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Ευχαριστίες
H παρούσα Διδακτορική Διατριβή εκπονήθκε στο εργαστήριο μελέτης της
αιμοποίησης υπό την επίβλεψη της επίκουρης καθηγήτριας κας Ελένης Παπαδάκη.
Στην κα Παπαδάκη οφείλω ειλικρινείς και εκ βαθέων ευχαριστίες, για τη πολύτιμη
βοήθειά της, χωρίς την οποία το ανά χείρας πόνημα δεν θα υφίστατο. Κυρίως όμως την
ευγνωμονώ για τους επιστημονικούς ορίζοντες που μου άνοιξε, τόσο μακρινούς μέχρι
πρότινος για μένα.
Τέλος την ευχαριστώ γιατί κοντά της διδάχθηκα το ευ αγωνίζεσθαι και όχι την
αδράνεια και τον εφησυχασμό.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω επίσης στον ομότιμο καθηγητή κύριο Γεώργιο
Ηλιόπουλο, η χαρισματική διδασκαλία του οποίου με έστρεψε από τα φοιτητικά μου
χρόνια στην Αιματολογία. Οι απέραντες γνώσεις του, το πλήθος των αναμνήσεών
του, οι συμβουλές και οι συζητήσεις μαζί του ήταν για μένα ανεκτίμητες.
Ευχαριστώ θερμά τον επίκουρο καθηγητή Φαρμακολογίας κο Γεώργιο
Λιαπάκη, ο οποίος με επιμονή, καταβάλλοντας προσωπική προσπάθεια συνέβαλε
καθοριστικά στην ολοκλήρωση της παρούσας διδακτορικής διατριβής.
Ευχαριστώ, επίσης, όλα τα μέλη της επταμελούς επιτροπής για τις
παρατηρήσεις τους και την υπομονή τους να διαβάσουν με προσοχή το χειρόγραφο.
Από τον κατάλογο των ευχαριστιών μου δεν θα μπορούσε να λείπει η ομάδα
του εργαστηρίου μελέτης της Αιμοποίησης. Η βοήθειά της υπήρξε πολύτιμη και η
συνεργασία μου μαζί της απρόσκοπτη και ελικρινής . Φίλοι μου σας είμαι ευγνώμων!
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Βιογραφικά Στοιχεία
1987

Απολυτήριο Λυκείου από τη "Σχολή Μωραΐτη" με τον βαθμό
1812/13

1988

Εισαγωγή στο Βιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης

1992

Πτυχίο Βιολογίας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης με "Λιαν Καλώς"

1993

Εισαγωγή, μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, στην Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης

1997

Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης με "Λιαν Καλώς"

1997-1998

Εκπλήρωση Υπηρεσίας Υπαίθρου στο Κέντρο Υγείας Μοιρών
Ηρακλείου Κρήτης

1999-2000

Εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας, στην Πολεμική Αεροπορία, ως
σμηνίτης Υγειονομικός Ιατρός

10/2006

Ολοκλήρωση και παρουσίαση Διδακτορική Διατριβής Ιατρικού
Τμήματος Παν/μιου Κρήτης με θέμα "Διαταραχές ερυθροπόιησης
στους πάσχοντες από Χρονία Ιδιοπαθή Ουδετεροπενία".

8/2000-8/2002

Άσκηση στη Γενική Παθολογία στην Α' Παθολογική Κλινική του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου

10/2002-1/2003

Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης στην Αιματολογική Κλινική
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου

1/2003 κεξ

'Ασκηση στην Αιματολογία στην Αιματολογική Κλινική του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου

2/2005-3/2005

Mετεκπαίδευση στο Labor fόr Leukozytenimmunologie
Deutsches Rotes Kreuz Blood Service West, Hagen, Germany
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Ξένες Γλώσσες
Αγγλικά.

First Certificate in English (1984), General Certificate of Education

(GCE) Ο Level in English Language 1986, Certificate of Proficiency in English
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Παρακολούθηση Ιατρικών Συμποσίων,
Συνεδρίων και Σεμιναρίων
Οζώδη λεμφώματα, χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία και λεμφώματα οριακής ζώνης.

Ημερίδα Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Αθήνα 22-23/9/2006
11th Congress of the European Hematology Association, Άμστερνταμ 15/6-18/6/2005
(Παρουσίαση Αναρτημένης Ανακοίνωσης)
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη 16/1119/11/2005

(Παρουσίαση Προφορικών Ανακοινώσεων, Βραβείο "Αρκάγαθος

Γούτας", 1ο βραβείο ελεύθερης ανακοίνωσης)
Οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία. Μεσογειακή και Δρεπανοκυτταρική Αναιμία.
Βασικές επιπλοκές ΜΑΚ Ημερίδα Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Αιδηψός
24/9/2005 (Ομιλητής)
9th Ιnternational Conference on Malignant Lymphoma, Λουγκάνο 8/6-11/6/2005
10th Congress of the European Hematology Association, Στοκχόλμη, 2/6-5/6/2005
(Παρουσίαση Αναρτημένης Ανακοίνωσης)
15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Αθήνα 24/1128/11/2004 (Παρουσίαση Προφορικής Ανακοίνωσης)
Χρονία Μυελογενής Λευχαιμία. Ημερίδα Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας,
2/10/2004
9th Congress of the European Hematology Association, Γενεύη 10/6-13/6/2004
(Παρουσίαση Προφορικής Ανακοίνωσης και Αναρτημένης Εργασίας)
30th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation,
Βαρκελώνη 28/3-31/3/2004
The 2nd Neutropenia Network Conference, Ηράκλειο 22/4-23/4/2005 (Παρουσίαση
Προφορικής Ανακοίνωσης
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Αλεξανδρούπολη
13/11-16/11/2003 (Παρουσίαση Προφορικών Ανακοινώσεων)
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Μαθήματα Εφαρμοσμένης Ιατρικής Στατιστικής Ανάλυσης οργανωθέντα από τον
Καθηγητή κ. Γεώργιο Ηλιόπουλο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου από
7/2/2003 έως 5/4/2003 (Εκπαιδευτικό Σεμινάριο)
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Αθήνα 22/1125/11/2001
The 1st Neutropenia Network Conference, Ηράκλειο 27/4-28/4/2001
11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη 16/1119/11/2000 (Παρουσίαση Προφορικής Ανακοίνωσης)
Διλήμματα στην Κλινική Ιατρική στα πλαίσια του 3ο Σεμιναρίου Κλινικής Ιατρικής
διοργανωθέντος από την Γαστρεντερολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Ηρακλείου, Ηράκλειο 15/4/2000
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Ρόδος 28/1031/10/1999
9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Ηράκλειο 12/1115/11 /1998
9ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ηράκλειο 5/11-8/11/1998 (Παρουσίαση Προφορικής
Ανακοίνωσης)
Σεμινάριο Κλινικής Γαστρεντερολογίας διοργανωθέν από την Γαστρεντερολογική
Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Ηράκλειο 14/4/1998
Οξύς Πόνος. Συμπόσιο διοργανωθέν από την Αναισθησιολογική Κλινική του
Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο 9/5-11/5-1996
7ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Ρέθυμνο 18/11-20/11/1994
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Προσκλήσεις για Διαλέξεις
Αιμοποιητικά, μεσεγχυματικά stem cells και αιμοποιητικό μικροπεριβάλλον. Ο
ρόλος τους στην παθοφυσιολογία συνδρόμων μυελικής ανεπάρκειας. Διάλεξη που
eδόθη στο Ηράκλειο, στις 11/6/2006 στο πλαίσιο του 1ου Συνεδρίου Μεταπτυχιακών
Φοιτητών Παν/μιου Κρήτης. Πρόσκληση από την Οργανωτική Επιτροπή του
Συνεδρίου
Ενδιαφέροντα Ιστορικά Ασθενών με Αιματολογικά Προβλήματα Διάλεξη δοθείσα
στην Αθήνα στο πλαίσιο του 32ου Πανελληνίου Ιατρικού Συνεδρίου στις 13/5/2006.
Πρόσκληση από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου
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Υποτροφίες-Βραβεία
Υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών υποτροφιών (ΙΚΥ). Η υποτροφία αυτή μου
απενεμήθη για τα τρία πρώτα χρόνια των σπουδών μου στο Βιολογικό Τμήμα του
Πανεπιστημίου Κρήτης λόγω συγκέντρωσης της υψηλότερης γενικής βαθμολογίας
Βραβείο στη Μνήμη του Βασίλη Ξανθόπουλου και Στέφανου Πνευματικού. Το
βραβείο αυτό μου απενεμήθη από τη Σχολή Θετικών επιστημών του Πανεπιστημίου
Κρήτης κατά την αποφοίτηση από Βιολογικό Τμήμα λόγω συγκέντρωσης της
υψηλότερης γενικής βαθμολογίας
Βραβείο "Αρκάγαθος Γούτας" της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας για την
υποβληθείσα ερευνητική εργασία στο 14ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο,
Αλεξανδρούπολη 2003, με τίτλο:
Ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα στο αιμοποιητικό μικροπεριβάλλον εμπλέκονται στην
παθογένεια της χρονίας ιδιοπαθούς ουδετεροπενίας
ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ε,

ΓΕΜΕΤΖΗ

Κ,

ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ

Α,

ΠΟΝΤΙΚΟΓΛΟΥ

Χ,

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΔ.
Αιματολογική Κλινική Πανεπιστημίου Κρήτης
Βραβείο "Αρκάγαθος Γούτας" της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας για την
υποβληθείσα ερευνητική εργασία στο 16ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο,
Θεσσαλονίκη 2005, με τίτλο:
Η καταστολή της έκφραση του υποδοχέα της ερυθροποιητίνης ως πρόσθετος
μηχανισμός στην ανάπτυξη αναιμίας της χρονίας νόσου σε πάσχοντες από χρονία
ιδιοπαθή ουδετεροπενία: ο ρόλος του TNFα και της IFNγ.
ΠΟΝΤΙΚΟΓΛΟΥ Χ, ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗ Κ, ΜΑΥΡΟΥΔΗ Ε, ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΜΧ,
BUX J, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΔ, ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΑ.
Αιματολογική Κλινική Πανεπιστημίου Κρήτης
Α' Βραβείο καλύτερης πρωτότυπης ερευνητικής μελέτης απονεμηθέν από την
Επιτροπή Αξιολόγησης Εργασιών του 16ου Πανελληνίου Αιματολογικού Συνεδρίου,
Θεσσαλονίκη 2005, με τίτλο:
Αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής χορήγησης του αντι-TNFα μονοκλωνκού
αντισώματος Infliximab σε πάσχοντες από Μυελοδυσπλαστικό Σύνδρομο
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ΜΠΟΥΛΑ Α, ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ Μ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Σ, ΚΑΤΡΙΝΑΚΗΣ Γ,
ΜΑΡΚΙΔΟΥ Φ, ΨΥΛΛΑΚΗ Μ, ΠΟΝΤΙΚΟΓΛΟΥ Χ, ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ Α,
ΚΟΚΚΙΝΟΥ Π, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΔ, ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΑ.
Αιματολογική Κλινική Πανεπιστημίου Κρήτης
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Ερευνητική δραστηριότητα
Από τον

Φεβρουάριο 2000 εργάζομαι στο Εργαστήριο Μελέτης της

Αιμοποίησης, υπό την εποπτεία της επίκουρης καθηγήτριας κας Ελένης Παπαδάκη,
εκπονώντας την Διδακτορική μου Διατριβή με θέμα "Διαταραχές της ερυθροποίησης
στους πάσχοντες από χρονία ιδιοπαθή ουδετεροπενία". Για το σκοπό αυτό
μελετήθηκαν καταρχάς οι εφεδρείες και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των
ερυθροκυτταρικών προβαθμίδων, και τα ευρήματα συσχετίσθηκαν με τις προαποπτωτικές κυτταροκίνες TNFα, IFNγ και FasL, η συγκέντρωση των οποίων είναι
αυξημένη στο μυελό των ασθενών με χρονία ιδιοπαθή ουδετεροπενία. Διερευνήθηκε,
τέλος ο ρόλος των κυτταροκινών αυτών στην παραγωγή ερυθροποιητίνης, καθώς και
στην έκφραση του υποδοχέα της ορμόνης στα κύτταρα της ερυθράς σειράς στο μυελό
των πασχόντων. Προκαταρκτικά δεδομένα ανακοινώθηκαν στο 9th European
Hematology Association (EHA) Meeting 2004, καθώς και στο 14ο Πανελλήνιο
Συνέδριο

Ελληνικής

Αιματολογικής

Εταιρείας,

Αλεξανδρούπολη

2003,

ενώ

ολοκληρωμένη η μελέτη παρουσιάσθηκε στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής
Αιματολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη 2005, όπου και απέσπασε το βραβείο
"Αρκάγαθος Γούτας". Η εν λόγω διατριβή δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Experimental
Hematology τον Οκτώβριο 2006. Παράλληλα συμμετείχα σε διάφορες μελέτες και
προγράμματα του Εργαστηρίου Μελέτης της Αιμοποίησης
Το Φεβρουάριο του 2005 εστάλη από την επίκουρη καθηγήτρια κα Παπαδάκη
στη Γερμανία και συγκέκριμενα στο Labor fόr Leukozytenimmunologie Deutsches
Rotes Kreuz Blood Service West, Hagen, Germany, όπου υπό την επίβλεψη του
καθηγητή Juergen Bux εκπαιδεύθηκα στις μεθόδους ανίχνευσης των αντιπολυμορφοπυρηνικών αντισωμάτων. Την τεχνολογία αυτή ανέπτυξα ακολούθως στο
Εργαστήριο Μελέτης της Αιμοποίησης, όπου και έχω αναλάβει τη διενέργεια των
αντι-πολυμορφοπυρηνικών

αντισωμάτων

ανοσφθορισμό.
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με

λευκοσυγκόλληση

και

έμμεσο

Μαθήματα
Διδασκαλία μαθημάτων στους φοιτητές της Ιατρικής 6ου εξαμήνου στο
πλαίσιο του Υποχρεωτικού Μαθήματος "Παθολογία Α-Προπαιδευτική" (2004 κεξ.).
Τα μαθήματα γίνονται παρά την κλίνη του ασθενούς και περιλαμβάνουν ανάπτυξη
των σπουδαιοτέρων παθήσεων της Αιματολογίας, λήψη Ιστορικού, Σημειολογία και
Φυσική Εξέταση
Συμμετοχή στις εβδομαδιαίες Κλινικο-Εργαστηριακές Συζητήσεις Ασθενών
(Grand Rounds) που διοργανώνει ο Τομέας Παθολογίας του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Ηρακλείου
Συμμετοχή

στο

πρόγραμμα

Βιβλιογραφικής

Ενημέρωσης

και

Μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της Αιματολογικής και Παθολογικής Κλινικής του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των
ειδικευόμενων ιατρών
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Ξενόγλωσσες Ανακοινώσεις
BOULA A, VOULGARELIS M, GIANNOYLI S, KATRINAKIS G, PSYLLAKI M,
PONTIKOGLOU C, MARKIDOU F, ELIOPOULOS G, PAPADAKI HA. Effect of
cA2 anti-tumor necrosis factor (TNF) alpha antibody therapy on haemopoiesis of
patients with myelodysplastic syndromes. Hematol J 2006;91:S348 (Suppl 1). 11th
European Hematology Association (EHA) Meeting
PAPADAKI

HA,

TSAGOURNISSAKIS

M,

MASTOREDEMOS

V,

PONTIKOGLOU C, PLAITAKIS A. Normal bone marrow hematopoetic stem cell
reserves and normal stromal cell function support the use of autologous stem cell
transplantation

in

patients

(Suppl):A195-A196. 57

th

with

multiple

sclerosis.

