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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο παράγοντας νέκρωσης όγκων (TNF-α) ανήκει στην υπεροικογένεια TNF η οποία
αποτελείται από πληθώρα συνδετών και υποδοχέων και σχετίζεται με μεγάλο αριθμό
ασθενειών με χαρακτηριστικά την επίμονη φλεγμονή και την καταστροφή ιστού. Υψηλά
επίπεδα του TNF-α έχουν βρεθεί σε τραύματα και έχουν συνδεθεί με την ανεπαρκή
επούλωσή τους, ενώ θεραπεία κατά του TNF-α αποκαθιστά την προβληματική
τραυματική επούλωση στους διαβητικούς ob/ob μύες. Εκτός από τον TNF-α υπάρχει
αυξημένο ενδιαφέρον και για άλλα μέλη της υπεροικογένειας TNF, BAFF, APRIL και
TWEAK. Ο TWEAK εκφράζεται από κύτταρα φλεγμονής και δρα μέσω του υποδοχέα
FN14 (TNFRSF12A), ο οποίος βρίσκεται στη μεμβράνη επιθηλιακών, μεσεγχυματικών,
ενδοθηλιακών κυττάρων, αλλά και σε βλαστικών κυττάρων διαφορετικών κυτταρικών
τύπων. Φυσιολογικά, ο FN14 εκφράζεται σε χαμηλά επίπεδα, αλλά μετά από
τραυματισμό η έκφρασή του αυξάνεται μέσω αυξητικών παραγόντων. Ο TWEAK
εμπλέκεται

στην

αποκατάσταση

τραυματισμένου

ιστού

ελέγχοντας

τον

πολλαπλασιασμό, τη διαφοροποίηση και τη μετανάστευση των κυττάρων, την
αγγειογένεση και τη φλεγμονή. Πρόσφατα πειράματα έδειξαν ότι ο TWEAK και ο
υποδοχέας του εκφράζεται στο φυσιολογικό δέρμα. Προηγούμενες μελέτες του
εργαστηρίου μας, έδειξαν ότι οι μύες με γενετική ανεπάρκεια στη CRH (Crh-/-)
παρουσιάζουν ανεπάρκεια και στα γλυκοκορτικοειδή και έχουν δύο με τρεις φορές
υψηλότερα επίπεδα TNF-α μετά από διαφορετικά μοντέλα δημιουργίας φλεγμονής.
Παρόλ’ αυτά, οι Crh-/- μύες παρουσιάζουν πιο γρήγορη επούλωση τραυμάτων.
Βασιζόμενοι στις παραπάνω γνώσεις, ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας
ήταν να μελετήσουμε την έκφραση μελών της υπεροικογένειας TNF σε Crh-/- μύες
κατά την επούλωση δερματικού τραύματος. Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι οι
φυσιολογικοί μύες (Crh+/+) είχαν υψηλότερα επίπεδα TNF-α στον ιστό μια μέρα μετά
από την επαγωγή του τραύματος σε σχέση με αυτά που μετρήθηκαν στους Crh-/- μύες.
Αποκατάσταση των γλυκορτικοειδών στους Crh-/- μύες σε επίπεδα παρόμοια με αυτά
των Crh+/+ είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των επιπέδων του TNF- και στους δύο
γονότυπους την πρώτη ημέρα μετά την επαγωγή του τραύματος. Δεν παρατηρήθηκαν
διαφορές στους δυο γονοτύπους την τρίτη μέρα. Αντίθετα, τα επίπεδα του mRNA του
TWEAK ήταν σημαντικά χαμηλότερα στους Crh-/- μύες σε σχέση με τους Crh+/+.
Τέλος, τα επίπεδα του mRNA του TWEAK μειώθηκαν σημαντικά στους Crh-/- μετά
5

την αποκατάσταση των γλυκοκορτικοειδών, την πρώτη ημέρα μετά την επαγωγή του
τραύματος, ενώ την τρίτη αυξήθηκαν.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1

1.1

Ανατομία και φυσιολογία του δέρματος

Γενικά

Το δέρμα αποτελεί ένα πολύπλοκο όργανο το
οποίο προστατεύει τον οργανισμό από το
περιβάλλον

και

ταυτόχρονα

είναι

μέσο

επικοινωνίας με αυτό. Είναι μια δυναμική
διευθέτηση κυττάρων και ιστών που επιτελούν
μια

ποικιλία

ημιδιαπερατό

λειτουργιών:
φραγμό,

συνιστά
προστατεύει

φυσικό
από

μολυσματικούς παράγοντες, συμμετέχει στη
θερμορύθμιση,

στην

αίσθηση

της

αφής,

προστατεύει από την υπεριώδη ακτινοβολία και
βοηθά στην επιδιόρθωση των τραυμάτων με την Εικόνα 1: Τομή του δέρματος. (Ε):
αναγέννηση του. Όλες αυτές οι λειτουργίες επιδερμίδα, (J): η ένωση δερμίδαςεπιδερμίδας, (PB): θηλώδης

γίνονται από τις τρεις κύριες στιβάδες από τις δερμίδα, (RD): δικτυωτή δερμίδα [1]
οποίες αποτελείται: την επιδερμίδα, τη δερμίδα και την υποδερμίδα. Οι τρεις στιβάδες
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και βασίζονται στους γειτονικούς ιστούς για τη ρύθμιση και
την τροποποίηση της δομής τους και της λειτουργίας τους σε κάθε επίπεδο οργάνωσης
[1].

Επιδερμίδα

Η επιδερμίδα είναι το εξωτερικό στρώμα του δέρματος με πάχος που κυμαίνεται από
0,4 χιλιοστά έως 1,5 χιλιοστά σε σχέση με το συνολικό πάχος τους δέρματος που
κυμαίνεται από 1,5 έως 4 χιλιοστά. Η επιδερμίδα είναι μια δομή που ανανεώνεται
συνεχώς και από την οποία προκύπτουν δομές του δέρματος όπως τα νύχια, οι
7

ιδρωτοποιοί αδένες κ.α. Το μεγαλύτερο
ποσοστό των κυττάρων της επιδερμίδας
είναι

τα

κερατινοκύτταρα

τα

οποία

οργανώνονται σε τέσσερις στιβάδες (Εικ.
Εικόνα 2: Γραφική απεικόνιση της επιδερμίδας.
(BL): κύτταρα βασικής στιβάδας, (SL): κύτταρα
ακανθώδους στιβάδας, (GL): κύτταρα
κοκκιώδους στιβάδας, (SC): κερατινοποιημένη
στιβάδα, (DEJ): ένωση δερμίδας-επιδερμίδας
[1]

1). Το βαθύτερο στρώμα αποτελείται από
τα βασικά κύτταρα (basal cells, BL) τα
οποία βρίσκονται πάνω στη μεμβράνη που
συνδέει τη δερμίδα με την επιδερμίδα
(DEJ). Από αυτά τα κύτταρα με σταδιακές

διαφοροποιήσεις προκύπτουν τα εξωτερικά στρώματα. Ανάμεσα στα κερατινοκύτταρα
συναντώνται μελανοκύτταρα, κύτταρα Langerhans και Merkel. Άλλα κύτταρα, όπως τα
λεμφοκύτταρα, είναι πολύ σπάνιο να βρεθούν στην επιδερμίδα [1].

Οι στιβάδες της επιδερμίδας

Βασική στιβάδα

Tα κερατινοκύτταρα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι ο κύριος κυτταρικός
τύπος της επιδερμίδας και ο τελικός ρόλος του είναι να συνεισφέρει στο φραγμό που
αποτελεί το δέρμα στην κεράτινη στιβάδα. Η διαφοροποίηση του κερατινοκυττάρου
(κερατινοποίηση)

είναι

μια

διαδικασία

που

αποτελείται

από

γενετικά

προγραμματισμένες, προσεκτικά ρυθμισμένες, σύνθετες μορφολογικές και μεταβολικές
αλλαγές που καταλήγουν σε ένα νεκρό κερατινοκύτταρο (corneocyte) το οποίο περιέχει
ινίδια κερατίνης, πρωτεΐνες του κυτταροπλάσματος και μια ενισχυμένη με πρωτεΐνες
κυτταροπλασματική μεμβράνη.
Η

βασική

στιβάδα

αποτελείται

από

διαιρούμενα,

κυλινδρικής

μορφής

κερατινοκύτταρα τα οποία συνδέονται μέσω ινιδίων κερατίνης (Κ5/Κ14) με τη ζώνη της
βασικής μεμβράνης στα ημιδεσμοσωμάτια και μεταξύ τους μέσω των δεσμοσωμάτων.
Σε αυτά τα κύτταρα παρατηρείται και παρουσία μελανίνης σε κυστίδια η οποία
προσδίδει στην απόχρωση του δέρματος και προέρχεται μέσω φαγοκύττωσης από τα
μελανοκύτταρα. Η στιβάδα αυτή θεωρείται ότι διαθέτει τα πιο πρόδρομα και εν δυνάμει
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κύτταρα τα οποία μπορούν να απομονωθούν, να καλλιεργηθούν και να δώσουν νέα
επιδερμίδα κατάλληλη για να γίνει ανάπλαση του δέρματος σε ασθενείς με εγκαύματα.
Από αυτά τα κύτταρα προκύπτουν τα θυγατρικά τους τα οποία δίνουν το μεγαλύτερο
μέρος των κυτταρικών διαιρέσεων που χρειάζονται για μια σταθερή ανανέωση της
στιβάδας. Μετά από αυτό τον αριθμό των διαιρέσεων δίνουν μιας τρίτης τάξης κύτταρα,
τα μεταμιτωτικά κύτταρα τα οποία υφίστανται τελική διαφοροποίηση.

Ακανθώδης στιβάδα

Το σχήμα, η δομή και άλλα χαρακτηριστικά των ακανθωδών κυττάρων εξαρτάται
από τη θέση τους στην επιδερμίδα. Έχουν πάρει το όνομα τους από την εξωτερική
μορφή που παρουσιάζουν σε ιστολογικές τομές. Τα ακανθώδη κύτταρα πάνω από τη
βασική στιβάδα είναι πολυεδρικά και έχουν σφαιρικό πυρήνα. Όσο διαφοροποιούνται
και μεταφέρονται προς τα πάνω στην επιδερμίδα γίνονται σταδιακά πιο επίπεδα και
αναπτύσσουν οργανίδια που ονομάζονται πεταλοειδή κοκκία. Τα ακανθώδη κύτταρα,
επίσης, διαθέτουν ινίδια κερατίνης οργανωμένα γύρω από τον πυρήνα και συνδέονται
με δεσμοσωμάτια περιφερειακά.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στη στιβάδα αυτή σχηματίζονται και τα
πεταλοειδή κοκκία. Η λειτουργία των οργανιδίων αυτών είναι να εφοδιάζουν τον
μεσοκυττάριο χώρο με πρόδρομα λιπίδια της κερατινοποιημένης στιβάδας.

Κοκκιώδης στιβάδα

Η στιβάδα αυτή πήρε το όνομά της από τα βασεόφυλα κοκκία που κυριαρχούν στα
κύτταρα της και αποτελεί τον τόπο παραγωγής των δομικών στοιχείων που θα
σχηματίσουν το επιδερμικό φράγμα καθώς και ένα μέρος των πρωτεϊνών που θα τα
επεξεργαστούν. Τα κοκκία συνθέτονται κυρίως από profilaggrin, ινίδια κερατίνης και
loricrin. Σε αυτή τη στιβάδα αρχίζει να σχηματίζεται ο κερατινοποιημένος φάκελος του
κυττάρου.
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Το τελικό στάδιο διαφοροποίησης του κοκκιώδους κυττάρου σχετίζεται με τον
προγραμματισμένο θάνατό του. Στην διαδικασία αυτή, κατά την οποία το κύτταρο
γίνεται ένα τελικά διαφοροποιημένο κερατινοκύτταρο, η ενεργοποίηση ενός
αποπτωτικού μηχανισμού έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή του πυρήνα και σχεδόν
όλου του κυτταρικού περιεχομένου με εξαίρεση τα ινίδια κερατίνης και το filaggrin
στρώμα.

Κερατινοποιημένη στιβάδα

Η ολοκλήρωση της διαφοροποίησης των κοκκιωδών κυττάρων έχει ως αποτέλεσμα
το

στοίβαγμα

απύρηνων,

πεπλατυσμένων

κερατινοποιημένων

κυττάρων

που

σχηματίζουν την κερατινοποιημένη στιβάδα. Η στιβάδα αυτή παρέχει στο δέρμα
μηχανική προστασία και αποτελεί φραγμό στην απώλεια νερού και την είσοδο
υδατοδιαλυτών ουσιών από το περιβάλλον. Ο φραγμός αυτός σχηματίζεται από ένα
σύστημα δύο στοιχείων: κερατινοκύτταρα χωρίς λιπίδια και πλούσια σε πρωτεΐνες
καλυμμένα από ένα συνεχές εξωκυττάριο στρώμα λιπιδίων. Το στρώμα των λιπιδίων
είναι υπεύθυνο για την διαπερατότητα, την απολέπιση, την ενεργότητα αντιμικροβιακών
πεπτιδίων, την απομάκρυνση τοξινών και την επιλεκτική απορρόφηση χημικών ουσιών.
Από την άλλη, τα κερατινοκύτταρα είναι υπεύθυνα για την μηχανική υποστήριξη, την
ενυδάτωση, την έναρξη της φλεγμονής μέσω κυτοκινών και την προστασία από την
υπεριώση ακτινοβολία.

Μη κερατινοποιημένα κύτταρα της επιδερμίδας

Τα μελανοκύτταρα είναι δενδριτικά κύτταρα που συνθέτουν τη χρωστική μελανίνη
και βρίσκονται κυρίως στη βασική στιβάδα. Τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν στην
παρατήρησή τους με το μικροσκόπιο είναι ωχρό κυτταρόπλασμα, ωοειδής πυρήνας και
τα με έντονο χρώμα μελονοσώματα που περιέχουν τη μελανίνη και αποτελούν
χαρακτηριστικό οργανίδιο των κυττάρων αυτών.
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Τα κύτταρα Merkel είναι αργής προσαρμογής τύπου Ι μηχανοϋποδοχείς που
εντοπίζονται σε σημεία ευαίσθητα στην αίσθηση της αφής. Έτσι, βρίσκονται ανάμεσα
σε κερατινοκύτταρα της βασικής στιβάδας σε διάφορες περιοχές του σώματος, όπως το
τριχωτό δέρμα και στο λείο δέρμα των δακτύλων, των χειλιών, σε περιοχές της
στοματικής κοιλότητας και στο εξωτερικό περίβλημα του θυλακίου της τρίχας. Τα
κύτταρα Merkel διαθέτουν οργανίδια που αθροίζονται κοντά σε ένα χωρίς μυελίνη
δενδρίτη. Τα οργανίδια αυτά μοιάζουν με τα νευροεκκριτικά οργανίδια των νευρώνων
και περιέχουν νευροδιαβιβαστικά μόρια και δείκτες νευροενδοκρινικών κυττάρων.
Τα κύτταρα Langerhans είναι δενδριτικά κύτταρα που επεξεργάζονται και
παρουσιάζουν αντιγόνα στην επιδερμίδα. Βρίσκονται κυρίως πάνω από τη βασική
στιβάδα αλλά έχουν παρατηρηθεί σε όλες τις στιβάδες εκτός από την κερατινοποιημένη.
Διαθέτουν χαρακτηριστικές μικρές, ραβδωτές δομές που ονομάζονται οργανίδια των
κυττάρων Langerhans ή οργανίδια Birbeck. Η βασική τους λειτουργία είναι να ελέγχουν
και να παρουσιάζουν αντιγόνα στα Τ λεμφοκύτταρα της επιδερμίδας [1].

