πρέπει να αποφεύγεται η θέρμανσή τους πάνω από
τους 37◦ C καθώς η ουρία υδρολύεται αυτόματα σε κυάνιο το οποίο μπορεί να
προκαλέσει καρβαμοϋλίωση πλαγίων αλύσων αμινοξέων στις πρωτεΐνες του δείγματος δημιουργώντας ενδεχομένως προβλήματα στις μετέπειτα ανοσολογικές μεθόδους ανίχνευσης.
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SDS-PAGE
Αρχικά κατασκευάζουμε την πηκτή σώρευσης (stacking gel) και την πηκτή
διαχωρισμού (separating gel). Οι συστάσεις των πηκτών αναγράφονται στον πίνακα 6.1

Gel διαχωρισμού (10%)

Gel σώρευσης (3,9%)

Διάλυμα ακρυλαμίδης

5

0,65

Gel buffer

3,75 (separating)

1,25 (stacking)

H2 O

6,25

3,05

10% APS

0.05

0,025

TEMED

0.01

0,005

Πίνακας 6.1: Σύσταση gel διαχωρισμού και σώρευσης για SDS-PAGE. Οι ποσότητες αναγράφονται σε ml.

Αρχικά παρασκευάζεται το διάλυμα του gel διαχωρισμού. Το TEMED ξεκινάει τον πολυμερισμό της ακρυλαμίδης, οπότε αναμιγνύεται τελευταίο από όλα
τα υλικά. Μόλις προστεθούν όλα τα υλικά το μίγμα αναδεύεται ισχυρά αλλά με
προσοχή να μην δημιουργηθεί αφρός από το SDS που περιέχει. Το διάλυμα χύνεται στο γυάλινο εκμαγείο της συσκευής κάθετης ηλεκτροφόρησης και αμέσως
επιστοιβάζεται μικρή ποσότητα διαλύματος 75% αιθανόλης ώστε η φάση ανάμεσα
σ' αυτό το gel και το επόμενο να γίνει όσο το δυνατόν πιο λεία και ομοιόμορφη. Το
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gel πήζει αρκετά μέσα σε 2-3 λεπτά ώστε να επιτρέπει την απόρριψη της αιθανόλης με αναποδογύρισμα του εκμαγείου. Στη συνέχεια παρασκευάζεται το διάλυμα
του gel σώρευσης με πανομοιότυπο τρόπο όπως το προηγούμενο. Το διάλυμα χύνεται πάνω από το πηγμένο gel διαχωρισμού και τοποθετείται αμέσως το χτένι
που δημιουργεί τα βοθρία φορτώματος δειγμάτων. Τα gel πήζουν εντελώς σε 5-10
λεπτά. Όταν πήξουν, αφαιρείται ο στηρικτικός σκελετός από το γυάλινο εκμαγείο
και το τελευταίο μεταφέρεται στη συσκευή ηλεκτροφόρησης, όπου τα εκμαγεία
τοποθετούνται απέναντι το ένα στο άλλο ώστε ανάμεσά τους και στα τοιχώματα
της συσκευής να δημιουργείται κλειστός χώρος. Ο χώρος αυτός γεμίζει με διάλυμα
1x TGS, αρκετό ώστε να φτάνει το μέσο περίπου του οριζόντιου (ανώτερου) τμήματος των χτενιών. Επίσης ικανή ποσότητα TGS διαλύματος γεμίζεται στον πέριξ
των εκμαγείων χώρο της συσκευής. Στη συνέχεια τα χτένια αφαιρούνται ώστε το
διάλυμα του TGS γεμίζει ταυτόχρονα τα βοθρία. Έτσι δημιουργείται ένα κλειστό
ηλεκτρολυτικό κύκλωμα στο οποίο το ρεύμα μπορεί να περνάει μονάχα μέσα από
το gel προκαλώντας έτσι τη μετακίνηση των πρωτεϊνών. Τυχόν διαρροές ή υπερχείλιση του διαλύματος TGS βραχυκυκλώνουν τη ροή του ρεύματος και τότε η
ηλεκτροφόρηση είναι αναποτελεσματική.

Στα βοθρία που έχουν δημιουργηθεί από το χτένι φορτώνονται τα δείγματα.
Συνήθως φορτώνεται ποσότητα 20-50μg πρωτεΐνης. Στο πρώτο βοθρίο φορτώνεται συνήθως ο δείκτης μοριακού βάρους. Στη συνέχεια η συσκευή ηλεκτροφόρησης γεμίζει με διάλυμα 1x TGS και ξεκινά η διαδικασία της ηλεκτροφόρησης η
οποία γίνεται στα 150V και περίπου 70mΑ. Ο χρόνος που διαρκεί η ηλεκτροφόρηση εξαρτάται από το μοριακό βάρος της πρωτεΐνης που μας ενδιαφέρει ή αν
πρόκειται να ανιχνεύσουμε περισσότερες της μίας πρωτεΐνες το πόσο κοντά είναι
τα μοριακά τους βάρη (πρωτεΐνες που είναι κοντύτερα χρειάζονται περισσότερο
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χρόνο ώστε οι δέσμες τους να διαχωριστούν ικανοποιητικά). Η συνήθης διάρκεια
για gel διαχωρισμού 10% ακρυλαμίδης είναι περί τη 1 ώρα.

Μεταφορά πρωτεϊνών σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης
Σε πλατύ δοχείο με αρκετή επιφάνεια ώστε να χωράει τις κασέτες της συσκευής μεταφοράς προσθέτουμε αρκετό διάλυμα μεταφοράς ώστε η πλευρά των
κασετών στην οποία θα τοποθετηθεί το gel από την ηλεκτροφόρηση να είναι εντελώς εμβαπτισμένη. Μέσα στο διάλυμα εμβαπτίζονται πλήρως φίλτρα whatman,
δύο για κάθε κασέτα καθώς και μία μεμβράνη νιτροκυτταρίνης για κάθε gel, ίσων
διαστάσεων με το gel διαχωρισμού. Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτροφόρησης
τα gel αφαιρούνται με προσοχή από τη συσκευή και το gel σώρευσης αποκόπτεται
με τη βοήθεια μικρής σπάτουλας και απορρίπτεται. Το gel διαχωρισμού τοποθετείται αμέσως στο δοχείο με το διάλυμα μεταφοράς ώστε να αποφευχθεί η αποξήρανσή και παραμόρφωσή του. Οι κασέτες της συσκευής πρωτεϊνικής μεταφοράς
ανοίγουν με την πλευρά στην οποία θα τοποθετηθεί το gel πλήρως εμβαπτισμένη
στο διάλυμα διαχωρισμού. Όλη η παρακάτω διαδικασία ολοκληρώνεται χωρίς καθόλου οι μεμβράνες ή τα gel να αφαιρεθούν από το διάλυμα. Πάνω στην κασέτα
τοποθετείται ίσων διαστάσεων λεπτό σφουγγάρι, επίσης πλήρως εμβαπτισμένο
στο διάλυμα μεταφοράς. Πάνω στο σφουγγάρι τοποθετείται φίλτρο whatman και
πάνω στο τελευταίο τοποθετείται προσεκτικά το gel. Από πάνω εφαρμόζεται η
μεμβράνη νιτροκυτταρίνης ώστε να εφαρμόζει ακριβώς στο gel. Από πάνω τοποθετείται το δεύτερο φίλτρο whatman και πάνω από αυτό δεύτερο σφουγγάρι.
Η κασέτα κλείνει προσεκτικά, παραμένοντας διαρκώς εμβαπτισμένη στο διάλυμα
μεταφοράς. Στη συνέχεια, τοποθετείται στη συσκευή μεταφοράς στην οποία εφαρμόζει παγοκύστη ώστε να κρατάει τη θερμοκρασία του διαλύματος χαμηλή καθ
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όλη τη διάρκεια της μεταφοράς. Η συσκευή γεμίζει στη συνέχεια με διάλυμα μεταφοράς ώστε όλες οι κασέτες να είναι πλήρως εμβαπτισμένες. Ο χρόνος της μεταφοράς εξαρτάται από το μέγεθος των πρωτεϊνών που ενδιαφέρουν, για τις συνηθισμένες πρωτεΐνες αρκεί 1 ώρα σε 100V και 400mA.

Επίδραση αντισωμάτων
Μετά το πέρας της μεταφοράς, οι κασέτες ανοίγονται προσεκτικά, οι μεμβράνες νιτροκυτταρίνης αφαιρούνται με λεπτή λαβίδα και τοποθετούνται αμέσως σε
διάλυμα blocking, σε τρυβλίο, πάνω σε αναδευτήρα. Σημειώνεται με λεπτό μαρκαδόρο η πλευρά που ήταν προς το gel. H "καλή" αυτή πλευρά τοποθετείται προς
τα πάνω. Οι μεμβράνες αφήνονται στην επίδραση του blocking buffer για 30 λεπτά. Στη συνέχεια το blocking buffer αφαιρείται (μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί,
φυλασσεται στους 4◦ C) και ακολουθεί η επίδραση του πρώτου αντισώματος.
Το πρώτο αντίσωμα αραιώνεται στις προαναφερθείσες αραιώσεις σε blocking
buffer στο οποίο προστίθεται ως συντηρητικό sodium azide σε τελική συγκέντρωση 0,02%. Φυλάσσονται στους 4◦ C και παραμένουν σ' αυτή τη μορφή ενεργά
για πολλούς μήνες. Για κάθε μεμβράνη απαιτούνται περίπου 2,5ml διαλύματος
αντισώματος. Μετά την εμβάπτιση των μεμβρανών στο διάλυμα του πρώτου αντισώματος, αφήνονται ολονυκτίως πάνω στον αναδευτήρα σε θερμοκρασία 4◦ C.
Την επόμενη μέρα το διάλυμα του πρώτου αντισώματος συλλέγεται και φυλάσσεται. Οι μεμβράνες πλένονται τρεις φορές σε TBST και αφήνονται κάθε φορά
15 λεπτά στον αναδευτήρα. Στη συνέχεια γίνεται η επίδραση με το δεύτερο αντίσωμα το οποίο αραιώνεται στην προαναφερθείσα αραίωση σε blocking buffer. Η
επίδραση γίνεται για 45-60 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Το διάλυμα του δευτέρου αντισώματος απορρίπτεται και οι μεμβράνες ξεπλένονται ακόμη 3 φορές σε
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TBST, με κάθε πλύση να διαρκεί 15 λεπτά στον αναδευτήρα.
Στη συνέχεια ετοιμάζεται το υπόστρωμα της χημειοφωταύγειας σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή. Το υπόστρωμα τοποθετείται στις μεμβράνες και
αφήνεται να επιδράσει για 5-7 λεπτά. Στη συνέχεια οι μεμβράνες τοποθετούνται
στην κασέτα εμφάνισης, κάτω από φύλλο διαφανούς πλαστικού και η υπόλοιπη
διαδικασία ολοκληρώνεται σε σκοτεινό θάλαμο. Εκεί, τοποθετείται φωτογραφικό
φίλμ πάνω από το πλαστικό φύλλο, η κασέτα κλείνει και το φίλμ αφήνεται αρκετή
ώρα ώστε η φωταύγεια από το υπόστρωμα λουμινόλης να αφήσει ίχνος πάνω του.
Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως η ποσότητα της πρωτεΐνης στο δείγμα, η έκφραση της υπο ανίχνευση πρωτεΐνης και η δραστικότητα
των αντισωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν. Μετά την έκθεση, ακολουθεί εμφάνιση
του φιλμ σε ειδικό μηχάνημα εμφάνισης.

Αποδέσμευση αντισωμάτων, επαναχρησιμοποίηση μεμβρανών Οι μεμβράνες μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν μετά την εμφάνιση. Το ήδη υπάρχον πρώτο
και δεύτερο αντίσωμα είναι καλύτερο να απομακρύνονται ώστε να βελτιωθεί η
ποιότητα του σήματος στην επόμενη επίδραση. Για το σκοπό αυτό οι μεμβράνες
επωάζονται σε διάλυμα αποδέσμευσης αντισώματος για 45 λεπτά σε θερμοκρασία
δωματίου και στη συνέχεια πλένονται με άφθονο TBST. Εν συνεχεία απαιτείται
επίδραση εκ νέου με blocking buffer και η διαδικασία της επίδρασης με τα αντισώματα μπορεί στη συνέχεια να επαναληφθεί.

Μέτρηση έντασης του παραγόμενου σήματος
Από την παραπάνω διαδικασία παράγονται δέσμες ίχνους που αντιστοιχεί στην
θέση του gel στην οποία βρίσκεται η υπο διερεύνηση πρωτεΐνη. Ο δείκτης μοριακού βάρους βοηθάει στον υπολογισμό του μοριακού βάρους της πρωτεΐνης. Η
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πυκνότητα του παραγόμενου σήματος και το μέγεθος της δέσμης είναι ανάλογα
της έκφρασης της πρωτεΐνης που μελετάται. Με λογισμικό επεξεργασίας εικόνας όπως το ImageJ είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθεί το σήμα με πυκνομετρία
(densitometry) και λαμβάνουμε έτσι άμεσα συγκρίσιμες αριθμητικές τιμές.