Neurology

2005;64(6)

Annual Meeting of American Academy of Neurology,

Florida USA (9-16 April 2005)
PYROVOLAKI K, MAVROUDI I, STAYROULAKI E, PONTIKOGLOU C,
KASTRINAKI MC, ELIOPOULOS AG, PAPADAKI HA. The CD40/CD40L
interaction on human bone marrow CD34+ cells represent a novel mechanism for the
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Περίληψη

Προκειμένου να διερευνηθούν οι παθογενετικοί μηχανισμοί της αναιμίας στη
χρονία ιδιοπαθή ουδετεροπενία (CIN) μελετήθηκαν οι εφεδρείες και τα λειτουργικά
χαρακτηριστικά των κυττάρων της ερυθράς σειράς στον μυελό των οστών (BM) σε
10 επιλεγμένους ασθενείς με CIN και αναιμία χρονίας νόσου (ΑCD), 27 μηαναιμικούς ασθενείς με CIN και 30 υγιείς μάρτυρες, χρησιμοποιώντας κυτταρομετρία
ροής και κλωνογονικές δοκιμασίες.
Bρέθηκε ότι οι ασθενείς με CIN στο σύνολό τους, καθώς και εκείνοι με CIN
και ACD είχαν μικρότερο αριθμό CD34+/CD71+ προγονικών κυττάρων της ερυθράς
σειράς, αλλά και ώριμων CD36-/GlycoA+ερυθροκυτταρικών προβαθμίδων, σε
σύγκριση με τους υγιείς μάρτυρες. Ο αριθμός των CD34+/CD71+ κυττάρων ήταν
μικρότερος και στους μη αναιμικούς ασθενείς με CIN, σε σχέση με τους υγιείς
μάρτυρες, ενώ δεν υπήρχε διαφορά στις CD36-/GlycoA+ ερυθροκυτταρικές
προβαθμίδες. Τόσο οι ασθενείς με CIN στο σύνολό τους όσο και οι μη αναιμικοί με
CIN, αλλά και εκείνοι με CIN και ACD είχαν αυξημένη απόπτωση στα
CD34+/CD71+

κύτταρα,

καθώς

και

στις

CD36+/GlycoA+

ενδιάμεσες

ερυθροκυτταρικές προβαθμίδες. Ο αριθμός των ερυθροκυτταρικών αποικιών (BFU-e)
που λαμβάνονταν από μυελικά μονοπύρηνα (BMMCs) και καθαρά CD34+ κύτταρα,
αντιστοιχούντα στις προγονικές αιμοποιητικές προβαθμίδες ήταν μειωμένος στους
σύνολο των πασχόντων με CIN, καθώς και στους μη αναιμικούς με CIN, αλλά και σ'
εκείνους με CIN και ACD, σε σύγκριση με τους υγιείς μάρτυρες. Παρατηρήθηκε
επίσης ότι η τοπική -στο μυελό- παραγωγή παράγοντα νέκρωσης των όγκων-άλφα
(TNFα) και ιντερφερόνης-γάμμα (IFNγ) ήταν υψηλότερη στους ασθενείς με CIN και
ΑCD, καθώς και στους μη αναιμικούς με CΙΝ, σε σύγκριση με τους μάρτυρες.
Ακόμα, ο αριθμός των BFU-e στους ασθενείς με CIN αυξήθηκε σημαντικά μετά από
in vitro επώαση με αντισώματα έναντι του TNFα και της IFNγ. Επιπρόσθετα,
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διαπιστώθηκε ότι η παραγωγή ερυθροποιητίνης (Epo) στους πάσχοντες ήταν η
προβλεπόμενη για τη βαρύτητα της αναιμίας, αλλά η έκφραση του υποδοχέα αυτής
(EpoR) ήταν σημαντικά μειωμένη στα GlycoA+ κύτταρα των ασθενών με CIN και
ΑCD. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι η επώαση φυσιολογικών GlycoA+ κυττάρων με
ανασυνδυασμένο ΤNFα και/ή IFNγ είχε ως αποτέλεσμα την καταστολή της έκφρασης
των EpoR.
Συμπερασματικά η μείωση της ερυθροποίησης στους πάσχοντες από CIN
οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στην αυξημένη τοπική παραγωγή TNFα και IFNγ στο
μυελό, που επάγουν την απόπτωση, αναστέλλουν την κυτταρική ανάπτυξη και
καταστέλλουν την έκφραση του EpoR στις ερυθροκυτταρικές προβαθμίδες.
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Κεφάλαιο 1

Χρονία Ιδιοπαθής
Ουδετεροπενία

Χρονία Ιδιοπαθής ουδετεροπενία

Ορισμός
Με τον ευρύ όρο «Χρονία ιδιοπαθής ουδετεροπενία Chronic Idiopathic
Neutropenia (CIN)» χαρακτηρίζεται κάθε ανεξήγητη ελάττωση του αριθμού των
κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων σε επίπεδα χαμηλότερα από το
κατώτερο όριο της φυσιολογικής διακύμανσης, για ένα δεδομένο εθνικό πληθυσμό,
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών. 1-4

Διάγνωση-Επιδημιολογία
H νόσος διαφοροποιείται από τις λοιπές μορφές της χρονίας ουδετεροπενίας
λόγω, κυρίως, του επίκτητου χαρακτήρα της, της απουσίας κυκλικών διακυμάνσεων
στον αριθμό των ουδετερόφιλων, της απουσίας σχετιζόμενης υποκείμενης νόσου –
όπως αυτό τεκμηριώνεται από κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο- και τέλος λόγω της
μη λήψης φαρμάκων, στα οποία η ουδετεροπενία θα μπορούσε ν’ αποδοθεί.4-6 Τα
κριτήρια για τη διάγνωση της CIN παρουσιάζονται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1. Κριτήρια διάγνωσης CIN 4-6
1. Αριθμός κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων<2500/μl αίματος , σε 4 διαδοχικές γενικές
αίματος γενόμενες στους τελευταίους 3 μήνες
2. Αποκλεισμός κυκλικής ή οικογενούς ουδετεροπενίας μετά από κατάλληλο έλεγχο
3. Αποκλεισμός υποκείμενης νόσου, με γνωστή αιτιολογική συσχέτιση με ουδετεροπενία,
μετά από κλινικό, παρακλινικό και απεικονιστικό έλεγχο
4. Απουσία έκθεσης σε ιονίζουσα ακτινοβολία, απουσία επαφής με οργανικούς διαλύτες ή
λήψης φαρμάκων ικανών να προκαλέσουν ουδετεροπενία
5. Αρνητικές δοκιμασίες για αντι-πολυμορφοπυρηνικά αντισώματα

Mε βάση τον αριθμό των κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων, στους Κρήτες
ασθενείς η ουδετεροπενία χαρακτηρίζεται ως ήπια, αν τα ουδετερόφιλα κυμαίνονται
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μεταξύ 1800-2499/μl αίματος, ενδιάμεσης βαρύτητας, αν κυμαίνονται μεταξύ 5001799/μl και σοβαρή, αν τα ουδετερόφιλα είναι λιγότερα από 500/μl αίματος.
Η συχνότητα της CIN στην Κρήτη εκτιμάται σε 1,67%.4,7 H νόσος είναι
συχνότερη στις γυναίκες (♀:♂= 5:1) αφορά, κυρίως, ατόμα μέσης ηλικίας (σχήμα 1)
και εμφανίζει HLA τάξης ΙΙ γενετική προδιάθεση, όπως φαίνεται από την αυξημένη

% ασθενών

συχνότητα του απλότυπου HLA-DRB1*1302. 2,4,7-9
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Ηλικιακές Ομάδες
Σχήμα 1. Ηλικιακή κατανομή ασθενών με CIN

Η διάγνωση της CIN γίνεται κατά κανόνα τυχαία, κατά τη διενέργεια γενικής
αίματος στα πλαίσια διερεύνησης κάποιου -μη σχετιζόμενου με την ουδετερoπενίαπροβλήματος.4,8,10

Κλινική Εικόνα
Λοιμώξεις
Οι λοιμώξεις είναι κατά κανόνα σπάνιες με συχνότητα που εκτιμάται στο
2,07% ετησίως. Αφορούν κυρίως τη στοματική κοιλότητα, το ανώτερο αναπνευστικό,
το ουροποιητικό σύστημα και το δέρμα και συνήθως υποχωρούν εύκολα μετά από
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χορήγηση G-CSF (granulocyte colony-stimulating factor).4,8,10 Ως προδιαθεσικοί
παράγοντες για ανάπτυξη βακτηριακής λοιμώξεως έχουν αναφερθεί η βαρύτητα της
ουδετεροπενίας, καθώς και τα επίπεδα στον ορό της ανοσοσφαιρίνης ΙgG3 και του
Fcγ-ΙΙΙ.10

Σπληνομεγαλία
Σπληνομεγαλία διαπιστώνεται σπάνια κατά τη φυσική εξέταση, ωστόσο
αυξημένος όγκος σπληνός τεκμηριώνεται -με υπερηχοτομογραφία- στους μισούς
περίπου ασθενείς.4, 11

Οστεοπενία-Οστεοπώρωση
Παρά το ότι η CIN διαδράμει κατά κανόνα ασυμπτωματική, 38% των Κρητών
ασθενών παραπονείται για διάχυτα οστικά άλγη.4 Σε μια μελέτη 45 πασχόντων από
CIN, οστεοπενία διαγνώσθηκε στο 44% και οστεοπόρωση στο 16% των ασθενών, με
βάση τα προταθέντα κριτήρια της WHO.12 Διαπιστώθηκαν επίσης διαταραχές στους
δείκτες οστικού μεταβολισμού, συμπεριλαμβανομένων της οστεοκαλσίνης και του Ντελοπεπτιδίου στα ούρα οι τιμές των οποίων συσχετίζοντο αρνητικά με την αυξημένη
συγκέντρωση του TNF-α στον ορό (Tumor Necrosis Factor-alpha, παράγων
νέκρωσης των όγκων-α).12 Δοθέντος ότι ο ΤNF-α είναι μία κυτταροκίνη που
συνδέεται με την οστική απορρόφηση υποστηρίχθηκε ότι οι διαταραχές του οστικού
μεταβολισμού θα μπορούσαν να σχετίζονται με τα αυξημένα επίπεδα της
κυτταροκίνης, όπως αυτά ανιχνεύονται τόσο στον ορό όσο και στο μικροπεριβάλλον
του μυελού των οστών.12 Σε μία μεταγενέστερη μελέτη χορηγήθηκε αλεντρονάτη,
ένα διφωσφονικό που αποτελεί γνωστό αναστολέα των οστεοκλαστών, σε ασθενείς
με CIN και οστεοπόρωση ή οστεοπενία.13 Ως αναμένετο διαπιστώθηκε βελτίωση της
οστικής πυκνότητας και των δεικτών οστικού μεταβολισμού, αλλά και απρόβλεπτη
αύξηση του αριθμού των κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων (σχήμα 2). Η αλεντρονάτη
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επέφερε επίσης μείωση στα επίπεδα του TNFα (σχήμα 2) και η μείωση αυτή
συσχετίζοντο αρνητικά με τη βελτίωση των δεικτών οστικού μεταβολισμού και
οστικής πυκνότητας και θετικά με την αύξηση των ουδετερόφιλων.13

Σχήμα 2. Επίδραση της αλεντρονάτης στα επίπεδα του TNF-α και στον αριθμό των
κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων.13

Με βάση τα ευρήματα αυτά υποστηρίχθηκε ότι η αλεντρονάτη είναι
αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της σχετιζόμενης με CIN οστεοπενίας και
οστεοπόρωσης και ότι αυτή η ευεργετική της δράση θα μπορούσε ν΄αποδοθεί,
τουλάχιστον εν μέρει, στην γνωστή ιδιότητα της να αναστέλει την παραγωγή TNFα
από τα κύτταρα του μονοκυτταρικού/μακροφαγικού συστήματος στο οποίο
συγκαταλέγονται και οι οστεοκλάστες.13

Πρόγνωση
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Στην πλειοψηφία των ασθενών με CIN η ουδετεροπενία ακολουθεί μία μακρά
και καλοήθη πορεία, αποτελώντας σταθερό εύρημα για πολλά χρόνια και ενίοτε
εφ'όρου ζωής.2,4,8 Επίσης έχουν αναφερθεί και μεμονωμένες περιπτώσεις αυτόματης
αποκατάστασης του αριθμού των ουδετερόφιλων.2,4
Πάντως από το 1999 και εξής, έχουν περιγραφεί 6 ασθενείς με CIN οι οποίοι
ανέπτυξαν οξεία μυελογενή λευχαιμία 3-30 χρόνια μετά τη διάγνωση της
ουδετεροπενίας.14-17 Σε έναν μάλιστα ασθενή εξ αυτών η εμφάνιση της οξείας
μυελογενούς λευχαιμίας συνδυάστηκε με την ανίχνευση μίας σημειακής μεταλλαγής
στο εξωκυττάριο τμήμα του υποδοχέα του G-CSF (έλλειψη μίας γουανίνης μεταξύ
νουκλεοτιδίων 2044-2047) αποτέλεσμα της οποίας ήταν η δημιουργία μίας
μεταλλαγμένης πρωτεΐνης από την οποία έχουν αφαιρεθεί 36 αμινοξέα.16

Ευρήματα από το αίμα και τον μυελό των οστών
H CIN είναι δυνατό να εμφανισθεί είτε ως μεμονωμένη ουδετεροπενία, είτε
ως ουδετεροπενία συνδυαζόμενη με αναιμία και/ή θρομβοπενία.2 Επιπλέον έχει
αναφερθεί λεμφοπενία και μονοκυτταροπενία.4, 18-21

Ουδετεροπενία
Η

αιτιοπαθογένεια

της

ουδετεροπενίας

δεν

έχει

ακόμα

πλήρως

αποσαφηνισθεί. Από παθοφυσιολογικής σκοπιάς, πάντως, δύο είναι τα πιθανά
ενδεχόμενα:
α) ελαττωμένη παραγωγή ουδετερόφιλων στο μυελό των οστών ή/και
β) απώλεια των κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων λόγω αυξημένης προσκόλλησής τους στο αγγειακό ενδοθήλιο ή/και λόγω αυξημένης εξόδου αυτών στους
ιστούς π.χ. σε θέσεις φλεγμονής. 4
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Από τη μελέτη των Κρητών ασθενών με CIN δεν προκύπτουν δεδομένα που
να υποστηρίζουν αυξημένη προσκόλληση ουδετερόφιλων στο ενδοθήλιο, αφού η
δοκιμασία της ενδοφλέβιας χορήγησης υδροκορτιζόνης δεν είχε ως αποτέλεσμα
σημαντική αύξηση του αριθμού των κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων [μη
δημοσιευμένες πληροφορίες]
Αντιθέτως, όπως θα αναφερθεί και στη συνέχεια, υπάρχουν αρκετές ενδείξεις
μειωμένης παραγωγής ουδετερόφιλων

στο μυελό των οστών ασθενών με

υποπλαστικού τύπου CIN, τη συχνότερη μορφή της νόσου στους ενήλικες, και
αρνητική δοκιμασία αντι-πολυμoρφοπυρηνικών αντισωμάτων.22,23

Μορφολογία της κοκκιώδους σειράς στο μυελό των οστών
Η κοκκκιώδης σειρά στο μυελό των οστών με CIN είχε παλιότερα
χαρακτηρισθεί ως υπερπλαστική, υποπλαστική ή ακόμα και φυσιολογική.24 Τα
αντικρουόμενα αυτά ευρήματα αποδίδονται πιθανότατα στην ετερογένεια των
ουδετεροπενικών ασθενών που μελετήθηκαν, αφού μεταξύ αυτών συγκαταλέγοντo
και πάσχοντες από μυελοδυσπλασία, καθώς και περιπτώσεις ανοσολογικού τύπου
ουδετεροπενίας.
Στους Κρήτες ασθενείς με CIN η κοκκιώδης σειρά χαρακτηρίζεται ως
υποπλαστική στο 80% των ατόμων με ουδετερόφιλα<1800/μl (σχήμα 3Β, 3Γ)).4,25 Η
κοκκιώδης σειρά υπολείπεται σε σχέση με την ερυθρά και εμφανίζει χαρακτηριστική
στροφή προς τ’ αριστερά, που συνίσταται σε αύξηση του διαμερίσματος των
πολλαπλασιαζόμενων κοκκιοκυττάρων (βλαστικά κύτταρα, προμυελοκύτταρα και
μυελοκύτταρα) και ελάττωση τους διαμερίσματος των ωριμαζόντων κοκκιοκυττάρων
(μεταμυελοκύτταρα, ραβδοπύρηνα και ουδετερόφιλα) (σχήματα 3Α, 3Β).
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Α.
Βλάστης

CD34
CD33
CD15

+
+
+

Προμυελοκύτταρο

+
+

Μυελοκύτταρο

+
+

Μεταμυελοκύτταρο

±
+

Ραβδοπύρηνο

Ουδετερόφιλο

+

+

Β.

Γ.

Σχήμα 3 A. Στάδια διαφροποίησης της κοκκιώδους σειράς. Σημειώνεται η έκφραση (+) ή μη (-) των
αντιγόνων επιφανείας CD34, CD33 κατά την ωρίμανση της κοκκιώδους σειράς. Β.Επίχρισμα μυελού από
ασθενή με CIN, όπου φαίνεται η ήπια υποπλασία της κοκκιώδους σειράς, η οποία αφορά κυρίως το
διαμέρισμα των ωριμαζόντων κοκκιοκυττάρων (EΠαπαδάκη). Γ.Επίχρισμα μυελού από φυσιολογικό
μάρτυρα.