Ένωση δερμίδας – επιδερμίδας

Η ένωση της δερμίδας (Dermal-Epidermal Junction, DEJ) με την επιδερμίδα είναι μια
μεμβρανική ζώνη που αποτελεί το μέσο αλληλεπίδρασής τους. Η βασική της λειτουργία
είναι να συνδέει τις δυο στιβάδες και να τις προστατεύει από τις εξωτερικές δυνάμεις
συνάφειας που αναπτύσσονται. Επίσης, αποτελεί βάση της επιδερμίδας, καθορίζει την
πολικότητα της ανάπτυξης, κατευθύνει την οργάνωση του κυτταροσκελετού των
βασικών κυττάρων, παρέχει σήματα ανάπτυξης και αποτελεί ημιδιαπερατό φραγμό. Η
DEJ μπορεί να χωριστεί σε τρία τμήματα: το σύμπλοκο των ινιδίων που συνδέονται με
ημιδεσμοσωμάτια, τη μεμβράνη αυτή καθ' εαυτή και τα ινίδια που αγκυροβολούν [1].

Δερμίδα

Η δερμίδα είναι ένα σύστημα συνδετικού ιστού στο οποίο υπάρχουν νευρικά και
αγγειακά δίκτυα και εξαρτήματα του δέρματος. Αποτελείται από ινοβλάστες,
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μακροφάγα, ιστιοκύτταρα και κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος τα οποία
κυκλοφορούν. Η δερμίδα αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του δέρματος και του
προσδίδει προσαρμοστικότητα, ελαστικότητα και αντοχή στην τάση. Επίσης,
προστατεύει το σώμα από τραυματισμούς, συγκρατεί το νερό, βοηθά στην ρύθμιση της
θερμοκρασίας και διαθέτει υποδοχείς αισθητήριων σημάτων. Αλληλεπιδρά με την
επιδερμίδα για να διατηρούνται και τα δύο μέρη, συνεισφέρει στον σχηματισμό της DEJ
και των εξαρτημάτων του δέρματος και συμμετέχει στην επιδιόρθωση και στην
αναδιαμόρφωση του δέρματος μετά από τραύμα.

Κυτταρικά στοιχεία της δερμίδας

Οι κύριες κατηγορίες κυττάρων που βρίσκονται στη δερμίδα είναι οι ινοβλάστες, τα
μακροφάγα και ιστιοκύτταρα. Παρατηρούνται κυρίως στη θηλώδη δερμίδα και γύρω
από τα αγγεία στο υποθηλώδες πλέγμα, αλλά έχουν βρεθεί και στη δικτυωτή δερμίδα
ανάμεσα στα δεμάτια των ινιδίων κολλαγόνου.
Οι ινοβλάστες είναι κύτταρα που προέρχονται από το μεσέγχυμα και μεταναστεύουν
μέσω του ιστού. Είναι υπεύθυνοι για τη σύνθεση και την αποικοδόμηση πρωτεϊνών του
συνδετικού ιστού είτε αποτελούν ινίδια είτε όχι καθώς και κάποιων υδατοδιαλυτών
παραγόντων. Προωθούν την αλληλεπίδραση μεταξύ της δερμίδας και της επιδερμίδας
συνθέτοντας διαλυτούς μεσολαβητές. Τέλος, είναι βασικοί συντελεστές στην
τραυματική επούλωση αυξάνοντας τον πολλαπλασιασμό τους και την συνθετική τους
ικανότητα κατά τη διαδικασία αυτή.
Τα μακροφάγα μαζί με τα μονοκύταρα και τα δερματικά δενδροκύτταρα αποτελούν
το μονοπύρηνο φαγοκυτταρικό σύστημα του δέρματος. Τα μακροφάγα μεταναστεύουν
στη δερμίδα για να διαφοροποιηθούν αφότου ξεκινήσουν ως πρόδρομα κύτταρα στον
μυελό των οστών και διαφοροποιηθούν σε μονοκύτταρα και μπουν στο κυκλοφορικό
σύστημα. Τα κύτταρα αυτά φαγοκυτταρώνουν, επεξεργάζονται και παρουσιάζουν
αντιγόνα, σκοτώνουν βακτήρια με τη βοήθεια των ενζύμων που διαθέτουν (λυσοζύμη,
περοξιδάση,

υπεροξιδάση),

καταστέλλουν

όγκους,

εκκρίνουν

αναπτυξιακούς

παράγοντες, κυτοκίνες και άλλα ανοσορυθμιστικά μόρια και σχετίζονται με την πήξη
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του αίματος, την αθηρογένεση, την τραυματική επούλωση και την αναδιοργάνωση του
ιστού.
Τα ιστιοκύτταρα είναι εξειδικευμένα εκκριτικά κύτταρα τα οποία βρίσκονται σε
μέγιστη πυκνότητα στη θηλώδη δερμίδα, κοντά στη DEJ, στα εξαρτήματα του
δέρματος, και γύρω από τα αγγεία και τα νεύρα του υποθηλώδους πλέγματος.
Ξεχωρίζουν ιστολογικά από τον σφαιρικό ή οβάλ πυρήνα και τα άφθονα σκουρόχρωμα
κυτταροπλασματικά τους οργανίδια. Η επιφάνειά τους καλύπτεται από φιμπρονεκτίνη
και έτσι προστατεύονται μέσα στο στρώμα του συνδετικού ιστού. Λειτουργικά,
παράγουν εκκριτικά κυστίδια που περιέχουν ισταμίνη, ηπαρίνη, τρυπτάση, χυμάση,
καρβοξυπεπτιδάση, ουδετερόφιλους και ηωσινοφιλικούς χημειοτακτικούς παράγοντες
της αναφυλαξίας. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν στην αντίδραση, άμεσου
τύπου, του δέρματος σε κατάσταση υπερευαισθησίας και στην εκδήλωση χρόνιων και
μη φλεγμονωδών ασθενειών.
Τα δερματικά δενδροκύτταρα είναι κύτταρα που φαγοκυτταρώνουν με υψηλούς
ρυθμούς

και

αποτελούν

υποκατηγορία

αντιγονοπαρουσιαστικών

μακροφάγων.

Εκφράζουν χαρακτηριστικούς παράγοντες κυττάρων που ξεκινούν από τον μυελό των
οστών αλλά όχι των ινοβλαστών. Είναι άφθονα στη θηλώδη δερμίδα και στην άνω
δικτυωτή δερμίδα, συχνά κοντά στα αγγεία του υποθηλώδους πλέγματος [1].

Αγγειακό σύστημα στο δέρμα

Τα αιμοφόρα αγγεία του δέρματος είναι απαραίτητα καθώς μεταφέρουν θρεπτικά
στοιχεία για τον ιστό και σχετίζονται με τη θερμορύθμιση, τη ρύθμιση της πίεσης και τη
τραυματική επούλωση. Τα αγγεία του δέρματος αντιμετωπίζουν τις δυνάμεις συνάφειας
με τα ενισχυμένα τοιχώματα που διαθέτουν και τον συνδετικό ιστό και τα λεία μυικά
κύτταρα που τα περιβάλουν.
Όπως φαίνεται και στην εικόνα 5, αγγεία και φλέβες ξεκινούν από το υποδόριο
αγγειακό σύστημα και προεκτείνονται προς την εν τω βάθη δικτυωτή δερμίδα. Εκεί
σχηματίζουν πλέγμα που τροφοδοτεί τα εξαρτήματα του δέρματος. Από αυτό το πλέγμα
μικρότερα αγγεία και φλέβες προεκτείνονται προς την άνω δικτυωτή δερμίδα όπου
δημιουργούν το υποθηλώδες πλέγμα. Τέλος, από αυτό το πλέγμα δημιουργούνται θηλιές
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αγγείων

που

φτάνουν

στη

θηλώδη δερμίδα
Στα

ενήλικα

φυσιολογικά,

άτομα,

παρατηρείται

αγγειογένεση μόνο γύρω από
το θύλακα της τρίχας. Σε
περιπτώσεις, όμως, όγκων και
τραύματος

έχουν

ως

αποτέλεσμα την αγγειογένεση.
Ένας από τους βασικότερους
παράγοντες που συμμετέχουν
είναι ο αγγειακός ενδοθηλιακός Εικόνα 3: Αγγειακό σύστημα του δέρματος [1]
αυξητικός
παράγοντας
(vascular

endothelial

growth

factor,

VEGF)

ο

οποίος

εκκρίνεται

από

τα

κερατινοκύτταρα [1].

Τραυματική επούλωση

Όταν προκληθεί ένα τραύμα στο δέρμα, στοιχεία του αίματος (ουδετερόφιλα,
μονοκύτταρα, λεμφοκύτταρα και αιμοπετάλια) φτάνουν στην περιοχή μέσω των
τραυματισμένων αγγείων. Ταυτόχρονα, τα αγγεία συσπώνται ώστε να περιοριστεί η
απώλεια του αίματος. Μετά από μικρό χρονικό διάστημα γίνεται η αιμόσταση. Τα
βασικά στοιχεία της αιμόστασης είναι τα αιμοπετάλια και η φιβρίνη. Τα αιμοπετάλια
διαθέτουν τους παράγοντες: αυξητικός παράγοντας προερχόμενος από τα αιμοπετάλια
(PDGF, platelet-derived growth factor), αυξητικός παραγοντας μετασχηματισμού β
(TGF-β, transforming growth factor beta) και τον παράγοντα των αιμοπεταλίων IV.
Αυτοί οι παράγοντες αποτελούν μόρια έναρξης της διαδικασίας της επούλωσης
προσελκύοντας στο τραύμα ινοβλάστες, ενδοθηλιακά κύτταρα και μακροφάγα. Η
φιβρίνη αλληλεπιδρά με τα αιμοπετάλια μέσω του μεμβρανικού υποδοχέα GPIIb-IIIa.
Γενικά, η τραυματική επούλωση χωρίζεται σε τρεις φάσεις: τη φλεγμονώδη φάση, τη
φάση του πολλαπλασιασμού και τη φάση ανάπλασης.
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Η φάση της φλεγμονής ακολουθεί την αιμόσταση και χωρίζεται στην πρώιμη και
στην όψιμη φλεγμονώδη αντίδραση. Πρωταγωνιστής της πρώιμης φάσης είναι τα
ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα (PMN) τα οποία έλκονται στην περιοχή του
τραύματος μέσα στις πρώτες 24 ώρες. Ο βασικός τους ρόλος είναι να αποτρέψουν την
μόλυνση από βακτήρια και να απομακρύνουν υπολείμματα κυττάρων από την πληγή με
τη βοήθεια πρωτεϊνασών και άλλων ενζύμων που απελευθερώνουν. Μετά τα PMN
ακολουθούν τα μακροφάγα στην όψιμη φάση μετά από 48-72 ώρες από τον
τραυματισμό. Ένας από τους κυριότερους ρόλους τους είναι η έκκριση πολλών
αναπτυξιακών παραγόντων (TGF-β, PDGF, insulin-like growth factor 1 IGF-1, TGF-α
και το βασικό παράγοντα για τους ινοβλάστες bFGF). Οι παράγοντες αυτοί ρυθμίζουν
την παραγωγή και την οργάνωση των εξωκυττάριων μορίων από τους ινοβλάστες, τον
πολλαπλασιασμό λείων μυικών και ενδοθηλιακών κυττάρων που είναι απαραίτητα για
την αγγειογένεση.
Στην φάση του πολλαπλασιασμού που ακολουθεί (μετά από 72 ώρες) οι ινοβλάστες
συνθέτουν νέο κολλαγόνο, κυρίως τύπου Ι και ΙΙΙ σε αναλογία που εξαρτάται από την
ηλικία του οργανισμού και τον ιστό που τραυματίστηκε. Επίσης, πολλαπλασιάζονται
και θα αποτελέσουν τον κυρίαρχο τύπο κυττάρου στην πληγή μέσα σε μια εβδομάδα.
Η τελική φάση της ανάπλασης του ιστού μπορεί να διαρκέσει για αρκετό διάστημα
ακόμα και μετά την επούλωση του τραύματος [1].

15

1.2

Το νευροπεπτίδιο εκλυτική ορμόνη της κορτικοτροπίνης (corticotropinreleasing hormone, CRH) και ο διπλός του ρόλος

Όταν ο οργανισμός βρεθεί σε κατάσταση
στρες ενεργοποιείται ο άξονας υποθάλαμοςυπόφυση-επινεφρίδια (HPA). Πιο αναλυτικά,
ο υποθάλαμος στον εγκέφαλο παράγει το
νευροπεπτίδιο CRH. Το νευροπεπτίδιο αυτό
δρα στην υπόφυση και δίνει το σήμα για τη
σύνθεση

της

αδρενοκορτικοτροπίνης

(ACTH) από το πρόδρομο μόριο POMC
(prohormone

precursor

proopiomelanocortin). Η ACTH εκκρίνεται
από την υπόφυση και ωθεί τα επινεφρίδια να
εκφράσουν

και

να

εκκρίνουν

κορτικοστεροειδή, κορτιζόλη στον άνθρωπο
και κορτικοστερόνη στο ποντίκι. Τα μόρια
αυτά αποτελούν τον κυριότερο ενδογενή

Εικόνα 4: Σχηματική απεικόνιση του
άξονα του στρες [2]