6.1.7 Ζυμογραφία σε πήκτωμα ακρυλαμίδης
Υλικά και συσκευές
• Συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης (BioRad)
• Γελατίνη δέρματος χοίρου, καζεΐνη γάλακτος Tris, γλυκερόλη, SDS, bromophenol
blue, coomasie blue, μεθανόλη, oξικό οξύ, sodium azide, χλωριούχο ασβέστιο, χλωριούχος ψευδάργυρος, TritonX-100 (Sigma Aldrich)
• Διάλυμα ηλεκτροφόρησης - sample buffer (5x) (0,2M TrisCl pH 6,8, 5%
SDS, 20% γλυκερόλη, 0,1% bromophenol blue
• Διάλυμα χρωστικής Coomasie blue (0,5% Coomasie blue R-250, 30% μεθανόλη, 10% οξικό οξυ)
• Διαλύματα γελατίνης και καζεΐνης (Για 100ml: ποσότητα ξηρής γελατίνης
ή καζεΐνης ζυγίζεται ώστε η τελική συγκέντρωση στο gel που θα παραχθεί
να είναι 1mg/ml. Διαλύεται με θέρμανση στους 57◦ C σε διάλυμα 40 ml 2M
TrisCl, pH 8,8 με απεσταγμένο νερό ως τα 100ml)
• Διάλυμα ακρυλαμίδης/bis-ακρυλαμίδης (για 100ml: 30gr ακρυλαμίδη, 0,8gr
bis-ακρυλαμίδη, απιονισμένο νερό ως τα 100ml)
• Διάλυμα TGS (Για 1lt 10x διαλύματος: 30.3g Τris, 144g Γλυκίνη, 10g SDS)
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• Διάλυμα αποχρωματισμού (30% μεθανόλη, 10% οξικό οξύ, 60% νερό)
• Διάλυμα TritonX-100 (10x: 25% TritonX-100, 30mM NaN3 )
• Διάλυμα έκπλυσης 1: 2,5% TritonX-100, 3mM NaN3
• Διάλυμα έκπλυσης 2: 2,5% TritonX-100, 50mM TrisCl, pH7,5, 3mM NaN3
• Διάλυμα έκπλυσης 3: 2,5% TritonX-100, 50mM TrisCl, pH7,5, 3mM NaN3 ,
5mM CaCl2 , 1μΜ ZnCl2
• Διάλυμα έκπλυσης 4: 50mM TrisCl, pH7,5, 3mM NaN3 , 5mM CaCl2 , 1μΜ
ZnCl2

Μέθοδος
Υπερκείμενα καλλιεργειών HSC κατόπιν επιδράσεων συλλέγονται για τον προσδιορισμό της δραστικότητας των MMP1−10. To κάθε δείγμα ανακατεύεται με
διάλυμα ηλεκτροφόρησης (sample buffer) σε αναλογία 1 μέρος δείγμα, 4 μέρη
5x διάλυμα και αφήνεται σε θερμοκρασία δωματίου για 10 λεπτά. Το προκύπτον
διάλυμα δεν θερμαίνεται καθώς αυτό θα κατέστρεφε τα υπο μελέτη ένζυμα.
Εν τω μεταξύ παρασκευάζονται τα gel διαχωρισμού και σώρευσης. Για το gel
διαχωρισμού αναμιγνύονται 10ml διαλύματος γελατίνης ή καζεΐνης, 6,6ml διαλύματος ακρυλαμίδης, 2g γλυκερόλη, 0,2ml 10% SDS, 67μl APS, 13,3μl TEMED.
Το διάλυμα αναδεύεται και χύνεται στο εκμαγείο της συσκευής κάθετης ηλεκτροφόρησης. Επιστοιβάζεται μικρή ποσότητα αιθανόλης 75% η οποία απορρίπτεται
μόλις το gel στερεοποιηθεί αρκετά σε 3-5 λεπτά. Στη συνέχεια παρασκευάζεται το
διάλυμα του gel σώρευσης, αναμιγνύοντας 1ml διαλύματος ακρυλαμίδης, 1,44ml
0,5M TrisCl, pH 6,8, 75μl SDS 10%, 4,92ml απεσταγμένο νερό, 60μl ΑPS και
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8μl TEMED. To διάλυμα χύνεται προσεκτικά πάνω από το στερεοποιημένο gel
διαχωρισμού και τοποθετείται αμέσως το χτένι ώστε να δημιουργηθούν τα βοθρία
φορτώματος των δειγμάτων. Όταν το δεύτερο gel πήξει, σε 7-10 λεπτά, αφαιρείται το χτένι και φορτώνονται τα δείγματα. Τα δείγματα ηλεκτροφορούνται στα
200V έως ότου το μέτωπο της βρωμοφαινόλης φτάσει στο κατώτερο τμήμα του
gel. Στη συνέχεια τα εκμαγεία ανοίγονται και τα gel αφαιρούνται και τοποθετούνται σε διάλυμα έκπλυσης 1. Στη συνέχεια γίνεται πλύση των gel επί 20 λεπτά σε
αναδευτήρα μετά το τέλος της οποίας το gel μεταφέρεται στο διάλυμα έκπλυσης 2
και η πλύση επαναλαμβάνεται. Το ίδιο στάδιο επαναλαμβάνεται για τα διαλύματα
έκπλυσης 3 και 4. Μετά την τελευταία έκπλυση, το διάλυμα (4) αντικαθίσταται
με φρέσκο και το gel επωάζεται στους 37◦ C για 1-24 ώρες, αναλόγως τη δραστικότητα και ποσότητα του υπο μελέτη ενζύμου.
Η παραπάνω διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή έκπλυση του SDS
από το gel και την επαναδίπλωση των περιεχόμενων σ' αυτό πρωτεϊνών, σε λειτουργική μορφή. Η προσθήκη ασβεστίου και ψευδαργύρου στα τελευταία διαλύματα έκπλυσης είναι απαραίτητη για την ενζυμική δράση των MMPs. Από τη
στιγμή που τα ένζυμα ανακτήσουν την ενζυμική τους δραστηριότητα ξεκινούν
την αποδόμηση του πρωτεϊνικού υποστρώματος (γελατίνη ή καζεΐνη) το οποίο
στο επόμενο βήμα γίνεται ορατό ως δεσμίδα κενή από χρωστική.
Το gel μεταφέρεται σε μικρή ποσότητα διαλύματος χρωστικής coomasie blue
για 30 λεπτά. Στη συνέχεια γίνεται επίδραση με διάλυμα αποχρωματισμού για
όσο χρόνο χρειαστεί ώστε οι δέσμες που εμφανίζονται κενές χρώσης να έχουν το
καλύτερο δυνατόν contrast για τη φωτογράφηση.
Όπως και με τη μέτρηση της πυκνότητας σήματος στις δέσμες της western
blot, έτσι και στη ζυμογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί λογισμικό επεξεργασίας
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εικόνας όπως το ImageJ για την ποσοτικοποίηση του σήματος.

6.1.8 Μετρήσεις κυτταρικού πολλαπλασιασμού
Υλικά και συσκευές
• Πλάκες καλλιέργειας 24 βοθρίων (Nunc)
• MTT thiazol blue [3-(4,5 dimethylthiazol-2yl)-2,5 diphenyl tetrazolium bromide]
(Sigma Aldrich)
• Προπανόλη Ι (Sigma Aldrich)
• Μικροπλάκες ELISA επίπεδου πυθμένα (Corning & Costar, USA)
• Φωτόμετρο ELISA (Anthos Reader 2001)
• RPMI 1640 Medium (Gibco)
• διάλυμα ΜΤΤ σε RPMI (5mg/ml τελικό διάλυμα διηθείται από μικροφίλτρο
ώστε να αποστειρωθεί)

Μέθοδος
Η μέθοδος βασίζεται στην ικανότητα των μιτοχονδρίων ζωντανών κυττάρων
να μεταβολίζουν το άλας του τετραζολίου και να παράγουν μπλε κρυστάλλους.
Οι κρύσταλλοι διαλύονται σε προπανόλη και προκύπτει έτσι ένα μωβ διάλυμα η
ένταση του χρώματος του οποίου είναι ανάλογη με τον αριθμό των ζώντων κυττάρων. Η απορρόφηση του φωτός από το διάλυμα μετράται στο φωτόμετρο και έτσι
η μέθοδος προσφέρει έναν απλό τρόπο για τον προσδιορισμό έμμεσα του ρυθμού
του κυτταρικού πολλαπλασιασμού ή απόπτωσης/νέκρωσης.
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Κύτταρα μεταξύ ανακαλλιεργειών 2-5 στρώνονται σε πυκνότητα 2x104 ανά
βοθρίο. Αφήνονται 24 ώρες ώστε να ξεπεράσουν τη βλάβη και τις μεταβολικές
συνέπειες της ανακαλλιέργειας και στη συνέχεια γίνεται η επίδραση στα κύτταρα
με τους εκάστοτε παράγοντες προς μελέτη. Μετά το πέρας του χρόνου των επιδράσεων το θρεπτικό υλικό αφαιρείται και προστίθεται σε κάθε βοθρίο 0,5ml διαλύματος ΜΤΤ και οι πλάκες μεταφέρονται στον επωαστήρα στους 37◦ C, 5% CO2 ,
100% υγρασία για 3 ώρες. Μετά το πέρας των τριών ωρών, δουλεύοντας σε σκοτεινό χώρο, προστίθεται σε κάθε βοθρίο 0,5ml προπανόλη-1 και το διάλυμα αναδεύεται με τη βοήθεια πιπέττας ώστε να διαλυθούν καλά οι κρύσταλλοι που σχηματίστηκαν. Στη συνέχεια, μεταφέρονται 200μl από κάθε βοθρίο σε πλάκα ELISA
με επίπεδο πυθμένα και πραγματοποιείται μέτρηση της απορρόφησης σε μήκος
κύματος 595nm. Οι τιμές απορρόφησης στα δείγματα κυττάρων στα οποία είχε
γίνει επίδραση διαιρούνται με την μέση απορρόφηση στα δείγματα μάρτυρα για
να προκύψει η κανονικοποιημένη τιμή για κάθε δείγμα εκφρασμένη ως ποσοστό
απορρόφησης (x100).

6.2 Στατιστική ανάλυση
Όλα τα πειράματα επαναλήφθηκαν τουλάχιστον τρείς φορές χρησιμοποιόντας
κύτταρα από διαφορετικό πειραματόζωο σε κάθε επανάληψη. Ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας για όλες τις αναλύσεις επιλέχθηκε το p<0.05. Για την στατιστική επεξεργασία χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ANOVA. Η κανονικότητα των
δεδομένων ελέγχθηκε με το τεστ Shapiro-Wilk και η ομοσκεδαστικότητα των δεδομένων με το τεστ Fligner-Killeen. Για την post-hoc ανάλυση χρησιμοποιήθηκε
το Tukey HSD τεστ. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε χρησιμοποιόντας τη
γλώσσα προγραμματισμού και στατιστικής ανάλυσης R 627 . Σε όλα τα γραφήματα
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οι ράβδοι σφάλματος αντιπροσωπεύουν τυπικό σφάλμα εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
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7
Αποτελέσματα
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7.1 Απομόνωση αστεροειδών κυττάρων
Η μέθοδος της απομόνωσης βασίστηκε σε μέθοδο in situ καθετηριασμού και
πέψης του ήπατος όπως αυτή χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν για την απομόνωση
κυττάρων Kupffer αλλά και αστεροειδών κυττάρων από διάφορα εργαστήρια. Η
μέθοδος αποδίδει 30x106 κύτταρα υψηλής καθαρότητας (>90-95%) και βιωσιμότητας (>98%). Παρόλα αυτά είναι μια μέθοδος εξαιρετικά χρονοβόρα και πολύπλοκη. Για την απομόνωση από ένα μόνο πειραματόζωο απαιτούνται περίπου
8 ώρες συνολικής εργασίας αν υπολογιστεί ο χρόνος προετοιμασίας υλικών, διαλυμάτων και συσκευών.
Αντί της παραπάνω μεθόδου δοκιμάστηκε εναλλακτική μέθοδος η οποία παρακάμπτει το κομμάτι της in situ πέψης, βασιζόμενο σε αρχικά μηχανική ομογενοποίηση του ηπατικού ιστού με τη βοήθεια λεπτής λεπίδας. Το πειραματόζωο θανατώνεται με θανατηφόρο δόση πεντοθάλης και το ήπαρ αφαιρείται αφού προηγηθεί
ένεση με αργή ροή 20ml 1000 IU ηπαρίνης σε φυσιολογικό ορό ώστε να εκπλυθούν τα κολποειδή από το κυκλοφορούν αίμα. Στη συνέχεια το ήπαρ αποσπάται
και μεταφέρεται σε τρυβλίο σε στείρες συνθήκες στην περιοχή εργασίας (hood).
Εκεί προστίθενται 5ml μίγματος προνάσης 0,03% και 0,001% κολλαγενάσης σε
HBSS με Ca2+ , Mg2+ στους 37ο C και το ήπαρ ομογενοποιείται μηχανικά χρησιμοποιόντας λεπτή αποστειρωμένη λεπίδα. Η υπόλοιπη διαδικασία είναι ίδια όπως
αναφέρεται στο κεφάλαιο 6.
Με τη μέθοδο αυτή ελαττώνεται δραματικά ο χρόνος τόσο της προετοιμασίας
όσο και της εκτέλεσης της απομόνωσης. Μπορούν εύκολα να απομονωθούν κύτταρα από δύο πειραματόζωα ταυτόχρονα και με κατάλληλο προγραμματισμό μπορούν να γίνουν περισσότερες από μία απομονώσεις μέσα σε μία εργάσιμη μέρα.
Η μέθοδος αποδίδει περί τα 10−12x106 κύτταρα από κάθε πειραματόζωο.
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7.1.1 Ανοσοφθορισμός για GFAP και δεσμίνη
Τα απομονωμένα κύτταρα εξετάστηκαν σε μικροσκόπιο φθορισμού στο οποίο
διαπιστώθηκε ο εξαιρετικά βραχύχρονος αυτοφθορισμός των εστέρων ρετινόλης
που περιέχουν στο κυτταρόπλασμά τους. Για την περαιτέρω επιβεβαίωση της ταυτότητας των κυττάρων έγινε ανίχνευση με ανοσοφθορισμό των κυτταροσκελετικών πρωτεϊνών δεσμίνη, GFAP και αSMA, συνδυασμός που χαρακτηρίζει αποκλειστικά και μόνο τα αστεροειδή κύτταρα στον ηπατικό ιστό (εικόνα 7.1).

Συμπέρασμα
Από τη μέθοδο απομόνωσης τόσο με in situ πέψη όσο και με μηχανική ομογενοποίηση απομονώνονται υψηλής καθαρότητας και βιωσιμότητας αστεροειδή
κύτταρα. Οι μέθοδοι έχουν συγκρίσιμη αποτελεσματικότητα αλλά η μέθοδος της
μηχανικής ομογενοποίησης είναι σημαντικά απλούστερη.

7.2

Μελέτη της έκφρασης υποδοχέων σωματοστατίνης

Οι μέχρι τώρα λίγες υπάρχουσες μελέτες δεν συμφωνούν στα αποτελέσματά
τους. Υπάρχουν αναφορές για την έκφραση και των πέντε υποτύπων υποδοχέων
σωματοστατίνης 620 από ένα εργαστήριο, και μόνο των υποτύπων SSTR2-4 από
άλλο εργαστήριο 621 . Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν ειδικά για κάθε υπότυπο αντισώματα, με δοκιμασμένη ειδικότητα και ευαισθησία από πολλές προηγούμενες μελέτες 553;555;628--631 . Η ειδικότητα του σήματος τόσο στη western blot
όσο και στον ανοσοφθορισμό ελέγχθηκε χρησιμοποιόντας συνθετικά πεπτίδια η
δομή των οποίων αντιστοιχεί στο αντιγονικό τμήμα του κάθε SSTR. Αντισώματα
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που είχαν προεπωαστεί στο εκάστοτε συνθετικό πεπτίδιο, δεν έδιναν σήμα στη μετέπειτα επίδραση στα κυτταρικά δείγματα. Τα συνθετικά πεπτίδια αναγράφονται
στον πίνακα 7.1.