Η ελάττωση του διαμερίσματος αυτού αποδίδεται στη γρήγορη «διάβαση»
των κυττάρων προς την περιφέρεια, ως απάντηση στην ουδετεροπενία, ενώ η αύξηση
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του διαμερίσματος των πολλαπλασιαζόμενων κοκκιοκυττάρων αντιπροσωπεύει –
πιθανότατα- μία προσπάθεια αντιρρόπησης του μυελού στην ελάττωση των
ωριμαζόντων κοκκιοκυττάρων.4,25 Αντιρρόπηση, που ωστόσο δεν είναι επαρκής,
λόγω της περιορισμένης παροχής μυελοβλαστών, από το επίσης ελαττωμένο
διαμέρισμα των προγονικών κοκκιοκυτταρικών προβαθμίδων, όπως θα αναφερθεί εν’
συνεχεία 4,22,23,25

Προβαθμίδες της κοκκιώδους σειράς στο μυελό των οστών.
Ο ρόλος του αιμοποιητικού μικροπεριβάλλοντος
Μελέτες από το εργαστήριό μας έχουν δείξει ότι η διαταραχή στην
κοκκιοποίησης στους πάσχοντες με CIN σχετίζεται με το μειωμένο αριθμό των
CD34+/CD33+ μυελικών προγονικών αιμοποιητικών προβαθμίδων (σχήμα 3), καθώς
και των προγονικών κοκκιοκυτταρικών προβαθμίδων (CFU-G), συνεπεία της
αυξημένης απόπτωσης στο συγκεκριμένο κυτταρικό διαμέρισμα.22 Ειδικότερα,
βρέθηκε ότι τα CD34+/CD33+ κύτταρα των πασχόντων με CIN εμφανίζουν
σημαντικά αυξημένη έκφραση του αντιγόνου Fas, ενός διαμεμβρανικού υποδοχέα
θανάτου (death receptor), σε σχέση με υγιείς μάρτυρες και ότι η απόπτωση είναι
σαφώς μεγαλύτερη στον πληθυσμό των Fas+ κυττάρων, σε σύγκριση με τα Fasκύτταρα.22 Υποστηρίχθηκε, λοιπόν, ότι η υπερέκφραση του Fas ενέχεται άμεσα στην
-μέσω απόπτωσης- εξάλειψη των συγκεκριμένων κοκκιοκυτταρικών προβαθμίδων
των ασθενών. Την ορθότητα της υπόθεσης αυτής ενισχύει και η παρατήρηση ότι δεν
ανευρέθη αύξηση της έκφρασης του Fas στους κυτταρικούς πληθυσμούς, στους
οποίους η απόπτωση ήταν φυσιολογική, δηλαδή στα περισσότερο άωρα
CD34+/CD33- κύτταρα, που αντιστοιχούν στις προγονικές αιμοποιητικές προβαθμίδες
(stem cells), καθώς και στα ενδιάμεσες CD34-/CD33+ και ώριμες CD33-/CD15+
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προβαθμίδες της κοκκιώδους σειράς, καθώς και στα ουδετερόφιλα του περιφερικού
αίματος (σχήμα 3).22
Επιπλέον, στους ασθενείς με CIN ανιχνεύθηκε αυξημένη έκφραση του TNFα
στα υπερκείμενα μακρόχρονων κυτταρικών καλλιεργειών. Παράλληλα, οι επιμέρους
τιμές της κυτταροκίνης συσχετίζοντo θετικά με το ποσοστό των Fas+ καθώς και των
αποπτωτικών CD34+ κυττάρων.22 Επίσης, στα κύτταρα του στρώματος στο μυελό
των πασχόντων βρέθηκε παθολογική έκφραση της IFN-γ, καθώς και του συνδέτη του
Fas (Fas ligand, FasL).22
Είναι αξιοσημείωτο ότι τα κύτταρα του στρώματος από ασθενείς με CIN ήσαν
ανίκανα να υποστηρίξουν τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση CD34+
προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων προερχόμενων από φυσιολογικούς μάρτυρες,
Το γεγονός αυτό συνηγορεί υπέρ ενός ανασταλτικού ρόλου του αιμοποιητικού
μικροπεριβάλλλοντος στη μυελοποίηση, στους ασθενείς με CIN.22
Είναι γνωστό ότι τόσο ο TNFα όσο και η IFNγ μπορούν να επάγουν το
αντιγόνο Fas στις αιμοποιητικές προβαθμίδες.26 Επομένως, το μικροπεριβάλλον του
μυελού των οστών -στο οποίο ανιχνεύονται αυτές προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες
καθώς και ο FasL- θα μπορούσε, κατά έναν τρόπο, να εμπλέκεται στην αποπτωτική
εξέλειψη των κοκιοκκυτταρικών προβαθμίδων, μέσω επαγωγής της έκφρασης του
Fas.22
Ο προσδιορισμός των κυττάρων που παράγουν ΙFNγ και FasL στο
αιμοποιητικό περιβάλλον των ασθενών με CIN, αποτέλεσε αντικείμενο μίας
μεταγενέστερης μελέτης από το εργαστήριό μας.23 Δεδομένου ότι οι κυτταροκίνες
αυτές παράγονται τόσο από ενεργοποιημένα T-λεμφοκύτταρα, όσο και από
μονοκύτταρα/μακροφάγα μετά από ενεργοποίηση, τα πειράματα διεξήχθησαν
ξεχωριστά σε κεκαθαρμένους πληθυσμούς CD3+ και CD14+ κυττάρων ληφθέντων
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από μυελικά μονοπύρηνα ή από στρώματα μακρόχρονων μυελικών καλλιεργειών.
Έκφραση ΙFNγ ή FasL δεν διαπιστώθηκε στα κλάσμα CD14+ κυττάρων (μακροφάγα)
ενώ αντίθετα διαπιστώθηκε στον πληθυσμό των CD3+ κυττάρων, γεγονός που
συνηγορεί υπέρ της ύπαρξης ενεργοποιημένων Τ λεμφοκυττάρων, τόσο στα
αιμοποιητικό μικροπεριβάλλον, όσο και στο κλάσμα των μυελικών μονοπύρηνων. Η
υπόθεση αυτή υποστηρίζεται περαιτέρω και από την κυτταρομετρική ανάλυση η
οποία κατέδειξε την παρουσία αυξημένου ποσοστού Τ–λεμφοκυττάρων, τα οποία
φέρουν δείκτες διέγερσης (CD25+,CD38+,CD69+,Fas+,HLA-DR+) στο μυελό των
ασθενών.23
Προκειμένου να διερευνηθεί αν τα ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα
διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στη παθογένεια της CIN, έγιναν πειράματα
συγκαλλλιέργειας Τ-λεμφοκυττάρων ασθενών, με αυτόλογα CD34+ κύτταρα ή
CD34+ κύτταρα προερχόμενα από υγιείς μάρτυρες.23 Και στις δύο περιπτώσεις
σημειώθηκε αναστολή του πολλαπλασιασμού και της διαφοροποίησης των
κοκκιοκυτταρικών προβαθμίδων, γεγονός που συνηγορεί υπέρ μυελοκατασταλτικής
δράσης των Τ-λεμφοκυττάρων στη CIN.
Με βάση τα παραπάνω υποστηρίζεται ότι η διαταραχή της κοκκιοποίησης στη
CIN οφείλεται –τουλάχιστον εν μέρει- στην ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων
που λαμβάνει χώρα στο μυελό των πασχόντων. Τα κύτταρα αυτά παράγουν αυξημένα
ποσά ανασταλτικών κυτταροκινών και προαποπτωτικών μορίων, με επακόλουθη την
Fas-διαμεσολαβούμενη

απόπτωση

των

CD34+/CD33+

κοκκιοκυτταρικών

προβαθμίδων.23 Φαίνεται, λοιπόν, ότι η CIN παρουσιάζει αλληλοεπικαλυπτόμενα
χαρακηριστικά

με

ορισμένα

σύνδρομα

μυελικής

ανεπάρκειας,

στα

οποία

ανοσοπαθογενετικοί μηχανισμοί εμπλέκονται στην -μέσω απόπτωσης- ελάττωση των
αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων κατά έμμεσο ή άμεσο τρόπο.27
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Προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο τα ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα στο
μυελό των ασθενών με CIN αποτελούν προϊόν κλωνικής έκπτυξης, μελετώνται οι
επιμέρους μεταβλητές περιοχές της β αλυσίδας του υποδοχέα των Τ-λεμφοκυττάρων
(TCR) με κυτταρομετρία ροής και αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR). Μέχρι
στιγμής, επί συνόλου 49 ασθενών το 74,6% αυτών παρουσιάζει προέχοντες Vβ
κλώνους, στο αίμα, με συχνότερους τους Vβ12 και Vβ16 (σχήμα 4).28 Κατ’ αναλογία
με τα ευρήματα στο αίμα, ποσοστό 70% των ασθενών με CIN παρουσιάζει
πρόεχοντες Τ-κλώνους και στο μυελό των οστών, με συχνότερο τον Vβ16. Aντίθετα,
κανείς ασθενής δεν εμφανίζει TCR-Vβ κλωνική έκπτυξη, είτε στο αίμα είτε στο
μυελό των οστών, στη ανάλυση με PCR.28 Τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν
περαιτέρω τον ρόλο του ανοσολογικού συστήματος στη CIN. Επί του παρόντος,
διενεργείται έλεγχος της CDR3 περιοχής με sequencing, έτσι ώστε να καθορισθούν
τυγχόν ειδικές αντιγονο-εξαρτώμενες Τ-κυτταρικές απαντήσεις στους ασθενείς με
CIN.

14
12
10
NORMALS

8

CIN # 27

6
4
2

Vb4

Vb13.2

Vb22

Vb7.2

Vb11

Vb1
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Vb23
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Vb21.3

Vb12

Vb5.2

Vb13.6

Vb8

Vb13.1
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Vb5.1
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Vb16

Vb7.1
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Vb5.3
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VβVrepertoire
TCR
analysis
β reperoireanalysis

Σχήμα 4.Ανάλυση των μεταβλητών περιοχών της β αλυσίδας του ΤCR στο αίμα ασθενούς με
CIN (κόκκινα ραβδογράμματα) και υγιούς μάρτυρα (πορτοκαλί ραβδογράμματα).
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Διαλυτά μόρια προσκόλλησης στον ορό των πασχόντων και
αυξημένη έξοδο ουδετερόφιλων στους ιστούς.
Παράλληλα προς τη μυελική ανεπάρκεια που χαρακτηρίζει τη CIN υπάρχουν
αρκετά δεδομένα που υποστηρίζουν ότι στους πάσχοντες είναι δυνατό να συνυπάρχει
και απώλεια των κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων, λόγω αυξημένης εξόδου αυτών
στους ιστούς.4,5,120
Ειδικότερα, οι ασθενείς με CIN παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα στον ορό
διαλυτής Ε-selectin, διαλυτού ICAM (sICAM-soluble intercellular adhesion
molecule)

και

διαλυτού

VCAM

(sVCAM-soluble

vascular

cell

adhesion

molecule).5,20 Μάλιστα οι παρατηρούμενες τιμές των πρετεϊνών αυτών συσχετίζονται
ισχυρά με το βαθμό της ουδετεροπενίας, καθώς και με τα αυξημένα επίπεδα της IL1β και του TNF-α στον ορό μόρια, των δύο δηλαδή κυρίων ενεργοποιητών των
ενδοθηλιακών κυττάρων.5,20 Επιπλέον, οι συγκεντρώσεις των προαναφερθέντων
μορίων προσκόλλησης συσχετίζονται θετικά και με τα αυξημένα επίπεδα της IL-8
στον ορό, η οποία λειτουργεί ως χημειοτακτικός παράγονας για τα ουδετερόφιλα.5 Ως
εκ τούτου, οι ασθενείς με CIN φαίνεται ότι έχουν ενεργοποιημένο ενδοθήλιο, το
οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε να ενέχεται στην ουδετεροπενία, επάγοντας την
έξοδο πολυμορφοπύρηνων στους ιστούς.4,5,20

Διαταραχές των λεμφοκυττάρων στο αίμα και το μυελό των
οστών
Τo 37% των Κρητών ασθενών με CIN παρουσιάζουν αριθμό λεμφοκυττάρων
<1500/μl αίματος, γεγονός που οφείλεται στη σημαντική μείωση του αριθμού των Τ
και λιγότερο των ΝΚ κυττάρων.4,18,19 Η ελάττωση του αριθμού των Τλεμφοκυττάρων αφορά τόσο τα CD4+, όσο και τα CD8+ κύτταρα και αντικατοπτρίζει
τη μείωση των μνημονικών CD45RO+ Τ λεμφοκυττάρων, αλλά όχι και των
ανοσολογικά παρθένων CD45RΑ+ τοιούτων.4,18
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Όπως προαναφέρθηκε και ο αριθμός των ΝΚ κυττάρων είναι μειωμένος στους
ασθενείς με CIN και μάλιστα συσχετίζεται αρνητικά με τη βαρύτητα της
ουδετεροπενίας.

Δεν

παρατηρήθηκε

διαφορά

ως

προς

το

ποσοστό

των

κυκλοφορούντων Β λεμφοκυττάρων μεταξύ ασθενών και υγιών μαρτύρων.4,18
Μορφολογικά, στο μυελό των οστών το ποσοστό των λεμφοκυττάρων
βρίσκεται εντός φυσιολογικών ορίων ή είναι ελαφρώς αυξημένο, ενώ σημαντικά
αυξημένη είναι η αναλογία των πλασματοκυττάρων.4,25 Η κυτταρομετρική ανάλυση
των λεμφοκυττάρων του μυελού έδειξε ότι τα ποσοστό των Τ λεμφοκυττάρων ήταν
σημαντικά αυξημένο στους ασθενείς και η αύξηση αυτή αφορούσε τόσο τα CD4+ όσο
και τα CD8+ κύτταρα.23 Επιπλέον, τόσο στο μυελό των οστών όσο και στο αίμα, των
πασχόντων παρατηρήθηκε αυξημένη αναλογία ενεργοποιημένων T λεμφοκυττάρων
(CD25+,CD38+,CD69+,Fas+,HLA-DR+) ενώ τα ποσοστά των ΝΚ και των CD57+
κυττάρων δε διέφεραν από τα αντίστοιχα των υγιών μαρτύρων.23

Μονοκυτταροπενία
Το 36% των Κρητών ασθενών με CIN παρουσιάζουν αριθμό μονοκυττάρων
<250/μl αίματος και μάλιστα ο αριθμός αυτός συσχετίζεται αρνητικά με τη βαρύτητα
της ουδετεροπενίας.4

Διαταραχές των αιμοπεταλίων στο αίμα και το μυελό των
οστών
Στο σύνολό τους οι πάσχοντες με CIN παρουσιάζουν μικρότερες τιμές
αιμοπεταλίων στο αίμα σε σύγκριση με τους υγιείς μάρτυρες,4,26 και στο 12,8% των
περιπτώσεων παρατηρείται θρομβοπενία, δηλαδή αριθμός αιμοπεταλίων <150000/μl
αίματος.29 Στο μυελό ο αριθμός των μεγακαρυκοκυττάρων είναι κατά κανόνα
φυσιολογικός. Ανευρίσκονται, ωστόσο, υπο-κοκκιώδη μεγακαρυοκύτταρα (σχήμα
5).4,29
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Σχήμα

5.

Μυελός

από

ασθενή

με

CIN,

όπου

φαίνονται

τα

χαρακτηριστικά

μικρομεγακαρυοκύτταρα

Οι ασθενείς με CIN εμφανίζουν ακόμα μειωμένο αριθμό

προγονικών

CD34+/CD61+ κυττάρων της μεγακαρυοκυτταρικής σειράς, μειωμένο αριθμό
μεγακαρυοκυτταρικών αποικιών (CFU-MEG), καθώς και αυξημένα επίπεδα
θρομβοποιητίνης (TPO) και TGF-β (Transforming Growth Factor β) στα υπερκείμενα
μακρόχρονων μυελικών καλλιεργειών.29 Tα ως άνω ευρήματα συμφωνούν με την
υπόθεση των Sakamaki και συν. αναφορικά με το μηχανισμό παλίνδρομης ρύθμισης
της μεγακαρυοποίησης.30 Υποστηρίζεται, δηλαδή, ότι ο TGF-β δρα ανασταλτικά στα
πρώιμα στάδια της μεγακαρυοποίησης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία υπο-κοκκιωδών
μεγακαρυοκυτάρων, συγχρόνως όμως

επάγει και την παραγωγή TPO η οποία

ευοδώνει τη μεγακαρυοκυτταρική ανάπτυξη αντιρροπώντας κατ' αυτόν τον τρόπο τη
δράση του TGF-β (σχήμα 5).30
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Σχήμα 6. H παλίνδρομη ρύθμιση της μεγακαρυοποίησης. Ο TGF-β αναστέλλει τα πρώιμα
στάδια της μεγακαρυοποίησης, συγχρόνως όμως επάγει και την παραγωγή TPO, η οποία
αντισταθμίζει τη δράση του, καθώς ευοδώνει τη μεγακαρυοκυτταρική ανάπτυξη.30

Στο σύνολο των ασθενών με CIN, ο αριθμός των ουδετερόφιλων του αίματος
σχετίζεται θετικά με εκείνον των αιμοπεταλίων, γεγονός που θα μπορούσε να
υποδηλώνει την ύπαρξη κοινού παθογενετικού μηχανισμού που διέπει τις διαταραχές
αυτές.29 Σε συμφωνία με την υπόθεση αυτή τα αυξημένα επίπεδα του TGF-β στο
μυελό των πασχόντων σχετίζονται αρνητικά με το ποσοστό των CD34+/CD33+
κυττάρων της κοκκιώδους σειράς,31,32 γεγονός που καταδεικνύει τον κεντρικό ρόλο
της συγκεκριμένης κυτταροκίνης στη CIN αλλά και στη σχετιζόμενη με αυτήν
διαταραχή της μεγακαρυοποίησης.29

Διαταραχές των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο αίμα και
το μυελό των οστών
Αναιμία έχει περιγραφεί στο 7%-48% των πασχόντων με CIN1,2 και έχει
αποδοθεί σε σιδηροπενία, σε διαταραχή στον κύκλο του σιδήρου, σε ανεπάρκεια
- 40 -