αντιφλεγμονώδη παράγοντα Τα κορτικοστεροειδή δρουν αναστέλλοντας τόσο στον
υποθάλαμο όσο και στην υπόφυση τη λειτουργία του HPA άξονα, (Εικ. 6). Το CRH
εκτός από τον υποθάλαμο, εκφράζεται και σε άλλες εγκεφαλικές δομές καθώς επίσης
και σε πληθώρα περιφερικών ιστών [2].
Το CRH διεκπεραίωνει τις δράσεις του μέσω της σύνδεσης με δύο γνωστούς μέχρι
σήμερα υποδοχείς: τον CRF1 και CRF2. Οι δυο υποδοχείς εκφράζονται σε όλο τον
εγκέφαλο και εμφανίζουν διαφορετική προτίμηση στα μόρια που συνδέουν. Το CRH
συνδέεται με μεγαλύτερη συγγένεια με τον CRF1, ενώ συνδέεται λιγότερο καλά με τον
υποδοχέα 2. Στον υποδοχέα 2 συνδέονται με μεγαλύτερη συγγένεια ομόλογα μόρια του
CRH όπως η ουροκορτίνη ΙΙ και ΙΙΙ. Η ουροκορτίνη Ι δεν εμφανίζει προτίμηση σε
κάποιο υποδοχέα από τους δυο. Οι δυο υποδοχείς διακρίνονται σε διάφορες ισομορφές
στον άνθρωπο και το ποντίκι (CRF1α, β, c-n και CRF2α,β,γ και α,β αντίστοιχα) [2], [3].
Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, το CRH, έχει βρεθεί ότι εκφράζεται και σε
περιφερικούς ιστούς συμπεριλαμβανομένων των κυτταρων του ανοσοποιητικού
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συστήματος. Πράγματι το mRNA του απομονώθηκε από ανθρώπινα κύτταρα του
αίματος και λεμφοκύτταρα, από το θύμο αδένα αρουραίων και από Τ λεμφοκύτταρα
μυών. Το περιφερικό CRH, φαίνεται ότι κατέχει, σε αντίθεση με το υποθαλαμικό,
προφλεγμονώδη δράση καθώς η χορήγηση CRH αντιορού μειώνει σημαντικά την οξεία
φλεγμονή σε in vivo μοντέλα [4].
Πληθώρα μελετών έχουν δείξει ότι κυτοκίνες (κατά τη διάρκεια φλεγμονής) μπορούν
να ενεργοποιήσουν τον HPA με αποτέλεσμα την έκφραση πολλών μορίων που
συμμετέχουν στη φλεγμονή. Επομένως, υπάρχει ένα σύστημα ανατροφοδότησης μεταξύ
επινεφριδίων και των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος για να αποτρέπεται η
ανεξέλεγκτη φλεγμονή. Η δράση αυτή του HPA φάνηκε όταν σε πειράματα
ενεργοποίησης της ανοσολογικής απόκρισης η χορήγηση λιποπολυσακχαρίτη (LPS) σε
μύες από τους οποίους είχαν αφαιρεθεί τα επινεφρίδια είχε ως αποτέλεσμα πολύ υψηλά
επίπεδα του παράγοντα νέκρωσης όγκων-α (TNF-α) και ιντερλευκίνης-1 (IL-1) καθώς
και αυξημένη θνησιμότητα.
Σχετικά με το CRH στο δέρμα, μελέτες στο ανθρώπινο δέρμα έχουν δείξει ότι τα
γονίδια του POMC, του CRH και των υποδοχέων του εκφράζονται με παρόμοιο τρόπο
που εκφράζονται στον HPA άξονα [5].
Στο δέρμα των ποντικών έχει επίσης βρεθεί το CRH και μάλιστα σε συγκεντρώσεις
μεγαλύτερες από αυτές στον ορό. Πιο συγκεκριμένα εντοπίζεται κοντά στο θύλακα της
τρίχας και οι συγκεντρώσεις του ακολουθούν τον κύκλο της τρίχας. Επίσης, σε
αρουραίους μακροφάγα στο δέρμα, ινοβλάστες και ενδοθηλιακά κύτταρα εκφράζουν το
CRH μετά από επαγωγή φλεγμονής. Στο δέρμα των μυών εκφράζονται και τα ομόλογο
μόριο ουροκορτίνη η οποία και αυτή εντοπίζεται στα ίδια σημεία με το CRH και η
συγκέντρωσή της ακολουθεί τις φάσεις ανάπτυξης της τρίχας, αλλά σε αντίθετο μοτίβο
από το CRH. Ακόμη, οι υποδοχείς του CRH εκφράζονται στο δέρμα των ποντικών και
των αρουραίων: ο CRF1 κυριαρχεί στα κερατινοκύτταρα και o CRF2 στο μυώδες
πλάτυσμα (panniculus carnosus). Παρόμοια στοιχεία για τα μόρια αυτά υπάρχουν και
για το ανθρώπινο δέρμα [6]. Τέλος, η πρόσφατη μελέτη των Rassouli O. et al. [7] έδειξε
για πρώτη φορά ότι οι ινοβλάστες στο δέρμα νεογέννητων ποντικών εκφράζουν το CRH
καθώς και τους δυο υποδοχείς του και ότι η έκφρασή τους φαίνεται να παίζει σημαντικό
ρόλο στη φυσιολογία και λειτουργία των ινοβλαστών και κατ' επέκταση στη δερματική
τραυματική επούλωση.
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Υπεροικογένεια των παραγόντων νέκρωσης όγκων-α (TNF-α)

Η υπεροικογένεια των TNF-α αποτελείται από πληθώρα συνδετών και υποδοχέων
που συμμετέχουν σε μονοπάτια σηματοδότησης που σχετίζονται με κυτταρικό
πολλαπλασιασμό, την απόπτωση και τη διαφοροποίηση [8], [9].

1.3

TNF-α και οι υποδοχείς του

Ο TNF-α παράγεται κυρίως ως διαμεμβρανική πρωτεΐνη η οποία διαμορφώνεται σε
σύμπλοκο τριών όμοιων υπομονάδων. [10] Από τη διαμεμβρανική μορφή της
πρωτεΐνης, όμως, προκύπτει και μια διαλυτή μορφή μετά τη δράση της
μεταλλοπρωτεάσης TACE (TNF alpha converting enzyme) [11]. Ο TNF-α προσδένεται
σε δυο υποδοχείς, TNF-R1 και TNF-R2. Ο TNF-R1 εκφράζεται στους περισσότερους
ιστούς και ενεργοποιείται και από τη διαμεμβρανική μορφή του TNF-α και τη διαλυτή.
Αντίθετα, ο TNF-R2 εκφράζεται από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού ιστού και
ενεργοποιείται μόνο από τη διαμεμβρανική μορφή του TNF-α. Τρία κύρια μονοπάτια
ενεργοποιούνται από τη σύνδεση του TNF-α και του υποδοχέα του:
1) Το μονοπάτι ενεργοποίησης του πυρηνικού παράγοντα κάππα Β (nuclear factor
kappa B, NF-κΒ):
O NF-κΒ είναι μέρος μια οικογένειας μεταγραφικών παραγόντων που ενεργοποιούν
τη μεταγραφή πολλών γονιδίων που σχετίζονται με τη φλεγμονή και τον κυτταρικό
πολλαπλασιασμό. Έχει φανεί, επίσης, ότι ενεργοποιεί αντι-αποπτωτικούς παράγοντες.
2) Τα τρία βασικά MAPK μονοπάτια (JNK group, p38-MAPK και ERKs):
Από τα τρία αυτά μονοπάτια ο TNF-α προκαλεί έντονη ενεργοποίηση στις κινάσες
της ομάδας stress-activated protein kinase (SAPK)/c-Jun N-terminal kinase (JNK),
μέτρια ανταπόκριση του p38-MAPK μονοπατιού και μικρή ενεργοποίηση των mitogenactivated protein kinases (ERKs). Το μονοπάτι JNK εμπλέκεται στην κυτταρική
διαφοροποίηση, τον πολλαπλασιασμό, και είναι προ-αποπτωτικό.
3) Το μονοπάτι ενεργοποίησης του αποπτωτικού μηχανισμού:
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Ο TNF-R1 εμπλέκεται με το αποπτωτικό μονοπάτι. Ωστόσο, ο ρόλος του TNF-α
στην απόπτωση είναι μικρός σε σχέση με το ρόλο του στη φλεγμονή, καθώς η δράση
του είναι ασθενής σε σχέση με άλλα μέλη της υπεροικογένειας (όπως η Fas) και συχνά
καλύπτεται από την αντι-αποπτωτική δράση του NF-κΒ.

Εικόνα 5: Σχηματική απεικόνιση των αλληλεπιδράσεων του
TNF-α και των υποδοχέων του [12]

Η έκφραση του TNF-α γίνεται κυρίως από μακροφάγα, αλλά και από ένα ευρύτερο
φάσμα κυτταρικών τύπων όπως λεμφικά κύτταρα, κύτταρα του δέρματος, ενδοθηλιακά
κύτταρα και νευρικό ιστό [12]. Στο δέρμα και ειδικά στα ιστιοκύτταρα έχει δειχθεί ότι ο
TNF-α εμπεριέχεται και εκκρίνεται από τα κοκκία που διαθέτουν [13].

1.4

TWEAK και ο υποδοχέας TWEAKR/FN14

Ένα άλλο βασικό μέλος της υπεροικογένειας των TNF-α είναι ο συνδέτης TWEAK
ή αλλιώς Tumor necrosis factor ligand superfamily member 12 (TNSF12). Αποτελεί μια
διαμεμβρανική πρωτεΐνη τύπου ΙΙ 249 αμινοξέων αλλά μετά από επεξεργασία από την
ενδοπρωτεάση φουρίνη προκύπτει μόριο 156 αμινοξέων το οποίο δρα ως διαλυτή
κυτοκίνη.
Ο TWEAK είναι μια κυτοκίνη της οποίας το mRNA εκφράζεται σε μεγάλο εύρος
ιστών και κυτταρικών τύπων, όπως στην καρδιά, στον εγκέφαλο, στο σκελετικό μυ και
στο πάγκρεας [13]. Ακόμη έχει απομονωθεί σε πρωτογενείς κυτταρικές καλλιέργειες
νευρώνων, αστροκυττάρων και μακροφάγων ποντικών καθώς και σε ανθρώπινες
καρκινικές κυτταρικές σειρές, περιφερικά λεμφοκύτταρα και ινοβλάστες χωρίς αυτό,
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όμως, να σημαίνει απαραίτητα και
την παρουσία της πρωτεΐνης [14],
[15], [16]. Πειράματα έχουν δείξει
ότι μετά τη δράση ιντερφερόνης-γ
και

σε

LPS

μονοκύτταρα

τα

επίπεδα

του

είναι Εικόνα 6: Οι επικράτειες(domains) των πρωτεϊνών
αυξημένα. Αντίθετα αποτελέσματα TWEAK και TWEAKR/FN14 [13]
mRNA

του

ανθρώπινα

TWEAK

φαίνεται να επιφέρει η δράση του LPS σε μακροφάγα ποντικών. Σε τρία μοντέλα οξείας
βλάβης σε μύες, όμως, η έκφραση του mRNA του TWEAK αυξήθηκε. Λόγω των
αποτελεσμάτων αυτών θεωρείται ότι ο TWEAK παίζει ρόλο στον τραυματισμένο ιστό ή
στην ανάπλασή του [17].
Ο παράγοντας αυτός συνδέεται αποκλειστικά με τον υποδοχέα TWEAKR/FN14 με
τη μορφή συμπλόκου που αποτελείται από τρεις όμοιες υπομονάδες. Ο FN14 είναι μια
διαμεμβρανική πρωτεΐνη τύπου Ι μήκους 102 αμινοξέων. Η έκφραση του γονιδίου του
FN14 έχει επαχθεί σε πολλές περιπτώσεις καλλιέργειας κυττάρων ανθρώπου και
ποντικών (in vitro), αλλά έχει παρατηρηθεί και σε in vivo μοντέλα τρωκτικών (μύες και
αρουραίοι) επιδιόρθωσης ιστού. Στον άνθρωπο το mRNA του υποδοχέα έχει βρεθεί σε
πολλούς ιστούς: σε καρδιά, νεφρούς, πνεύμονες και πλακούντα σε υψηλότερα επίπεδα
σε σχέση με φυσιολογικό ήπαρ και εγκέφαλο. Υψηλά επίπεδα σε ήπαρ και εγκέφαλο
έχουν σημειωθεί σε δείγματα όγκων [14].
Από όλα τα δεδομένα μέχρι σήμερα έχει
γίνει κατανοητό ότι ο ρόλος και η δράση του
TWEAK μέσω του υποδοχέα του είναι
ποικίλου και πολύπλοκου χαρακτήρα. Όπως
φαίνεται και από τη σχηματική απεικόνιση, η
σύνδεση

TWEAK/FN14

σηματοδοτικά

μονοπάτια

διαφορετικές

διαδικασίες

εμπλέκεται
που

σε

επάγουν

ανάλογα

τον

κυτταρικό τύπο και τις συνθήκες. Πειράματα
που έγιναν σε ανθρώπινους ινοβλάστες και
ινοβλάστες

του

αρθρικού

υμένα

από

Εικόνα 7: Σχηματική απεικόνιση των
μονοπατιών σηματοδότησης του
TWEAK και οι πιθανές ανταποκρίσεις
των κυττάρων ανάλογα με τον τύπο τους
και τις συνθήκες [18]
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διαφορετικούς δότες για να μελετηθεί η δράση των TWEAK και TNF-α σχετικά με τη
φλεγμονή έδειξαν ότι και οι δύο παράγοντες επάγουν ένα πλήθος προφλεγμονωδών
μεσολαβητών όπως κυτοκίνες, χυμοκίνες και μεταλλοπρωτεάσες. Αν και ο TNF-α
φάνηκε να δρα σε μεγαλύτερο εύρος γονιδίων δεν ήταν απαραίτητα και ισχυρότερος
επαγωγέας από τον TWEAΚ. Η προφλεγμονώδης δράση του TWEAK έχει φανεί και σε
in vivo μοντέλα όπου η σύνδεση TWEAK/FN14 εμποδίστηκε και αυτό οδήγησε σε
μειωμένη φλεγμονώδη αντίδραση [18].

1.5

B cell activating factor (BAFF), apoptosis-inducing ligand (APRIL) και οι
υποδοχείς τους

Άλλα δυο μόρια που εντάχθηκαν πρόσφατα στην υπεροικογένεια των TNF-α είναι το
BAFF και το APRIL. Ανήκουν στην ίδια υποκατηγορία με το TWEAK και έχουν
παρόμοιες λειτουργίες και δομικά χαρακτηριστικά. Το BAFF έχει βρεθεί ως
διαμεμβρανική πρωτεΐνη αλλά και ως διαλυτό μόριο ενώ το APRIL έχει εντοπιστεί μόνο
σε εκκρινόμενη διαλυτή μορφή. Οι πρωτεΐνες αυτές σχηματίζουν ομοτριμερή
σύμπλοκα αλλά έχουν απομονωθεί και ετεροτριμερή διαμεβρανικά σύμπλοκα μεταξύ
BAFF και APRIL και TWEAK και APRIL [19]. Το BAFF εκφράζεται κυρίως σε
περιφερικά μονοπύρηνα κύτταρα του αίματος, τη σπλήνα και τους λεμφαδένες.
Εκφράζεται επίσης σε κυτταρικούς τύπους όπως τα μονοκύτταρα, τα μακροφάγα, τα
δενδριτικά κύτταρα και τα Τ λεμφοκύτταρα. Πρόσφατα, βρέθηκε ότι εκφράζεται και σε
επιθηλιακά κύτταρα του αεραγωγού και των σιαλογόνων αδένων, σε αρθρικά κύτταρα
fibroblast-like, σε αστροκύτταρα και οστεοκλάστες. Η έκφραση του πεπτιδίου αυτού
ανάλογα με τον κυτταρικό τύπο ρυθμίζεται από κυτοκίνες (ιντερφερόνη α,β και γ, IL10, IL-4) και πειραματικά από το LPS, με άγνωστο μέχρι τώρα μηχανισμό. Όπως, και το
BAFF το APRIL εκφράζεται επίσης σε ενεργοποιημένα και μη μονοκύτταρα,
μακροφάγα, δενδριτικά κύτταρα, ενεργοποιημένα και μη Τ λεμφοκύτταρα και
οστεοκλάστες. Έχει βρεθεί ότι οι κυτοκίνες επηρεάζουν την έκφραση αυτή. Τέλος,
σχετικά με την έκφραση των ετεροτριμερών το σύμπλοκο BAFF/APRIL προέρχεται από
μακροφάγα, ουδετερόφυλλα και δενδριτικά κύτταρα και το σύμπλοκο TWEAK/APRIL
κυρίως από Τ λεμφοκύτταρα και μονοκύτταρα [19], [20].
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Οι συνδέτες BAFF και APRIL είτε ως ομοτριμερή είτε ως ετεροτριμερή
αλληλεπιδρούν με τους υποδοχείς B cell maturation antigen (BCMA), transmembrane
activator and CAML interactor (TACI) και τον BAFF υποδοχέα. Πιο αναλυτικά, τα
BAFF και APRIL ως ομοτριμερή συνδέονται με τους BCMA και TACI, αλλά o BAFFR συνδέεται αποκλειστικά με το BAFF αν και πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν ότι
μπορεί να συνδέεται και με μια κοντύτερη μορφή του APRIL. Επιπροσθέτως, ο APRIL
συνδέεται και με πρωτεογλυκάνες. Ως προς τους υποδοχείς με τους οποίους συνδέονται
τα ετεροτριμερή ο BAFF-R συνδέεται με το σύμπλοκο BAFF/APRIL και θεωρείται ότι
και οι τρεις υποδοχείς συνδέονται με το σύμπλοκο TWEAK/APRIL. Όλοι οι υποδοχείς
εκφράζονται στα Β λεμφοκύτταρα. Ο BCMA, ειδικότερα, εντοπίζεται κυρίως σε
πλασματοκύτταρα, και σε πρόδρομα Β λεμφοκύτταρα στις αμυγδαλές (tonsillar
germinal center (GC) B cells). Ο BAFF-R εκφράζεται, επίσης, σε ενεργοποιημένα και
σε ρυθμιστικά Τ λεμφοκύτταρα. Ο TACI εντοπίζεται στην επιφάνεια των μακροφάγων
μετά την ενεργοποίησή τους.
Το BAFF παίζει σημαντικό ρόλο στο ανοσοποιητικό σύστημα. Πληθώρα μελετών in
vivo και in vitro έχουν δείξει ότι αυτή η πρωτεΐνη αποτελεί παράγοντας επιβίωσης για
τα Β

Εικόνα 8: Σχηματική απεικόνιση των αλληλεπριδράσεων μεταξύ των BAFF και
APRIL και των υποδοχεών τους [19]
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λεμφοκύτταρα ο οποίος δρα κατά την ωρίμανσή τους στη σπλήνα. Από την άλλη μεριά,
η ενεργοποίησή μέσω του BAFF-R είναι σημαντική διότι μύες με μετάλλαξη στο
γονίδιο του υποδοχέα παράγουν Β λεμφοκύτταρα μεν αλλά με μειωμένη διάρκεια ζωής.
Σε αντίθεση με τον BAFF-R, ο TACI μεταφέρει αρνητικά σήματα στα Β λεμφοκύτταρα
και παίζει ρόλο στην παραγωγή Τ-ανεξάρτητων αντιγόνων. Ακόμη, ο ρόλος του BCMA
στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος δεν είναι ξεκάθαρος καθώς σε BCMA/- μύες η ανοσολογική απόκριση είναι φυσιολογική. Πιθανώς, το BCMA συμμετέχει
στην επιβίωση των πλασμακυττάρων [19], [21].