Υποδοχέας Αμινοξέα

Αλληλουχία αμινοξέων

SSTR1

377-391

SGGVFRNGTSRITTL

SSTR2A

355-369

ETQRTLLNGDLQTSI

SSTR2B

342-356

SCLDMIFRNNKNRKK

SSTR3

381-395

TSTSGQERPPSRVAS

SSTR4

374-388

EPGRKRIPLTRTTTF

SSTR5

350-364

AHRAAANGLMQTSKL

Πίνακας 7.1: Αλληλουχίες αμινοξέων συνθετικών αντιγονικών πεπτιδίων που
αντιστοιχούν στο καρβοξυτελικό άκρο των SSTR1-5

7.2.1 Ανίχνευση SSTRs με ανοσοφθορισμό
Μελετήθηκαν ανενεργά κύτταρα αμέσως μετά την απομόνωση και κύτταρα
στην 3η, 7η και 10η μέρα καλλιέργειας. Όλοι οι ανοσοφθορισμοί εξετάστηκαν σε
συνεστιακό μικροσκόπιο από το οποίο ελήφθησαν οι εικόνες που παρουσιάζονται.
Στα ανενεργά κύτταρα αμέσως μετά την απομόνωση καθώς και στα κύτταρα
στα πρώιμα στάδια ενεργοποίησης (3 ημέρα) δεν ανιχνεύθηκε κανένας υπότυπος
SSTR με ανοσοφθορισμό. Την έβδομη ημέρα, τα περισσότερα κύτταρα ήταν θε-
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τικά για τους υποτύπους SSTR2A και 2Β, σε μερικά ανιχνεύονταν SSTR3 και
SSTR4 αλλά σε κανένα δεν ανιχνεύονταν SSTR1 ή SSTR5. Τη δέκατη ημέρα
καλλιέργειας στην οποία τα κύτταρα θεωρούνται πλέον πλήρως ενεργοποιημένα
εκφράζονταν οι υπότυποι SSTR1, 2A, 2B, 3 και 4 αλλά όχι ο 5 (πίνακας 7.2).

Ημέρα πρώτης εμφάνισης

SSTR1

SSTR2A

SSTR2B

SSTR3

SSTR4

SSTR5

Ημέρα 0

0

0

0

0

0

0

Ημέρα 3

0

0

0

0

0

0

Ημέρα 7

0

3

5

3

1

0

Ημέρα 10

6

3

1

3

5

0

Πίνακας 7.2: Ημέρα πρώτης ανίχνευσης υποδοχέων SSTR. Τα δεδομένα είναι
από έξι διαφορετικά πειράματα και βασίζονται σε ανίχνευση με ανοσοφθορισμό.
Fisher's exact test p<0.01

Οι έκφραση των διαφόρων υποτύπων υποδοχέων ήταν διαφορετική τόσο στη
χρονική της έναρξη όσο και στον εντοπισμό τους στο κύτταρο. Οι υποδοχείς
SSTR1, 2A, 2B και 4 εμφάνιζαν μεμβρανική και κυτταροπλασματική κατανομή,
ενώ ο SSTR3 εμφάνιζε κυτταροπλασματική και έντονη πυρηνική εντόπιση (εικόνα 7.2). Η λειτουργική σημασία αυτής της παρατήρησης είναι άγνωστη αλλά
παρόμοια ιδιόμορφη κατανομή στους υποδοχείς σωματοστατίνης έχει περιγραφεί
και σε μελέτες άλλων κυττάρων 617 και συνηγορεί στο ότι οι διάφοροι υπότυποι εμφανίζουν διαφορετικές ιδιότητες όσο αφορά την ενδοκυττάρωση και ανακύκλωσή
τους.
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7.2.2 Ανίχνευση SSTRs με ανοσοστύπωμα western
Η έκφραση υποδοχέων μελετήθηκε με τη μέθοδο του ανοσοστυπώματος western
σε ομογενοποιήματα αστεροειδών κυττάρων στις ίδιες χρονικές στιγμές (ημέρες 0,
3, 7, 10) που ελήφθησαν τα δείγματα του ανοσοφθορισμού. Η έκφραση των υποδοχέων σωματοστατίνης όπως αυτή διαπιστώθηκε στα ανοσοστυπώματα συμφωνεί με τα δεδομένα από τον ανοσοφθορισμό. Μετά την 7η ημέρα σε καλλιέργεια
όλα τα δείγματα που μελετήθηκαν ήταν θετικά για τους υποδοχείς SSTR1, 2A,
2B, 3 και 4, ενώ κανένας υποδoχέας δεν ανιχνεύθηκε στα ομογενοποιήματα των
ημερών 0 και 3. Ο υποδοχέας SSTR5 δεν ανιχνεύθηκε σε κανένα πείραμα. Στην εικόνα 7.3 φαίνονται οι μείζονες δέσμες ίχνους στο ανοσοστύπωμα western. Τυπική
είναι η παρουσία πολλαπλών δεσμών που υποδηλώνει έντονη μετα-μεταφραστική
τροποποίηση των πρωτεϊνών αυτών και ιδίως του υποδοχέα SSTR2A και 2B.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι της μελέτης των υποδοχέων στάθηκε σημαντικό εμπόδιο και η λήψη μη ειδικού σήματος. Συνήθως το
διάλυμα δέσμευσης των μη ειδικών θέσεων (blocking buffer) στο οποίο επωάζεται
η μεμβράνη που φέρει τις υπο διερεύνηση πρωτεΐνες, αποτελείται από 5% σκόνη
άπαχου γάλακτος σε διάλυμα TBST. To παραπάνω διάλυμα ήταν ανεπαρκές στη
μελέτη των συγκεκριμένων υποδοχέων. Αντί αυτού χρησιμοποιήθηκε διάλυμα 5%
αλβουμίνης ορού βοός (BSA) με προσθήκη 0.5% γελατίνη δέρματος ιχθύος (Fish
skin gelatin) σε TBST με πολύ καλύτερο αποτέλεσμα.
Η ειδικότητα του τελικού σήματος ελέγχθηκε με χρήση των συνθετικών αντιγονικών πεπτιδίων η πρωτοταγής δομή των οποίων αντιστοιχεί στο αντιγονικό
τμήμα του κάθε υποδοχέα έναντι του οποίου στρέφεται το εκάστοτε αντίσωμα.
Ανάμιξη του κάθε συνθετικού πεπτιδίου σε συγκέντωση 10μg/ml στο διάλυμα του
αντίστοιχου πρώτου αντισώματος εκμηδένισε το ίχνος στο μετέπειτα ανοσοστύ-
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πωμα western.

Συμπέρασμα
Τα ανενεργά αστεροειδή κύτταρα δεν εκφράζουν κανέναν υπότυπο υποδοχέα
σωματοστατίνης. Τα πλήρως ενεργοποιημένα κύτταρα εκφράζουν τους υποδοχείς
SSTR1,2A,2B,3 και 4. Η έκφραση των υποδοχέων είναι όψιμο γεγονός κατά τη
διαδικασία της ενεργοποίησης. O πρώτος υποδοχέας που εκφράζεται είναι SSTR2
(Α και Β, με ελαφρά προτίμηση στον Β τουλάχιστον στα αρχικά στάδια της έκφρασης). Ακολουθεί η έκφραση του SSTR3 και τέλος του SSTR4 και SSTR1. Η
σημασία αυτής της παρατήρησης και ο ενδεχόμενος ρόλος του σωματοστατινεργικού σηματοδοτικού μηχανισμού στη διαδικασία της ενεργοποίησης του αστεροειδούς κυττάρου είναι άγνωστη.

7.3

Ανίχνευση υποδοχέων οπιοειδών (μ και δ) και υποδοχέων κανναβινοειδών

Για την ανίχνευση υποδοχέων οπιοειδών μ και δ χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος
του ανοσοφθορισμού καθώς και η μέθοδος του ανοσοστυπώματος western όπως
αυτές περιγράφεται στο κεφάλαιο 6. Για τους υποδοχείς κανναβινοειδών CB1 και
CB2 έγινε μόνο ανοσοφθορισμός. Σε κάθε πείραμα χρησιμοποιήθηκαν πλήρως
ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα (πέραν της 10ης ημέρας σε καλλιέργεια).
Τα ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα παράγουν υποδοχείς οπιοειδών μ και
δ. Τόσο τα ενεργοποημένα αστεροειδή κύτταρα όσο και τα κύτταρα του Kupffer
παράγουν υποδοχείς CB1 και CB2 (εικόνες 7.4, 7.5).

148

7.4 Ανίχνευση mRNA κορτιστατίνης από ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα
Προηγούμενη μελέτη έχει δώσει ενδείξεις ότι τα κύτταρα του Kupffer παράγουν κορτιστατίνη (μελέτη σε επίπεδο mRNA) 619 . Για την ανίχνευση παραγωγής κορτιστατίνης απομονώθηκε mRNA από πλήρως ενεργοποιημένα κύτταρα
και χρησιμοποιήθηκε RT-PCR όπως αυτή περιγράφηκε στο κεφάλαιο 6. Χρησιμοποιήθηκαν οι εξής primers Forward: GCAAATTCGCTCTAAACACAGGA,
Reverse: TTGGGAAGGAGGAGAGGAAAGAT και οι συνθήκες όπως αναφέρονται σε ανάλογη μελέτη στην κυτταρική σειρά HepG2 617 . To αναμενόμενο προϊόν
ήταν στα 701bp.
Δεν ανιχνεύθηκε mRNA κορτιστατίνης σε δείγματα από 3 διαφορετικές απομονώσεις.

7.5 Μελέτη της έκφρασης SSTRs υπό την επίδραση
κυτταροκινών
Πλήρως ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα τοποθετήθηκαν σε θρεπτικό μέσο
χωρίς ορό για 24 ώρες και στη συνέχεια έγινε επίδραση με μίας εκ των κυτταροκινών TNFα, IFNγ, PDGF ή TGFβ για 12 ώρες. Στη συνέχεια τα κύτταρα ομογενοποιήθηκαν σε διάλυμα τασιενεργών ακολουθώντας τη μέθοδο που προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο 6. Με τη μέθοδο του ανοσοστυπώματος western έγινε ανίχνευση και ποσοτικοποίηση της έκφρασης των υπoδοχέων SSTR1-4. Για την πυκνομετρία του ίχνους στα ανοσοστυπώματα μετρήθηκαν για κάθε υποδοχέα όλες
οι μείζονες δέσμες (εικόνες 7.6, 7.7 ).
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Συμπέρασμα
Από τις υπό μελέτη προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες, ο PDGF αυξάνει την έκφραση του SSTR1, SSTR3 και SSTR4, η IFNγ αυξάνει την έκφραση του SSTR4
ενώ ο TGFβ ελαττώνει την έκφραση του SSTR2B. Ο TNFα δεν φαίνεται να έχει
κάποια επίδραση στους υποδοχείς σωματοστατίνης.

7.6

Μελέτη της επίδρασης των κυτταροκινών και
οκτρεοτίδης στην παραγωγή αSMA και α1-προκολλαγόνου

Πλήρως ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα τοποθετήθηκαν σε θρεπτικό μέσο
χωρίς ορό για 24 ώρες και στη συνέχεια έγινε επίδραση με μίας εκ των κυτταροκινών TNFα, PDGF, TGFβ με ή χωρίς οκτρεοτίδη καθώς και με οκτρεοτίδης μόνης
της σε τρείς διαφορετικές συγκεντρώσεις (10−6 , 10−8 , 10−10 ).
Η οκτρεοτίδη ελάττωσε την παραγωγή α1-προκολλαγόνου με δοσοεξαρτώμενο τρόπο. Ο TNF ελάττωσε την παραγωγή α1-προκολλαγόνου και η οκτρεοτίδη ανέστειλε αυτή τη δράση. O PDGF προκάλεσε ισχυρή επαγωγή της παραγωγής α1-προκολλαγόνου και η οκτρεοτίδη δεν άσκησε σημαντική δράση σ'
αυτό το μηχανισμό. Ο TGFβ ήταν το ισχυρότερο ερέθισμα για την παραγωγή
α1-προκολλαγόνου, επάγοντας τριπλασιασμό σχεδόν της παραγωγής σε σχέση
με τα δείγματα μάρτυρα. Η οκτρεοτίδη σε χαμηλή συγκέντρωση άσκησε σημαντική αναστολή σε αυτή τη δράση. Καμία κυτταροκίνη ούτε και η οκτρεοτίδη ή
ο συνδυασμός τους δεν είχαν επίδραση στην έκφραση αSMA. Τα αποτελέσματα
συνοψίζονται στην εικόνα 7.8.
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Συμπέρασμα
Οι κυτταροκίνες TNFα, PDGF και TGFβ καθώς και η οκτρεοτίδη μπορούν
να επηρεάζουν την παραγωγή α1-προκολλαγόνου από τα ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα. Αντίθετα, η παραγωγή αSMA φαίνεται να σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με την κατάσταση του κυττάρου (διαφοροποίηση σε μυοϊνοβλάστη
ή ανενεργή κατάσταση) και δεν υπόκειται σε ποσοτικές μεταβολές υπό τα συγκεκριμένα ερεθίσματα. Οι επίδραση της οκτρεοτίδης στην παραγωγή α1-προκολλαγόνου
διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται το κύτταρο και τα υπόλοιπα ερεθίσματα που αυτό δέχεται.

7.6.1 Επίδραση της οκτρεοτίδης στην έκφραση υποδοχέων TNFRII στα ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα
Μετρήθηκε η έκφραση TNFR-II σε πλήρως ενεργοποιημένα κύτταρα κατόπιν επίδρασης με διαφορετικές συγκεντρώσεις οκτρεοτίδης (10−6 , 10−8 , 10−10 ).
Η έκφραση του TNFR-II βρέθηκε να ελαττώνεται με την επίδραση της οκτρεοτίδης σε υψηλή συγκέντρωση (εικόνα 7.9). Κατά πόσο πρόκειται για ελάττωση της
έκφρασης του υποδοχέα ή μετατροπή του σε διαλυτή μορφή, είναι άγνωστο.

Συμπέρασμα
Ένας πιθανός τρόπος που η οκτρεοτίδη ασκεί την ανασταλτική της δράση στην
επίδραση του TNFα είναι μέσω ελάττωσης των μεμβρανικών TNFR-II υποδοχέων.
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7.6.2 Επίδραση της οκτρεοτίδης στην έκφραση SMAD7 στα
ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα
Μετρήθηκε η έκφραση του ανασταλτικού για τις δράσεις του TGFβ, SMAD7,
σε πλήρως ενεργοποιημένα κύτταρα που είχαν επωαστεί σε θρεπτικό υλικό με
οκτρεοτίδη σε τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις (10−6 , 10−8 , 10−10 ). H έκφραση
του SMAD7 επάγεται από την οκτρεοτίδη στις συγκεντρώσεις 10−6 και 10−8 (εικόνα 7.10).