Χρονία Ιδιοπαθής ουδετεροπενία

βιταμίνης B12 ή/και φυλλικού, καθώς και σε βράχυνση του χρόνου επιβίωσης των
ερυθροκυττάρων. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, πάντως, η αιτιολογία της
παραμένει εν πολλοίς ασαφής.2,4,8,33,34
Στο σύνολό τους οι Κρήτες ασθενείς έχουν μέση τιμή αιμοσφαιρίνης
σημαντικά μικρότερη σε σύγκριση με υγιή άτομα αναλόγου ηλικίας και φύλου.34
Επιπλέον, τα επιμέρους επίπεδα αιμοσφαιρίνης συσχετίζονται θετικά με τον απόλυτο
αριθμό των κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων και αρνητικά με τις τιμές της
ερυθροποιητίνης και του TNF-α, γνωστού αναστολέα της ερυθροποίησης.34
Αναιμία -ορισθείσα ως τιμή Hgb<13,3 g/dl για τους άνδρες και Hgb<12,0 g/dl
για τις γυναίκες- ανευρίσκεται σε ποσοστό 15,5% των Κρητών ασθενών.34 Από
αυτούς 8,7% πάσχουν από σιδηροπενική αναιμία και 47,8% έχουν φυσιολογικούς ή
οριακά ελαττωμένους ερυθροκυτταρικούς δείκτες, χαμηλό σίδηρο ορού και αυξημένη
φερριτίνη, ευρήματα συμβατά με αναιμία χρονίας νόσου. Στο υπόλοιπο 43,5% η
αναιμία είναι αγνώστου παθογένειας, χαρακτηριζόμενη από φυσιολογικούς ή οριακά
ελαττωμένους ερυθροκυτταρικούς δείκτες, φυσιολογικό ή ελαττωμένο σίδηρο ορού
και

φυσιολογική

φερριτίνη.34

Εις

ότι

αφορά

στο

μυελό

των

οστών

μεγαλοβλαστοειδείς αλλοιώσεις ανευρίσκονται στο 25% των πασχόντων με CIN και
αναιμία.34

Ανοσοσφαιρίνες και αυτοαντισώματα ορού
Περίπου 20% των ασθενών με CIN παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα IgG
και/ή IgA, αλλά όχι IgM ανοσοσφαιρίνης στον ορό.32,35 Η αύξηση της IgG
ανοσοσφαιρίνης αντικατοπτρίζει πιθανώς την άνοδο της IgG1, αφού οι IgG2 και IgG4
παραμένουν αμετάβλητες, ενώ η ΙgG3 παρουσιάζει σημαντική μείωση σε σχέση με
τους υγιείς μάρτυρες.32 Το 7,14% των πασχόντων με ουδετερόφιλα <1,5 χ109/L
παρουσιάζει μονοκλωνική γαμμαπάθεια αγνώστου σημασίας.35 Στο 32,5% των
- 41 -

Χρονία Ιδιοπαθής ουδετεροπενία

Κρητών

με

CIN

ανιχνεύονται

αυξημένα

επίπεδα

κυκλοφορούντων

ανοσοσυμπλεγμάτων και τέλος στο 1/3 των ασθενών παρατηρείται τίτλος
αντιπυρηνικών αντισωμάτων ≥1/80, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους υγιείς
μάρτυρες είναι 9,5%.37

Προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες και χημοκίνες
Μελέτες στους Κρήτες ασθενείς έχουν δείξει ότι υπάρχει σαφής διαταραχή
στο δίκτυο των χημο- και κυτταροκινών.4 Πιο συγκεκριμένα, τα επίπεδα στον ορό
των IL-1β, TNF-α, διαλυτού υποδοχέα του TNF p55 (sTNF-RI), TGF-β1, ΙL-6, IL-8
και RANTES ανευρέθησαν σημαντικά αυξημένα στους πάσχοντες.4,5,20,32,37 Ανάλογη
αύξηση του TGF-β1, ΙL-6, TNF-α και G-CSF παρατηρήθηκε και στα υπερκείμενα
μακρόχρονων κυτταρικών καλλιεργειών ασθενών με CIN.4,31 Aντίθετα, τα επίπεδα
στον ορό του διαλυτού CD23 -του διαλυτού υποδοχέα της IL-2-, της ΙL-4 και της
IFN-γ δεν διέφεραν από τα αντίστοιχα των φυσιολογικών μαρτύρων. 4,37

Μοριακή μελέτη ασθενών με CIN
Το γονίδιο ELA2 εδράζεται στο βραχύ άκρο του χρωμοσώματος 19 (19p13.3)
και κωδικοποιεί για την ελαστάση των ουδετερόφιλων, μία εστεράση σερίνης που
εκφράζεται ήδη από τα πρώιμα στάδια διαφοροποίησης της κοκκιώδους σειράς.6,38
Το ένζυμο αυτό διασπά μια σειρά υποστρωμάτων, μεταξύ των οποίων
συγκαταλέγονται πρωτεΐνες του στρώματος, παράγοντες πήξης και παράγοντες του
συμπληρώματος και η δράση του αναστέλλεται από την α1-αντιθρυψίνη (AAT), μία
πρωτεΐνη οξείας φάσεως.6,38
Μεταλλαγές του γονιδίου ELA2 έχουν περιγραφεί σε πολλές περιπτώσεις
κυκλικής ουδετεροπενίας, καθώς και σοβαρής συγγενούς ουδετεροπενίας.6,39 Ο ρόλος
της ελαστάσης στην παθογένεια των συνδρόμων αυτών παραμένει ασαφής αν και
υπάρχουν ορισμένα δεδομένα σύμφωνα με τα οποία το μεταλλαγμένο ένζυμο δρα, εν
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μέρει τουλάχιστον, επάγοντας

-άμεσα ή έμμεσα- την απόπτωση στις μυελικές

προβαθμίδες της κοκκιώδους σειράς. 6,38
Mε βάση τα παραπάνω και με δεδομένο την προαναφερθείσα αυξημένη
απόπτωση στο διαμέρισμα των CD34+/CD33+ κοκκιοκυτταρικών προβαθμίδων
μελετή θηκε το γονίδιο ELA2 σε 39 ασθενείς με CIN.39 Καμία μεταλλαγή δεν
ανευρέθη, γεγονός που σημαίνει ότι η ελαστάση των ουδετερόφιλων δεν ευθύνεται,
για την αυξημένη απόπτωση στη CIN.39 Παράλληλα τα επίπεδα ελαστάσης στον ορό
των ασθενών, ήσαν πολύ ελαττωμένα σε σύγκριση με τους υγιείς μάρτυρες, γεγονός
που αντικατοπτρίζει τον χαμηλό αριθμό των ουδετερόφιλων στους ασθενείς.39
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Κεφάλαιο 2

Ερυθροποίηση

Ερυθροποίηση

Ως ερυθροποίηση ορίζεται η διαδικασία παραγωγής ερυθροκυττάρων στον
μυελό των οστών. Πρόκειται για μία αυστηρά καθορισμένη διαδοχή γενετικών
συμβάντων, που ξεκινά από τη στιγμή που το αρχέγονο πολυδύναμο αιμοποιητικό
κύτταρο δεσμεύεται προς την ερυθρά σειρά, και ολοκληρώνεται, μετά από πολλές
κυτταρικές διαιρέσεις και κύματα διαφοροποίησης, με το σχηματισμό του ώριμου
ερυθροκυττάρου.40
Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η ερυθροκυτταρική μάζα κυμαίνεται μεταξύ
στενών ορίων, γεγονός που σημαίνει ότι τα ώριμα ερυθροκύτταρα, ο χρόνος ζωής των
οποίων είναι περίπου 120 ημέρες, ανανεώνονται από τις ερυθροκυτταρικές
προβαθμίδες εις τρόπον ώστε η παραγωγή ν' αντισταθμίζει τη καταστροφή αυτών. Το
γεγονός αυτό συνηγορεί υπέρ της ύπαρξης μηχανισμών ελέγχου που διέπουν την
ερυθροποίηση. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η ερυθροποιητίνη, μία ορμόνη που
θεωρείται ως ο βασικότερος χυμικός ρυθμιστής της ερυθροποίησης.40

Δέσμευση του αρχέγονου πολυδύναμου αιμοποιητικού κυττάρου
Η πρώτη πειραματική απόδειξη της ύπαρξης, στο μυελό των οστών,
αιμοποιητικών κυττάρων ικανών ν’ αυτοανανεώνονται, αλλά και να δίδουν
απογόνους με δυνατότητα διαφοροποίησης σε ερυθροκύτταρα, κοκκιοκύτταρα και
μεγακαρυοκύτταρα, παρουσιάσθηκε το 1964.41 Τέτοια αρχέγονα πολυδύναμα
προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα απομονώθηκαν για πρώτη φορά το 1988, οπότε και
διαπιστώθηκε ότι μοιάζουν μορφολογικά προς τα μικρά άωρα λεμφοκύτταρα.42
Οι παράγοντες που καθορίζουν τη δέσμευση του αρχέγονου πολυδύναμου
αιμοποιητικού κυττάρου προς μία συγκεκριμένη οδό διαφοροποίησης παραμένουν, εν
πολλοίς, άγνωστοι. Η άποψη, ωστόσο, που επικρατεί σήμερα είναι αυτή του
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στοχαστικού μοντέλου, σύμφωνα με το οποίο η δέσμευση δε γίνεται μέσω απόκτησης
κάποιας καινούργιας γενετικής πληροφορίας, αλλά μάλλον μέσω –τυχαίουπεριορισμού του ευρέως γενετικού ρεπερτορίου του αρχέγονου αιμοποιητικού
κυττάρου προς συγκεκριμένα μονοπάτια διαφοροποίησης.43,44,45
Ανεξαρτήτως πάντως του υποκείμενου μηχανισμού, η δέσμευση του
αρχέγονου αιμοποιητικού κυττάρου αποτελεί μη αναστρέψιμο γεγονός. Από τη
στιγμή που συμβεί ξεκινά η διαδικασία της διαφοροποίησης, η οποία ολοκληρώνεται
υποχρεωτικά με το σχηματισμό –τελικά- του ωρίμου κυττάρου, που στην περίπτωση
των έμμορφων συστατικών του αίματος έχει περιορισμένο χρόνο ζωής. Ως εκ τούτου
η διαφοροποίηση είναι μία διαδικασία συνυφασμένη με τον κυτταρικό θάνατο.40

Προγονικές Ερυθροκυτταρικές Προβαθμίδες
(Erythroid Progenitors)
Τα προγονικά κύτταρα της ερυθράς σειράς δε μπορούν να μελετηθούν άμεσα
για δύο λόγους: αφ’ενός εξαιτίας της σπανιότητάς τους και αφ’ετέρου λόγω της
δυσχερούς απομόνωσής τους σε επαρκή καθαρότητα και ποσότητα Μπορούν,
ωστόσο, να αναγνωρισθούν λειτουργικά, κυρίως από την ικανότητά τους να
σχηματίζουν, in vitro, αποικίες κυττάρων που περιέχουν αιμοσφαιρίνη.46 Έτσι σε
καλλιέργεια σε ημιστερεά μέσα, έχουν ταυτοποιηθεί δύο τάξεις ερυθροκυτταρικών
προβαθμίδων:
1. οι BFU-Es (burst-forming unit erythroid) και
2. οι , ωριμότερες, CFU-Es (colony-forming unit erythroid)46

- 46 -

Ερυθροποίηση

Βurst-forming unit erythroid (BFU-E)
Οι BFU-Es ερυθροκυτταρικές προβαθμίδες ονομάζονται έτσι από την
ικανότητά τους να σχηματίζουν, in vitro, ομάδες αποικιών (erythroid bursts)
αποτελούμενες από κύτταρα περιέχοντα αιμοσφαιρίνη (εικόνα 1).

Eικόνα 1 Αποικία κυττάρων προερχόμενη από BFU-E μετά από 14 ήμερες καλλιέργειας σε
μεθυλo-κυτταρίνη

Αντιπροσωπεύουν τις πλέον άωρες ερυθροκυτταρικές προβαθμίδες. Θεωρείται
ότι πρόσκεινται στο αρχέγονο πολυδύναμο αιμοποιητικό κύτταρο λόγω του μεγέθους
τους, του μικρού ποσοστού αυτών (10-20%) που σε μία δεδομένη χρονική στιγμή
βρίσκεται στη φάση S του κυτταρικό κύκλου και τέλος, εξαιτίας της -έστω και
περιορισμένης- δυνατότητας τους για αυτοανανέωση. Επιπλέον, οι BFU-Es
διαθέτουν τα μεμβρανικά αντιγόνα των αρχέγονων αιμοποιητικών προβαθμίδων,
μπορούν να απαντούν σε συνδυασμό κυτταροκινών και τέλος έχουν μεγάλη
ικανότητα πολλαπλασιασμού.43,47,48,49
Μορφολογικά οι BFU-Es χαρακτηρίζονται ως ένα πολύ άωρο βλαστικό
κύτταρο με ελαφρώς ωοειδή, μετρίως βασεόφιλο πρωτόπλασμα με μερικά
ψευδοπόδια, λεπτή κατανομή χρωματίνης και μεγάλους πυρηνίσκους.40 Στο
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο το κύτταρο εμφανίζει άφθονο πρωτόπλασμα με
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πολυριβοσώματα και πυρήνα με συσσωματώματα ετεροχρωματίνης και εμφανή
πυρήνια.40

Πίνακας 1. Αλλαγές στα γενικά χαρακτηριστικά των κυττάρων κατά τη διαφοροποίηση των
ερυθροκυτταρικών προβαθμίδων. CFU-GEMM (ολιγοδύναμο προγονικό αιμοποιητικό
κύτταρο), CFU-granulocyte/erythrocyte/macrophage/megakaryocyte

Παρουσία κατάλληλων κυτταροκινών, όπως η ερυθροποιητίνη, αλλά και η IL3, ο GM-CSF (Granulocyte-Macrophage- Colony-Stimulating-Factor) και ο SCF
(stem cell factor), οι BFU-Es μπορούν να σχηματίσουν in vitro -μετά από 14-16
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ημέρες- συσσωματώματα αποικιών που περιέχουν 30000-40000 κύτταρα (εικόνα
1).40,43,48,50
Οι BFU-Es μπορούν να θεωρηθούν ως προγονικές προβαθμίδες των CFU-Es,
δοθέντος ότι μετά από 6-7 ημέρες καλλιέργειας σχηματίζουν κύτταρα τα οποία έχουν
όλα τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των τελευταίων, όπως θ’ αναφερθεί στη
συνέχεια.47,49,50 Η συγκέντρωση των BFU-Es στον άνθρωπο υπολογίζεται σε 1050/105 εμπύρηνα κύτταρα στον μυελό των οστών και σε αντίθεση με τα CFU-Es
ανιχνεύονται στο περιφερικό αίμα σε συγκέντρωση 0,02-0,05% μονοπύρηνων
κυττάρων.51,52
Είναι ενδιαφέρον ότι τα πρώιμα στάδια της ερυθροποίησης, δηλαδή ο
σχηματισμός των BFU-Es, αλλά και των CFU-Es, δεν φαίνεται να είναι εξαρτημένα
από την ερυθροποιητίνη.53-55 Επιπλέον, η ορμόνη δε μοιάζει να είναι απαραίτητη ούτε
και για τα αρχικά στάδια πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης των BFU-Es, σε
αντίθεση με την ΙL-3, που είναι εντελώς αναγκαία για την επιβίωση τους.54,55 Το ότι
οι πρώιμες BFU-Es δεν απαντούν στην ερυθροποιητίνη αποδίδεται στο ότι έχουν
λίγους ή/και καθόλου υποδοχείς της ορμόνης στην επιφάνειά τους, όπως θα
αναφερθεί διεξοδικά εν συνεχεία.40,43,54,56

Colony-Forming Unit Erythroid (CFU-E)
Όπως ήδη ελέχθη, οι CFU-Es ερυθροκυτταρικές προβαθμίδες είναι
περισσότερο διαφοροποιημένες από τις BFU-Es και συγγενεύουν με τον
προερυθροβλάστη (εικόνα 2), το πρώτο μορφολογικά αναγνωρίσιμο πρόδρομο
κύτταρο της ερυθράς σειράς στο μυελό των οστών. 40,43,53,57
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Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση των διαφόρων σταδίων της ερυθροκυτταρικής διαφοροποίησης.