1.6

Crh -/- μύες

Η δημιουργία και χρήση μυών που φέρουν γενετικές μεταλλάξεις ή στους οποίους
απουσιάζουν ειδικά γονίδια αποτελεί σπουδαίο εργαλείο για τη μελέτη του ρόλου και
της λειτουργικότητας πολλών γονιδίων in vivo και τη σύνδεσή τους με διάφορες
φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις. Οι μύες με ανεπάρκεια στη CRH (Crh-/-)
δημιουργήθηκαν στο εργαστήριο του Dr Joseph A. Majzoub, διευθυντή του τμήματος
Ενδοκρινολογίας (Division of Endocrinology), του Παιδιατρικού Νοσοκομείου της
Βοστόνης (Children’s Hospital, Boston, MA, 02115, USA). Η δημιουργία τους
βασίστηκε στη στοχευμένη διαταραχή των εμβρυικών βλαστικών κύτταρων με τη χρήση
της τεχνικής του ομόλογου ανασυνδυασμού [22].
Ενώ οι Crh-/- μύες που προέρχονται από ετερόζυγη διασταύρωση επιβιώνουν
φυσιολογικά, για την επιβίωση των απογόνων Crh-/- που προέρχονται από Crh-/μητέρες απαιτείται η χορήγηση γλυκοκορτικοειδών (κορτικοστερόνης) (μέσω του
πόσιμου νερού στις μητέρες) κατά τη διάρκεια της εμβρυικής τους ζωής και μέχρι τον
πλήρη απογαλακτισμό [23]. Ανεπαρκής χορήγηση γλυκοκορτικοειδών οδηγεί στο
θάνατο των απογόνων τις πρώτες ώρες της ζωής τους που οφείλεται στη μη
φυσιολογική ανάπτυξη των πνευμόνων τους.
Οι Crh-/- μύες δεν παρουσιάζουν διαφορές στα χαρακτηριστικά όσον αφορά το
μέγεθος, τη δραστηριότητα και τη γενική συμπεριφορά με τα αντίστοιχα φυσιολογικά
ζώα. Επιπλέον, δεν διαφέρουν στη διάρκεια ζωής τους. Εντούτοις, η απουσία της CRH
επηρεάζει τόσο την ανάπτυξη όσο και τη λειτουργία των επινεφριδίων στους Crh-/23

(υποπλασία επινεφριδίων, μειωμένα επίπεδα γλυκοκορτικοειδών και καθυστέρηση στην
παραγωγή επινεφρίνης). Παρά τα χαμηλά επίπεδα γλυκοκορτικοειδών στο αίμα και τα
υψηλά επίπεδα έκφρασης βασοπρεσίνης στον υποθάλαμο, οι Crh-/- μύες παρουσιάζουν
φυσιολογική έκφραση POMC και πρωτεϊνικό περιεχόμενο ACTH στην υπόφυση και
φυσιολογική συγκέντρωση ACTH στο πλάσμα συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα
φυσιολογικά ζώα. Όσο αφορά τον κιρκάδιο ρυθμό παραγωγής της κορτικοστερόνης
είναι απών στους αρσενικούς και ελαττωμένος στους θηλυκούς Crh-/- μύες.
Καθώς η CRH είναι ο κύριος ρυθμιστής του ΗΡΑ άξονα, η απουσία της έχει ως
αποτέλεσμα τη μειωμένη απόκριση σε στρεσογόνα ερεθίσματα (π.χ. απομόνωση,
νηστεία, αιμορραγία, υπογλυκαιμία) όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στα επίπεδα των
γλυκοκορτικοειδών στο αίμα [24] Η μικρή ενεργοποίηση του άξονα στούς Crh-/θηλυκούς μύες σε αντίθεση με την απουσία ενεργοποίησης στους αρσενικούς μετά από
κάποιο στρεσογόνο ερέθισμα υποδηλώνει την παρουσία άλλων παραγόντων που
καθορίζουν τη διαφορετική απόκριση μεταξύ των φύλων.
Παρόλο που, όπως αναφέρθηκε προηγούμενα οι Crh-/- μύες έχουν χαμηλότερα
επίπεδα βασικής και επαγόμενης από στρες έκκρισης γλυκοκορτικοειδών δείχνουν
ελαττωμένη απόκριση κατά τη διάρκεια δύο διαφορετικών πειραματικών μοντέλων
φλεγμονής, αυτό της άσηπτης φλεγμονής επαγόμενης από καραγίνη και αυτό της
τοπικής φλεγμονής επαγόμενης από διαλυτικό (νέφτι) [25], [26]. Αυτά τα δεδομένα
επιπλέον υποστηρίζουν τη θεωρία του προφλεγμονώδη ρόλου της περιφερικά
εκφραζόμενης CRH. Επιπρόσθετα οι Crh-/- μύες εμφανίζουν 2-3 φορές υψηλότερα
επίπεδα προφλεγμονωδών κυτοκινών στα παραπάνω πειραματικά μοντέλα φλεγμονής.
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1.7

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

Λαμβάνοντας υπόψην τις παραπάνω γνώσεις, η παρούσα διπλωματική εργασία είχε
σκοπό να μελετήσει την έκφραση μελών της υπεροικογένειας του TNF-α στην
επούλωση τραυμάτων στο δέρμα φυσιολογικών και Crh-/- μυών in vivo και αντίστοιχα
in vitro σε ινοβλάστες. Πιο συγκεκριμένα, οι παράγοντες που εξετάστηκαν είναι ο
παράγοντας νέκρωσης όγκου α και TWEAK, καθώς και οι υποδοχείς BAFFR, BCMA
και FN14. Τα αποτελέσματα της εργασίας αναμένεται να βοηθήσουν στην κατανόηση
της φυσιολογίας ενός τόσο πολύπλοκου οργάνου όπως το δέρμα αλλά και την
περαιτέρω αποσαφήνιση του ρόλου της εκλυτικής ορμόνης της κορτικοτροπίνης στο
δέρμα και στην παραγωγή προφλεγμονωδών κυτοκινών κατά τη διάρκεια της
επούλωσης τραυμάτων.
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

2

2.1

Εργαστηριακά ζώα

Για την πραγματοποίηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας χρησιμοποιήθηκαν
μύες με τους εξής γονοτύπους: αγρίου τύπου (wild type, Wt ή Crh+/+) και ανεπαρκείς
για την CRH (Crh-/-). Οι μύες στεγάζονταν σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στον
οποίο επικρατούν ελεγχόμενες συνθήκες φωτός και θερμοκρασίας. Τα φώτα ανάβουν
στις 7:30π.μ. για 12 ώρες και ακολουθεί 12 ώρες σκοτάδι. Η θερμοκρασία διατηρείται
στους 22οC±2 οC και η πρόσβαση των πειραματοζώων σε νερό και φαγητό είναι
ελεύθερη. Εκτός από τα κλουβιά αναπαραγωγής, οι αρσενικοί μύες διατηρούνται σε
χωριστά κλουβιά από τους θηλυκούς και ελέγχονται γονοτυπικά με ανάλυση
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμερισμού (PCR analysis) του γενομικού DNA από τμήμα
της ουράς τους.
Για τα πειράματα μας χρησιμοποιήθηκαν ενήλικοι θηλυκοί μύες 8-12 εβδομάδων οι
οποίοι τουλάχιστον 24 ώρες πριν το πείραμα τοποθετούνταν ο καθένας σε ξεχωριστό
κλουβί για να εγκλιματιστούν στο νέο τους περιβάλλον και να αποφευχθεί η μεταβολή
των επιπέδων των ορμονών του στρες στο αίμα λόγω έκθεσης στο νέο περιβάλλον.

Crh -/- μύες

Οι Crh-/- δημιουργήθηκαν με στοχευμένη αλλαγή στο DNA εμβρυικών βλαστικών
κυττάρων που έγινε με την τεχνική του ομόλογου ανασυνδυασμού. Για να διατηρηθεί το
στέλεχος έγιναν διασταυρώσεις ομόζυγων αδερφών. Στις έγκυες μητέρες χορηγούνταν
10μg/ml κορτικοστερόνης, διαλυμένης σε 100% αιθανόλη, μέσω του πόσιμου νερού
προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή ανάπτυξη των πνευμόνων των εμβρύων. Οι μύες με
ανεπάρκεια στη CRH ήταν μια ευγενική δωρεά του καθηγητή Joseph A. Majzoub του
τμήματος Ενδοκρινολογίας (Division of Endocrinology) του Παιδιατρικού Νοσοκομείου
της Βοστόνης (Children’s Hospital, Boston, MA, 02115, USA).
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2.2

In vivo πειράματα τραυματικής επούλωσης

2.2.1 Αποκατάσταση γλυκοκορτικοειδών

Υλικά και συσκευές
Διάλυμα 10μg/ml κορτικοστερόνης: διαλυμένη σε 100% αιθανόλη. Φυλάσσεται σε
σκοτεινό μπουκάλι και σε θερμοκρασία δωματίου.

Μέθοδος
Χορηγήθηκε κορτικοστερόνη σε συγκέντρωση 10μg/ml μέσω του πόσιμου νερού σε
Crh-/- μύες και αντίστοιχα σε αγρίου τύπου. Η χορήγηση ξεκίνησε τέσσερις ημέρες πριν
την έναρξη του πειράματος και συνεχίστηκε μέχρι τη λήξη του προκειμένου να
επιτευχθούν τα επιθυμητά επίπεδα κορτικοστερόνης στο αίμα.

2.2.2 Επαγωγή τραύματος

Υλικά και συσκευές
 Κεταμίνη:

Imalgene

1000,

2-[2-chlorphenyl]-2-methylaminocyclohexanon-

Hydrochloride - Ketamine hydrochloride 100mg/ml, (Rhône Mérieux, Lyon, Γαλλία)
 Ξυλαζίνη:

Rompun,

5,6-dihydro-2-[2,6-xylidino]-4H-1,3-thiazinhydrochloride,

xylazine-hydrochloride, 20mg/ml (Bayer, Leverkusen, Γερμανία)
 Διατρητικό

εργαλείο

για

βιοψίες

διαμέτρου

3

χιλιοστόμετρων

(Stiefel,

GlaxoSmithKline, ΗΠΑ)
Μέθοδος
Για την δημιουργία τραύματος εκτομής χρησιμοποιήθηκαν ενήλικες Crh-/- μύες
καθώς και οι αντίστοιχοι αγρίου τύπου. Την ημέρα της πραγματοποίησης του τραύματος
(ημέρα 0), οι μύες αναισθητοποιήθηκαν με μείγμα κεταμίνης-ξυλαζίνης-φεντανίλης. Η
δόση του μείγματος καθορίστηκε στα 120 mg/Kg βάρους σώματος μυός κεταμίνη,
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8mg/Kg βάρους σώματος ξυλαζίνη και 1μg/Kg βάρους σώματος φεντανίλης. Σε αυτή τη
δοσολογία τα ζώα παρέμεναν σε αναισθησία για περίπου μισή ώρα. Όσο το ζώο ήταν
αναίσθητο, αποτριχώθηκε μια ικανή περιοχή στην πλάτη του ζώου και απολυμάνθηκε
με 70% διάλυμα αιθανόλης. Στη συνέχεια, πραγματοποιηθήκαν δύο διαμπερείς εκτομές
τριών

χιλιοστών.

Τα

ζώα

επανατοποθετήθηκαν

στα

κλουβιά

τους

και

παρακολουθήθηκαν μέχρι την πλήρη αφύπνισή τους. Σε κάθε πείραμα ο κάθε γονότυπος
αντιπροσωπεύτηκε από τρία ζώα για κάθε χρονική στιγμή. Το πείραμα επαναλήφθηκε
μια φορά. Από κάθε ζώο την ημέρα θανάτωσης ελήφθη αίμα μέσω της
οπισθοοφθαλμικής φλέβας για τον προσδιορισμό των επιπέδων των γλυκοκορτικοειδών.
Οι μύες θανατώθηκαν σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα (1-3 ημέρες μετά την
επαγωγή του τραύματος) με αποκεφαλισμό και ο τραυματισμένος ιστός αφαιρέθηκε
μαζί με 1-2 χιλιοστά του περιβάλλοντος ιστού. Επίσης, έγινε λήψη υγιούς δέρματος. Οι
ιστοί ψύχθηκαν γρήγορα και διατηρούταν στους -80oC.