Συμπέρασμα
Ένας πιθανός τρόπος που η οκτρεοτίδη ασκεί την ανασταλτική της δράση στην
επίδραση του TGFβ είναι μέσω επαγωγής του ανασταλτικού SMAD7.

7.6.3

O ρόλος των αναστολέων φωσφατασών στην παραγωγή
α1-προκολλαγόνου

To ορθοβαναδικό νάτριο (sodium orthovanadate, SO) είναι αναστολέας των
φωσφοτυροσινικών φωσφατασών (PTP) και το οκαδαϊκό οξύ (okadaic acid, OA),
μία τοξίνη που παράγεται από τον σπόγγο Halichondria okadai είναι ισχυρός αναστολέας των φωσφατασών σερίνης/θρεονίνης (STP).
Με τη βοήθεια των δύο αυτών αναστολέων μελετήθηκε ο ρόλος των PTP και
των STP στη δράση της οκτρεοτίδης. Πλήρως ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα τοποθετήθηκαν σε θρεπτικό μέσο χωρίς ορό για 24 ώρες και στη συνέχεια
έγινε επίδραση με μίας εκ των κυτταροκινών TNFα, PDGF, TGFβ με ή χωρίς
οκτρεοτίδη καθώς και με οκτρεοτίδης μόνης της σε τρείς διαφορετικές συγκεντρώσεις (10−6 , 10−8 , 10−10 ). Δύο σειρές κυττάρων είχαν προεπωαστεί για 1 ώρα
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σε συγκέντρωση 1μM SO και 0,1μΜ OA αντίστοιχα, και στις επιδράσεις με οκτρεοτίδη και κυτταροκίνες που ακολούθησαν το θρεπτικό αυτών των κυττάρων περιείχε τον εκάστοτε αναστολέα στην προαναφερθείσα συγκέντρωση. Τα κύτταρα
επωάστηκαν για 12 ώρες και στη συνέχεια ομογενοποιήθηκαν σε διάλυμα τασιενεργών. Η παραγωγή α1-προκολλαγόνου ποσοτικοποιήθηκε με ανοσοστύπωμα
western.
Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στην εικόνα 7.11. To SO σε συγκεντρώσεις
0.1μΜ − 1μΜ ανέστειλε την κατασταλτική δράση της οκτρεοτίδης στην παραγωγή προκολλαγόνου. Τόσο η αναστολή των PTP όσο και η αναστολή των STP
αναστέλλει τις δράσεις της οκτρεοτίδης. Το ΟΑ ανέστειλε σημαντικά την παραγωγή α1-προκολλαγόνου σε όλες τις επιδράσεις που χρησιμοποιήθηκε.

Συμπέρασμα
Η αναστολή των PTP φαίνεται να αναστέλλει τις δράσεις της οκτρεοτίδης όταν
αυτή επιδρά μόνη στα ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα. Η αναστολή της ενδοκυττάριας σηματοδότηση μέσω STP ενδέχεται να έχει κλινικά σημαντικό ρόλο
ως θεραπευτικός στόχος στην ηπατική ίνωση.

7.7 Μελέτη της επίδρασης της οκτρεοτίδης στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό.
Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 4, η οκτρεοτίδη λειτουργεί προαποπτωτικά
ή αναστέλλοντας τη μίτωση σε ένα μεγάλο αριθμό καρκινικών αλλά και φυσιολογικών κυττάρων. Τα μέχρι τώρα πειραματικά δεδομένα είναι αντικρουόμενα. Μία
ομάδα ερευνητών ανέφερε ότι η σωματοστατίνη δεν έχει ανασταλτικές δράσεις
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στον πολλαπλασιασμό των ενεργοποιημένων αστεροειδών κυττάρων 623 , ενώ μια
άλλη ομάδα παρατήρησε προαποπτωτική δράση της σωματοστατίνης σε αυτά τα
κύτταρα 622 .

7.7.1

Μελέτη του κυτταρικού πολλαπλασιασμού με τη μέθοδο
MTT

Πλήρως ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα τοποθετήθηκαν σε πλάκες 8 βοθρίων όπου και καλλιεργήθηκαν μέχρι 70-80% πληρότητα της επιφάνειας του
κάθε βοθρίου. Στη συνέχεια επωάστηκαν σε μία εκ των κυτταροκινών TNFα,
PDGF και TGFβ με ή χωρίς οκτρεοτίδη σε τρεις συγκεντρώσεις (10−6 , 10−8 ,
10−10 ). Ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός μετρήθηκε με τη μέθοδο MTT όπως αυτή
περιγράφηκε στο κεφάλαιο 6 και συγκρίθηκε με δείγματα μάρτυρα από κύτταρα
που δεν είχαν επωαστεί σε καμία από τις παραπάνω ουσίες.
Στη συνέχεια, για την εκτίμηση της δράσης των PTP και STP, τα πειράματα
επαναλήφθηκαν όπως αναφέρεται παραπάνω αλλά αυτή τη φορά τα κύτταρα χωρίστηκαν σε τρεις σειρές. Στην πρώτη επαναλήφθηκαν οι επιδράσεις που αναφέρονται παραπάνω, στη δεύτερη και την τρίτη, προ των επιδράσεων τα κύτταρα
προεπωάστηκαν για 1 ώρα σε 1μΜ ορθοβαναδικό νάτριο (SO) και 0,1μΜ οκαδαϊκό οξύ (ΟΑ) αντίστοιχα. Στη συνέχεια ακολούθησαν οι επιδράσεις με οκτρεοτίδη και κυτταροκίνες όπως παραπάνω, με τη διαφορά ότι στις προεπωασμένες
σειρές προστέθηκε ο εκάστοτε αναστολέας φωσφατάσης στην ίδια συγκέντρωση
όπως στην προεπώαση.
Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στις εικόνες 7.12 και 7.13. Η οκτρεοτίδη μόνη
της δεν άσκησε καμία σημαντική δράση στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό. O TNFα
ελαττώνει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και η οκτρεοτίδη αναστέλλει αυτή του
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τη δράση. Ο PDGF είναι έντονα μιτογόνος και η οκτρεοτίδη φαίνεται να ενισχύει
τη δράση του, με μέγιστη ενίσχυση στη συγκέντρωση 10−8 . O TGFβ αύξησε τον
κυτταρικό πολλαπλασιασμό και η οκτρεοτίδη δεν είχε καμία σημαντική δράση σ'
αυτή την επίδραση.
Η αναστολή των PTP ανέστειλε τη δράση της οκτρεοτίδης μόνο κατά του
TNFα, ενώ η αναστολή των STP ανέστειλε τη δράση της οκτρεοτίδης κατά του
PDGF, του TNFα και ελάττωσε τον επαγόμενο από τον TGFβ κυτταρικό πολλαπλασιασμό.

Συμπέρασμα
Οι επιδράσεις της οκτρεοτίδης στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό εξαρτώνται
από το μικροπεριβάλλον του αστεροειδούς κυττάρου και τον ταυτόχρονο ερεθισμό από κυτταροκίνες. Οι φωσφατάσες σερίνης θρεονίνης ελαττώνουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό που επάγει ο TGFβ, παρατήρηση με ενδεχομένως κλινική
σημασία για την ηπατική ίνωση.

7.8 Μελέτη της επίδρασης της οκτρεοτίδης στην παραγωγή MMPs
Με τη μέθοδο της ζυμογραφίας σε πηκτή ακρυλαμίδης μπορεί να μετρηθεί η
ενζυμική δραστηριότητα σε ένα δείγμα με ικανοποιητική ειδικότητα και ευαισθησία. Η μέθοδος βασίζεται στην ηλεκτροφόρηση του δείγματος παρουσία SDS σε
πηκτή που περιέχει κατάλληλο υπόστρωμα για τα υπο εξέταση ένζυμα. Αντίθετα
με τη διαδικασία που ακολουθείται προ του ανοσοστυπώματος western, το διάλυμα του δείγματος δεν περιέχει αναγωγικό μέσο, ούτε και θερμαίνεται ώστε να
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μην καταστραφούν τα υπο εξέταση ένζυμα. Το πρωτεϊνικό περιεχόμενο διαχωρίζεται κατά μοριακό βάρος με ηλεκτροφόρηση και στη συνέχεια με αλλεπάλληλες
πλύσεις της πηκτής σε διάλυμα μη ιονικού τασιενεργού (TritonX-100) το SDS
απομακρύνεται, επιτρέποντας το ένζυμο να αναδιπλωθεί στην ενεργή του μορφή.
Κατόπιν, το pH της πηκτής ρυθμίζεται στο βέλτιστο για τη λειτουργία του εκάστοτε ενζύμου και η πηκτή επωάζεται στους 37◦ C ώστε το ένζυμο να δράσει στο
υπόστρωμα για χρονικό διάστημα που καθορίζεται ανάλογα με την πυκνότητα της
πρωτεΐνης στα δείγματα και τη δραστικότητα του εκάστοτε ενζύμου. Στη συνέχεια η πηκτή χρωματίζεται με χρωστική που δεσμεύεται από αμινοξέα πρωτεϊνών
(coomasie blue) παίρνοντας ένα βαθύ κυανό χρώμα. Τέλος με σταδιακό αποχρωματισμό σε διάλυμα μεθανόλης και οξικού οξέως επιτυγχάνεται αντίθεση μεταξύ
του χρωματισμένου υποστρώματος και των θέσεων στις οποίες το υπόστρωμα έχει
υδρολυθεί από το ένζυμο. Λαμβάνονται με αυτό τον τρόπο δεσμίδες κενές χρώματος που εύκολα διακρίνονται και ποσοτικοποιούνται με λογισμικό επεξεργασίας
εικόνας όπως το πρόγραμμα ImageJ. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε περιγράφεται λεπτομερώς στο κεφάλαιο 6.
Οι διάφορες μεταλλοπρωτεϊνάσες θεμέλιας ουσίας (MMP) παρουσιάζουν διαφορετική δραστικότητα για τη γελατίνη και την καζεΐνη. Για τη μελέτη των MMP2 και MMP-9 χρησιμοποιείται υπόστρωμα γελατίνης ενώ για την ανίχνευση δραστικότητας των MΜP-1, MMP-3, MMP-7, MMP-8 και MMP-10 χρησιμοποιείται
υπόστρωμα καζεΐνης.
Πλήρως ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα τοποθετήθηκαν σε πλάκες 8 βοθρίων όπου και καλλιεργήθηκαν μέχρι 70−80% πληρότητα της επιφάνειας του
κάθε βοθρίου. Στη συνέχεια επωάστηκαν σε μία εκ των κυτταροκινών TNFα,
PDGF και TGFβ με ή χωρίς οκτρεοτίδη σε τρεις συγκεντρώσεις (10−6 , 10−8 ),
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10−10 ). Επίσης ίδιες επιδράσεις πραγματοποιήθηκαν σε κύτταρα προεπωασμένα
για 1 ώρα σε 1μΜ ορθοβαναδικού οξέως (SO) ή 0,1μΜ οκαδαϊκού οξέως (ΟΑ)
και τα οποία περιείχαν τους αναστολείς αυτούς στις αναφερόμενες συγκεντρώσεις καθ' όλη τη διάρκεια των επιδράσεων. Υπερκείμενα των καλλιεργειών συλλέχθηκαν και η ποσότητα της πρωτεΐνης μετρήθηκε με τη μέθοδο BCA προτού
τα υπερκείμενα αναμιχθούν με διάλυμα δείγματος ζυμογραφίας (sample buffer)
και ηλεκτροφορηθούν σε πηκτή ακρυλαμίδης που περιείχε γελατίνη ή καζεΐνη σε
τελική συγκέντρωση 1mg/ml.
Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στις εικόνες 7.14, 7.15. Στις πηκτές καζεΐνης
δεν ανιχνεύθηκε καμία ενζυματική δράση ακόμη και μετά από επώαση 72 ωρών.
Στις πηκτές ζελατίνης αντίθετα ανιχνεύθηκε δράση στα 72 kDa και 92 kDa που
αντιστοιχεί στα μοριακά βάρη της MMP-2 και MMP-9 αρουραίου αντίστοιχα.
Ο TNFα επάγει την παραγωγή MMP-9. Η οκτρεοτίδη δεν έχει σημαντικές
δράσεις στην επίδραση αυτή. Η επίδραση με οκαδαϊκό οξύ αντιθέτως επάγει πολύ
ισχυρά τόσο την MMP-2 όσο και την MMP-9.
O PDGF επάγει την MMP-2 και την MMP-9. H επίδραση μόνης της οκτρεοτίδης δεν επηρεάζει αυτό το αποτέλεσμα. Η επίδραση με οκτρεοτίδη όμως κατόπιν
προεπώασης σε ορθοβαναδικό νάτριο αυξάνει την επαγωγή MMP-2 και MMP-9
από τον PDGF. Το οκαδαϊκό οξύ επάγει ισχυρότατα τόσο την MMP-2 όσο και την
MMP-9.
O TGFβ δεν έχει κάποια επίδραση στην παραγωγή MMP-2 ή MMP-9 μόνος
ή με οκτρεοτίδη. Το οκαδαϊκό οξύ αντιθέτως επάγει ισχυρά και τις δύο μεταλλοπρωτεϊνάσες.
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Συμπέρασμα
Το σημαντικότερο συμπέρασμα από αυτή τη σειρά πειραμάτων είναι η παρατήρηση ότι η αναστολή των φωσφατασών σερίνης/θρεονίνης από το οκαδαϊκό
οξύ αυξάνει σημαντικά την παραγωγή μεταλλοπρωτεϊνασών θεμέλιας ουσίας, και
κυρίως της MMP-9. O TNFα επίσης επάγει και τις δύο μεταλλοπρωτεάσες.