Σε αντίθεση με τις BFU-Es, oι CFU-Es έχουν μικρή ικανότητα
πολλαπλασιασμού, δεν έχουν ικανότητα αυτοανανέωσης και η πλειοψηφία τους
βρίσκεται σε φάση ενεργού σύνθεσης DNA (S-φάση). Δεν ανιχνεύονται στην
κυκλοφορία, και ο αριθμός τους στον άνθρωπο κυμαίνεται μεταξύ 50-400/105 μη
προσκολλημένων εμπύρηνων κυττάρων μυελού.40,43,50 Κατ’ αντιδιαστολή με τις
BFU-Es οι CFU-Es δεν εξαρτώνται από την IL-3, ενώ εξαρτώνται απόλυτα από την
ερυθροποιητίνη, υπό την επίδραση χαμηλών συγκεντρώσεων της οποίας σχηματίζουν
in vitro αποικίες 8-32 κυττάρων, που περιέχουν Ηgb, την 5η-8η ημέρα καλλιέργειας
(εικόνα 3).40,43,58-60
Μορφολογικά οι CFU-Es ομοιάζουν με άωρα κύτταρα με λεπτή κατανομή
χρωματίνης, εμφανή πυρηνίσκο, υψηλή σχέση πυρήνα:πρωτοπλάσματος και
βασεόφιλο κυτταρόπλασμα με ψευδοπόδια.40,53 Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο το
κύτταρο απεικονίζεται ως βλάστης με διάσπαρτη χρωματίνη, καλά σχηματισμένο
πυρηνίσκο και πρωτόπλασμα χωρίς κοκκία, που περιέχει ομάδες μιτοχονδρίων και
πινοκυτταρικά κυστίδια 40,53
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Eικόνα 3. Αποικία κυττάρων προερχόμενη από CFU-E μετά από 7-ήμερη καλλιέργεια σε
μεθυλo-κυτταρίνη

Οι CFU-Es αποτελούν τις πλέον ευαίσθητες ερυθροκυτταρικές προβαθμίδες
στην ερυθροποιητίνη, ενδεχομένως επειδή διαθέτουν τον μεγαλύτερο αριθμό
υποδοχέων της ορμόνης στην επιφάνειά τους, σε σχέση με τα άλλα κύτταρα της
ερυθράς σειράς.40,43,54,56 Αν και η ορμόνη δεν είναι απαραίτητη in vivo ή in vitro για
τη δημιουργία CFU-Εs, είναι εντούτοις τεκμηριωμένο ότι ο πολλαπλασιασμός και
διαφοροποίηση των κυττάρων είναι απόλυτα εξαρτημένα από την ερυθροποιητίνη.55
Παράλληλα, η ερυθροποιητίνη φαίνεται ότι διαδραματίζει βασικό ρόλο στη
διατήρηση της βιωσιμότητας των CFU-Es, δοθέντος ότι απουσία αυτής, οι
συγκεκριμένες ερυθροκυτταρικές προβαθμίδες υπόκεινται σε απόπτωση.53-55,61

Ερυθροκυταρικές Προβαθμίδες (Εrythroid Precursors)
To πρώτο μορφολογικά αναγνωρίσιμο κύτταρο της ερυθράς σειράς στον
μυελό των οστών είναι ο προερυθροβλάστης.40,43 Με τη χρωστική Romanowsky
εμφανίζεται ως ένα μεγάλο κύτταρο με βαθύ μπλε κυτταρόπλασμα, κεντρικό πυρήνα
που καταλαμβάνει το 80% του κυττάρου, με πυρήνια και μικρά συσσωματώματα
χρωματίνης. To κύτταρο αυτό μετά από διαδοχικές διαιρέσεις δίδει γένεση σε
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προοδευτικά

ωριμότερους

ερυθροβλάστες:

τους

βασεόφιλους,

τους

πολυχρωματόφιλους και τέλος τους νορμόχρωμους ερυθροβλάστες κατά σειρά.
(εικόνα 4).40,43

Εικόνα 4. Από τον προερυθροβλάστη στο ώριμο ερυθροκύταρο

Προϊούσης της ωρίμανσης, οι ερυθροκυτταρικές προβαθμίδες καθίστανται
ολοένα και μικρότερες. (εικόνα 5) και το αρχικά βασεόφιλο πρωτόπλασμα δίδει
προοδευτικά τη θέση του σε οξύφιλο, γεγονός που οφείλεται –αφενός- στη μείωση
του ριβοσωμικού RNA (αλλά και του συνολικού RNA του κυττάρoυ) και αφετέρου
στην αύξηση της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης (εικόνες 4,5).40,43 Συγχρόνως, η
χρωματίνη γίνεται ολοένα και πιο πυκνή, τα πυρήνια εξαφανίζονται και ο πυρήνας
συρρικνώνεται, για ν’ αποβληθεί εν τέλει στο στάδιο του ορθόχρωμου ερυθροβλάστη
(εικόνα 4).40,43
Το κύτταρο καλείται τότε δικτυοερυθροκύτταρο και αφού παραμείνει για
μερικές ημέρες στο μυελό των οστών, απελευθερώνεται εν συνεχεία στην
κυκλοφορία όπου κατακρατείται στον σπλήνα για 1-2 ημέρες, χάνοντας τελείως το
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ριβοσωμικό RNA, για να σχηματίσει τελικά το ώριμο ερυθροκύτταρο δίκην
αμφίκοιλου δίσκου. (εικόνα 4).40,43

Εικόνα 5. Γεγονότα κατά την ωρίμανση και διαφοροποίηση των πρόδρομων κυττάρων της ερυθράς
σειράς
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Κατά την ωρίμανση των ερυθροκυτταρικών προβαθμίδων λαμβάνουν χώρα 35 κυτταρικές διαιρέσεις, έτσι ώστε από

έναν προερυθροβλάστη να προκύπτουν

θεωρητικά 8-32 ώριμα ερυθροκύτταρα σε 1 εβδομάδα. Στην περίπτωση, πάντως, που
υπάρχει άμεση ανάγκη για αυξημένη παραγωγή ερυθροκυττάρων, ο χρόνος αυτός
μπορεί να μειωθεί, είτε μέσω ελάττωσης του διαστήματος μεταξύ των κυτταρικών
διαιρέσεων, είτε μέσω παράκαμψης μίας κυτταρικής διαίρεσης.40,43

Ερυθροποιητίνη
Η ερυθροποιητίνη είναι μία γλυκοπρωτεΐνη 34kd περίπου, της οποίας
το γονίδιο εδράζεται στο χρωμόσωμα 7 (7 pter-q22).40,62 To γονίδιο έχει συνολικό
μέγεθος 5,4 kb, αποτελείται από 4 ιντρόνια και 5 εξόνια και κωδικοποιεί για ένα
πολυπεπτίδιο 193 αμινοξέα (εικόνα 6).63 Aπό το πρόδρομο αυτό πολυπεπτίδιο
αποκόπτονται, με μετα-μεταφραστική τροποποίηση 27 αμινοξέα -η οδηγός
αλληλουχία- καθώς και η αργινίνη στο καρβοξυτελικό άκρο (εικόνα 7), με
αποτέλεσμα η κυκλοφορούσα στο αίμα ορμόνη ν’ αποτελείται εν τέλει από 165
αμινοξέα.40,62

Εικόνα 6. Δομή του ανθρωπίνου γονιδίου της ερυθροποιητίνης. Με παραλληλόγραμμα
σημειώνονται τα εξόνια. Οι σκιάσεις εντός των παραλληλόγραμμων αντιστοιχούν στις
μεταφραζόμενες περιοχές των εξονίων.63

Η ενδογενής ερυθροποιητίνη περιέχει υδατάνθρακες σε ποσοστό 30%, ενώ η
ανασυνδυασμένη μορφή της ορμόνης -με την οποία έχουν γίνει και οι περισσότερες
μελέτες- σε ποσοστό περίπου 40%.40,62 Η σύνδεση των υδατανθράκων στην
ερυθροποιητίνη γίνεται μέσω 3 θέσεων Ν- (αμινοξέα 24,38 και 83), καθώς και 1
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θέσης Ο-γλυκοζυλίωσης (αμινοξύ 126) (εικόνα 7). Οι θέσεις αυτές είναι κρίσιμες για
τη λειτουργία της ορμόνης, δοθέντος ότι η μη γλυκοζυλιωμένη ερυθροποιητίνη δεν
έχει καμία απολύτως in vivo δράση, γεγονός που αποδίδεται -εν μέρει- στην ταχεία
κάθαρση της από το ήπαρ.62,64

Εικόνα 7. Η πρωτοταγής δομη της ερυθροποιητίνης.62

Στο μόριο της ερυθροποιητίνης περιέχονται ακόμα και 4 κυστεΐνες οι οποίες
συνδέονται ανά δύο με δισουλφιδικούς δεσμούς (αμινοξέα 7 και 161, 29 και 33)
(εικόνα 7). Διάσπαση των δισουλφιδικών αυτών δεσμών αυτών έχει ως αποτέλεσμα
σημαντική μείωση της δραστικότητας της ορμόνης.40,62

Θέσεις και ρύθμιση της παραγωγής ερυθροποιητίνης
Στους ενήλικες η κύρια θέση παραγωγής ευθροποιητίνης είναι οι νεφροί.και
συγκεκριμένα κύτταρα του διάμεσου ιστού, περισωληναριακά, κυρίως στην έσω
επιφάνεια του φλοιού και στην έξω επιφάνεια του μυελού.61 Σε πολύ μικρότερο
βαθμό ερυθροποιητίνη παράγεται και στο ήπαρ, από ηπατοκύτταρα, καθώς και από
κύτταρα του Ito.65,66 Κατά την εμβρυική ζωή, πάντως, το ήπαρ αποτελεί το βασικό
όργανο σύνθεσης της ορμόνης. Οι νεφροί αναλαμβάνουν προοδευτικά από την 120η-
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140η ημέρα της κύησης, ενώ από την 40η ημέρα μετά τη γέννηση επωμίζονται το
βασικό ρόλο στην παραγωγή της ερυθροποιητίνης.62 Χαμηλού βαθμού έκφραση της
ορμόνης έχει ανιχνευθεί επίσης και σε άλλους ιστούς, όπως στους νευρώνες και στα
αστροκύτταρα του κεντρικού νευρικού συστήματος, στα στρωματικά κύτταρα του
μυελού των οστών, στον πνεύμονα, στα επινεφρίδια, στα επιθηλιακά κύτταρα των
αδένων του ενδομητρίου, στις ωοθήκες και στους ωαγωγούς.67,68
Ήδη από τον 19ο αιώνα είχε υποστηριχθεί ότι η ιστική υποξία αποτελεί μείζον
ερέθισμα για την ερυθροποίηση.69 Σήμερα πλέον είναι γνωστό ότι σε συνθήκες
σοβαρής υποξίας η συγκέντρωση της ερυθροποιητίνης μπορεί ν’αυξηθεί ως και 1000
φορές, συνεπεία της de novo σύνθεσής της.40
Η ρύθμιση της επαγωγής της σύνθεσης της ερυθροποιητίνης αποσαφηνίστηκε
σχετικά πρόσφατα, με τη χαρτογράφηση -στο γονίδιο- περιοχών ευαίσθητων στο
οξυγόνο.40,66,70-72 Μια τέτοια περιοχή βρίσκεται στο 3’ άκρο του γονιδίου. Πρόκειται
για έναν ενισχυτή 50 bp, 120bp μετά το σήμα πολυαδενυλίωσης (εικόνα 8).65,66

Εικόνα 8. Το ανθρωπίνο γονιδίο της ερυθροποιητίνης και ο –ευαίσθητος στο οξυγόνοενισχυτής στο 3’ άκρο.66

Στον ενισχυτή αυτόν συνδέεται ο επαγώμενος από την υποξία μεταγραφικός
παράγων-1 (hypoxia-inducible transcription factor-1, HIF-1), ένα ετεροδιμερές, που
αποτελείται από τις επιμέρους υπομονάδες HIF-1α και HIF-1β (εικόνα 9).66,70-72
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Εικόνα

9.

transactivation

Ρύθμιση

του

μεταγραφικού

παράγοντα

HIF.

CAD=carboxy-terminal

domain, ODD=oxygen dependent degradation domain, p300/CBP=co-

activators of transcription, pVHL= von HIppel-Lindau protein, HRE=hypoxia response
element.73

Από τις υπομονάδες αυτές η HIF-1β εκφράζεται συνεχώς, ενώ η HIF-1α
ανιχνεύεται μόνο σε συνθήκες υποξίας. Κι αυτό, γιατί όταν στα κύτταρα υπάρχει
επαρκής συγκέντρωση οξυγόνου τότε η πρωτεΐνη HIF-1α αποδομείται τάχιστα από το
σύστημα ουβικουϊτίνης/πρωτεασώματος (εικόνα 9).40,66,70-73 Προϋπόθεση για την
αποδόμηση της HIF-1α είναι η σύνδεσή της με την πρωτεΐνη von Hippel-Lindau,
σύνδεση που με τη σειρά της απαιτεί προηγουμένως την υδροξυλίωση της HIF-1α
στην προλίνη 564, από το ένζυμο υδροξυλάση της προλίνης, συμπαράγοντας του
οποίου είναι το οξυγόνο (εικόνα 9). Έτσι σε συνθήκες υποξίας η υδροξυλάση της
προλίνης δεν μπορεί να δράσει, με αποτέλεσμα η πρωτεΐνη HIF-1α να μη συνδέεται
με την πρωτεΐνη von Hippel-Lindau. Ως εκ τούτου η HIF-1α συσσωρεύεται,
σχηματίζει ετεροδιμερές με την HIF-1β και ο ενεργός πλέον HIF-1 μετατοπίζεται
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στον πυρήνα, όπου και σχηματίζει σύμπλοκο με τους ενεργοποιητές της μεταγραφής
p300 και CBP, με τελικό αποτέλεσμα την επαγωγή της μεταγραφής της
ερυθροποιητίνης (εικόνα 9).
Εκτός από την προλίνη 564, η ρύθμιση του HIF-1α γίνεται και από ένα
δεύτερο αμινοξύ ευαίσθητο στο οξυγόνο (εικόνα 9). Πρόκειται για την ασπαραγίνη
803 που σε επάρκεια οξυγόνου υδροξυλιώνεται από την εξαρτώμενη-από-σίδηρο
υδροξυλάση της ασπαραγίνης, με συμπαράγοντα το οξυγόνο. Με τη σειρά της η
υδροξυλίωση της ασπαραγίνης παρεμποδίζει τη σύνδεση HIF-1α με τις πρωτεΐνες
p300 και CBP. Aντίθετα, σε συνθήκες υποξίας η υδροξυλάση της ασπαραγίνης δεν
μπορεί να δράσει, η ασπαραγίνη δεν υδροξυλιώνεται, οπότε και η HIF-1α συνδέεται
με τις p300 και CBP και το όλο σύμπλοκο (HIF-1, CBP, p300) προσδένεται ισχυρά
στον ενισχυτή του γονιδίου της ερυθροποιητίνης, επάγοντας τη μεταγραφή της
(εικόνα 9).40,73,74

Δράση της ερυθροποιητίνης στην αιμοποίηση
Μελέτες πολλών δεκαετιών έχουν πλέον καταστήσει σαφές ότι η
ερυθροποιητίνη αποτελεί τον βασικό ρυθμιστικό παράγοντα της ερυθροποίησης,
επάγοντας τον πολλαπλασιασμό, τη διαφοροποίηση, αλλά και της επιβίωση των
κυττάρων της ερυθράς σειράς.40,43
Βεβαίως, ο ρόλος της στα πρώιμα στάδια της ερυθροποίησης παραμένει
ασαφής, δοθέντος ότι η ερυθροποιητίνη δεν φαίνεται να είναι αναγκαία για το
σχηματισμό των BFU-Es και των CFU-Es, αλλά ούτε και για την επιβίωση ή
διαφοροποίηση των πρώιμων BFU-Es.53-55
Το κύτταρο με τη μεγαλύτερη ευαισθησία στην ορμόνη αντιστοιχεί σε μία
ενδιάμεση προβαθμίδα μεταξύ του CFU-E και του προερυθροβλάστη.54 Η
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προβαθμίδα αυτή εκφράζει τον μέγιστο αριθμό υποδοχέων ερυθροποιητίνης, σε
σχέση με τα υπόλοιπα κύτταρα της ερυθράς σειράς και είναι απολύτως εξαρτημένη
από την ερυρθοποιητίνη για την επιβίωση και την περαιτέρω διαφοροποίησή
της.40,43,54,55 Μελέτες στα ποντίκια έχουν δείξει ότι η σύνδεση της ερυθροποιητίνης με
τον υποδοχέα της, μέσω του οποίου -όπως ελέχθη- διαμεσολαβείται η δράση της,
ακολουθείται

από μια

σειρά βιοχημικών γεγονότων μεταξύ

των οποίων

συγκαταλέγονται η αυξημένη πρόσληψη Ca++, η ενδοκυττάρωση της ορμόνης, η
αύξηση στη σύνθεση του συνολικού RNA, η αυξημένη πρόσληψη Fe και γλυκόζης, η
αύξηση της μεταγραφής των γονιδίων των α- και β- σφαιρινών, η αύξηση της
έκφρασης υποδοχέων τρανσφερρίνης, και τέλος η αύξηση της σύνθεσης
αιμοσφαιρίνης και των μεμβρανικών πρωτεϊνών 3 και 4.1.40,62 Όλα αυτά τα γεγονότα
οδηγούν σε αυξημένη διαφοροποίηση της ερυθράς σειράς, αυξημένη παραγωγή
δικτυοερυθροκυττάρων και προφανώς αύξηση στη συνολική ερυθροκυτταρική μάζα.
Εκτός από τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των κυττάρων της
ερυθράς σειράς, η ερυθροποιητίνη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στην επιβίωση
αυτών.100 Έχει βρεθεί ότι απουσία της ερυθροποιητίνης, το DNΑ των CFU-Es
διασπάται γρήγορα και τα κύτταρα πεθαίνουν ακολουθώντας τη φυσιολογική
διαδικασία της απόπτωσης. Παρουσία της ορμόνης η απόπτωση αυτή, αποφεύγεται
γεγονός που επιτρέπει στις ερυθροκυτταρικές προβαθμίδες να διαφοροποιηθούν προς
ερυθροκύτταρα.40,101 Η αντί-αποπτωτική δράση της ερυθροποιητίνης διαμεσολαβείται
με πολλούς μηχανισμούς.100 Έχει αναφερθεί. ότι η ορμόνη μπορεί να επάγει την
έκφραση του αντί-αποπτωτικού γονιδίου BcL-X, το οποίο διαδραματίζει κεντρικό
ρόλο στην ερυθροποίηση, μέσω ενεργοποίησης μεταγραφικών παραγόνων, όπως ο
GATA-1 και o STAT5.100,102,103 Παράλληλα, η ερυθροποιητίνη μπορεί ν' αναστέλει
και τη διάσπαση της πρωτεΐνης BcL-X από την caspase 3.100
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ερυθροποιητίνη φαίνεται ότι προστατεύει τις άωρες ερυθροκυτταρικές προβαθμίδες
από τη Fas-διαμεσολαβούμενη απόπτωση, η οποία λαμβάνει χώρα φυσιολογικά κατά
ερυθροποίηση.100,104
Πέρα από την ερυθρά σειρά, η ερυθροποιητίνη μπορεί επίσης να δρα στα
μεγακαρυοκύτταρα, καθώς στις προβαθμίδες αυτών CFU-MKs.40,105 Όπως έδειξαν
πειράματα σε ποντίκια η ορμόνη δρα ως αυξητικός παράγων για τα CFU-MKs, ενώ
επάγει επίσης τη διαφοροποίηση των μεγακαρυοκυττάρων, τα οποία –όπως ελέχθηεκφράζουν υποδοχείς ερυθροποιητίνης.40,106,107 Επιπλέον, ένεση μεγάλων δόσεων της
ορμόνης στα ποντίκια προκαλεί αύξηση της παραγωγής αιμοπεταλίων.108,109 Στον
άνθρωπο, χορήγηση της ορμόνης σε ασθενείς με