2.3

Καλλιέργεια κυττάρων

Υλικά και συσκευές
 Διάλυμα 10% ιωδιούχου ποβιδόνης: polyvinylpyrrolidone-povidone-ionide, εμπορική
ονομασία Betadine (Lavipharm, Ελλάδα)
 Δισπάση: dispase II (Sigma, ΗΠΑ)
 Φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα άλατος ελεύθερου μαγνησίου και ασβεστίου:
Dulbecco PBS, D-PBS (Gibco-BRL Co, MD, ΗΠΑ)
 Διάλυμα

0,25%

και

0,5%

θρυψίνης/αιθυλενοδιαμινο

τετραοξικού

οξέος:

Trypsin/EDTA (Gibco-BRL Co, MD, ΗΠΑ)
 Θρεπτικό μέσο τύπου Dulbecco's Modified Eagle Medium: DMEM (Gibco-BRL Co,
MD, ΗΠΑ)
 Διάλυμα 0,5% ορού εμβρύου βοός: FBS (Gibco-BRL Co, MD, ΗΠΑ)
 Διάλυμα αντιβιοτικών: πενικιλίνη (5.000 μονάδων/ml) και στρεπτομυκίνη (5.000
μg/ml) (Gibco-BRL Co, MD, ΗΠΑ)
 Στείρα εργαλεία (ψαλίδια, λαβίδες, βελόνες) διαφόρων μεγεθών (Fisher Scientific,
Ηνωμένο Βασίλειο)
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 Φίλτρα κυττάρων μεγέθους οπών 70μm: Flacon Cell Strainers (BD Biosciences,
Ηνωμένο Βασίλειο)
 Χρωστική Trypan Blue (Seromed Biochrom, Γερμανία)
 Διμέθυλο σουλφοξίδιο: Dimethyl sulfoxide, DMSO (Sigma, ΗΠΑ)
 Τρυβλία καλλιεργειών (SARSTEDT, Γερμανία)
 Πλάκα κυτταρομετρητή (Hausser Scientific, ΗΠΑ)
 Μικροσκόπιο ορατού φωτός (Olympus, Ιαπωνία)
 Μικροσκόπιο ορατού φωτός (Nikon TMS, Ιαπωνία)
 Θάλαμος κάθετης νηματικής ροής Aura Verical S.D.4 Series, Down-Flow Cabinet
(Bioair-waEuroClone, Ιταλία)
 Επωαστικός κλίβανος Thermo Forma (Thermo Fisher Scientific Inc., ΗΠΑ)

Διαλύματα
Διάλυμα 1% (v/v) αντιβιοτικών/PBS: 500 μονάδες πενικιλίνης και 500μg
στρεπτομυκίνης σε φωσφορικό διάλυμα αλάτων. Παρασκευάζεται την ημέρα που
χρησιμοποιείται.
Διάλυμα 10mg/ml Δισπάση (dispase II): σκόνη δισπάσης που διαλυτοποιείται σε DPBS και φιλτράρεται.
Πλήρες θρεπτικό υλικό τύπου DMEM για καλλιέργεια ινοβλαστών: σε 445ml
θρεπτικού μέσου τύπου DMEM προστίθενται 50ml ορού εμβρύου βοός και 5ml
διαλύματος αντιβιοτικών. Διατηρείται στους 4οC για περίπου ένα μήνα.
Διάλυμα 0,5% FBS: 250μl FBS σε 50ml D-PBS
Μεθοδος απομόνωσης και καλλιέργειας κυττάρων δέρματος

I. Αποστείρωση δέρματος

Νεογέννητοι Crh+/+, Crh-/- μύες (μέχρι 3 μερών) θυσιάστηκαν με αποκεφαλισμό.
Στη συνέχεια, τα σώματα τοποθετήθηκαν σε αποστειρωμένα ποτήρια ζέσεως και
ακολούθησε η αποστείρωση τους με διαδοχικές πλύσεις με 1) διάλυμα 10% ιωδιούχου
ποβιδόνης, 2) διάλυμα 1% αντιβιοτικών/PBS και 3) 70% αιθανόλης για 10 min το
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καθένα. Τέλος, τα σώματα τοποθετήθηκαν σε PBS/1% αντιβιοτικά και διατηρήθηκαν σε
πάγο μέχρι τη στιγμή της τελικής επεξεργασίας τους.

II. Διαχωρισμός στιβάδων δέρματος

Το σώμα κάθε νεογέννητου μυός τοποθετήθηκε σε βακτηριολογικό τρυβλίο
προκειμένου να αφαιρεθούν τα άκρα και η ουρά του, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τον
έλεγχο του γονότυπου του ζώου. Το δέρμα απομακρύνθηκε με τη βοήθεια στείρων
ψαλιδιών και λαβίδων αποφεύγοντας τον τραυματισμό εσωτερικών οργάνων (π.χ.
εντέρου) για την αποφυγή μόλυνσης του δείγματος. Κάθε δέρμα τοποθετήθηκε σε
καινούργιο στείρο τρυβλίο και αφέθηκε να στεγνώσει για 10min στον πάγο. Στη
συνέχεια, το κάθε δείγμα τοποθετήθηκε σε καινούργιο τρυβλίο όπου είχε προστεθεί
στείρο διάλυμα 10 mg/ml δισπάσης ΙΙ και επωάστηκε για 15-24 ώρες στους 4οC. Την
επόμενη ημέρα, οι στιβάδες του δέρματος διαχωρίζονταν με τη βοήθεια λαβίδων.

III. Απομόνωση και καλλιέργεια ινοβλαστών

Για την απομόνωση ινοβλαστών χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο επέκτασης
(expansion protocol). Τα τεμάχια της δερμίδας, που προήλθαν από τον ενζυμικό
διαχωρισμό του δέρματος μυός, τοποθετήθηκαν σε στείρο βακτηριολογικό πιάτο των
100 mm2 στο οποίο είχε προστεθεί διάλυμα 0,25% θρυψίνης/EDTA και επωάστηκαν
στους 37οC για 20min. Μετά την απενεργοποίηση της θρυψίνης από διάλυμα 0,5%
FBS/D-PBS, κάθε τμήμα τοποθετήθηκε στον πυθμένα τρυβλίου ιστοκαλλιέργειας έως
ότου προσκολληθεί σε αυτόν. Στη συνέχεια, στο τρυβλίο προστέθηκε πλήρες μέσο
καλλιέργειας τύπου DMEM και τα τεμάχια επωάστηκαν για περίπου 5 μέρες. Στο
διάστημα αυτό ινοβλάστες μετανάστευαν από τα τεμάχια στο πιάτο (expansion).
Όταν η καλλιέργεια έφτανε σε επίπεδα πληρότητας 80% ακολουθούσε η διαδικασία
μεταφοράς τους σε νέα τρυβλία ιστοκαλλιέργειας (passing). Κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς, τα κύτταρα στα αρχικά τρυβλία υφίσταντο επώαση με 0,25%
θρυψίνης/EDTA για 5 λεπτά στους 37οC. Μετά την απενεργοποίηση της θρυψίνης με
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πλήρες DMEM, το υλικό μεταφέρονταν σε σωλήνα των 50ml και φυγοκεντρούνταν στις
1500 στροφές/min για 10min. Το ίζημα των κυττάρων επαναδιαλύονταν σε πλήρες
DMEM και τα κύτταρα καλλιεργούνταν σε τρυβλία καλλιέργειας των 100mm2 σε
συγκέντρωση 30.000 κύτταρα/cm2. Η ίδια διαδικασία ακολουθούνταν κάθε φορά που
γινόταν ανακαλλιέργεια των κυττάρων.

2.4

Μοριακές τεχνικές

2.4.1 Συλλογή αίματος

Υλικά και συσκευές
 Ηπαρινισμένοι τριχοειδείς σωλήνες: Micro Haematocrit Tubes, Soda lime glass, NaHeparinized, 80μl//ml (Vitrex, Modulohm A/S, Δανία)

Μέθοδος
Η συλλογή αίματος επιλέχθηκε να γίνει από την οπισθοοφθαλμική φλέβα για τρεις
σημαντικούς λόγους:
a) Η συλλογή του αίματος γίνεται γρήγορα. Αυτό βοηθά στην μείωση της
ενεργοποίησης του άξονα του στρες. Για αυτό το λόγο δεν έγινε αναισθητοποίηση
των ζώων πριν τη λήψη του αίματος.
b) Η ποσότητα αίματος που λαμβάνεται είναι μεγαλύτερη από τις άλλες μεθόδους
c) Οι συνθήκες που γίνεται η λήψη είναι στείρες
Το αίμα, μετά τη λήψη, φυγοκεντρούνταν στις 3000 στροφές/min για 10min και σε
θερμοκρασία 4oC. Κατόπιν, το υπερκείμενο (πλάσμα) μοιραζόταν σε σωλήνες και
φυλάσσονταν στους -80oC.
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2.4.2 Απομόνωση νουκλεικών οξέων

 Απομόνωση RNA από κύτταρα και ιστούς

Υλικά και συσκευές
 Διάλυμα φαινόλης και ισοθειοκυανικής γουανιδίνης: TRIzol Reagent (Invitrogen,
ΗΠΑ)
 Ομογενοποιητής: Turrax 25 T-25 (IKA Wekre GmbH & Co. KG, Γερμανία)
 Διάλυμα θρυψίνης 0,25%

Μέθοδος
Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την απομόνωση RNA βασίζεται στη χρήση
ισοθειοκυανικής γουανιδίνης, φαινόλης και χλωροφόρμιου. Με αυτό τον τρόπο το
θειοκυανικό άλας μετουσιώνει τις πρωτεΐνες, μαζί και τις ριβονουκλεοπρωτεάσες
(Rnases) και απομακρύνει το ριβοσωμικό RNA (rRNA) από τα ριβοσώματα.

Συλλογή δειγμάτων

Ομογενοποίηση ιστών

Ιστοί που είχαν φυλαχθεί στους -80οC μετά το τέλος του πειράματος, μεταφέρθηκαν
σε σωλήνες τύπου eppendorf, έγινε προσθήκη 500μl TRIZOL και ομογενοποιήθηκαν.

Συλλογή κυτταρικού εκχυλίσματος

Τα κύτταρα τοποθετήθηκαν σε τρυβλία κυτταρικής καλλιέργειας 6 οπών σε
συγκέντρωση 200.000 κύτταρα/οπή. Την επόμενη μέρα το θρεπτικό υλικό
αντικαταστάθηκε με καινούργιο και τα κύτταρα επωάστηκαν για καθορισμένα χρονικά
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διαστήματα σε θερμοκρασία 37οC και 5% CO2. Μετά το τέλος του πειράματος, το
θρεπτικό απομακρύνθηκε και προστέθηκε 1ml 0,25% θρυψίνης.

Τα κύτταρα

επωάστηκαν για το ελάχιστο χρονικό διάστημα ικανό για να αποκολληθούν από τον
πάτο της οπής (έλεγχος των κυττάρων στο μικροσκόπιο). Στη συνέχεια, προστέθηκε
1,5ml θρεπτικού υλικού για την απενεργοποίηση της θρυψίνης και τα κύτταρα
συλλέχθηκαν σε σωλήνες τύπου falcon (15ml). Κατόπιν, φυγοκεντρήθηκαν στις 1500
στροφές/min για 10min σε θερμοκρασία 4οC. Τέλος, το υπερκείμενο απομακρύνθηκε,
προστέθηκαν 500μl TRIzol ανά δείγμα και τα δείγματα φυλάχθηκαν στους -80οC.

Απομόνωση RNA

Τα δείγματα τοποθετούνταν στον πάγο για 15min για να γίνει ο διαχωρισμός των
νουκλεοπρωτεϊνικών συμπλόκων. Μετά την προσθήκη 200μl χλωροφορμίου ανά 1000μl
Trizol, τα δείγματα αναδεύτηκαν έντονα για 15sec, διατηρήθηκαν σε πάγο για 15min
και κατόπιν φυγοκεντρήθηκαν στους 4οC για 15min στις 12.000 στροφές/min. Μετά τη
φυγοκέντρηση, συλλέχθηκε η υδατική φάση (πάνω φάση), που περιέχει το RNA, και
μεταφέρθηκε σε νέο σωλήνα όπου είχε προστεθεί 500μl ισοπροπυλικής αλκοόλης. Μετά
από έντονη ανάδευση, τα δείγματα φυλάχθηκαν στους -80οC για 30min και στη
συνέχεια φυγοκεντρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες για 10min. Κατόπιν, τα υπερκείμενα
απομακρύνθηκαν, τα ιζήματα ξεπλύθηκαν με 1ml παγωμένης αιθανόλης 75% και
φυγοκεντρήθηκαν για 10min στις 12000 στροφές/min στους 4οC. Τέλος, τα ιζήματα
έμειναν να στεγνώσουν σε θερμοκρασία δωματίου και μετά διαλυτοποιήθηκαν σε
στείρο νερό. Τα δείγματα φυλάσσονταν στους -80οC μέχρι να χρησιμοποιηθούν.
Για να προσδιοριστεί η συγκέντρωση και η καθαρότητα του RNA χρησιμοποιήθηκε
το Nano-drop (NanoDrop® ND-1000, NanoDrop Technologies, ΗΠΑ) σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή. Πριν τη μέτρηση τα δείγματα θερμαίνονταν για 10min
στους 55-65οC. Για την καθαρότητα των δειγμάτων λαμβάνονταν υπόψη οι
απορροφήσεις στα 260nm και στα 280nm, όπου απορροφούν το RNA και το DNA
αντίστοιχα, και στα 230nm όπου απορροφούν οι φαινόλες και άλλες οργανικές ενώσεις.
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 Απομόνωση DNA από ουρά μυός

Υλικά και συσκευές
 Διάλυμα κατακρήμνισης πρωτεϊνών: Protein Precipitation Solution (Qiagen, ΗΠΑ)
 Πρωτεϊνάση Κ: Proteinase K Fungal (Invitrogen, ΗΠΑ)
 Ισοπροπανόλη
 Αιθανόλη 75%
 Ρυθμιστικό διάλυμα λύσης ουράς (tail lysis buffer):
Υλικά
Tris
EDTA
NaCl
1%

Τελική Συγκέντρωση
50mM, pH8
100mM, pH8
100mM
SDS

Τα παραπάνω συστατικά αναμειγνύονται και το διάλυμα φυλάσσεται σε
θερμοκρασία δωματίου.

Μέθοδος

I. Λύση ουράς

Τα δείγματα ουράς μήκους περίπου 5mm τοποθετούνταν σε σωλήνα τύπου eppendorf
με 400μl ρυθμιστικού διαλύματος λύσης και 2,5-3μl/ml πρωτεϊνάση Κ 10mg/ml.
Κατόπιν, τα δείγματα τοποθετούνταν σε υδατόλουτρο προθερμασμένο στους 55οC και
αφήνονταν για 12-16 ώρες μέχρι τη πλήρη λύση του ιστού.

II. Απομόνωση DNA

Μετά τη λύση των ιστών προστέθηκαν 200μl διάλυματος κατακρήμνισης πρωτεϊνών
σε κάθε δείγμα, τα δείγματα αναδεύτηκαν έντονα (vortex) για 15-20sec και στη
συνέχεια, φυγοκεντρήθηκαν για 5min στις 12000 στροφές/min. Μετά τη φυγοκέντρηση,
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τα υπερκείμενα συλλέχθηκαν σε νέους σωλήνες τύπου eppendorf όπου προστέθηκαν
600μl

ισοπροπανόλης.

Κατόπιν,

τα

δείγματα

αναδεύτηκαν

15

φορές

και

φυγοκεντρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες. Τα υπερκείμενα απομακρύνθηκαν και τα ιζήματα
ξεπλύθηκαν με 1ml 75% αιθανόλης, φυγοκεντρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες,
απομακρύνθηκε η αιθανόλη και αφέθηκαν να στεγνώσουν για 18 με 24 ώρες. Τέλος, το
ίζημα κάθε δείγματος διαλυτοποιήθηκε σε 50μl στείρου νερού και τα δείγματα
τοποθετήθηκαν σε υδατόλουτρο στους 55 με 65οC για 5min. Μετά το τέλος της
διαδικασίας το DNA αποθηκεύτηκε στους -20οC.