7.9

Μελέτη της αναστολής PI3K στην έκφραση α1προκολλαγόνου

Για τη μελέτη της σημασίας του σηματοδοτικού μονοπατιού της κινάσης της
τριφωσφορικής ινοσιτόλης (PI3K) χρησιμοποιήθηκαν δύο αναστολείς αυτού του
ενζύμου, η βορτμανίνη και το LY294002. H βορτμανίνη (wortmannin) είναι στεροειδής μεταβολίτης του μύκητα Talaromyces wortmannii με χαρακτηριστική ιδιότητα ισχυρού αναστολέα όλων των κατηγοριών PI3K ενζύμων με τις οποίες σχηματίζει σταθερά (ομοιοπολικά) σύμπλοκα. Το LY294002 είναι συνθετική ένωση
που έχει την ιδιότητα να αναστέλλει αναστρέψιμα τις PI3K. Είναι ασθενέστερος
αναστολέας από τη βορτμανίνη (IC50 1,4 µM σε σύγκριση με 5 nM για τη βορτμανίνη).
Πλήρως ενεργοποιημένα κύτταρα επωάστηκαν για 24 ώρες σε θρεπτικό μέσο
χωρίς ορό και στη συνέχεια επωάστηκαν σε θρεπτικό μέσο που περιείχε LY294002
(50μΜ) ή βορτμανίνη (300nM) με ή χωρίς οκτρεοτίδη για 6 ώρες. Στη συνέχεια τα κύτταρα ομογενοποιήθηκαν σε διάλυμα τασιενεργών και η παραγωγή α1προκολλαγόνου ελέγχθηκε με τη μέθοδο του ανοσοστυπώματος western.
Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στην εικόνα 7.16. To LY294002 προκαλεί
ισχυρή αναστολή της έκφρασης α1-προκολλαγόνου που όπως φαίνεται δεν εξαρ-
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τάται από την αναστολή των PI3K. H οκτρεοτίδη δεν επηρέασε αυτό το αποτέλεσμα.
Συμπέρασμα
To LY294002 αναστέλλει ισχυρά την παραγωγή α1-προκολλαγόνου με μη
εξαρτώμενο από τις PI3K τρόπο. H επίδραση με οκτρεοτίδη δεν φαίνεται να έχει
κάποια βιολογική δράση στα κύτταρα στα οποία έχει αποκλειστεί το μονοπάτι των
PI3K κινασών.
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Εικόνα 7.1: Εικόνες από συνεστιακό μικροσκόπιο. Μελέτη ανοσοφθορισμού για
τις κυτταροσκελετικές πρωτεΐνες δεσμίνη (πάνω), GFAP (μέσο) και αSMA (κάτω)
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Εικόνα 7.2: Εικόνες από συνεστιακό μικροσκόπιο. Μελέτη ανοσοφθορισμού για
υποτύπους SSTR σε ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα. Α: Δείγμα μάρτυρα
(μόνο 2ο αντίσωμα), Β: SSTR1, C: SSTR2A, D: SSTR2B, E: SSTR3, F: SSTR4.
Οι υποδοχείς 1, 2A, 2B και 4 δείχνουν κυρίως κυτταροπλασματική εντόπιση, ενώ
ο υποδοχέας 3 δείχνει επίσης έντονη πυρηνική χρώση.
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Εικόνα 7.3: Aνοσοστυπώματα western για υποτύπους για υποτύπους SSTR σε
ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα.
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Εικόνα 7.4: Ανοσοφθορισμός και ανοσοστυπώματα western με ειδικά αντισώματα
κατά υποδoχέων οπιοειδών μ και δ.
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Εικόνα 7.5: Εικόνες από οπτικό μικροσκόπιο ανοσοφθορισμού. Ανοσοφθορισμός
με ειδικά αντισώματα κατά υποδoχέων κανναβινοειδών CB1 και CB2 σε ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα (HSC, μεγέθυνση 100x) και σε κύτταρα Kupffer
(KC, μεγέθυνση 40x).
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Εικόνα 7.6: Μελέτη επίδρασης των κυτταροκινών TNFα, IFNγ, PDGF και ΤGFβ
στην έκφραση SSTR1, SSTR2A και SSTR2B από ενεργοποιημένα αστεροειδή
κύτταρα. * p<0.05, ** p<0.01 (συνέχεια στην εικόνα 7.7)
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Εικόνα 7.7: Μελέτη επίδρασης των κυτταροκινών TNFα, IFNγ, PDGF και ΤGFβ
στην έκφραση SSTR3, SSTR4 από ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα. *
p<0.05, ** p<0.01
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Εικόνα 7.8: Επίδραση της οκτρεοτίδης, των κυτταροκινών TNFα, PDGF,
TGFβ, καθώς και του συνδυασμού τους με οκτρεοτίδη στην παραγωγή α1προκολλαγόνου. * p < 0.01
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Εικόνα 7.9: Επίδραση της οκτρεοτίδης στην έκφραση μεμβρανικού TNFR-II * p
< 0.05

168

Εικόνα 7.10: Επίδραση της οκτρεοτίδης στην έκφραση SMAD7 * p < 0.05
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Εικόνα 7.11: Επίδραση της αναστολής PTP και STP στις δράσεις της οκτρεοτίδης στην έκφραση α1-προκολλαγόνου από ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα
επωασμένα σε TNFα, PDGF και TGFβ.
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Εικόνα 7.12: Επίδραση της οκτρεοτίδης στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό ενεργοποιημένων αστεροειδών κυττάρων επωασμένων σε TNFα, PDGF και TGFβ. *
p<0.05
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Εικόνα 7.13: Επίδραση της αναστολής PTP και STP στις δράσεις της οκτρεοτίδης
στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό αστεροειδών κυττάρων επωασμένων σε TNFα,
PDGF και TGFβ.
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Εικόνα 7.14: Επίδραση των κυτταροκινών TNFα, PDGF, οκτρεοτίδης και αναστολέων PTP (SO) και STP (ΟΑ) στην παραγωγή μεταλλοπρωτεασών από ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα. Οι δέσμες της MMP-2 και MMP-9 βρίσκονται στα
72 kDa και στα 92 kDa αντίστοιχα. * p<0.05, ** p<0.01 (συνέχεια στην εικόνα
7.15).
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Εικόνα 7.15: (Συνέχεια εικόνας 7.14) Επίδραση TGFβ, οκτρεοτίδης και αναστολέων PTP (SO) και STP (ΟΑ) στην παραγωγή μεταλλοπρωτεασών από ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα. ** p<0.01

174

Εικόνα 7.16: Επίδραση των αναστολέων της κινάσης 3-φωσφορικής ινοσιτόλης
και του συνδυασμού τους με οκτρεοτίδη στην έκφραση α1-προκολλαγόνου από
ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα. ** p<0.01

8
Συζήτηση
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8.0.1 Έκφραση υποδοχέων σωματοστατίνης από τα αστεροειδή
κύτταρα
Τα μέχρι τώρα δεδομένα σχετικά με την έκφραση υποδοχέων σωματοστατίνης συμφωνούν ως προς το ότι στα ανενεργά κύτταρα δεν εκφράζεται κανένας
υπότυπος αλλά διαφωνούν ως προς το ποιοι υπότυποι τελικά εκφράζονται. Η μελέτη των Song και συν. 621 έδειξε έκφραση mRNA όλων των υποδοχέων εκτός του
SSTR1 ενώ η μελέτη των Reynaert και συν. 625 έδειξε την ύπαρξη των υποδοχέων
SSTR1-3 σε επίπεδο πρωτεΐνης και μάλιστα ότι η ενεργοποίηση του SSTR1 προκαλεί αναστολή της μέσω ενδοθηλίνης επαγόμενης κυτταρικής συστολής. Επίσης
η πρώτη μελέτη έδειξε μεμβρανικό και κυτταροπλασματικό αλλά όχι πυρηνικό
εντοπισμό της συζευγμένης με FITC οκτρεοτίδης.
Στην παρούσα μελέτη έγινε χρήση ειδικών αντισωμάτων για κάθε υποδοχέα
και το σήμα του κάθε ίχνους στις μελέτες με ανοσοστύπωμα western ελέγχθηκε
στο αναμενόμενο για τον κάθε υποδοχέα μοριακό βάρος. Θετικό αποτέλεσμα έδωσαν οι SSTR1-4. Ο ανοσοφθορισμός για κάθε τύπο SSTR κατέδειξε μεμβρανική
και κυτταροπλασματική εντόπιση για τους υποδοχείς 1,2 και 4 και κυτταροπλασματική και έντονα πυρηνική εντόπιση για τον SSTR3. H παρατήρηση αυτή στο
φως των στοιχείων της προαναφερθείσας μελέτης που δεν έδειξε εντοπισμό οκτρεοτίδης στον πυρήνα προκαλεί εύλογα ερωτήματα.
Μία ενδεχόμενη εξήγηση είναι ότι κατόπιν ενδοκυττάρωσης ο SSTR3 υφίσταται τροποποίηση εντός του ενδοσώματος μέρος της οποίας είναι η αποδέσμευση
της οκτρεοτίδης, ή ότι το τμήμα που μετατοπίζεται στον πυρήνα (που περιέχει το
αντιγονικό, καρβοξυτελικό άκρο) βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με άλλη μεμβρανική ή μη πρωτεΐνη και ακολουθεί την κινητική αυτής της πρωτεΐνης.
Οι μέχρι τώρα μελέτες συμφωνούσαν ως προς το ότι οι υποδοχείς σωματοστα-
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τίνης εκφράζονται στα πλήρως ενεργοποιημένα κύτταρα αλλά δεν ήταν γνωστό με
ποια σειρά εμφανίζονται ή αν η έκφρασή τους γινόταν ταυτόχρονα. Στην παρούσα
μελέτη δείξαμε ότι οι πέντε υπότυποι εμφανίζονται με συγκεκριμένη σειρά μετά
την πρώτη εβδομάδα καλλιέργειας. Συγκεκριμένα, πρώτα εκφράζεται ο SSTR2 με
προτίμηση στην ισομορφή SSTR2B, ακολουθεί ο SSTR3 και τέλος οι SSTR1 και
SSTR4. Οι λειτουργική σημασία αυτής της παρατήρησης είναι άγνωστη εφόσον
οι δράσεις του κάθε υπότυπου υποδοχέα παραμένουν ως επί το πλείστον άγνωστες
στα αστεροειδή κύτταρα και τυχόν διαφορές στη λειτουργία τους, αν υπάρχουν,
μένει να διερευνηθούν. Η μελέτη των Reynaert και συν. πάντως έδειξε ότι η δράση
της οκτρεοτίδης στην αναστολή της μέσω ενδοθηλίνης-1 κυτταρικής συστολής
πραγματοποιείται μέσω του SSTR1 625 , δίνοντας έτσι μια ένδειξη ότι πράγματι οι
διαφορετικοί υπότυποι σηματοδοτούν διαφορετικές λειτουργίες. H διαφορετική
έκφραση σε διαφορετικές χρονικές στιγμές οδηγεί επίσης στην υπόθεση αυτή.
Είναι άγνωστο αν η σωματοστατινεργική σηματοδότηση παίζει κάποιο ρόλο
στην ίδια τη διαδικασία ενεργοποίησης των αστεροειδών κυττάρων. Η παρατήρηση ότι οι υποδοχείς σωματοστατίνης εκφράζονται αργά στη διαδικασία αυτή,
όταν το αστεροειδές κύτταρο έχει ήδη πραγματοποιήσει τη φαινοτυπική μετάβαση σε μυοϊνοβλάστη, όπως αυτό γίνεται εμφανές από την έκφραση αSMA και
α1-προκολλαγόνου ήδη μετά τις 7 ημέρες της καλλιέργειας συνηγορεί εναντίον
κάποιου ρόλου στην πρώιμη φάση της ενεργοποίησης. Παρ όλα αυτά, ο ακριβής
ρόλος των υποδοχέων σωματοστατίνης σ' αυτή τη διαδικασία μένει να διερευνηθεί.
H απλούστερη πειραματική μεθοδολογία προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν
η χρήση ειδικών αγωνιστών για καθέναν από τους 5 υπότυπους που τα κύτταρα
εκφράζουν στις πρώτες 7 ημέρες καλλιέργειας και σύγκριση του κυτταρικού φαι-
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νοτύπου που προκύπτει με κύτταρα χωρίς επίδραση αγωνιστή, ως προς την παραγωγή των κυτταροσκελετικών πρωτεϊνών GFAP και αSMA καθώς η έκφραση αυτών αλλάζει χαρακτηριστικά κατά τη φαινοτυπική μετάβαση. Γνωρίζοντας όμως
την ιδιαίτερη φύση των υποδοχέων σωματοστατίνης, μια τέτοια μελέτη θα έδινε
μόνο μερική κατανόηση της λειτουργίας τους. Είναι πλέον γνωστό ότι η ιδιότητα
των συζευγμένων με G πρωτεΐνες υποδοχέων (GPCRs) να σχηματίζουν διμερή ή
ολιγομερή με άλλους υποδοχείς αποτελεί βασικό γνώρισμα της βιολογίας τους και
είναι καθοριστικής σημασίας για τη ρύθμιση των λειτουργιών τους. Πέρα από την
ενεργοποίηση των ίδιων των υποδοχέων σωματοστατίνης επομένως, σημαντικές
βιολογικές δράσεις μπορεί να προκαλούνται μέσω της αλλαγής στη φαρμακολογία, ενδοκυττάρωση και ανακύκλωση στην κυτταρική μεμβράνη υποδοχέων ή άλλων μεμβρανικών μορίων με τα οποία οι υποδοχείς αυτοί αλληλεπιδρούν. Μελέτες
με συγκαλλιέργεια κυττάρων ή in vivo μοντέλα ηπατικής ίνωσης με επίδραση ειδικών αγωνιστών αλλά και ανταγωνιστών για τον κάθε υποδοχέα θα προσέφεραν
περισσότερο χρήσιμες πληροφορίες και πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το ρόλο
τους στη βιολογία του αστεροειδούς κυττάρου.