νεφρική ανεπάρκεια τελικού

σταδίου έχει ως αποτέλεσμα αύξηση του αριθμού των αιμοπεταλίων κατά 30000/μl.
Η δράση της ορμόνης στη μεγακαρυοποίηση θα μπορούσε να εξηγηθεί από την
εκτενή ομολογία μεταξύ της ορμόνης και της θρομβοποιητίνης, του κύριο δηλαδή
χυμικού ρυθμιστή της αιμοπεταλιακής μάζας.40,110

Υποδοχέας Ερυθροποιητίνης
Η δράση της ερυθροποιητίνης ασκείται μέσω αλληλεπίδρασης με ειδικούς
διαμεμβρανικούς υποδοχείς, η έκφραση των οποίων είναι απολύτως απαραίτητη για
τη φυσιολογική ανάπτυξη.55 Έτσι, όπως έχουν δείξει πειράματα στο ποντίκι έλλειψη
του γονιδίου του υποδοχέα ή του γονιδίου της ερυθροποιητίνης έχει ως αποτέλεσμα
ενδομήτριο θάνατο, λόγω αναιμίας.55 Στις ερυθροκυτταρικές προβαθμίδες ασθενής
έκφραση των υποδοχέων ανιχνεύεται για πρώτη φορά στις BFU-Es. Εν συνεχεία,
καθώς το κύτταρο ωριμάζει προς το στάδιο των CFU-Εs ο αριθμός τους αυξάνει
προοδευτικά, για να γίνει μέγιστος στις ενδιάμεσες προβαθμίδες μεταξύ CFU-E και
προερυθροβλάστη (περίπου 1000 υποδοχείς ανά κύτταρο). Ακολούθως, προϊούσης
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της ωρίμανσης της ερυθράς σειράς οι υποδοχείς ελαττώνονται προοδευτικά, για να
εξαφανισθούν στο στάδιο του ορθόχρωμου ερυθροβλάστη.54,56,75
Το γονίδιο του υποδοχέα της ευθροποιητίνης χαρτογραφήθηκε στο p άκρο του
χρωμοσώματος 19. Εκτείνεται κατά μήκος 6kb και αποτελείται από 8 εξόνια. Τα
εξόνια 1-5 κωδικοποιούν για το εξωκυττάρια περιοχή, το εξόνιο 6 για τη
διαμεμβρανική και τα εξόνια 7-8 για τη ενδοκυττάρια περιοχή (εικόνες 10,11).68,77,79

Εικόνα 10. Οργάνωση του ανθρωπίνου γονιδίου του υποδοχέα της ερυθροποιητίνης.68

Ο υποδοχέας της ερυθροποιητίνης ανήκει στην υπεροικογένεια των
υποδοχέων κυτταροκίνης, στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι υποδοχείς
της IL-2, της IL-3, του G-CSF, καθώς και της αυξητικής ορμόνης.80,81 Ο υποδοχέας
της ερυθροποιητίνης έχει Μοριακό Βάρος 55-56 Kd και αποτελείται από 508
αμινοξέα. Τα 24 πρώτα αμινοξέα αποτελούν το πεπτίδιο οδηγό (leader peptide). Τα
αμέσως επόμενα 226 αμινοξέα σχηματίζουν την εξωκυττάρια περιοχή, στην οποία
βρίσκεται η θέση σύνδεσης της ερυθροποιητίνης. Ακολουθούν 26 αμινοξέα που
απαρτίζουν τη διαμεμβρανική περιοχή και τέλος 235 αμινοξέα του ενδοκυττάριου
τμήματος του υποδοχέα (εικόνα 11).68,76-78
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Εικόνα 11. Σχηματική αναπάρασταση του υποδοχέα ερυθροποιητίνης82

Στο εξωκυττάριο τμήμα του φέρει 4 κυστεΐνες, που διατηρούνται σε όλους
τους υποδοχείς της υπεροικογένειας, καθώς και την αλληλουχία αα WSXWS (TrpSer-X-Trp-Ser), το οποίο φαίνεται ότι είναι αναγκαίο για την ορθή αναδίπλωση και
μεταφορά του πολυπεπτιδίου στην κυτταρική μεμβράνη, καθώς και για τη σύνδεση
του με την ερυθροποιητίνη (εικόνα 12).68,70,80,83
Όπως συμβαίνει και με τους άλλους υποδοχείς της υπεροικογένειας των
υποδοχέων κυτταροκίνης, έτσι και στην περίπτωση της ερυθροποιητίνης ένα μόριο
της ορμόνης συνδέεται συγχρόνως με ένα ομοδιμερές υποδοχέων (εικόνα
12).68,72,88,89.
Αποτέλεσμα της σύνδεσης είναι η δραματική αλλαγή στη στερεοχημική
διαμόρφωση των υποδοχέων, έτσι ώστε να συμπλησιάζουν τα εξωκυττάρια και
ενδοκυττάρια τμήματά του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο υποδοχέας θεωρείται ότι
«κλειδώνει» σε ενεργή διαμόρφωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω
μετάδοση του σήματος ενδοκυτταρίως (εικόνα 12).68,90-92
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Εικόνα 12. Ο ελεύθερος υποδοχέας της ερυθροποιητίνης είναι ένα ομοδιμερές, που
υφίσταται αλλαγή στη στερεοχημική του διαμόρφωσή μετά τη σύνδεση με την ορμόνη. Τα
εξωκυττάρια τμήματα του ελεύθερου υποδοχέα διατάσσονται «ως ανοικτή ψαλίδα» και
απέχουν αρκετά μεταξύ τους. Με τη σύνδεση της ερυθροποιητίνης όμως τα τμήματα αυτά
συμπλησιάζουν. Η αλλαγή στη στερεοχημική διαμόρφωση θεωρείται ότι συμπαρασύρει
αναλόγως και τα ενδοκυττάρια τμήματα του υποδοχέα, με αποτέλεσμα να βρεθούν σε
γειτνίαση οι σχετιζόμενες με τον υποδοχέα JAK2 κινάσες, γεγονός που διευκολύνει την
διαφοσφωρυλίωση τους (transphosphorylation) και ακολούθως την ενεργοποίησή τους.92

Αφού σχηματισθεί το ενεργοποιημένο ομοδιμερές του υποδοχέα της
ερυθροποιητίνης παρατηρείται φωσφορυλίωση τυροσινών στο ενδοκυτάριο τμήμα
αυτού.68,72,89,82,93 Δεδομένου ότι ο υποδοχέας δε διαθέτει ενδογενή ειδικότητα κινάσης
τυροσίνης,88 η φωσφορυλίωση διαμεσολαβείται από την κινάση Janus Kinase 2
(JAK2), η οποία είναι συνεχώς συνδεδεμένη με το ενδοκυττάριο τμήμα του υποδοχέα
πλησίον της διαμεμβρανικής περιοχής (εικόνα 13).68,72,89,92,94 Το τμήμα αυτό, που
ονομάζεται εγγύς περιοχή, έχει βρεθεί ότι είναι αναγκαίο για τον πολλαπλασιασμό
και διαφοροποίηση των δεσμευμένων κυττάρων της ερυθράς σειράς, καθώς και για
την ενδοκυττάρια μετάδοση του σήματος, διαμέσου των μονοπατιών που
ενεργοποιούνται από τη σύνδεση της ερυθροποιητίνης με τον υποδοχέα.68,83,84
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Επίσης, η εγγύς περιοχή εμπλέκεται στην ενδοκυττάρωση του υποδοχέα, η οποία
λαμβάνει χώρα λίγες ώρες μετά τη σύνδεση αυτού με την ερυθροποιητίνη.

Εικόνα 13. Μοντέλο του υποδοχέα της ερυθροποιητίνης. Αριστερά σημειώνονται
χαρακτηριστικά αμινοξέα και περιοχές του υποδοχέα (Cysteine C;Tyrosine Y; Arginine R,
Serine S; Tryptophan W) Δεξιά σημειώνονται μονοπάτια μετάδοσης σήματος, καθώς και
ρυθμιστικοί μηχανισμοί αρνητικής παλίνδρομης ρύθμισης. To γράμμα P συμβολίζει την
αναγκαία ,για την ενεργοποίηση του μονοπατιού, φωσφορυλίωση.68

Σύμφωνα με την τρέχουσα άποψη, με την αλλαγή στη διαμόρφωση του
διμερούς του υποδοχέα, μετά τη σύνδεση του με την ορμόνη, τα απομεμακρυσμένα
ενδοκυττάρια τμήματα του υποδοχέα και μαζί τους και οι ανενεργείς JAK2 κινάσες
πλησιάζουν μεταξύ τους, αυτόφωσφορυλιώνονται ή φωσφορυλιώνουν η μια την άλλη
και τελικά ενεργοποιούνται (εικόνα 14).68,70,72,89,92-94
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STAT5
PIP3 kinase

Εικόνα 14. Μοντέλο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του υποδοχέα ερυθρoποιητίνης68

Ακολούθως, η ενεργοποιημένη JAK2 κινάση φωσφορυλιώνει 8 τυροσίνες στο
ενδοκυττάριο τμήμα του υποδοχέα, οι οποίες λειτουργούν ως αγκυροβόλια (docking
sites) διαφόρων κυτταροπλασματικών μορίων τα οποία συμμετέχουν στην
ενδοκυττάρια μετάδοση του σήματος (εικόνες 13,14). Αφού τα μόρια αυτά
αγκυροβολήσουν στον υποδοχέα της ερυθροποιητίνης φωσφορυλιώνονται από την
κινάση JAK2 σε διάφορες τυροσίνες, με τελικό αποτέλεσμα την ενεργοποίηση τους
και την περαιτέρω αγωγή του σήματος.68,70,93-95
Το πλέον μελετημένο μόριο που αγκυροβολεί στον υποδοχέα και ακολούθως
ενεργοποιείται αποτελεί η πρωτεΐνη STAT5 (signal transduction and activator of
transcription 5) η οποία αφού αληλεπιδράσει με τις Tyr343, Tyr 401 του υποδοχέα
της Epo (εικόνες 13,14), φωσφορυλιώνεται από την JAK2, διμερίζεται, και εν
συνεχεία μεταφέρεται στον πυρήνα, όπου και επάγει τη μεταγραφή πολλών γονιδίων
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εμπλεκόμενων στον πολλαπλασιασμό και διαφοροποίηση των κυττάρων της ερυθράς
σειράς. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και το αντι-αποπτωτικό γονίδιο Bcl-X, η
έκφραση του οποίου είναι αναγκαία για την επιβίωση των κυττάρων της ερυθράς
σειράς.70,87,89,93-98 Στον υποδοχέα ερυθροποιητίνης αγκυροβολεί επίσης και η κινάση
3-φωσφατίδυλο-ινοσιτόλης

(PIP3

Kinase,

εικόνες

12,14),

η

οποία

αφού

φωσφορυλιωθεί από την JAK2, όπως ακριβώς και η STAT5, και ενεργοποιηθεί
φαίνεται ότι δρα επαγωγικά στη διαφοροποίηση των αρχέγονων ερυθροκυτταρικών
προβαθμίδων. Τέλος, η JAK2 ενεργοποιεί, με άγνωστο μηχανισμό, και το μονοπάτι
Ras/Raf/MAPkinase το οποίο με τη σειρά του φαίνεται ότι προάγει τον
πολλαπλασιασμό των κυττάρων της ερυθράς σειράς .70,87,89,93,95
Ανεξαρτήτως πάντως του εμπλεκόμενου μονοπατιού, είναι πλέον καλά
τεκμηριωμένο, ότι η ενδοκυττάρια μετάδοση του σήματος υπόκειται σε αυστηρή
ρύθμιση χάρη στη δράση διαφόρων μορίων-ανασταλτών. Ένα τέτοιο μόριο είναι η
φωσφατάση τυροσίνης SHP-1. Αυτή συνδέεται με τη φωσφορυλιωμένη τυροσίνη 429
στην περιοχή του ενδοκυττάριου τμήματος του υποδοχέα που βρίσκεται μακριά της
διαμεμβρανικής περιοχής και γειτνιάζει με τη προαναφερθείσα εγγύς περιοχή
(εικόνες 13,14). Ακολούθως, αφού η SHP-1 ενεργοποιηθεί αποφωσφορυλιώνει την
κινάση JAK-2, τερματίζοντας έτσι τη μετάδοση του σήματος. Ανάλογη δράση έχει
και η

πρωτεΐνη CIS1 η οποία ανήκει στην οικογένεια των αναστολέων των

υποδοχέων κυτταροκινών και συνδέεται στην άπω ενδοκυττάρια περιοχή του
υποδοχέα, στη φωσφορυλιωμένη τυροσίνη 401, παρεμποδίζοντας τη σύνδεση και
περαιτέρω ενεργοποίηση της STAT5 (εικόνα 13).68,89
Θα πρέπει να τονισθεί ότι ο υποδοχέας της ερυθροποιητίνης δεν εκφράζεται
αποκλειστικά σε ερυθροκυτταρικές προβαθμίδες ή σε ερυθρολευχαιμικές κυτταρικές
σειρές. Έχει ανιχνευθεί επίσης σε κύτταρα της μυελικής σειράς –λεμφοκύτταρα και
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μεγακαρυοκύτταρα- στον πλακούντα, σε ενδοθηλιακά κύτταρα, σε κύτταρα
μυοκαρδίου και λείου μυικού ιστού, στο ΚΝΣ, σε κύτταρα του προστάτη και του
νεφρού, στο ενδομήτριο, στις ωοθήκες και στους ωαγωγούς, και τέλος σε κύτταρα
όρχεος και επιδιδυμίδος αρουραίου και ποντικού.68,93,99 Σε πολλά από τα κύτταρα
αυτά παρατηρείται ενδοκυττάρια μετάδοση του σήματος και βιολογική απάντηση
μετά από σύνδεση του υποδοχέα με την ορμόνη, τόσο in vitro όσο και in vivo
(πίνακας 2).

Πίνακας 2. Έκφραση και πιθανές δράσεις του υποδοχέα της ερυθροποιητίνης σε
φυσιολογικά κύτταρα μη ανήκοντα στην ερυθρά σειρά.93

ΚΝΣ
Μυοκάρδιο
Ενδοθήλιο
Μεγακαρυοκύτταρα
Νεφροί
Προστάτης

↓ απόπτωσης, τροφικός παράγων
μιτογόνο
μιτογόνο, ↑αγγγειογένεσης
ωρίμανση
μιτογόνο
μιτογόνο

Όπως ήδη ελέχθη, σε αρκετούς από τους ιστούς αυτούς πχ στο ΚΝΣ και στους
όρχεις ανιχνεύεται επίσης έκφραση και της ερυθροποιητίνης. Το γεγονός αυτό, σε
συνδυασμό με την παρατήρηση ότι η ορμόνη που παράγεται από τους νεφρούς δεν
μπορεί περάσει τον αίματο-εγκεφαλικό φραγμό συνηγορούν υπέρ της ενδεχόμενης
παρακρινούς ή/και αυτοκρινούς δράσης της ορμόνης, πέραν της γνωστής ενδοκρινούς
τοιαύτης. 68,93,99
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Aπό τις πρώτες περιγραφές της νόσου είχε αναφερθεί ότι η CIN μπορεί να
εμφανίζεται

είτε

ως

μεμονωμένη

ουδετεροπενία,

είτε

ως

ουδετεροπενία

συνδυαζόμενη με αναιμία και/ή θρομβοπενία.2,8 Πράγματι, μελέτες στο εργαστήριό
μας έχουν δείξει ότι το 14,2% των ασθενών με CIN έχουν αναιμία που δεν μπορεί ν'
αποδοθεί σε έλλειψη κάποιου εξωγενούς αιμοποιητικού παράγοντα.34 Ειδικότερα,
έχει βρεθεί ότι το 7,4% των ασθενών με CIN παρουσιάζει τυπικά ευρήματα αναιμίας
χρονίας νόσου (anemia of chronic disease, ACD), δηλαδή χαμηλές τιμές
αιμοσφαιρίνης και μειωμένο σίδηρο ορού, με φυσιολογικές ή και αυξημένες τιμές
φερριτίνης. Ενώ, το 6,8% των ασθενών παρουσιάζει αναιμία αγνώστου παθογένειας,
χαρακτηριζόμενη από φυσιολογικούς ή οριακά ελαττωμένους ερυθροκυτταρικούς
δείκτες, φυσιολογικό ή ελαττωμένο σίδηρο ορού και φυσιολογική φερριτίνη. Και οι
δύο αυτοί τύποι αναιμίας σχετίζονταν με αυξημένα επίπεδα TNFα στον ορό των
ασθενών.34 Eπιπλέον, έχει βρεθεί ότι στο σύνολό τους οι πάσχοντες από CIN
παρουσιάζουν μικρότερες τιμές αιμοσφαιρίνης (Hgb) σε σύγκριση με υγιείς μάρτυρες
αναλόγου ηλικίας και φύλου.
Όπως προαναφέρθηκε, στην υποπλαστική CIN, τη συχνότερη μορφή της
νόσου στους ενήλικες, η διαταραχή της κοκκιοποίησης αποδίδεται, κατά κύριο λόγο,
σε Fas-διαμεσολαβούμενη απόπτωση των μυελικών προγονικών κυττάρων της
κοκκιώδους σειράς.6,22,111 Ως υπεύθυνο για την επαγωγή της απόπτωσης θεωρείται
ένα φλεγμονώδες μικροπεριβάλλον του μυελού, που χαρακτηρίζεται από την
παρουσία