2.4.3 Μέθοδος εκλεκτικής ενίσχυσης του RNA με χρήση ειδικής πολυμεράσης
(Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction, RT-PCR)

Υλικά και συσκευές
 Ολικό ώριμο mRNA
 TAKARA Kit το οποίο περιέχει:
 τυχαία εξαμερή: random hexamers
 στείρο νερό
 ρυθμιστικό διάλυμα: 5Χ prime buffer
 μείγμα ολιγονουκλεοτιδίων: dNTP mix 10mM
 διάλυμα αναστολέων Rnασών: RNase Inhibitors
 ένζυμο αντίστροφης μεταγραφάσης: RTase
 Θερμοκυκλωτής: Thermal cycler, DNA engine (MJ Research, ΗΠΑ)
 Θερμοάντοχα σωληνάρια των 200μl (Corning Inc, ΗΠΑ)

Μέθοδος
Η μέθοδος εκλεκτικής ενίσχυσης του RNA µε χρήση ειδικής πολυµεράσης (RT-PCR,
Reverse Transcription PCR) αποτελεί μέθοδο ενίσχυσης, απομόνωσης ή αναγνώρισης
μιας γνωστής αλληλουχίας κυτταρικού ή RNA ιστού. Η αντίδραση PCR ακολουθεί την
αντίδραση σχηματισμού συμπληρωματικού DNA (cDNA) με τη χρήση θερμοάντοχης
αντίστροφης μεταγραφάσης. Η διαδικασία είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη για τον
καθορισμό του μοτίβου έκφρασης ενός γονιδίου.
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Η αντίδραση για κάθε δείγμα περιλάμβανε 1μg ολικού mRNA, 1μl τυχαίων
εξαμερών, 0,5μl dNTP mix, 2μl ρυθμιστικού διαλύματος, 0,25μl διαλύματος
αναστολέων και 0,5μl ενζύμου. Το cDΝΑ είτε χρησιμοποιούνταν αμέσως στην
αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (ΡCR), είτε φυλάσσονταν στους -20°C.

2.4.4 Μέθοδος αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (Polymerase Chain
Reaction, PCR)

Υλικά και συσκευές
 Συμπληρωματικό DNA (cDNA)
 Εκκινητές (primers): παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα (1):
Γονίδιο
Αλληλουχία
εκκινητή
νοηματικού
κλώνου (5’-3’)
Αλληλουχία
εκκινητή μη
νοηματικού
κλώνου (5’-3’)
Θερμοκρασία
Υβριδισμού
Μήκος Προϊόντος
(ζεύγη βάσεων)
Κύκλοι

mbActin

mTNFα

mTWEAK

tctctttgatgtcacgcacg

atgagcacagaaagcatg gctacgaccgccagattggg

tcagaaggactcctatgtgg

tacaggcttgtcactcgaa gccagcacaccgttcaccag

55

58

58

500

276

130

24

40

40

Μέθοδος
Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (Polymerase Chain reaction, PCR)
αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τον Kary Banks Mullis το 1984 και αποτελεί μία
ευρέως διαδεδομένη τεχνική για τον πολλαπλασιασμό αλληλουχίας DNA in vitro. Η
μέθοδος βασίζεται στην ικανότητα των αλυσίδων δίκλωνων νουκλεΐκών οξέων να
αποδιατάσσονται και να υβριδίζονται όταν επωάζονται σε διαφορετικές θερμοκρασίες.
Το προϊόν διαχωρίζεται και ταυτοποιείται μετά από ηλεκτροφόρηση σε πηκτή
αγαρόζης.
Πιο συγκεκριμένα, το cDNA που προέκυψε από την αντίδραση RT επωάστηκε
παρουσία εκκινητών για το επιθυμητό γονίδιο, μείγματος dNTPs, διαλύματος ΜgCl2,
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διαλύματος ΡCR και πολυμεράσης σε τελική συγκέντρωση για κάθε δείγμα:
1X ρυθμιστικό διάλυμα πολυμερισμού
1,5mΜ MgCl2
200nM από κάθε dNTP (dATP, dGTP, dCTP, dTTP)
200nΜ νοηματικός εκκινητής
200nΜ αντι-νοηματικός εκκινητής
1Unit KapaTaq πολυμεράση
1 μg cDNA
Ενέσιμο νερό μέχρι ο τελικός όγκος του μείγματος να γίνει 20μl
Η αντίδραση της PCR περιλάμβανε τις παρακάτω διαδοχικές επωάσεις του μείγματος
με τη χρήση θερμοκυκλωτή:
a) Αποδιάταξη του cDNA στους 95oC,
b) Υβριδοποίηση των εκκινητών στις συμπληρωματικές αλληλουχίες του cDNA με
μείωση της θερμοκρασίας στους 55-68oC
c) Πολυμερισμός και σύνθεση της αλληλουχίας DNA που καθορίζεται από τους
εκκινητές παρουσία ολιγονουκλεοτιδίων (dNTPs) και της πολυµεράσης στους 72oC.
Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται αρκετές φορές ούτως ώστε να
δημιουργηθούν πολλά αντίγραφα του γονιδίου.

2.4.5 Ταυτοποίηση γονότυπου μυός με τη μέθοδο αλυσιδωτής αντίδρασης
πολυμεράσης

Υλικά και συσκευές
 Ολικό γενομικό DNA
 Taq PCR Master Mix Kit (Qiagen) το οποίο περικλείει:
 2x Taq PCR master Mix:
 Taq DNA Polymerase
 2x ρυθμιστικό διάλυμα, (2x Qiagen PCR Buffer)
 3mM MgCl2
 400 µM από κάθε dNTP
 Νερό ελεύθερο από Rnάσες: H2O RNase free
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 Εκκινητές (primers) που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Γονίδιο

Crh

Αλληλουχία νοηματικού εκκινητή (5’-3’)

(LM6) gagcttacacatttcgtcc

Αλληλουχία μη νοηματικού εκκινητή (5’-3’)

(LM3) atcgccttcttgacgagttc
(MS1) gctcagcaagctcacagcaa

Θερμοκρασία Υβριδισμού
Μήκος Προϊόντος (ζεύγη βάσεων)

55
Wt: 400
KO: 600

Κύκλοι

25

Η ταυτοποίηση του γονότυπου των μυών πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της
αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (ΡCR). Στο DNA που είχε απομονωθεί από
την ουρά των ζώων προστέθηκαν οι εκκινητές για το γονίδιο που ελέγχεται μαζί με Taq
PCR master mix σε τελική συγκέντρωση για κάθε δείγμα:
1x Taq PCR master mix
600 nΜ νοηματικού εκκινητή (LM-6)
300 nM αντί-νοηματικού εκκινητή αγρίου τύπου (MS-1)
300 nM αντί-νοηματικού εκκινητή μεταλλαγμένου τύπου (LM-3)
1 μg DNA
Νερό χωρίς RNάσες μέχρι το μείγμα να αποκτήσει τελικό όγκο 20μl

2.4.6 Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης

Υλικά και συσκευές
 ∆είκτης γνωστού µοριακού βάρους (Life Technologies, HΠΑ)
 Συσκευή οριζόντιας ηλεκτροφόρησης: E431 (Consort, Βέλγιο)
 Αγαρόζη (Sigma, USA)
 Βρωμιούχο αιθίδιο (Sigma, ΗΠΑ)
 Συσκευή UV /Κάμερα: Gel Doc 1000 (Bio-Rad Laboratories, ΗΠΑ)
 Λογισμικό: Molecular Analyst, version 1.4.1 (Bio-Rad Laboratories, ΗΠΑ)

38

Διαλύματα
Διάλυμα ΤΑΕ 50x:
Υλικά
Tris (pH 8)
EDTA (pH 8)
Οξικό Ασβέστιο
NaCl

Τελική Συγκέντρωση
10nΜ
10mM
5nΜ
10nΜ

Τα παραπάνω υλικά αναμειγνύονται και το διάλυμα φυλάσσεται σε σκοτεινό δοχείο
σε θερμοκρασία δωματίου.
Διάλυμα φόρτωσης:
Υλικά
Tris (pH 7,5)
EDTA (pH 8)
Γλυκερόλη
πορτοκαλί της ακριδίνης
(Orange G)

Τελική Συγκέντρωση
10mM
60mM
60% (v/v)
0,15 % (w/v)

Τα παραπάνω υλικά αναμειγνύονται και το διάλυμα αναδεύεται μέχρι να διαλυθεί
πλήρως η χρωστική. Στη συνέχεια, διηθείται και φυλάσσεται στους 4οC.
Διάλυμα βρωμιούχου αιθιδίου συγκέντρωσης 10mg/ml:
Το διάλυμα παρασκευάζεται με τη διάλυση δισκίου βάρους 10mg σε 1 ml dH2O και
αποθηκεύεται στους 4°C σε σκοτεινό δοχείο.
2% (w/v) πήκτωμα αγαρόζης:
Μετά την προσθήκη 2g αγαρόζης σε 100ml 1x ΤΑΕ το μείγμα τοποθετούνταν σε
φούρνο μικροκυμάτων και θερμαίνονταν μέχρι την μετατροπή του σε διαυγές διάλυμα.
Στη συνέχεια το μείγμα αφήνονταν να κρυώσει και προστίθονταν σε αυτό διάλυμα
βρωμιούχου αιθιδίου σε τελική συγκέντρωση 500ng/ml. Στη συνέχεια, μεταφερόταν σε
κατάλληλο εκμαγείο (gel tray) στο οποίο ενσωματώνονταν χτένια και αφήνονταν να
στερεοποιηθεί. Τη στιγμή της ηλεκτροφόρησης, το πήκτωμα τοποθετούνταν σε
δεξαμενή ηλεκτροφόρησης (tank) και τα χτένια, που χρησιμοποιούνταν για να
δημιουργήσουν τις οπές-πηγάδια στο πήκτωμα, αφαιρούνταν.
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Μέθοδος
Το προϊόν της PCR αντίδρασης και 1μl δείκτη γνωστού μοριακού βάρους
αναμειγνύονταν με διάλυμα φόρτωσης και τοποθετούνταν στις οπές του πηκτώματος
αγαρόζης. Η συσκευή συνδέονταν µε τροφοδοτικό και αφού εφαρμόζονταν σταθερή
τάση αφήνονταν ώστε να διαχωριστεί το DNA. Μετά το πέρας της ηλεκτροφόρησης, το
πήκτωμα φωτιζόταν με λάμπα UV (το DNA είναι ορατό σε αυτήν την περίπτωση με τη
χρήση βρωμιούχου αιθιδίου) σε ειδικό θάλαμο συνδεδεμένο με κάμερα και
φωτογραφιζόταν με το πρόγραμμα Molecular Analyst. Ο υπολογισμός του μοριακού
βάρους των ενισχυμένων τμημάτων DNA ήταν εφικτός με τη χρήση των δεικτών
γνωστού µοριακού βάρους που ηλεκτροφορούνταν παράλληλα με τα άγνωστα δείγματα.

2.4.7 Κυτταρομετρία ροής

Υλικά και συσκευές
 Κυτταρομετρητής
 Software πρόγραμμα Cyflogic
 Καλλιέργεια ινοβλαστών μυός
 Scrapers
 Φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα άλατος ελεύθερου μαγνησίου και ασβεστίου:
Dulbecco PBS, D-PBS (Gibco-BRL Co, MD, ΗΠΑ)
 Αντίσωμα ενάντια στον υποδοχέα FN14 (Santa Cruz Biotechnology Inc., ΗΠΑ)
 Αντίσωμα ενάντια στον υποδοχέα BAFF-R (Santa Cruz Biotechnology Inc., ΗΠΑ)
 Αντίσωμα ενάντια στον υποδοχέα BCMA

Διαλύματα
Διάλυμα 10% ορού εμβρύου βοός: FBS (Gibco-BRL Co, MD, ΗΠΑ)
Διάλυμα αζιδίου του νατρίου (NaN3): 0,3 γραμμάρια NaN3 διαλύονται σε 3ml FBS και
27ml PBS.
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Μέθοδος
Η μέθοδος της κυτταρομετρικής ανάλυσης ροής χρησιμοποιείται στο διαχωρισμό
κυττάρων σε ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά. Ο κυτταρομετρητής ροής λειτουργεί ως
εξής: Τα κύτταρα περνάνε ένα-ένα μπροστά από μια δέσμη φωτός (laser) και
κατατάσσονται ανάλογα με δύο παραμέτρους:
a) Τα μορφολογικά, δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των κυττάρων που
προκαλούν σκέδαση της δέσμης φωτός,
b) Την εκπομπή φθορισμού από χημικές ενώσεις που υπάρχουν μέσα στα κύτταρα.
Για την μέθοδο αυτή χρησιμοποιήθηκαν δυο διαφορετικά τρυβλία με καλλιέργειες
ινοβλαστών Crh +/+ και Crh -/-. Τα κύτταρα αποκολλούνταν από τον πυθμένα του
τρυβλίου με τη βοήθεια scraper χωρίς προηγουμένως να αφαιρεθεί το θρεπτικό μέσο. Η
διαδικασία αυτή γινόταν σε πάγο. Στη συνέχεια, τα κύτταρα συλλέγονταν σε σωλήνες
των 50ml και φυγοκεντρούνταν στις 1200 στροφές/min για 5min στους 4οC. Μετά τη
φυγοκέντρηση, τα ιζήματα επαναδιαλύονταν σε 1ml στείρου παγωμένου διαλύματος
PBS, 10% FBS και 1% NaN3. Κατόπιν, αναμειγνύονταν 10μl αντισώματος με 90μl του
εναιωρήματος των κυττάρων σε ειδικούς σωλήνες κυτταρομετρίας. Τα δείγματα,
επωάζονταν για μία ώρα σε πάγο (4οC) και φυγοκεντρούνταν στις 1200 στροφές/min για
5min στους 4οC. Τα υπερκείμενα αφαιρούνταν και τα κύτταρα επαναδιαλύονταν σε
100μl διαλύματος PBS, 3% BSA και 0,2% NaN3. Ακολουθούσε η προσθήκη του
δεύτερου αντισώματος και τα δείγματα επωάζονταν για 30min σε πάγο. Τέλος,
φυγοκεντρούνταν και επαναδιαλύονταν σε 200μl του διαλύματος PBS, BSA και NaN3.
Τα δείγματα ήταν έτοιμα να περάσουν από τον κυτταρομετρητή.

2.5

Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων

Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιµοποιήθηκε η δοκιµασία
απλής

ανάλυσης

της

µεταβλητότητας

(one-way

ANOVA).

Κάθε

πείραμα

επαναλαμβανόταν τουλάχιστο τρεις φορές με σκοπό τον περιορισμό του τυπικού
σφάλματος. Για τις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα Excel και SPSS. Τα
error bars στα διαγράμματα αντιπροσωπεύουν το (±) SD.
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3.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της γενετικής
έλλειψης του CRH στην έκφραση μελών της υπεροικογένειας του TNF-α και
συγκεκριμένα του TNF-α, του TWEAK, του υποδοχέα του FN14 καθώς επίσης του
BAFF και του υποδοχέα του τόσο σε φυσιολογικό καθώς επίσης και σε τραυματισμένο
δέρμα μυός. Επιπλέον εξετάστηκε η έκφραση των παραπάνω παραγόντων σε
κυτταρικούς πληθυσμούς δέρματος μυός και ανθρώπου.