Άγνωστη επίσης παραμένει η θέση σύνθεσης των σωματοστατινεργικών αγωνιστών στο ινωτικό ήπαρ. Δεν θα ήταν παράλογο να υποτεθεί ότι κύριος προσδέτης των υποδοχέων σωματοστατίνης ενδέχεται να μην είναι η ίδια η σωματοστατίνη αλλά άλλα νευροπεπτίδια με συγγενή δομή και φαρμακοκινητική όπως η
κορτιστατίνη. Η παρατήρηση ότι η κορτιστατίνη είναι πιθανότατα ο κύριος προσδέτης των υποδοχέων σωματοστατίνης σε κύτταρα του ανοσοποιητικού 632 και οι
ενδείξεις ότι τα ενεργοποιημένα κύτταρα του Kupffer παράγουν κορτιστατίνη 619
ενισχύουν αυτή τη θεωρία.
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8.0.2 Επίδραση προφλεγμονωδών κυτταροκινών στην έκφραση
των υποδοχέων σωματοστατίνης
Αφού εξακριβώθηκε το ποιοι υπότυποι υποδοχέων σωματοστατίνης εκφράζονται, το επόμενο ερώτημα ήταν αν η έκφραση των διαφόρων υπότυπων επηρεάζεται από προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες. Οι κυτταροκίνες που ερευνήθηκαν,
TNFα, PDGF, TGFβ και IFNγ, έχουν σημαντικό ρόλο στα περισσότερα χρόνια
ηπατικά νοσήματα και την ηπατική ίνωση. Οι πιο καλά μελετημένες από τις παραπάνω σε σχέση με τα αστεροειδή κύτταρα είναι οι πρώτες τρεις, με την καθεμία
να έχει ιδιαίτερο ρόλο στην ενεργοποίηση και διατήρηση του προϊνωτικού φαινοτύπου των αστεροειδών κυττάρων, όπως αναπτύχθηκαν στα κεφάλαια 2 και 3.
Η μελέτη της έκφρασης των υποδοχέων σωματοστατίνης υπο το ερέθισμα των
τεσσάρων κυτταροκινών έδειξε ότι η κυτταροκίνη που περισσότερο επηρεάζει την
έκφραση των υποδοχέων σωματοστατίνης είναι ο PDGF. Συγκεκριμένα, o PDGF
επάγει ισχυρά την έκφραση του SSTR1 και επίσης επάγει σε σημαντικό βαθμό
τους SSTR3 και SSTR4 αλλά δεν έχει επίδραση στον SSTR2A ή 2B. O ΤGFβ φαίνεται να ελαττώνει την έκφραση του SSTR2B αλλά περιέργως όχι του SSTR2A,
και τέλος η IFNγ αύξησε την έκφραση του SSTR4. O TNFα δεν φάνηκε να επηρεάζει την έκφραση κανενός υποδοχέα.
Η λειτουργική σημασία αυτής της τροποποιημένης έκφρασης δεν είναι εύκολο
να διαλευκανθεί. Το παραδοσιακό μοντέλο του ότι το είδος του ενδοκυττάριου
σήματος εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από το είδος του υποδοχέα που διεγείρεται έχει πλέον αποδειχθεί ότι δεν ισχύει για τους υποδοχείς της σωματοστατίνης
όπως και για πολλούς άλλους GPCRs. Στους υποδοχείς αυτούς, διαφορετικοί αγωνιστές έχουν την ικανότητα να προκαλούν μεταγωγή διαφορετικού σήματος από
τον ίδιο υποδοχέα, επάγοντας και σταθεροποιόντας διαφορετικές δομικές μορφές
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του υποδοχέα κατά την ενεργοποίησή του, που με τη σειρά τους εμφανίζουν συγγένεια για ξεχωριστά είδη G-πρωτεϊνών και άλλων δεύτερων αγγελιοφόρων 633 .
Το φαινόμενο αυτό έχει χαρακτηριστεί μεταξύ άλλων και ως "biased agonism"
και οδηγεί στο συμπέρασμα ότι για την σε βάθος κατανόηση της βιολογίας των
υποδοχέων αυτών δεν απαιτείται απλά χρήση ειδικών αγωνιστών για τον κάθε
υποδοχέα, αλλά ακόμη πιο εξειδικευμένα, χαρακτηρισμός του ποια ακριβώς ενδοκυττάρια μονοπάτια μεταγωγής σήματος ενεργοποιεί ο κάθε ένας αγωνιστής.
Επιπλέον, είναι άγνωστο αν οι διαφορές στην ποσοτική έκφραση μεταφράζονται
άμεσα σε διαφορές στη βιολογική ενεργότητα καθώς όπως έχει επί παραδείγματι
αποδειχθεί στους υποδοχείς κανναβινοειδών CB1, κάτι τέτοιο δεν ισχύει 338 .

Γνωρίζουμε ότι ο PDGF είναι αφενός ισχυρό μιτωτικό ερέθισμα για τα αστεροειδή κύτταρα και αφετέρου ότι τα ενεργοποιημένα κύτταρα εκδηλώνουν χημειοτακτισμό προς αυτόν τον παράγοντα 178 . Οι SSTR2 και SSTR4 έχουν περιγραφεί ως υποδοχείς που προάγουν τη χημειοταξία σε διάφορα κύτταρα μεταξύ
των οποίων τα ηπατικά οβάλ κύτταρα κατά την ηπατική αναγέννηση 634 . Δεν αποκλείεται παρόμοιο ρόλο να παίζουν και στα ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα,
τροποποιώντας την χημειοταξία. O SSTR4 είναι ο μοναδικός από τους υποδοχείς
σωματοστατίνης που προάγει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Στη μελέτη του
κυτταρικού πολλαπλασιασμού δείξαμε ότι η οκτρεοτίδη άσκησε συναγωνιστική
δράση στις δράσεις του PDGF. Παρόλα αυτά, είναι αμφίβολο αν η επαγωγή του
SSTR4 ήταν ο μηχανισμός υπεύθυνος για αυτή τη δράση καθώς η οκτρεοτίδη είναι
ασθενής αγωνιστής των SSTR4 υποδοχέων και επιδρά σε υψηλές συγκεντρώσεις
(IC50 > 1000nM) ενώ στην προαναφερθείσα μελέτη η μέγιστη δράση στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό παρατηρήθηκε στη συγκέντρωση 10−8 M, που δεν έχει
βιολογικό αποτέλεσμα στους υποδοχείς αυτούς.
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H IFNγ έχει περιγραφεί ως αντιινωτικός παράγοντας στο ήπαρ 635 και σε άλλα
όργανα 636;637 , ιδιότητα που οφείλεται τουλάχιστον εν μέρει στις κατασταλτικές
δράσεις αυτής της κυτταροκίνης στην ενεργοποίηση και πολλαπλασιασμό ινοβλαστών και μυοϊνοβλαστών. Η επαγωγή του SSTR4 υπο το ερέθισμα της IFNγ
ενδεχομένως εξυπηρετεί ως ελεγκτικός μηχανισμός της αντιμιτωτικής δράσης της,
είναι άγνωστο όμως αν δρα συνεργιστικά σε άλλες βιολογικές δράσεις της IFNγ.
Στα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν, το χαρακτηριστικό ίχνος που ο κάθε
υπότυπος άφηνε στο ανοσοστύπωμα διέφερε από επίδραση σε επίδραση. Οι μείζονες δέσμες δηλαδή που λαμβανόταν διέφεραν σε ένταση σε διαφορετικές θέσεις,
ανάλογα με την κυτταροκίνη που επιδρούσε, οδηγώντας έτσι στο συμπέρασμα ότι
η κάθε κυτταροκίνη επάγει διαφορετικές μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις με
ενδεχομένως σημαντικά βιολογικά αποτελέσματα στη λειτουργία του κάθε υποδοχέα ακόμη και στην περίπτωση που η ποσοτική έκφρασή του παραμένει σταθερή.
Δεν είναι απίθανο διαφορετικές κυτταροκίνες και οι τροποποιήσεις που επάγουν
να διευκολύνουν την αλληλεπίδραση με συγκεκριμένους τύπους άλλων υποδοχέων και μέσω αυτού του τρόπου να επιτυγχάνονται διαφορετικές βιολογικές δράσεις χωρίς αλλαγή στο επίπεδο γονιδιακής έκφρασης.

8.0.3

Έκφραση υποδοχέων οπιοειδών και κανναβινοειδών

Τη χρονική στιγμή που πραγματοποιήθηκαν τα πειράματα για την ανίχνευση
υποδοχέων οπιοειδών και κανναβινοειδών δεν υπήρχαν ακόμη πειραματικά στοιχεία στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. H μελέτη εστιάστηκε στους υποδοχείς οπιοειδών μ και δ καθώς οι πιο καλά περιγεγραμμένες δράσεις των οπιοειδών και ιδιαίτερα αυτές που είχαν περιγραφεί σε κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος
αφορούσαν αυτούς τους δύο τύπους. Και οι δύο βρέθηκαν να εκφράζονται στα
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ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα. Στα πειράματα του ανοσοφθορισμού η μορφή
του σήματος που λαμβάνονταν στα υπο μελέτη κύτταρα έμοιαζε πολύ με την αντίστοιχη που έδιναν οι υποδοχείς σωματοστατίνης: μεμβρανική και κυτταροπλασματική εντόπιση, με ασθενέστερη πυρηνική εντόπιση κυρίως για τον υποδοχέα
δ.
Ο ρόλος των υποδοχέων αυτών στα αστεροειδή κύτταρα ξεκίνησε να αποσαφηνίζεται από την μελέτη των De Minicis και συν. 311 . Η μελέτη αυτή έδειξε ότι
και οι τρεις τύποι υποδοχέων οπιοειδών (μ, δ, κ) εκφράζονται in vitro και in vivo
στα αστεροειδή κύτταρα και από τους τρεις τύπους μόνο η έκφραση του δ ελαττώνεται κατά την ενεργοποίηση. Η ενεργοποίηση με οπιοειδή πεπτίδια οδήγησε σε
αύξηση τόσο του κυτταρικού πολλαπλασιασμού όσο και της παραγωγής κολλαγόνου από τα ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα. Στα in vivo πειράματα αυτής της
μελέτης παρατηρήθηκε σημαντικά ελαττωμένη ενεργοποίηση αστεροειδών κυττάρων και ελάττωση της παραγωγής κολλαγόνου σε πειραματόζωα στα οποία είχε
χορηγηθεί ναλοξόνη.
Οι παραπάνω μελέτη δημιουργεί περεταίρω ερωτήματα γύρω από το ρόλο των
ενδογενών οπιοειδών στη λειτουργία των αστεροειδών κυττάρων:
1. Ποιος ο ακριβής ρόλος του κάθε υποδοχέα και ποια η λειτουργική σημασία
του υψηλού λόγου μ,κ/δ υποδοχέων;
2. Ποια ενδεχόμενα αποτελέσματα θα είχε η επιλεκτική αναστολή καθενός από
τους παραπάνω υποδοχείς;
3. Ποια είναι η πηγή των ενδογενών οπιοειδών στο νοσούν ήπαρ; Παράγουν
τα ίδια τα αστεροειδή κύτταρα τα πεπτίδια αυτά;
4. Ποιες ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις υπάρχουν με τα ηπατικά μακροφάγα
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και τα άλλα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που εδράζονται στα
ηπατικά κολποειδή;
Για τους υποδοχείς κανναβινοειδών, πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι σε
φυσιολογικές συνθήκες στο ήπαρ υπάρχει χαμηλή έκφραση CB1 υποδοχέων και
καθόλου έκφραση CB2 ενώ οι τελευταίοι παρουσιάζονται σε μη παρεγχυματικά
κύτταρα στην ηπατική ίνωση και κίρρωση 411 . Οι υποδοχείς CB1 έχει δειχθεί ότι
έχουν προϊνωτική δράση ενώ οι CB2 αντιινωτική. Η μελέτη με ανοσοφθορισμό
στα ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα συμφωνεί με τα υπάρχοντα δεδομένα
ότι στα κύτταρα αυτά εκφράζονται και οι δύο υποδοχείς. Επίσης μελετήθηκαν τα
κύτταρα Kupffer τα οποία επίσης βρέθηκε ότι εκφράζουν και τους δύο τύπους
υποδοχέα. Μεταγενέστερη μελέτη έδειξε ότι στα κύτταρα Kupffer η ενεργοποίηση των CB2 υποδοχέων ευνοεί την επικράτηση του M2 φαινοτύπου έναντι του
περισσότερο φλεγμονώδους M1 φαινοτύπου, δίνοντας άλλη μια εξήγηση στην
αντιφλεγμονώδη και αντιινωτική δράση αυτών των υποδοχέων στο ήπαρ 638 .

8.0.4

Κορτιστατίνη και αστεροειδή κύτταρα

Μέχρι σήμερα είναι άγνωστο αν η κορτιστατίνη παράγεται σε σημαντική ποσότητα και αν παίζει σημαντικό ρόλο στην παθοφυσιολογία της ηπατικής ίνωσης.
Οι δράσεις της πάντως στο ανοσοποιητικό σύστημα έχουν ως ένα βαθμό διαλευκανθεί και από τις μέχρι τώρα μελέτες προκύπτει ιδιαίτερα σημαντικός ανοσορυθμιστικός ρόλος 632 ώστε έχει διατυπωθεί η θεωρία ότι για τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος η κορτιστατίνη και οχι η σωματοστατίνη είναι ο κύριος
ενδογενής προσδέτης των υποδοχέων σωματοστατίνης. Τα κύτταρα του Kupffer
υπάρχουν ενδείξεις ότι παράγουν κορτιστατίνη και σωματοστατίνη 619 και δεν είναι απίθανο να αποτελούν την κύρια πηγή σωματοστατινεργικών ερεθισμάτων για
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τα αστεροειδή κύτταρα. Δεν είναι γνωστό αν σωματοστατίνη ή κορτιστατίνη παράγονται σε σημαντικές ποσότητες από τα ηπατοκύτταρα ή τα ενδοθηλιακά κύτταρα του κολποειδούς. Η μελέτη της παραγωγής κορτιστατίνης από αστεροειδή
κύτταρα ελέγχθηκε με RT-PCR χρησιμοποιόντας ποσότητα cDNA, εκκινητές και
θερμικούς κύκλους που έχουν περιγραφεί σε προηγούμενη μελέτη 619 . Δεν ανιχνεύθηκε παραγωγή mRNA κορτιστατίνης σε αυτές τις συνθήκες από ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα.