μυελοκατασταλτικών

Τ-λεμφοκυττάρων

και

προ-αποπτωτικών

μεσολαβητών, συμπεριλαμβανομένων του παράγοντα νέκρωσης των όγκων-άλφα
(tumor necrosis factor-alpha, TNFα), της ιντερφερόνης γάμμα (interferon-gamma,
IFNγ) και του συνδέτη του Fas (Fas ligand, FasL (σχήμα1).22,23,31 Από τα παραπάνω
είναι προφανές ότι η CIN παρουσιάζει αλληλοεπικαλυπτόμενα χαρακηριστικά με
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ορισμένα σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας, στα οποία ανοσοπαθογενετικοί
μηχανισμοί εμπλέκονται στην μέσω απόπτωσης ελάττωση των αιμοποιητικών
προγονικών κυττάρων κατά έμμεσο ή άμεσο τρόπο.27

Φλεγμονώδες
μικροπεριβάλλον

ενεργοποιημένα
Τ-λεμφοκύτταρα

IFN-γ, TNF-α, Fas-L

Fas-διαμεσολαβούμενη απόπτωση

↓ κοκκιοποίησης

Σχήμα 1. Ο ρόλος του φλεγμονώδους περιβάλλοντος στη CIN

Έχει σήμερα καλά τεκμηριωθεί ότι οι προ-αποπτωτικές κυτταροκίνες TNFα,
IFNγ και FasL δρουν ανασταλτικά στην αιμοποίηση,112-114 γεγονός που θα μπορούσε
να σημαίνει ότι το φλεγμονώδες μικροπεριβάλλον του μυελού στους πάσχοντες από
CIN θα ήταν δυνατό, παράλληλα με την καταστολή της κοκκιώδους σειράς, να ασκεί
κατασταλτική επίδραση και στην ερυθροκυτταρική σειρά. Η υπόθεση αυτή,
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επαληθεύτηκε για πρώτη φορά στην παρούσα μελέτη.
Συγκεκριμένα διερευνήθηκαν οι διαταραχές της ερυθροποίησης στους
πάσχοντες από CIN. Για το σκοπό, σε ασθενείς με CΙΝ -με ή χωρίς ACD-, καθώς και
σε υγιείς μάρτυρες προσδιορίστηκε ο αριθμός των ερυθροκυτταρικών αποικιών
(BFU-E), με βραχύχρονες καλλιέργειες μυελικών μονοπύρηνων κυττάρων (ΒΜΜCs)
και ανοσομαγνητικά διαχωρισθέντων CD34+ κυττάρων. Προσδιορίστηκε ακόμα και ο
αριθμός των μυελικών CD34+/CD71+, CD36+/Glyco+ και CD36/Glyco+κυττάρων,
που αντιπροσωπεύουν διαδοχικά στάδια της ερυθροκυτταρικής διαφοροποίησης, με
κυτταρομετρία ροής. Επιπλέον, εκτιμήθηκε το ποσοστό των αποπτωτικών κυττάρων
στις CD34+/CD71+, CD36+/Glyco+, CD36-/Glyco+ ερυθροκυτταρικές προβαθμίδες, με
κυτταρομετρία ροής και τη χρήση 7-άμινο-άκτινο-μυκίνης-D (7-AAD). Επιπρόσθετα,
δεδομένου ότι ο TNFα έχει βρεθεί ότι μπορεί να καταστείλει την παραγωγή της
ερυθροποιητίνης

(EPO),156-157

του

κυρίου

ρυθμιστή

της

ερυρθροποίησης,

προσδιορίστηκαν τα επίπεδα αυτής στον ορό του αίματος και σε υπερκείμενα
μακρόχρονων μυελικών καλλιεργειών (LTBMCs) με ανοσοενζυμική μέθοδο
(ELISA), καθώς επίσης και η έκφραση του mRNΑ της ορμόνης στα στρωματικά
κύτταρα LTBMCs με ημιποσοτική αλυσιδωτή αντίδραση αντίστροφης μεταγραφής
(RT-PCR). Ακόμα , δεδομένου ότι η ο ΤΝFα και η IFNγ έχει αναφερθεί ότι μπορούν
να μειώνουν την έκφραση υποδοχέων αυξητικών παραγόντων133,135,137 μελετήθηκε η
έκφραση του EPO-R αυτού, σε ανοσομαγνητικά διαχωρισθείσες Glyco+ μυελικές
ερυθροκυτταρικές προβαθμίδες, με κυτταρομετρία ροής, με πειράματα δέσμευσης
ραδιενεργούς ορμόνης (I125-Epo), καθώς και με ημιποσοτική RT-PCR.. Τέλος
προσδιορίστηκε η έκφραση του mRNA της IFN-γ στο κλάσμα των μυελικών
BMMCs με ημιποσοτική RΤ-PCR και των επίπεδων του TNFα στα υπερκείμενα
LTBMCs με ELISA.
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Ασθενείς
Μελετήθηκαν 37 ασθενείς με CIN, 34 γυναίκες και 3 άνδρες ηλικίας 33-69
ετών (διάμεση ηλικία 57 έτη), που όλοι τους πληρούσαν τα διαγνωστικά της νόσου,
όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί αλλαχού και αναγράφονται συνοπτικά στον πίνακα
1.4 Αναλυτικά οι κλινικές και εργαστηριακές παράμετροι ενός εκάστου ασθενούς
παρουσιάζονται στον πίνακα 2.
Πίνακας 1. Κριτήρια διάγνωσης CIN.

4,5,22

1. Αριθμός κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων<2500/μl αίματος , σε 4 διαδοχικές γενικές αίματος
γενόμενες στους τελευταίους 3 μήνες
2. Αποκλεισμός κυκλικής ή οικογενούς ουδετεροπενίας μετά από κατάλληλο έλεγχο
3. Αποκλεισμός υποκείμενης νόσου, με γνωστή αιτιολογική συσχέτιση με ουδετεροπενία, μετά από
κλινικό, παρακλινικό και απεικονιστικό έλεγχο
4. Απουσία έκθεσης σε ιονίζουσα ακτινοβολία, επαφής με οργανικούς διαλύτες ή λήψης φαρμάκων
ικανών να προκαλέσουν ουδετεροπενία
5. Αρνητικές δοκιμασίες για αντι-πολυμορφοπυρηνικά αντισώματα

Όλοι οι πάσχοντες είχαν αριθμό κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων μικρότερο
των 1800/μl αίματος, για χρονικό διάστημα 12-180 μηνών (διάμεσο διάστημα 75
μήνες). Επίσης, είχαν φυσιολογικό καρυότυπο στο μυελό των οστών, καθώς και
αρνητικές δοκιμασίες λευκοσυγκόλλησης και ανοσοφθορισμού κατά τον έλεγχο για
παρουσία

αντι-πολυμορφοπυρηνικών

αντισωμάτων

στον

ορό.115

Όλοι

οι

μελετηθέντες ασθενείς είχαν υποπλαστική κοκκιώδη σειρά στο μυελό και με στροφή
προς τ’ αριστερά, όπως διαπιστώθηκε στα κεχρωσμένα με May-Grunwald-Giemsa
μυελικά επιχρίσματα, καθώς και στις ιστολογικές τομές οστεομυελικών βιοψιών.
Επί τη βάσει των κριτηρίων ορισμού της Αναιμίας Χρονίας Νόσου (ACD),
που συνίστανται σε τιμές αιμοσφαιρίνης (Ηgb) μικρότερες από12,0 g/dl για τις
γυναίκες και 13,3 g/dl για τους άνδρες, τιμές σιδήρου (Fe) μικρότερες των 70 mg/dl
και φερριτίνης μεγαλύτερες των 60 ng/ml,116,117 οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο
ομάδες (πίνακας 3).
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Πίνακας 2. Κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα των μελετηθέντων ασθενών

Ασθενείς-Υλικά-Μέθοδοι
UPN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Age/Sex
37/F
63/M
50/M
68/F
65/F
69/F
56/F
66/F
35/F
57/F
55/F
33/F
56/F
45/F
64/F
61/F
54/F
62/F
65/F
60/F
62/F
50/F
63/F
55/F
58/F
56/F
57/M
64/F
63/F
35/F
64/F
35/F
35/F
34/F
43/F
52/F
43/F

Duration
(months)
64
96
34
119
94
95
138
128
84
74
95
83
108
39
45
33
34
36
138
46
87
25
75
59
41
124
135
28
180
60
102
32
29
24
41
115
35

Hct
(%)
39,3
42,3
40,8
39,2
38,8
37,4
35,8
38,5
37,8
38,9
38,5
36,7
41,2
45,2
37,1
40
38,4
39,7
43,6
38
39,8
43,4
38,1
39,2
41,4
42,3
44,2
34,8
35,1
31,5
36,7
34,8
34,6
36,6
35,7
34,1
34,5

Hgb
(g/dL)
12,7
14,2
13,6
13,4
12,9
12,7
12,3
12,7
12,8
12,9
13,1
12,2
14,3
15,1
12,3
13,8
12,5
13,6
14,3
13,1
13,6
14,8
12,6
13,3
13,9
14,3
14,9
11,9
11,3
10,5
11,9
11,4
11,3
11,9
11,9
11,7
11,5

MCV
(fL)
93,9
88,6
87,4
95,8
90,7
89,2
94,8
101,4
88,6
93,1
87,7
86,5
89
86,9
87
87,3
87,4
89,4
87
89,1
93,4
90,4
90,1
98,5
86,3
91
89
91,5
87,5
87,1
88,8
86,7
91,1
95
92,5
86,1
89,5

MCH
(pg)
32,1
29,4
29,1
32,4
30,1
30,2
31,5
33,5
29,9
30,9
29,2
28,7
29,3
29,1
28,9
30,3
28,5
30,7
28,5
30,7
31,8
32,4
29,8
33,4
29,1
30,6
29,8
31,2
28,2
29
28,8
86,7
29,7
32,1
31,4
29,7
29,7

MCHC
(%)
32,3
33,6
33,3
34,2
33,2
34
34,3
33
33,9
33,1
34
33,2
34,7
33,4
33,1
34,5
32,5
34,2
32,8
34,5
34,2
34,1
33,1
33,9
33,8
33,8
30
34,2
32,2
33,3
32,7
32,7
32,6
30,9
33,3
34,3
33,2

Ret
(x103/μL)
34,8
46,2
54
41,7
57,8
51,1
22,5
34,9
27,7
50,1
49,2
7,3
9,1
4,8
33,9
33,3
33,5
53,2
31,7
39,1
48,6
40,5
34,8
45,3
36,4
28,9
45,1
47,7
9,7
24,9
39,6
38,1
44,8
35,8
62,9
31,7
26,7

WBC
(x109/L)
3,5
3,6
3,9
4,4
3,4
4,8
3
5
3,7
3
4,1
2,9
3,5
3,1
3,3
3,9
3,1
4,1
5
4,1
3,4
3,7
3,8
3,5
3,9
4,1
3,3
3,1
4
2,1
3,4
3,2
3,1
3,7
3,6
3,1
3,7

Neutro
(x109/L)
1,5
1,7
1,7
1,7
1,3
1,5
1,2
1,5
1,4
1,5
1,5
1,1
1,5
1,6
1,2
1,6
1,5
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,3
1,6
1,5
1,7
1,4
1,6
1,7
0,7
1,4
1,6
1,6
1,3
1,2
1,4
1,5

Lympho
(x109/L)
1,4
1,3
1,7
2,4
1,5
2,9
1,6
2,7
1,9
1,2
2,1
1,3
1,6
1,2
1,7
1,8
1,3
1,9
2,6
1,9
1,2
1,5
2
1,5
1,8
2,1
1,3
1,2
1,7
1,1
1,6
1,2
1,2
2,1
1,8
1,4
1,9

Mono
(x109/L)
0,3
0,4
0,5
0,3
0,5
0,4
0,1
0,7
0,3
0,3
0,4
0,3
0,4
0,2
0,3
0,4
0,1
0,3
0,5
0,3
0,2
0,3
0,4
0,4
0,3
0,2
0,4
0,2
0,4
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,5
0,2
0,1

Plts
(x109/L)
139
158
205
180
228
174
186
182
185
281
229
205
206
269
221
187
162
147
259
157
229
261
237
278
253
176
147
156
126
195
258
157
153
195
259
121
170

Fe
( g/dL)
62
81
86
81
95
68
87
125
130
77
109
142
75
82
69
83
96
125
129
74
82
120
88
80
87
90
77
80
83
87
86
75
71
77
71
78
68

Fer
(ng/mL)
27
54
165
42
26
27
21
62
33
48
32
27
48
37
45
37
31
152
27
113
25
71
59
48
36
36
159
110
115
85
98
95
65
85
77
113
93

B12
(pg/mL)
522
355
186
224
261
268
347
399
436
267
368
246
276
289
751
688
328
275
389
681
242
358
514
314
331
245
287
601
680
353
265
259
345
259
255
447
390

Fa
(ng/mL)
5,7
8
5,8
8
9,8
9,8
7,1
9,7
9,8
10
5,7
9,3
9,5
8,9
8
7,8
9
8,2
8,5
6,8
5,1
9,8
9,5
6,5
7,6
8,1
7,1
9,9
6,2
8,1
7,6
10,1
9,4
8,6
7,2
9,5
6,9

Την ημέρα λήψης του μυελού των οστώνΣυντομογραφίες: F, Θηλυ· M, Άρρεν· UPN, ειδικός αριθμός ασθενούς·Hct, αιματοκρίτης· Hgb, αιμοσφαιρίνη· MCV, μέσος όγκος ερυθρών· MCH μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης· MCHC, μέση
συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης· Ret, δικτυοερυθροκύτταρα· WBC, λευκά αιμοσφαίρια· Neutro, ουδετερόφιλα· Lympho, λεμφοκύτταρα· Mono, μονοκύτταρα· Plts, αιμοπετάλια· Fe, σίδηρος· Fer, φερριτίνη· Fa, φυλλικό οξύ.
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Η πρώτη ομάδα περιελάμβανε 27 μη αναιμικούς ασθενείς και η δεύτερη 10
επιλεγμένους ασθενείς με ACD (πίνακας 3).
Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά των μελετηθέντων ασθενών*

Ηλικία (διάμεση, εύρος)
Φύλο (θήλυ/άρρεν)
Διάρκεια Νόσου (μήνες)
Hct (%)
Hgb (g/dL)
MCV (fL)
MCH (pg)
MCHC (%)
Ret (x103/μL)

Μη-Αναιμικοί
(n=27)
57 (33-69)
24/3
79±37
39,83±2,4
13,40±0,84
90,35±3,83
30,37±1,86
33,51±0,94
36,87±13,91

Αναιμικοί
(n=10)
43 (34-64)
10/0
65±52
34,84±1,46
11,53±0,44
89,58±2,89
29,82±1,33
32,94±0,98
36,19±14,43

Σύνολο Ασθενών
(n=37)
53(33-69)
34/3
75±41
38,48±3,13
12,90±1,13
90,14±3,58
30,22±1,43
33,35±0,97
36,69±13,86

WBC (x109/L)

3,74±0,58

3,30±0,52

3,62±0,59

1,52±0,18

1,40±0,29

1,47±0,22

1,76±0,47

1,52±0,35

1,69±0,45

0,34±0,13

0,27±0,12

0,32±0,13

205±43
92,59±21,86
55,11±41,80
364,70±147,50
8,11±1,48

179±48
85,60±4,99
93,60±16,22
385±150,3
8,35±1,36

198±43
90,74±19,0
65,51±40,34
370,30±146,0
8,18±1,43

9

Neutro (x10 /L)
9

Lympho (x10 /L)
9

Mono (x10 /L)
9

Plts (x10 /L)
Fe ( g/dL)

Fer (ng/mL)
B12 (pg/mL)

Fa (ng/mL)
* Την ημέρα λήψης του μυελού των οστών
Συντομογραφίες: Hct, αιματοκρίτης· Hgb, αιμοσφαιρίνη· MCV, μέσος όγκος ερυθρών· MCH μέση περιεκτικότητα
αιμοσφαιρίνης· MCHC, μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης· Ret, δικτυοερυθροκύτταρα· WBC, λευκά αιμοσφαίρια·
Neutro, ουδετερόφιλα· Lympho, λεμφοκύτταρα· Mono, μονοκύτταρα· Plts, αιμοπετάλια· Fe, σίδηρος· Fer,
φερριτίνη· Fa, φυλλικό οξύ.