In vivo πειράματα

Μελέτη της επίδρασης της γενετικής ανεπάρκειας σε Crh-/- στην έκφραση των
μορίων της υπεροικογένειας του TNF- κατά τη διάρκεια της δερματικής τραυματικής
επούλωσης

Προκειμένου να μελετηθεί η έκφραση των επιπέδων του mRNA των TNF-α και
TWEAK σε τραυματισμένο ιστό κατά τη διάρκεια της δερματικής τραυματικής
επούλωσης σε Crh +/+ και Crh -/- θηλυκούς μύες πραγματοποιήθηκαν τραύματα
εκτομής στα ζώα. Τραυματισμένος ιστός καθώς επίσης και φυσιολογικό δέρμα
συλλέχθηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές όπως περιγράφεται παρακάτω. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι η έκφραση του mRNA του TNF- (Eικ. 11α και 11β) ήταν
μεγαλύτερη στα Crh+/+ ζώα την πρώτη ημέρα μετά την επαγωγή του τραύματος
συγκριτικά με τα Crh-/- ζώα.
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TNF-
Crh +/+
Crh -/-

0,5
0,45

Επίπεδα mRNA TNFα
(arbitary units)

0,4

β)

0,35
0,3

0,25

Crh-/-

0,2

Crh+/+

0,15
0,1
0,05

0
1η μέρα

3η
μέρα

1η μέρα

3η μέρα

1η
μέρα

3η μέρα

Εικόνα 19: Έκφραση του TNF- σε τραυματισμένο δέρμα Crh+/+ και Crh-/ενήλικων μυών. Η μελέτη της έκφρασης του mRNA του TNF- σε τραυματισμένο δέρμα
πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της RT-PCR. α) Σχηματική απεικόνιση των επιπέδων του
mRNA του TNF-α (arbitary units: od-Bkg).Τα αποτελέσματα έχουν εκφραστεί ως προς τα
επίπεδα της β-ακτίνης του κάθε δείγματος. β) Αντιπροσωπευτική απεικόνιση της
ηλεκτροφόρησης των προϊόντων της PCR
Σε αντίθεση με τον TNF-, η έκφραση του mRNA του TWEAK (Εικ. 12α και 12β)
δε διέφερε σημαντικά μεταξύ των δύο γονοτύπων στις χρονικές στιγμές που
μελετήθηκε.
TWEAK
Crh +/+
Crh -/-

0,1

0,09
Επίπεδα mRNA Tweak
(arbitary units)

0,08

β)

0,07
0,06
0,05

Crh-/-

0,04

Crh+/+

0,03
0,02
0,01
0
1η μέρα

3η μέρα

1η
μέρα

3η
1η μέρα 3η μέρα
μέρα

Εικόνα 12: Έκφραση του TWEAK σε τραυματισμένο δέρμα Crh+/+ και Crh-/ενήλικων μυών. Η μελέτη της έκφρασης του mRNA του TWEAK σε τραυματισμένο δέρμα
πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της RT-PCR. α) Σχηματική απεικόνιση των επιπέδων του
mRNA του TWEAK (arbitary units:od-Bkg).Τα αποτελέσματα έχουν εκφραστεί ως προς τα
επίπεδα της β-ακτίνης του κάθε δείγματος. β) Αντιπροσωπευτική απεικόνιση της
ηλεκτροφόρησης των προϊόντων της PCR
43

Μελέτη της επίδρασης της ανεπάρκειας των Crh-/-μυών σε γλυκοκορτικοειδή στην
έκφραση των μορίων της υπεροικογένειας του TNF- κατά τη διάρκεια της δερματικής
τραυματικής επούλωσης

Μεγάλος αριθμός εργαστηριακών και κλινικών δεδομένων προσφέρει ενδείξεις ότι η
ενεργοποίηση του άξονα του στρες και η επακόλουθη αύξηση των GC στο πλάσμα
καταστέλλει τη δερματική τραυματική επούλωση, γεγονός που έχει συνδεθεί με τη
αντιφλεγμονώδη δράση των τελευταίων [27]. Σε αντιπαραβολή με τα δεδομένα αυτά, in
vitro και in vivo μελέτες έχουν προτείνει ότι η τοπικά εκφραζόμενη, σε φλεγμαίνοντες
ιστούς, CRH έχει άμεσο προφλεγμονώδη ρόλο [4]. Προκειμένου να διερευνήσουμε την
υπόθεση ότι τα χαμηλά επίπεδα γλυκοκορτικοειδών στο αίμα των Crh-/- μυών πιθανόν
επηρεάζουν τα επίπεδα των προς μελέτη μορίων, προχωρήσαμε σε αποκατάσταση των
επιπέδων των γλυκοκορτικοειδών στα αντίστοιχα που παράγονται στους Crh+/+ μύες.
Τα γλυκοκορτικοειδή χορηγήθηκαν με τη μορφή της κορτικοστερόνης μέσω του
πόσιμου νερού των μυών σε τελική συγκέντρωση 10μg/ml, συγκέντρωση η οποία έχει
χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες μελέτες προκειμένου να επιτευχθούν επίπεδα
γλυκοκορτικοειδών στο πλάσμα των Crh-/- μυών παρόμοια με εκείνα των αντιστοίχων
αγρίου τύπου [23]. Ταυτόχρονα συμπεριλάβαμε στα πειράματα, Crh+/+ και Crh-/- μύες
στους οποίους χορηγήσαμε μόνο το μέσο διάλυσης της κορτικοστερόνης και στη
συνέχεια μετρήσαμε τα επίπεδα των γλυκοκορτικοειδών στο πλάσμα την ημέρα
πειραματισμού (ημέρα 0), λίγο πριν την επαγωγή του τραύματος. Καμία σημαντική
διαφορά δεν ανιχνεύτηκε στα επίπεδα της κορτικοστερόνης του πλάσματος μεταξύ των
δύο γονοτύπων μετά από χορήγηση γλυκοκορτικοειδών (Εικ. 13) γεγονός που
συνηγορεί ότι η αποκατάσταση των επιπέδων των γλυκοκορτικοειδών στα Crh-/- ζώα
ήταν επιτυχής.
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Vehicle

Επίπεδα κορτικοστερόνης (ug/dl)

Επίπεδα κορτικοστερόνης (ug/dl)

Vehicle

Cort

14
12
10
8
6

4
2
0
Crh +/+

Cort

6
5
4
3
2
1

0
Crh +/+

Crh -/-

Crh -/-

Εικόνα 13: Επίπεδα κορτικοστερόνης στο πλάσμα. Τα επίπεδα της κορτικοστερόνης στο
πλάσμα μετρήθηκαν την 1η (αριστερό διάγραμμα) και 3η (δεξιό διάγραμμα) ημέρα μετά την
επαγωγή του τραύματος σε Crh+/+ και Crh-/- μύες. Το διάγραμμα απεικονίζει ένα
αντιπροσωπευτικό πείραμα [n=3 ζώα/γονότυπo]

TNF-
Για να ελέγξουμε την έκφραση των μορίων που μελετάμε μετά από χορήγηση
γλυκοκορτικοειδών στα Crh-/- ζώα ακολουθήσαμε την ίδια μεθοδολογία που
περιγράφτηκε στην αρχή του κεφαλαίου. Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι η
αποκατάσταση των γλυκοκορτικοειδών στους Crh-/- μύες στα φυσιολογικά επίπεδα
είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των επιπέδων του TNF- και στους δύο γονότυπους την
πρώτη ημέρα μετά την επαγωγή του τραύματος (Εικ. 14).
Vehicle
Cort

0,4

Επίπεδα mRNA TNFα
(arbitary units)

0,35

β)

0,3
0,25
0,2

Crh-/-

Crh+/+

0,15
0,1
0,05
0
Crh +/+

Crh -/-

Cort

Vehicle Cort

Vehicle

Εικόνα 14: Έκφραση του TNF- σε τραυματισμένο δέρμα Crh+/+ και Crh-/ενήλικων μυών μετά τη χορήγηση γλυκοκορτικοειδών την πρώτη ημέρα μετά την
επαγωγή του τραύματος. Η χορήγηση των γλυκοκορτικοειδών πραγματοποιήθηκε όπως
περιγράφεται στα Υλικά και Μέθοδοι. Η μελέτη της έκφρασης του mRNA του TNF- σε
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τραυματισμένο δέρμα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της RT-PCR. α) Σχηματική
απεικόνιση των επιπέδων του mRNA του TNF-α (arbitary units: od-Bkg).Τα
αποτελέσματα έχουν εκφραστεί ως προς τα επίπεδα της β-ακτίνης του κάθε δείγματος. β)
Αντιπροσωπευτική απεικόνιση της ηλεκτροφόρησης των προϊόντων της PCR
Αντίθετα καμία διαφορά δεν παρατηρήθηκε την τρίτη ημέρα μετά τη επαγωγή του
τραύματος τόσο μεταξύ των δύο γονοτύπων όσο και μεταξύ των διαφορετικών
επιδράσεων (Εικ. 15).
Vehicle
Cort

1

Επίπεδα mRNA TNFα
(arbitary units)

0,9

β)

0,8

Crh-/-

Crh+/+

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Crh +/+

Crh -/-

Vehicle

Cort

Vehicle

Cort

Εικόνα 15: Έκφραση του TNF- σε τραυματισμένο δέρμα Crh+/+ και Crh-/ενήλικων μυών μετά τη χορήγηση γλυκοκορτικοειδών την τρίτη ημέρα μετά την
επαγωγή του τραύματος. Η χορήγηση των γλυκοκορτικοειδών πραγματοποιήθηκε όπως
περιγράφεται στα Υλικά και Μέθοδοι. Η μελέτη της έκφρασης του mRNA του TNF σε
τραυματισμένο δέρμα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της RT-PCR. α) Σχηματική
απεικόνιση των επιπέδων του mRNA του TNF-α (arbitary units: od-Bkg).Τα
αποτελέσματα έχουν εκφραστεί ως προς τα επίπεδα της β-ακτίνης του κάθε δείγματος. β)
Αντιπροσωπευτική απεικόνιση της ηλεκτροφόρησης των προϊόντων της PCR

TWEAK
Η έκφραση του TWEAK μελετήθηκε επίσης την 1η και 3η ημέρα μετά την επαγωγή
του τραύματος σε

Crh+/+ και Crh-/- μύες στους οποίους είχε χορηγηθεί

κορτικοστερόνη μέσω του πόσιμου νερού τους. Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι τα
επίπεδα του mRNA του TWEAK μειώθηκαν σημαντικά στους Crh-/- μύες που είχαν
λάβει κορτικοστερόνη, την πρώτη ημέρα μετά την επαγωγή του τραύματος (Εικ. 16).
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Vehicle
Cort

0,35

Επίπεδα mRNA Tweak
(arbitary units)

0,3

0,25

β)

0,2

Crh+/+

Crh-/-

0,15
0,1
0,05
0
Crh +/+

Crh -/-

Cort

Vehicle

Cort

Vehicle

Εικόνα 16: Έκφραση του TWEAK σε τραυματισμένο δέρμα Crh+/+ και Crh-/ενήλικων μυών μετά τη χορήγηση γλυκοκορτικοειδών την πρώτη ημέρα μετά την
επαγωγή του τραύματος. Η χορήγηση των γλυκοκορτικοειδών πραγματοποιήθηκε όπως
περιγράφεται στα Υλικά και Μέθοδοι. Η μελέτη της έκφρασης του mRNA του TWEAK σε
τραυματισμένο δέρμα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της RT-PCR.. α) Σχηματική
απεικόνιση των επιπέδων του mRNA του TNF-α (arbitary units: od-Bkg).Τα
αποτελέσματα έχουν εκφραστεί ως προς τα επίπεδα της β-ακτίνης του κάθε δείγματος. β)
Αντιπροσωπευτική απεικόνιση της ηλεκτροφόρησης των προϊόντων της PCR.

Σε αντίθεση η χορήγηση γλυκοκορτικοειδών αύξησε σημαντικά τα επίπεδα του
TWEAK και στους δύο γονότυπους (Εικ. 17) τη τρίτη μέρα. Επιπρόσθετα τα επίπεδα
του mRNA του παράγοντα ήταν υψηλότερα στους Crh-/- μύες μετά τη χορήγηση
γλυκοκορτικοειδών συγκριτικά με τους αντίστοιχους μύες αγρίου τύπου.
Vehicle
Cort

Επίπεδα mRNA Tweak
(arbitary units)

0,6
0,5
0,4

β)

0,3

Crh-/-

Crh+/+

0,2
0,1
0
Crh +/+

Crh -/-

Vehicle

Cort

Vehicle

Cort

Εικόνα 17: Έκφραση του TWEAK σε τραυματισμένο δέρμα Crh+/+ και Crh-/ενήλικων μυών μετά τη χορήγηση γλυκοκορτικοειδών την τρίτη ημέρα μετά την
επαγωγή του τραύματος. Η χορήγηση των γλυκοκορτικοειδών πραγματοποιήθηκε όπως
περιγράφεται στα Υλικά και Μέθοδοι. Η μελέτη της έκφρασης του mRNA του TWEAK σε
τραυματισμένο δέρμα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της RT-PCR.. α) Σχηματική
απεικόνιση των επιπέδων του mRNA του TNF-α (arbitary units: od-Bkg).Τα
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αποτελέσματα έχουν εκφραστεί ως προς τα επίπεδα της β-ακτίνης του κάθε δείγματος. β)
Αντιπροσωπευτική απεικόνιση της ηλεκτροφόρησης των προϊόντων της PCR.

Μελέτη της επίδρασης της γενετικής ανεπάρκειας σε Crh-/- στην έκφραση των
μορίων της υπεροικογένειας του TNF- σε φυσιολογικό δερμα

Προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι διαφορές που παρατηρήθηκαν μεταξύ των δύο
γονοτύπων στην έκφραση των μορίων της οικογένειας του TNF- κατά τη διάρκεια της
δερματικής τραυματικής επούλωσης προΰπαρχαν και δεν οφείλονται σε διαφορετική
συμπεριφορά του δέρματος κατά τη διαδικασία της επούλωσης, συλλέχθηκαν και
δείγματα από φυσιολογικό δέρμα και από τους δύο γονότυπους με ή χωρίς χορήγηση
γλυκοκορτικοειδών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η έκφραση του TNF- στο
φυσιολογικό δέρμα ήταν χαμηλότερη στους

Crh-/- μύες

πριν

χορήγηση

κορτικοστερόνης (Εικ. 18).

TNF-
Vehicle
Cort

0,8

Επίπεδα mRNA TNFα
(arbitary units)

0,7
β)

0,6
0,5
0,4

Crh-/-

0,3

Crh+/+

0,2
0,1
0
Crh +/+

Crh -/-

Cort

Vehicle

Cort

Vehicle

Εικόνα 18: Έκφραση του TNF- σε φυσιολογικό δέρμα Crh+/+ και Crh-/- ενήλικων
μυών πριν και μετά τη χορήγηση γλυκοκορτικοειδών. Η χορήγηση των
γλυκοκορτικοειδών πραγματοποιήθηκε όπως περιγράφεται στα Υλικά και Μέθοδοι. Η
μελέτη της έκφρασης του mRNA του TNF- σε φυσιολογικό δέρμα πραγματοποιήθηκε με
τη μέθοδο της RT-PCR. α) Σχηματική απεικόνιση των επιπέδων του mRNA του TNF-α
(arbitary units: od-Bkg).Τα αποτελέσματα έχουν εκφραστεί ως προς τα επίπεδα της βακτίνης του κάθε δείγματος. β) Αντιπροσωπευτική απεικόνιση της ηλεκτροφόρησης των
προϊόντων της PCR
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Παρόμοια, τα επίπεδα του TWEAK ήταν σημαντικά χαμηλότερα στο φυσιολογικό
δέρμα στους Crh-/- μύες τόσο πριν όσο και μετά τη χορήγηση κορτικοστερόνης (Εικ.
19).