8.0.5 Επίδραση των προφλεγμονωδών κυτταροκινων και της
οκτρεοτίδης στην παραγωγή α1-προκολλαγόνου και αSMA
Στην in vitro μελέτη της ηπατικής ίνωσης χρησιμοποιούνται παραδοσιακά δύο
δείκτες για να ποσοτικοποιηθεί η ινωτική συμπεριφορά των ενεργοποιημένων
αστεροειδών κυττάρων, η έκφραση ακτίνης λείων μυϊκών ινών τύπου α (αSMA)
και η έκφραση α1-προκολλαγόνου. Στις περισσότερες μελέτες, η έκφραση της
πρώτης φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο με τη φαινοτυπική μετάβαση του κυττάρου από την ανενεργή στην ενεργοποιημένη κατάσταση (και το αντίστροφο)
και δε φαίνεται να εμφανίζει σημαντικές διακυμάνσεις διαφορετικά. Η έκφραση
α1-προκολλαγόνου αντίθετα εμφανίζει πολύ πιο δυναμική ρύθμιση και πλήθος
κυτταροκινών ή μεταγραφικών παραγόντων φαίνεται να επηρεάζουν το επίπεδο
έκφρασής του.
Μελετήθηκαν τρεις από τις σημαντικότερες κυτταροκίνες (TNFα, PDGF, TGFβ)
για τη βιολογία των αστεροειδών κυττάρων ως προς το ρόλο τους στην παραγωγή
της αSMA και του α1-προκολλαγόνου. Μελετήθηκε επίσης ο ρόλος της οκτρεοτίδης, ενός συνθετικού αγωνιστή των υποδοχέων σωματοστατίνης τόσο στην
ίδια την παραγωγή αSMA και α1-προκολλαγόνου, όσο και στην επίδραση που
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έχει στις δράσεις των τριών προαναφερθέντων κυτταροκινών. Χρησιμοποιήθηκαν τρεις συγκεντρώσεις οκτρεοτίδης, 10−10 , 10−8 και 10−6 M. Στην πρώτη συγκέντρωση ενεργοποιούνται μόνο οι SSTR2 υποδοχείς, στη δεύτερη οι SSTR2 και
SSTR3 και στην τρίτη όλοι οι παρόντες στα ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα
υποδοχείς, SSTR1-4.
Βρέθηκε ότι ενώ η αSMA δεν εμφανίζει διακυμάνσεις υπό τα ερεθίσματα των
παραπάνω παραγόντων, η παραγωγή α1-προκολλαγόνου αντίθετα επηρεαζόταν
σημαντικά από όλες τις υπο μελέτη ουσίες. O TNFα ελάττωσε την παραγωγή
ενώ ο PDGF και o TGFβ την αύξησαν σημαντικά. Για τον TNFα έχει παρατηρηθεί ότι προάγει την μετάβαση του ενεργοποιημένου αστεροειδούς κυττάρου σε
έναν περισσότερο προφλεγμονώδη και λιγότερο προϊνωτικό φαινότυπο και η παρατήρησή της ελάττωσης της παραγωγής α1-προκολλαγόνου συμφωνεί με αυτά
τα δεδομένα. Οι PDGF και TGFβ είναι έντονα προϊνωτικοί και επάγουν την έκφραση α1-προκολλαγόνου όπως και επιβεβαιώθηκε από τα πειράματα της παρούσας μελέτης. Η οκτρεοτίδη μόνη της προκάλεσε δοσοεξαρτώμενη καταστολή της
έκφρασης α1-προκολλαγόνου αλλά σε συνδυασμό με τις 3 κυτταροκίνες εμφάνισε διαφορετική δράση. Συγκεκριμένα, μπορούσε να αναστείλει τη δράση του
TNFα ολοκληρωτικά, επάγοντας παραγωγή α1-προκολλαγόνου, που σε ορισμένες πειραματικές επαναλήψεις ξεπερνούσε την παραγωγή των κυττάρων μάρτυρα
(κύτταρα χωρίς καμια επίδραση). Οι δράσεις του PDGF δεν φάνηκε να επηρεάζονται από την οκτρεοτίδη, ενώ η επαγωγή α1-προκολλαγόνου από τον TGFβ αναστρέφονταν μερικώς από την συνεπίδραση οκτρεοτίδης σε χαμηλή συγκέντρωση
υποδηλώνοντας ότι ο υπεύθυνος υποδοχέας για αυτή τη δράση ήταν ο SSTR2.

Δράση της οκτρεοτίδης στην έκφραση TNFR-II

Ο TNFR-II θεωρείται σή-

μερα ότι έχει κυρίως επικουρικό ρόλο στη σηματοδότηση μέσω TNFα. Αφενός
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μπορεί να διευκολύνει την αλληλεπίδραση του TNFα με τον TNFR-I δεσμεύοντάς
τον και δημιουργώντας τοπικά υψηλές συγκεντρώσεις στην κυτταρική μεμβράνη,
ή να ελαττώνει την πρόσδεση, μεταπίπτωντας στη διαλυτή μορφή και δεσμεύοντας TNFα, μην αφήνοντάς τον έτσι να αλληλεπιδράσει με τον TNFR-I. Στα
πειράματα που έγιναν βρέθηκε σημαντική ελάττωση του (μεμβρανικού) TNFRII από την οκτρεοτίδη μόνο όταν επιδρούσε σε υψηλή συγκέντρωση (10−6 M). Η
δράση αυτή δεν μπορεί να εξηγήσει την σημαντική επίδραση σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις υπονοώντας ότι υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί αλληλεπίδρασης μεταξύ
της σωματοστατινεργικής σηματοδότησης και των μονοπατιών σηματοδότησης
του TNFα. Επίσης δεν είναι γνωστό αν η ελάττωση του ανιχνευόμενου TNFR-II
αντικατοπτρίζει μείωση της παραγωγής του υποδοχέα αυτού ή επαγωγή της διαλυτής μορφής του με αύξηση της έκφρασης του ενζύμου TACE που είναι υπεύθυνο
για τη μετατροπή του μεμβρανικού TNFR-II σε διαλυτή μορφή αλλά και επίσης
για τη μετατροπή του ίδιου του μεμβρανικού TNFα σε διαλυτή μορφή.

Δράση της οκτρεοτίδης στην έκφραση SMAD7

To SMAD7 είναι ένα από

τα δύο ανασταλτικά SMADs (το άλλο είναι το SMAD6). Οι δράσεις του έχουν
να κάνουν με την ικανότητά του να δεσμεύεται πάνω στο ενδοκυττάριο τμήμα
του υποδοχέα TGFβ και να παρεμποδίζει την πρόσδεση των receptor SMADs κι
έτσι την μετέπειτα ενεργοποίηση του ενδοκυττάριου μονοπατιού σηματοδότησης.
Λειτουργεί δηλαδή ως ενδοκυττάριος αναστολέας του υποδοχέα TGFβ. Στα πειράματα που έγιναν βρέθηκε επαγωγή του SMAD7 από την οκτρεοτίδη σε υψηλή
συγκέντρωση (10−6 M). Όπως και στην περίπτωση του TNFα, η δράση αυτή δεν
εξηγεί την σημαντική επίδραση της οκτρεοτίδης σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις
στις δράσεις του TGFβ ως προς την παραγωγή α1-προκολλαγόνου.
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8.0.6 Επίδραση των προφλεγμονωδών κυτταροκινών και της
οκτρεοτίδης στον πολλαπλασιασμό των αστεροειδών κυττάρων

Η οκτρεοτίδη από μόνη της δεν επηρέασε τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό σε
καμια από τις συγκεντρώσεις που χρησιμοποιήθηκαν. Η παρατήρηση αυτή συμφωνεί με τα πειράματα των Reynaert και συν 623 που δεν βρήκαν επίδραση της
σωματοστατίνης στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό των ενεργοποιημένων αστεροειδών κυττάρων, και έρχεται σε αντίθεση με τη μελέτη των Pan και συν 622 που
παρατήρησαν προαποπτωτική δράση της οκτρεοτίδης στα κύτταρα αυτά.

Ο ΤNFα ελάττωσε τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και η οκτρεοτίδη ανέστειλε αυτή τη δράση του με δοσοεξαρτώμενο τρόπο. Αντίθετα, η οκτρεοτίδη
ενίσχυσε τη ισχυρή μιτωτική δράση του PDGF, με μέγιστο αποτέλεσμα στη συγκέντρωση 10−8 M. Περιγράψαμε ήδη την επαγωγή του προμιτωτικού SSTR4 από
τον PDGF. Θα περιμέναμε επομένως ο μέγιστος κυτταρικός πολλαπλασιασμός να
παρουσιαστεί στη μέγιστη συγκέντρωση οκτρεοτίδης που είναι και η μόνη ικανή
να διεγείρει τον SSTR4. Η παραπάνω παρατήρηση επομένως οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είτε οι προμιτωτικές δράσεις του SSTR4 δεν ενεργοποιούνται από την
οκτρεοτίδη αλλά ενδεχομένως από άλλους αγωνιστές, ή ότι οι υψηλότερες συγκεντρώσεις οκτρεοτίδης επάγουν ενδοκυττάρια σήματα που αντισταθμίζουν την
προμιτωτική δράση του υποδοχέα αυτού, ενδεχομένως μέσω άλλων SSTRs. Τέλος, η οκτρεοτίδη δεν φάνηκε να έχει κάποια δράση στα κύτταρα σε επίδραση με
TGFβ.
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Δράσεις των αναστολέων φωσφοτυροσινικής φωσφατάσης (PTP) και φωσφατάσης σερίνης/θρεονίνης (STP)
Όπως είναι γνωστό οι PTP και STP είναι ένζυμα με κεντρικό ρόλο στα μονοπάτια μεταγωγής σήματος και ρυθμίζουν ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών όπως ο
κυτταρικός κύκλος, η μίτωση, η διαφοροποίηση, η κυτταροσκελετική οργάνωση,
η έκκριση ουσιών, ανακύκλωση και ρύθμιση μεμβρανικών υποδοχέων, κ.α. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος των PTP στη σηματοδότηση μέσω του PDGF υποδοχέα. Επίσης και οι δύο κατηγορίες ενζύμων παίζουν ρόλο στη σηματοδότηση
μέσω των υποδοχέων σωματοστατίνης 564;639 . Για να μελετηθεί ο ρόλος των δύο
κατηγοριών ενζύμων στη σηματοδότηση των υποδοχέων σωματοστατίνης στα
αστεροειδή κύτταρα χρησιμοποιήθηκαν αναστολείς για καθεμία κατηγορία. Το
ορθοβαναδικό νάτριο (SO) είναι μη ειδικός αναστολέας των PTP ενώ το οκαδαϊκό
οξύ (OA) είναι μη ειδικός αναστολέας των STP.
Στις μετρήσεις παραγωγής α1-προκολλαγόνου, το OA ελάττωσε σημαντικά τη
παραγωγή σε όλα ανεξαιρέτως τα πειράματα, ενώ το SO ενίσχυσε την καταστολή
που άσκησε η οκτρεοτίδη στις επιδράσεις με PDGF και TGFβ. Εντυπωσιακό ήταν
ότι η επίδραση με SO σε κύτταρα επωασμένα σε οκτρεοτίδη αύξησε την παραγωγή
α1-προκολλαγόνου με δοσοεξαρτώμενο τρόπο.
Στις μετρήσεις κυτταρικού πολλαπλασιασμού, τόσο το SO όσο και το OA
ελάττωσαν τη δράση της οκτρεοτίδης στις επιδράσεις με TNFα ενώ μόνο το OA
ελάττωσε τις δράσεις της στις επιδράσεις του PDGF. Στις επιδράσεις με TGFβ το
OA ελάττωσε σημαντικά τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό.
Συμπεράσματα από τις παραπάνω παρατηρήσεις είναι ότι το βιολογικό αποτέλεσμα της σηματοδότησης μέσω υποδοχέων σωματοστατίνης εμφανίζει πολύ
έντονη διαφοροποίηση ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται το κύτταρο
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και την συνεπίδραση με κυτταροκίνες, άλλες φορές δρώντας προινωτικά και προμιτωτικά και άλλες φορές αντιινωτικά και αντιμιτωτικά. Σημαντική παρατήρηση
είναι η δράση του οκαδαϊκού οξέος που ήταν ανασταλτικό τόσο του κυτταρικού
πολλαπλασιασμού όσο και της παραγωγής προκολλαγόνου, οδηγώντας στην υπόθεση ότι τα μονοπάτια σηματοδότησης μέσω φωσφατασών σερίνης/θρεονίνης είναι ενδεχομένως σημαντικός κλινικός στόχος για φαρμακευτική παρέμβαση στην
ηπατική ίνωση.

8.0.7 Αναστολείς PI3K και παραγωγή α1-προκολλαγόνου.
O ρόλος του μονοπατιού των κινασών τριφωσφορικής ινοσιτόλης (PI3K) στην
παραγωγή α1-προκολλαγόνου από τα αστεροειδή κύτταρα έχει εξεταστεί σε σχέση
με την επίδραση οπιοειδών 311 και λευκίνης 640 κι έχει βρεθεί ότι και στις δύο περιπτώσεις η αυξημένη παραγωγή α1-προγολλαγόνου οφείλεται σε ενεργοποίηση
των μονοπατιών που σηματοδοτούνται από τις PI3K. Για να μελετηθούν τυχόν
αλληλεπιδράσεις με τα μονοπάτια σηματοδότησης μέσω των υποδοχέων σωματοστατίνης χρησιμοποιήθηκαν δύο αναστολείς των PI3K, βορτμανίνη και LY294002.
H βορτμανίνη είναι ισχυρός, μη αναστρέψιμος και μη ειδικός αναστολέας των
PI3K ενώ το LY294002 προκαλεί αναστρέψιμη αναστολή και είναι λιγότερο ισχυρός από τη βορτμανίνη (IC50 1,4μΜ έναντι 5nM). Η πρώτη έκπληξη από αυτή
τη σειρά πειραμάτων ήταν ότι παρά την αναστολή των PI3K από τη βορτμανίνη κατόπιν 6 ωρών επίδρασης δεν παρατηρήθηκε ελάττωση στην παραγωγή
α1-προκολλαγόνου σε σχέση με τα κύτταρα στα οποία δεν είχε γίνει επίδραση,
υποδηλώνοντας έτσι ότι στα ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα υπάρχει ένα
βασικό επίπεδο παραγωγής προκολλαγόνου η οποία συμβαίνει ανεξάρτητα από
την λειτουργικότητα ή μη του PI3K μονοπατιού. Η δεύτερη, μεγαλύτερη έκπληξη
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ήταν ότι στα κύτταρα στα οποία είχε επιδράσει LY294002 παρά του ότι ο αναστολέας αυτός είναι αναστρέψιμος και λιγότερο ισχυρός από τη βορτμανίνη ως προς
τις δράσεις του στις PI3K, παρατηρήθηκε ισχυρότατη ελάττωση της έκφρασης
α1-προκολλαγόνου, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι κάποιος άλλος μηχανισμός
είναι υπεύθυνος για αυτό το αποτέλεσμα.
Στο παρελθόν έχει περιγραφεί μια ακόμη ιδιότητα του LY294002, αυτή του
αναστολέα ενεργοποίησης υποδοχέων αδενοσίνης A1 641 . Οι υποδοχείς αδενοσίνης A2A έχουν σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της ηπατικής ίνωσης και αναστολή τους φαίνεται να σχετίζεται με αναστολή της ηπατικής ίνωσης 642 . Είναι
άγνωστο αν το LY294002 έχει ανταγωνιστική δράση και στους A2A υποδοχείς ή
αν η παραπάνω παρατήρηση έχει διαφορετική βιολογική βάση.