TWEAK
Vehicle
Cort

Επίπεδα mRNA Tweak
(arbitary units)

0,6
0,5

β)

0,4
0,3

Crh+/+

Crh-/-

0,2

0,1
0
Crh +/+

Crh -/-

Cort

Vehicle

Cort

Vehicle

Εικόνα 19: Έκφραση του TWEAK σε φυσιολογικό δέρμα Crh+/+ και Crh-/- ενήλικων
μυών πριν και μετά τη χορήγηση γλυκοκορτικοειδών. Η χορήγηση των
γλυκοκορτικοειδών πραγματοποιήθηκε όπως περιγράφεται στα Υλικά και Μέθοδοι. Η
μελέτη της έκφρασης του mRNA του TWEAK σε φυσιολογικό δέρμα πραγματοποιήθηκε με
τη μέθοδο της RT-PCR.. α) Σχηματική απεικόνιση των επιπέδων του mRNA του TWEAK
(arbitary units: od-Bkg).Τα αποτελέσματα έχουν εκφραστεί ως προς τα επίπεδα της βακτίνης του κάθε δείγματος. β) Αντιπροσωπευτική απεικόνιση της ηλεκτροφόρησης των
προϊόντων της PCR.

In vitro πειράματα
Κατά τη φάση του πολλαπλασιασμού της δερματικής τραυματικής επούλωσης,
ινοβλάστες που βρίσκονται στα όρια του τραυματισμένου δέρματος μεταναστεύουν
προς τη περιοχή του τραύματος και στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται προκειμένου να
την καλύψουν. Αυτή η διαδικασία συντονίζεται με εξαιρετικό τρόπο από τοπικά
παραγόμενους αυξητικούς παράγοντες και κυτταροκίνες που λειτουργούν με αυτοκρινή
ή/και παρακρινή τρόπο. Παλιότερες εργασίες έχουν δείξει ότι η CRH ρυθμίζει την
έκφραση του TNF- κατά τη διάρκεια της φλεγμονής ενώ, όπως έχει δειχθεί από την
ομάδα μας προηγουμένως, οι ανεπαρκείς για την CRH μύες εμφανίζουν επιταχυμένη
τραυματική επούλωση in vivo και κατασταλμένη έκφραση προφλεγμονωδών κυτοκινών
στον ιστό. Βασιζόμενοι στα παραπάνω, ο στόχος των επόμενων πειραμάτων ήταν να
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αποσαφηνιστεί ο ρόλος της ενδογενούς CRH στην έκφραση των μορίων της
υπεροικογένειας του TNF- σε δερματικούς ινοβλάστες, in vitro.

Απομόνωση και ταυτοποίηση ινοβλαστών
Για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου απομονώθηκαν ινοβλάστες από τη δερμίδα
μυών ηλικίας 0-3 ημερών με τη μέθοδο της επέκτασης (expansion protocol). Το
πρωτόκολλο αυτό στηρίζεται στην ικανότητα των ινοβλαστών να μεταναστεύουν από
τεμάχια δερμίδας τα οποία έχουν προσκολληθεί στο τρυβλίο καλλιέργειας. Η παρουσία
των ινοβλαστών στα τρυβλία επιβεβαιώθηκε από το χαρακτηριστικό αστεροειδές σχήμα
που διαθέτουν. Όλα τα πειράματα που περιγράφονται παρακάτω, πραγματοποιήθηκαν
σε πρωτογενείς καλλιέργειες ινοβλαστών με αριθμό ανακαλλιέργειας (passage) μεταξύ
2-5 προκειμένου, να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα πρόσμιξης των καλλιεργειών
ινοβλαστών από κερατινοκύτταραρα (passage μεγαλύτερο του 1) και επιπλέον να
χρησιμοποιηθούν ινοβλάστες οι οποίοι δεν έχουν οδηγηθεί σε γήρανση (passage
μικρότερο του 5).
Κύτταρα και των δύο γονοτύπων συλλέχθηκαν για τον προσδιορισμό των επιπέδων
του mRNA του TWEAK 8 και 24 ώρες μετά από αλλαγή του θρεπτικού υλικού με υλικό
ελευθερο ορού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έκφραση του TWEAK μειώθηκε
σημαντικά στους Crh+/+ ινοβλάστες 24 ώρες μετά την καλλιέργεια τους απουσία ορού.
Επιπρόσθετα τα επίπεδα του TWEAK ήταν σημαντικά χαμηλότερα στους Crh-/ινοβλάστες και τις δύο χρονικές στιγμές που μελετήθηκαν (Εικ. 20).
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8h
24h

1

Επίπεδα mRNA Tweak
(arbitary units)

0,9
0,8

0,7
β)

0,6
0,5
0,4

Crh-/-

Crh+/+

0,3
0,2
0,1
0
Crh +/+

Crh -/-

8h

24h

8h

24h

Εικόνα 20: Έκφραση του TWEAK σε Crh+/+ και Crh-/- ινοβλάστες. Η μελέτη της
έκφρασης του mRNA του TWEAK σε ινοβλάστες πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της RTPCR.. α) Σχηματική απεικόνιση των επιπέδων του mRNA του TWEAK (arbitary units:
od-Bkg).Τα αποτελέσματα έχουν εκφραστεί ως προς τα επίπεδα της β-ακτίνης του κάθε
δείγματος. β) Αντιπροσωπευτική απεικόνιση της ηλεκτροφόρησης των προϊόντων της
PCR.
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Τέλος, με πειράματα FACS σε καλλιέργειες ινοβλαστών και των δύο γονοτύπων δεν
έγινε δυνατή η ανίχνευση υποδοχέων BAFFR, FN14 και BCMA.

Πρώτο πείραμα, Crh +/+ ινοβλάστες

Εικόνα 11: Αρνητικός μάρτυρας
(control). Ορισμός ανίχνευσης στο 2,6%
των ορατών κυττάρων

Εικόνα 10: BAFFR, ανίχνευση 2,42%
των ορατών κυττάρων

Εικόνα 12: FN14, ανίχνευση 2,74% των
ορατών κυττάρων
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Πρώτο πείραμα, Crh -/-

Εικόνα 14: Αρνητικός μάρτυρας
(control). Ορισμός ανίχνευσης στο
3,36% των ορατών κυττάρων

Εικόνα 13: BAFFR, ανίχνευση 3,47%
των ορατών κυττάρων

Εικόνα 15: BCMA, ανίχνευση 3,96%
των ορατών κυττάρων

Εικόνα 16: FN14, ανίχνευση 3,83% των
ορατών κυττάρων

53

Δεύτερο πείραμα, Crh +/+

Εικόνα 28: Αρνητικός μάρτυρας
(control). Ορισμός ανίχνευσης στο
2,74% των ορατών κυττάρων

Εικόνα 29: BAFFR, ανίχνευση 3,36%
των ορατών κυττάρων

Εικόνα 18: BCMA, ανίχνευση 2,92%
των ορατών κυττάρων

Εικόνα 17: FN14, ανίχνευση 2,88% των
ορατών κυττάρων
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Δεύτερο πείραμα, Crh -/-

Eικόνα 20: Αρνητικός μάρτυρας
(control). Ορισμός ανίχνευσης στο
2,88% των ορατών κυττάρων

Εικόνα 19: BAFFR, ανίχνευση 2,65%
των ορατών κυττάρων

Εικόνα 22: FN14, ανίχνευση 3,51%
των ορατών κυττάρων

Εικόνα 21: BCMA, ανίχνευση 3,09%
των ορατών κυττάρων

55

4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε η επίδραση της έλλειψης CRH στην
έκφραση παραγόντων της υπεροικογένειας του TNFα σε φυσιολογικό και σε
τραυματισμένο δέρμα μυών. Συγκεκριμένα εξετάστηκε η έκφραση των TNF,
TWEAK, και FN14 σε βιοψίες φυσιολογικού και τραυματισμένου δέρματος που
ελήφθησαν από μύες αγρίου τύπου και μύες με γενετική έλλειψη CRH (Crh+/+ και
Crh-/-, αντίστοιχα).
Σε προηγούμενες μελέτες έχει προταθεί ότι ο ρόλος της τοπικά παραγόμενης
εκλυτικής ορμόνης της κορτικοστερόνης σε σημεία φλεγμονής είναι προφλεγμονώδης.
Επίσης, μελέτες της ομάδας έχουν δείξει ότι τα Crh-/- ζώα εμφανίζουν υψηλότερα
επίπεδα προφλεγμονωδών κυτοκινών κατά τη διάρκεια πειραματικών μοντέλων
φλεγμονής

γεγονός

που

έχει

αποδοθεί

στην

ταυτόχρονη

ανεπάρκεια

σε

γλυκοκορτικοειδή των μυών αυτών [25], [28].

TNF-α

Ο TNF-α είναι μία κυτοκίνη η οποία έχει συνδεθεί με φλεγμονώδεις καταστάσεις
διαφόρων ιστών και οργάνων, συμπεριλαμβανομένου και του δέρματος [29]. Πράγματι,
έχει δειχθεί ότι τα επίπεδα του TNF-α αυξάνονται σημαντικά σε φλεγμονώδεις
καταστάσεις δέρματος όπως η ψωρίαση. Πρόσφατες μελέτες από την ομάδα μας έχουν
δείξει ότι η έλλειψη της CRH οδηγεί σε αύξηση των προφλεγμονωδων κυτοκινών σε
διάφορα μοντέλα φλεγμονής [26]. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων της παρούσας
εργασίας έδειξαν ότι in vivo τα επίπεδα του mRNA του TNF-α είναι υψηλότερα στα
Crh+/+ από τα Crh-/- ζώα σε βιοψίες φυσιολογικού δέρματος. Το γεγονός αυτό μπορεί
να αποδοθεί στην έλλειψη της CRH η οποία πιθανότατα δρα τοπικά στο δέρμα.
Παρόμοια, τα επίπεδα του TNFα ήταν επίσης υψηλότερα στα Crh+/+ ζώα την πρώτη
ημέρα μετά την επαγωγή του τραύματος. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με
αποτελέσματα από άλλα μοντέλα φλεγμονής όπου τα επίπεδα κυτοκινών είναι 2-3 φορές
υψηλότερα στα Crh-/- ζώα συγκριτικά με τα αντίστοιχα αγρίου τύπου. Είναι πιθανόν ότι
η έλλειψη CRH κατέχει σημαντικότερο ρόλο στην διαδικασία της επούλωσης
56

συγκριτικά με την ταυτόχρονη ανεπάρκεια των Crh-/- ζώων σε γλυκοκορτικοειδή.
Καμία διαφορά δεν παρατηρήθηκε στα επίπεδα του TNF μεταξύ των δύο γονοτύπων
την τρίτη ημέρα μετά την επαγωγή του τραύματος. Το γεγονός αυτό μπορεί να εξηγηθεί
από τη λύση της φλεγμονής που παρατηρείται αυτή τη χρονική στιγμή μετά την
επαγωγή του τραύματος.
Όπως αναμενόταν, χορήγηση γλυκοκορτικοειδών και στους δύο γονοτύπους είχε ως
αποτέλεσμα τη μείωση των επιπέδων του TNF- την πρώτη ημέρα μετά την επαγωγή
του τραύματος. Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν με τον καλά τεκμηριωμένο
αντιφλεγμονώδη ρόλο των γλυκοκορτικοειδών [30].

TWEAK

Ο TWEAK περιγράφει αρχικά ως επαγωγός της απόπτωσης (TNF-like weak inducer
of apoptosis, TNF-SF12), ωστόσο έκτοτε ανιχνεύθηκε πληθώρα δράσεων αυτού του
μορίου. Εκφράζεται σημαντικά σε κύτταρα φλεγμονής, και δρα μέσω του υποδοχέα του
Fn14 (TNFRSF12A), ο οποίος εκφράζεται σε επιθηλιακά, μεσεγχυματικά, ενδοθηλιακά
κύτταρα και σε προγονικά κύτταρα διαφόρων κυτταρικών τύπων. Η έκφρασή του Fn14
είναι φυσιολογικά χαμηλή, αλλά μετά από τραυματισμό ενισχύεται, επαγόμενη από
αυξητικούς παράγοντες. Μέσω του Fn14 ο TWEAK, εμπλέκεται στην αποκατάσταση
τραυματισμένων ιστών, ελέγχοντας διαδικασίες όπως τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό
και τη διαφοροποίηση, ιδίως των προγονικών κυττάρων, την κυτταρική μετανάστευση,
την αγγειογένεση και τη φλεγμονή. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων της παρούσας
εργασίας έδειξαν ότι σε βιοψίες φυσιολογικού δέρματος, τα επίπεδα του TWEAK ήταν
σημαντικά χαμηλότερα στους Crh-/- μύες τόσο πριν όσο και μετά τη χορήγηση
γλυκοκορτικοειδών γεγονός που υποδηλώνει ότι η έκφραση του TWEAK πιθανότατα
επηρεάζεται άμεσα από το CRH ανεξάρτητα από την παρουσία φυσιολογικών
συγκεντρώσεων γλυκοκορτικοειδών. Είναι ενδιαφέρον, επίσης, το γεγονός ότι τα
επίπεδα του TWEAK είναι σημαντικά υψηλότερα στα Crh-/- ζώα την τρίτη ημέρα μετά
την

επαγωγή

του

τραύματος.

Επιπλέον,

αποκατάσταση

των

επιπέδων

της

κορτικοστερόνης στα Crh-/- ζώα στα φυσιολογικά επίπεδα είχε ως συνέπεια την
επιπλέον αύξηση της έκφρασης του mRNA του παράγοντα αυτού. Υπό φυσιολογικές
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συνθήκες κατά τη φάση της ανάπλασης του ιστού, τα επίπεδα των Fn14 και TWEAK
επανέρχονται σε χαμηλές τιμές. Ωστόσο, αν διατηρηθεί αυξημένη η έκφρασή τους, ο
ιστός οδηγείται σε χρόνιες καταστάσεις φλεγμονής, αυξημένη αγγειογένεση,
παθολογική αναδόμηση του ιστού και απορρύθμιση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού,
καταστάσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη υπερπλασιών [18]. Είναι πιθανόν ότι ο
αυξημένος ρυθμός πολλαπλασιασμού των δερματικών ινοβλαστών [7] των Crh-/- ζώων
καθώς επίσης και η αυξημένη αγγειογένεση που παρατηρείται κατά την επούλωση των
ίδιων ζώων να οφείλεται εν μέρει στις αυξημένες συγκεντρώσεις του παράγοντα
TWEAK στα ζώα αυτά.

Υποδοχείς FN14, BAFFR και BCMA

Πρόσφατα έχει δειχθεί ότι οι BAFF, APRIL, TWEAK και οι υποδοχείς τους BAFFR,
BCMA, TACI και Fn14 εκφράζονται στα λιποκύτταρα και τα μεσεγχυματικά
βλαστοκύτταρα του λιπώδους ιστού, ενώ η έκφρασή τους εξαρτάται από το στάδιο
ωρίμανσης των κυττάρων [31]. Επιπλέον, οι Alexaki et al., 2012 έχουν δείξει ότι η
επιδερμίδα φυσιολογικού δέρματος εκφράζει τους APRIL, BAFF και TWEAK, καθώς
και τρεις εκ των υποδοχέων τους (BCMA, TACI και Fn14). Αντιθέτως ο υποδοχέας
BAFFR δεν εκφράζεται [32]. Η δικιά μας προσπάθεια μελέτης της παρουσίας των
υποδοχέων FN14, BAFFR και BCMA σε ινοβλάστες είχε αρνητικά αποτελέσματα.

Συμπερασματικά, τα ευρήματα της παρούσας διπλωματικής εργασίας υποδηλώνουν
διαφορετική έκφραση των TNF- και

TWEAK κατά τη διάρκεια της δερματικής

τραυματικής επούλωσης στα φυσιολογικά και στα Crh-/- ζώα. Πειράματα που
βρίσκονται σε εξέλιξη στο εργαστήριο αποσκοπούν στη διαλεύκανση του πιθανού
ρόλου των παραγόντων αυτών στην επιταχυμένη τραυματική επούλωση των μυών με
γενετική έλλειψη σε CRH.
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