8.0.8 Επίδραση των προφλεγμονωδών κυτταροκινών και της
οκτρεοτίδης στην παραγωγή MMPs
Στα πειράματα με ζυμογραφία παρατηρήθηκε παραγωγή MMP-2 και MMP-9
από τα ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα. Από τις τρεις κυτταροκίνες που μελετήθηκαν παρατηρήθηκε ότι ο TNFα επάγει ισχυρά την MMP-9 και ο συνδυασμός οκτρεοτίδης με SO ενισχύει σημαντικά αυτή την επαγωγή. O PDGF βρέθηκε
ότι επάγει τόσο την ΜΜP-2 όσο και την MMP-9 και ότι ο συνδυασμός οκτρεοτίδης με SO ενισχύει αυτή τη δράση και για τις δύο μεταλλοπρωτεάσες. Ο ΤGFβ
από μόνος του δεν φάνηκε να επηρεάζει την παραγωγή κάποιας από τις μεταλλοπρωτεάσες. Η πιο εντυπωσιακή παρατήρηση ήταν ότι ανεξαρτήτως της κυτταροκίνης που επιδρούσε, το οκαδαϊκό οξύ προκαλούσε ισχυρότατη επαγωγή και των
δύο μεταλλοπρωτεασών. Πρόσφατα περιγράφηκε η επαγωγή ΜΜP-9 από ινοβλάστες και μυοϊνοβλάστες (συμπεριλαμβανομένων και ενεργοποιημένων αστεροει-
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δών κυττάρων) υπό την επίδραση οκαδαϊκού οξέος και βρέθηκε ότι η επαγωγή
εξαρτάται από την p38-MAPK 643 , σηματοδοτικό μονοπάτι που επίσης ενεργοποιείται από τον SSTR2.
Οι παρατηρήσεις αυτές για το οκαδαϊκό οξύ, καθώς και οι δράσεις του στην
παραγωγή προκολλαγόνου και στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό που αναφέρθηκαν παραπάνω δημιουργούν πολλά ερωτήματα γύρω από τον ως τώρα ανεξερεύνητο ρόλο των φωσφατασών σερίνης/θρεονίνης στην παθοφυσιολογία της ηπατικής ίνωσης. Το οκαδαϊκό οξύ είναι ισχυρός αναστολέας των ενζύμων PP1, PP2A
και PP2B 644 , αλλά όχι της PP2C. Η σημασία της τελευταίας παρατήρησης κάνει
τα ένζυμα αυτά ακόμη πιο ελκυστικό στόχο για περαιτέρω μελέτη υπο το φως μιας
πρόσφατης δημοσίευσης ότι η ενεργοποίηση της ισομορφής PP2Cα έχει ισχυρή
αντιινωτική δράση σε in vitro και in vivo μοντέλα ηπατικής ίνωσης 645 .
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Περίληψη

Τα αστεροειδή κύτταρα του ήπατος είναι περικύτταρα ευρισκόμενα γύρω από
τα κολποειδή, στο χώρο του Disse και βρίσκονται σε στενή σχέση με το ενδοθήλιο
αυτών καθώς και τα ηπατοκύτταρα. Στο υγιές ήπαρ αποθηκεύουν εστέρες ρετινόλης, ρυθμίζουν την αιματική ροή στα κολποειδή και παίζουν ρόλο στην ανοσολογική απάντηση λειτουργώντας ως επαγγελματικά αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Υπό τη δράση βλαβερών ερεθισμάτων έχουν την ιδιότητα να μεταμορφώνονται σε μυοϊνοβλαστικά κύτταρα με έντονα φλεγμονώδη χαρακτήρα και παρουσιάζουν αυξημένη μεταναστευτικότητα, κυτταρικό πολλαπλασιασμό και παραγωγή πλήθους προφλεγμονωδών και προϊνωτικών παραγόντων. Η διαδικασία
αυτή έχει χαρακτηριστεί ως ενεργοποίηση και παίζει σημαντικότατο ρόλο στην
φλεγμονώδη εξεργασία αλλά και στην αναγεννητική αντίδραση στο ήπαρ κατόπιν βλάβης.
Τα αστεροειδή κύτταρα είναι είναι υπεύθυνα για την παραγωγή κολλαγόνου
και άλλων συστατικών της θεμέλιας ουσίας στο ήπαρ, καθώς επίσης και ενζύμων που αποδομούν τη θεμέλια ουσία όπως μεταλοπρωτεϊνάσες θεμέλιας ουσίας
(ΜΜPs) και τους αναστολείς τους (TIMPs). Είναι επομένως κύτταρα κεντρικής
σημασίας στις χρόνιες ηπατικές νόσους καθώς είναι υπεύθυνα για την αναδιοργάνωση του ηπατικού ινώδους σκελετού και την παραγωγή ινώδους ιστού. Τα ερεθίσματα εκείνα που προάγουν την ενεργοποίηση και πολλαπλασιασμό των αστεροειδών κυττάρων και την παραγωγή κολλαγόνου και TIMPs ευνοούν την ηπατική ίνωση ενώ παράγοντες που προκαλούν απόπτωση ενεργοποιημένων αστεροειδών κυττάρων, ή αυξημένη έκφραση MMPs και ελάττωση έκφρασης κολλαγόνου και λοιπών μορίων θεμέλιας ουσίας έχουν αποδειχθεί σε in vivo μοντέλα
ηπατικής ίνωσης ότι ευνοούν την αναστροφή της ινωτικής διαδικασίας ακόμη και
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στα πρώιμα στάδια της κίρρωσης του ήπατος. Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις,
τα κύτταρα αυτά είναι αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας και θεωρούνται πιθανός
θεραπευτικός στόχος στην ηπατική ίνωση και κίρρωση.
Η σωματοστατίνη είναι ένα νευροπεπτίδιο με πλήθος βιολογικών δράσεων
τόσο στο νευρικό σύστημα όσο και την περιφέρεια. Ασκεί τις δράσεις της μέσω πέντε διαφορετικών υποδοχέων (SSTR1-5) οι δράσεις των οποίων και τα ακριβή ενδοκυττάρια σηματοδοτικά μονοπάτια που ενεργοποιούν παραμένουν ατελώς κατανοητά.
Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η έκφραση των υπότυπων υποδοχέων σωματοστατίνης στα αστεροειδή κύτταρα αρουραίου καθώς και η δράση της οκτρεοτίδης, ενός συνθετικού αναλόγου της σωματοστατίνης με διαφορετική συγγένεια
για τον κάθε υπότυπο υποδοχέα, σε σχέση με την παραγωγή α1-προκολλαγόνου
και ΜΜPs από τα ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα καθώς και στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων αυτών. Διερευνήθηκε επίσης η επίδραση των προφλεγμονωδών κυτταροκινών TNFα, PDGF και TGFβ στις προαναφερθείσες δράσεις
των ενεργοποιημένων αστεροειδών κυττάρων, καθώς και η επίδραση του συνδυασμού τους με οκτρεοτίδη σε διάφορες συγκεντρώσεις.
Τα ανενεργά αστεροειδή κύτταρα δεν παράγουν κανέναν υπότυπο υποδοχέα
σωματοστατίνης. Τα ενεργοποιημένα κύτταρα παράγουν τους υπότυπους SSTR1,
2A, 2B, 3 και 4. Η έκφραση των υποδοχέων επηρεάζεται από διάφορες κυτταροκίνες και κυρίως τον PDGF ο οποίος αυξάνει την έκφραση των υποδοχέων SSTR1,
3 και 4 και την IFNγ η οποία επάγει την έκφραση του SSTR4.
Ο TNFα αναστέλλει την παραγωγή α1-προκολλαγόνου και τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την παραγωγή MMP-2 και MMP-9. O
PDGF αυξάνει την παραγωγή α1-προκολλαγόνου και είναι το ισχυρότερο μιτω-
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τικό ερέθισμα για τα ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα. Επίσης αυξάνει την
παραγωγή MMP-2 και MMP-9. Ο ΤGFβ είναι το ισχυρότερο προϊνωτικό ερέθισμα για τα ενεργοποιημένα κύτταρα, αυξάνοντας ισχυρά την παραγωγή α1προκολλαγόνου. Η οκτρεοτίδη έχει διαφορετικές δράσεις ανάλογα με την κυτταροκίνη που επιδρά στο κύτταρο. Όταν επιδρά μόνη της αναστέλλει την παραγωγή
α1-προκολλαγόνου με δοσοεξαρτώμενο τρόπο, ενώ δεν έχει σημαντικές δράσεις
στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό ή την παραγωγή MMPs. Σε κύτταρα όμως υπο
το ερέθισμα του TNFα, προκαλεί αύξηση τόσο της παραγωγής α1-προκολλαγόνου
όσο και του κυτταρικού πολλαπλασιασμού. Επίσης, ελαττώνει την παραγωγή α1προκολλαγόνου που επάγει ο TGFβ και ενισχύει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό
που επάγει ο PDGF.
Τέλος, για τη διερεύνηση του ρόλου των φωσφοτυροσινικών φωσφατασών
(PTP) και των φωσφατασών σερίνης/θρεονίνης (STP) στην παραγωγή α1-προκολλαγόνου,
ΜΜPs και στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, χρησιμοποιήθηκαν ο αναστολέας
των PTP ορθοβαναδικό νάτριο και ο αναστολέας των STP οκαδαϊκό οξύ. Το ορθοβαναδικό νάτριο έδειξε συνεργιστική δράση με την οκτρεοτίδη στην επαγωγή
των MMP-2 και MMP-9 σε κύτταρα υπο την επίδραση TNFα και PDGF, ενώ το
οκαδαϊκό οξύ προκάλεσε καταστολή του κυτταρικού πολλαπλασιασμού, της παραγωγής α1-προκολλαγόνου και ισχυρότατη επαγωγή τόσο της MMP-2 όσο και
της MMP-9 επιδεικνύοντας έτσι έντονα αντιινωτικές δράσεις.
Συμπερασματικά, οι δράσεις του σωματοστατινεργικού συστήματος στα ενεργοποιημένα αστεροειδή κύτταρα φαίνεται ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το
περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται το κύτταρο και τη δράση των κυτταροκινών και
ενδεχομένως άλλων παραγόντων σ' αυτά. Στην ενδοκυττάρια σηματοδότηση που
προκαλείται από την ενεργοποίηση των υποδοχέων σωματοστατίνης παίζουν ση-
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μαντικό ρόλο τόσο οι φωσφοτυροσινικές φωσφατάσες όσο και οι φωσφατάσες
σερίνης/θρεονίνης και οι τελευταίες φαίνεται ότι μπορεί να αποτελέσουν σημαντικό στόχο για ανάπτυξη αντιινωτικών φαρμάκων στο μέλλον.

Abstract
Hepatic stellate cells are pericytes which are situated around liver sinusoids in
the space of Disse and are intimately associated with sinusoidal endothelial cells
and hepatocytes. In the healthy liver they store retinol esters, regulate sinusoidal
blood flow and have improtant immunologic functions acting as dedicated antigen
presenting cells. Following noxious stimuli in the liver they can transdifferentiate
into myofibroblasts with intensely inflammatory phenotype and exhibit increased
mobility, proliferation and produce many proinflammatory and profibrotic factors.
This transdifferentiation has been termed activation and plays a crucial role in the
inflammatory and regenerative response in the liver following injury.
Hepatic stellate cells produce collagen along with other components of extracellular
matrix in the liver as well as the enzymes responsible for the degradation of these
components, such as matrix metaloproteases (MMPs) and their inhibitors (TIMPs).
Thus, they are cells of great importance in chronic liver diseases as they are responsible
for the remodelling of the hepatic fibrous skeleton and the production of fibrous
tissue. Stimuli that lead to increased activation and proliferation of hepatic stellate
cells and increased production of collagen and TIMPs lead to increased fibrosis
whilst those that lead to increased apoptosis or increased expression of MMPs and
decreased expression of collagen and other components of extracellular matrix
have been shown in in vivo models of hepatic fibrosis to favor the reversal and
resolution of fibrosis even when it has progressed to the early stages of cirrhosis.
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Based on these observations, hepatic stellate cells are under intense research as
they are regarded as potential therapeutic targets against hepatic fibrosis and cirrhosis.
Somatostatin is a neuropeptide with vast biological actions both in the CNS
and in peripheral tissues. It mediates its effects through 5 distinct receptor types
SSTR1-5 the precise biological functions of which are still incompletely understood.
In this work we studied the expression of the various subtypes of somatostatin
receptors in rat hepatic stellate cells as well as the actions of octreotide, a synthetic
somatostatin analogue with different affinity for the different subtypes of SSTRs,
in regard to production of α1-procollagen and MMP expression from activated
hepatic stellate cells as well as the proliferation of these cells. We also studied the
effect of the proinflammatory and profibrotic cytokines TNFα, PDGF and TGFβ
in regard to the above mentioned actions as well as the effect of their combination
with octreotide in various concentrations.
Quiescent hepatic stellate cells do not express any subtype of somatostatin
receptor. Activated cells express the subtypes SSTR1, 2A, 2B, 3 and 4. Receptor
expression level is influenced by different cytokines, mainly PDGF which increases
the expression of SSTR1, 3 and 4 and IFNγ which increases the expression of
SSTR4.
TNFα inhibits the production of α1-procollagen as well as proliferation of
activated hepatic stellate cells, while it up-regulates the production of MMP-2 and
MMP-9. PDGF increases the expression of α1-procollagen and is also the most
potent mitotic stimulus for these cells. It also up-regulates ΜΜP-2 and MMP9 expression. TGFβ is the most potent profibrotic stimulus for activated hepatic
stellate cells and strongly induces the production of α1-procollagen. Octreotide
differentially modulates the effects of the three cytokines. By itself it dose dependently
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decreases the production of α1-procollagen and has no effect on MMP production
or proliferation. Under the co-stimulus of TNFα though, it up-regulates α1-procollagen
and increases proliferation. It down-regulates α1-procollagen expression under
the co-stimulus of TGFβ and it acts synergistically to the increased proliferation
induced by PDGF.
To study the effect of phosphotyrosine phosphatases (PTP) and serine/threonine
phosphatases (STP) in α1-procollagen and MMP production and cellular proliferation,
we employed the PTP inhibitor sodium orthovanadate and the STP inhibitor okadaic
acid. Sodium orthovanadate showed synergistic action to octreotide in inducing
MMP-2 and MMP-9 in TNFα and PDGF treated cells while okadaic acid reduced
proliferation, α1-procollagen production and potently up-regulated MMP-2 and
MMP-9 production regardless of cytokine treatment, thus exhibiting strong antifibrotic
action.
In conclusion, the actions of the somatostatinergic system in activated rat hepatic
stellate cells is strongly dependent on the signalling context the cell finds itself
into, with different cytokines inducing different actions. The SSTR intracellular
signalling is influenced by both PTP and STP, and the latter could potentially be
an important target for antifibrotic treatments in the future.
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