Όλοι οι αναιμικοί ασθενείς είχαν επαρκείς αποθήκες σιδήρου στο μυελό των
οστών, όπως αυτό τεκμηριώθηκε από την επισκόπηση μυελικών επιχρισμάτων
κεχρωσμένων με Prussian Blue.112 Ως μάρτυρες, χρησιμοποιήθηκαν 30 αιματολογικά
υγιείς εθελοντές. Δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ ασθενών και
φυσιολογικών μαρτύρων στην κατανομή ηλικίας και φύλου, όπως αποδείχτηκε με
την εφαρμογή του στατιστικού κριτηρίου Χ2. Συγκατάθεση, σύμφωνα με το
πρωτόκολλο του Helsinki, ελήφθη από όλους τους ασθενείς που εντάχτηκαν στη
μελέτη.
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Αρίθμηση κυττάρων περιφερικού αίματος
Φλεβικό αίμα συλλέχτηκε σε πλαστικά σωληνάρια περιέχοντα EDTA-Κ3
(0.17 mol/L) ως αντιπηκτικό. Η αρίθμηση των κυττάρων του περιφερικού αίματος
καθώς και ο υπολογισμός του λευκοκυτταρικού τύπου έγιναν σε αιμοκυτταρόμετρο
Coulter STKS (Coulter Electronics, UK). Οι επιμέρους τιμές εκφράστηκαν τελικά ως
απόλυτος αριθμός κυττάρων χ109/L αίματος. Σε όλους τους ασθενείς της μελέτης η
μορφολογία των ερυθροκυττάρων εκτιμήθηκε μικροσκοπικά σε επιχρίσματα
περιφερικού αίματος κεχρωσμένα με May-Grunwald-Giemsa. Οι ερυθροκυτταρικοί
δείκτες υπολογίστηκαν άμεσα από το αιμοκυτταρόμετρο. Ο υπολογισμός των
δικτυοερυθροκυττάρων έγινε στο ίδιο δείγμα αίματος και με το ίδιο αιμοκυτταρόμετρο, χρησιμοποιώντας κατάλληλο πρόγραμμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.

Συλλογή και αποθήκευση ορού περιφερικού αίματος
10 ml αίματος συλλέχτηκαν σε πλαστικό σωληνάριο υπό στείρες συνθήκες.
Tο σωληνάριο αφέθη σε θερμοκρασία δωματίου για 1-2 ώρες, προκειμένου να πήξει
το αίμα και ακολούθως φυγοκεντρήθηκε σε 1000g για 10 min. Εν συνεχεία ελήφθη ο
ορός ο οποίος αφού διαμοιράστηκε σε eppendorfs αποθηκεύθηκε στους -70oC, έως
ότου χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση ερυθροποιητίνης

Μέτρηση αντι-πολυμορφοπυρηνικών αντισωμάτων
Για

την

χρησιμοποιήθηκαν

ανίχνευση
οι

τεχνικές

των
της

αντι-πολυμορφοπυρηνικών
λευκοσυγκόλλησης

και

αντισωμάτων
του

εμμέσου

ανοσοφθορισμού .115
Για τον έμμεσο ανοσοφθορισμό, 2,5 ml Dextran 5% (Amersham Pharmacia,
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France) προστέθηκαν σε 10ml αίματος υγιούς ατόμου, προερχόμενου από το ιατρικό
προσωπικό της Αιματολογικής του ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να επιτευχθεί καθίζηση
των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Μετά από επώαση 30 min στους 37oC γινόταν απόληψη
του -πλούσιου σε λευκά αιμοσφαίρια- πλάσματος και επιστοίβαση αυτού σε 2,5 ml
Lymphoprep ((Nycomed Pharma AS, Oslo, Norway), προσεκτικά ώστε να μην
αναμειχθούν τα δύο υγρά, αλλά να σχηματιστούν δύο στοιβάδες: Lymhopep (κάτω)πλάσμα (πάνω) (εικόνα1).

Eικόνα 1. Διαχωρισμός κυττάρων περιφερικού αίματος με Lymphoprep

Το Lymphoprep έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από αυτή των λεμφοκυττάρων,
αλλά μικρότερη από εκείνη των ερυθροκυττάρων και κοκκιοκυττάρων. Έτσι μετά
από φυγοκέντρηση σε 288 g για 20 min, τα ερυθροκύτταρα και κοκκιοκύτταρα
οδεύουν προς τον πυθμένα του σωληναρίου, διαμέσου του Lymphoprep, όπου και
καθιζάνουν, ενώ τα λεμφοκύτταρα και μονοπύρηνα τοποθετούνται μεταξύ της
στοιβάδας του Lymphoprep και εκείνης του πλάσματος (εικόνα 1).
Ακολουθεί απόρριψη του υπερκείμενου, επαναδιάλυση του ιζήματος και
λύση των εναπομείναντων ερυθροκυττάρων με προσθήκη 2 ml παγωμένου
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διαλύματος 0,155mol/L NH4Cl, 0,01mol/L KHCO3, 0,1mmol/L EDTA. Μετά από
επώαση 5 λεπτών σε πάγο τα ουδετερόφιλα πλύθηκαν δις με ρυθμιστικό διάλυμα
phosphate buffer saline (PBS, Gibco, Invitrogen Corporation, Paisley, Scotland),
μονιμοποιήθηκαν με 1% παραφορμαδεΰδη πλύθηκαν ξανά με PBS και μετρήθηκαν
στη Neubauer (εικόνα 2).

Α.

B.

Εικόνα 2. (A) Πλάκα Neubauer. (Β) Τετράγωνα μετρήματος κυττάρων στην πλάκα
Neubauer. Η αρίθμηση των κυττάρων γίνεται στην κεντρική περιοχή
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Για τη μέτρηση των ουδετερόφιλων 15μl δείγματος αραιώθηκε 1:1 με τη
χρωστική Trypan Βlue. 15μl από το προκύπτον εναιώρημα εισάγονται μέσω της
ειδικής υποδοχής στη Neubauer, πάνω στην οποία έχει ήδη τοποθετηθεί καλυπτρίδα.
Ο χώρος κάτω από την καλυπτρίδα γεμίζει μέσω τριχοειδούς φαινομένου (εικόνα
2α). Ακολούθως, με παρατήρηση στο οπτικό μικροσκόπιο (μεγέθυνση 40Χ)
ανευρίσκονται τα τετράγωνα της πλάκας και προσμετράται ο αριθμός των κυττάρων
στο κεντρικό τετράγωνο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που εφάπτονται στις
γραμμές που σημειώνονται με τις κόκκινες αγκύλες (εικόνα 2β). Εκτός από τον
αριθμό των κυττάρων εκτιμάται επίσης και η βιωσιμότητα αυτών δοθέντος ότι τα
νεκρά κύτταρα βάφονται μπλέ από τη χρωστική. Δεδομένου ότι η επιφάνεια του
κεντρικού τετραγώνου έχει εμβαδόν 1mm2 και ο χώρος κάτω από την καλυπτρίδα
έχει βάθος 1mm, η συγκέντρωση των ουδετερόφιλων στο δείγμα ισούται με: αριθμός
μετρούμενων κυττάρων στη Neubauerχ2χ104/ml.
Εν συνεχεία εναιώρημα 400000 ουδετερόφιλων τοποθετήθηκε σε βοθρία
πλάκας ELISA σχήματος U, όπου προστέθηκαν επίσης 40 μl ορού από θετικούς και
αρνητικούς μάρτυρες, καθώς και από τους υπό εξέταση ασθενείς. Ακολούθησε
επώαση στους 37oC για μισή ώρα, τρεις φορές ξέπλυμα των ουδετερόφιλων με PBS,
προσθήκη 40 μl κουνελίσιου αντι-ανθρώπειου ΙgG μονοκλωνικού αντισώματος
συνδεδεμένου με ισοθειοκυανική φλουροσκεΐνη (FITC) (DAKO, Hamburg,
Germany) και επώαση στο σκοτάδι για 30 min. Τα ουδετερόφιλα ξεπλύθηκαν εκ
νέου τρεις φορές με PBS, επαναδιαλύθηκαν σε 30 μl PBS:Glycerol (3:1) και το
εναιώρημα επιστρώθηκε σε αντικειμενοφόρους πλάκες, οι οποίες και επισκοπήθηκαν
με μικροσκόπιο φθορισμού.115
Για την λευκοσυγκόλληση, 300μl EDTA 5% και 1 ml Dextran 5%
προστέθηκαν σε 4 ml αίματος υγιούς ατόμου. Ακολουθώντας την προαναφερθείσα
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διαδικασία, με φυγοκέντρηση σε Lymphoprep, ελήφθησαν ουδετερόφιλα, τα οποία
αφού ξεπλύθηκαν δις σε PBS, μετρήθηκαν στη Neubauer. Εναιώρημα 20000
κυττάρων επιστρώθηκε σε πλάκες Terasaki και επωάστηκε, για 2 ώρες στους 37oC
παρουσία 6μl ορού από θετικούς και αρνητικούς μάρτυρες, καθώς και από τους υπό
εξέταση ασθενείς. Η λευκοσυγκόλληση εκτιμήθηκε μικροσκοπικά.115

Δείγματα Μυελού οστών
Μετά από τοπική έγχυση 10 ml 2%Xylocaine, ως τοπικού αναισθητικού,
ελήφθησαν 10-20 ml μυελού των οστών από την οπίσθια λαγόνιο ακρολοφία. Ο
μυελός τοποθετήθηκε σε στείρο σωληνάριο το οποίο περιείχε RPMI 1640 (Gibco)
και ηπαρίνη χωρίς συντηρητικά. Το δείγμα αραιώθηκε άμεσα 1:1 με Iscove’s
modified Dulbecco’s medium (IMDM; Gibco), το οποίο είχε εμπλουτιστεί με 100
IU/ml πενικιλλίνης-στρεπτομυκίνης (PS; Gibco) και με 10 IU/mL ηπαρίνης χωρίς
συντηρητικά (Sigma, St Louis, MO) και κατεργάστηκε εντός 24 ωρών από τη λήψη
του. Ανά 10 ml τα αραιωθέντα δείγματα μυελού επιστοιβάστηκαν σε Lymphoprep
(Nycomed Pharma AS, Oslo, Norway) και φυγοκεντρήθηκαν σε 1600 rpm, για 30
λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου, προκειμένου - όπως προαναφέρθηκε- να γίνει
απόληψη της στιβάδας των μυελικών μονοπύρηνων κυττάρων (BMMCs) από τη
μεσόφαση.

Μακρόχρονες μυελικές καλλιέργειες
Η μελέτη των TNFα και της Epo στο μικροπεριβάλλον του μυελού των οστών
έγινε χρησιμοποιώντας το σύστημα των μακρόχρονων μυελικών καλλιεργειών (longterm bone marrow cultures, LTBMCs).118,119 Συγκεκριμένα, εναιώρημα 107 BMMCs
φέροντο σε καλλιεργητική φλάσκα 25cm2, όπου επωάζοντο παρουσία 10 mL
θρεπτικού υλικού IMDM εμπλουτισμένου με 10% εμβυϊκό βόειο ορό (fetal bovine
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serum, FBS; Gibco), 10% ίππειο ορό (horse serum, Gibco), 100 IU/mL αντιβιοτικών
(PS), 2 mmol L-γλουταμίνης (Sigma) και 10-6 mol σουξινικής νατριούχου
υδροκορτιζόνης (hydrocortisone sodium succinate, Sigma), σε κλίβανο 33οC-5%CO2100% υγρασία. Οι καλλιέργειες τροφοδοτούντο ανά εβδομάδα με την αφαίρεση του
ημίσσεος θρεπτικού υλικού και την αντικατάσταση του αφαιρεθέντος με
νεοπαραχθέν πρόσφατο τοιούτο. Προϊούσης της ανάπτυξης των LTBMCs στον
πυθμένα της καλλιεργητικής φλάσκας δημιουργείται μετά από 2-3 εβδομάδες ένας
τάπητας από κύτταρα του αιμοποιητικού μικροπεριβάλλοντος, μακροφάγα,
ινοβλάστες, λιποκύτταρα και ενδοθηλιακά κύτταρα (εικόνα 3), ενώ στο υπερκείμενο
αναπτύσσονται

πολλαπλασιάζονται

και

διαφοροποιούνται

οι

προγονικές

αιμοποιητικές προβαθμίδες.

Εικόνα 3. Τάπητας από μακρόχρονη υγρή καλλιέργεια μυελικών μονοπύρηνων κυττάρων. Διακρίνονται
λιποκύτταρα (μαύρο βέλος), ενδοθηλιακά κύτταρα (μπλέ βέλος), μακροφάγα (κόκκινο βέλος) και ινοβλάστες
(πράσινο βέλος). Από το αρχείο του ερευνητικού εργαστηρίου της Αιμοποίησης (Ε. Παπαδάκη).
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Το σύστημα αυτό θεωρείται το καλύτερο in vitro μοντέλο για τη μελέτη της
αιμοποίησης, δοθέντος ότι οι συνθήκες ομοιάζουν αρκετά με τις πραγματικές, αφού η
επιβίωση και ανάπτυξη των υπερκείμενων αιμοποιητικών κυττάρων γίνεται με την
παραγωγή κυτταροκινών και επιφανειακών βιομορίων από τη στιβάδα των
προσκολλημένων κυττάρων (κύτταρα στρώματος), χωρίς περαιτέρω προσθήκη
εξωγενών παραγόντων.120 Την 3η-4η εβδομάδα, οπότε και ο τάπητας ήταν συρρέων
έγινε συλλογή των υπερκείμενων και αποθήκευση αυτών στους -70οC. Στα
υπερκείμενα αυτά προδιορίστηκαν τα επίπεδα των TNFα και Epo με ELISA, όπως
θ΄αναφερθεί εκτενώς εν συνεχεία.

Απόληψη καθαρών υποπληθυσμών μυελικών κυττάρων
Εναιωρήματα κεκαθαρμένων CD34+ και Glycophorin A (GlycoA)+ μυελικών
κυττάρων, που αντιπροσωπεύουν τις προγονικές αιμοποιητικές και

πρόδρομες

ερυθροκυτταρικές προβαθμίδες αντίστοιχα, απομονώθηκαν από τα BMMCs με τη
βοήθεια ανοσομαγνητικού διαχωρισμού (magnetic activated cell sorting; MACS
isolation kit, Miltenyi Biotec GmbH, Bergisch Gladbach, Germany).
Συνοπτικά, για την απόληψη κεκαθαρμένων CD34+ κυττάρων, 107 BMMCs
προστέθηκαν σε 100 μl διαλύματος ειδικών μικροσφαιριδίων με μαγνητικές ιδιότητες
(ΜACS Microbeads) κατάλληλα συνδεδεμένων με αντι-CD34+ μονοκλωνικό
αντίσωμα (mAb) (εικόνα 4). Προ της προσθήκης των MACS μικροσφαιριδίων, τα
BMMCs είχαν επωαστεί με 100μl διαλύματος ανθρώπινης IgG, με σκοπό να
παρεμποδιστεί ή μη ειδική ή η μέσω-Fc-υποδοχέα πρόσδεση των anti-CD34+-μικροσφαιριδίων στα κύτταρα. Αφής στιγμής τα BMMCs σημάνθηκαν με τα MACS
μικροσφαιρίδια, ακολούθησε επώαση για 10 λεπτά στο ψυγείο, πλύσιμο των
κυττάρων με διάλυμα phosphate buffered saline (PBS)/EDTA-2mΜ, φυγοκέντρηση
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για 10min στις 1400 rpm και απόρριψη του υπερκείμενου, ώστε ο τελικός όγκος να
είναι

500-1000

ml.

Εν

συνεχεία

το

εναιώρημα

των

κυττάρων/MACS

μικροσφαιριδίων εφέρετο σε κατάλληλη στήλη διαχωρισμού (MACS column), που
ήταν προσαρμοσμένη στο μόνιμο μαγνητικό πεδίο του συστήματος διαχωρισμού
(MACS separator) και είχε προηγουμένως εκπλυθεί με 500 ml PBS/EDTA-2mM
(εικόνα 4).

CD34- κύτταρα

CD34+ κύτταρα

Εικόνα 4. Ανοσομαγνητικός διαχωρισμός CD34+ κυττάρων με την τεχνολογία MACS

Λόγω της παρουσίας του μαγνητικού πεδίου τα σημασμένα με MACS
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Microbeads CD34+ κύτταρα συγκρατούντο στη στήλη, ενώ τα CD34- περνούν
διαμέσου αυτής και απορρίπτονται. Ακολούθως η στήλη εκπλύθηκε 3 φορές
με 500 ml PBS/EDTA-2mM απομακρύνθηκε από το σύστημα διαχωρισμού και
εφέρετο σε σωληνάριο. Στη στήλη προστέθηκε 1 ml διαλύματος PBS/EDTA-2mM
και με τη βοήθεια κατάλληλου εμβόλου έγινε έκλουση των CD34+ στο σωληνάριο.
Για την απόληψη καθαρών GlycoA+ κυττάρων 107 BMMCs επωάστηκαν με
20 μl GlycoA+ μικροσφαιριδίων για 30 λεπτά στο ψυγείο και ακολούθως
εφαρμόστηκε η προαναφερθείσα τεχνική του ανοσομαγνητικού διαχωρισμού.
Σε όλα τα πειράματα η καθαρότητα ενός εκάστοτε κυτταρικού πληθυσμού
ήταν μεγαλύτερη από 96%, όπως εκτιμήθηκε με την κυτταρομετρία ροής.

Μυελικές ερυθροκυτταρικές αποικίες
105 BMMCs

ή

3χ103

κεκαθαρμένων

CD34+

μυελικών

κυττάρων

καλλιεργήθηκαν σε πλάκες Petri 35-mm οι οποίες περιείχαν 1mL IMDM
εμπλουτισμένο με 30% FBS (Gibco), 1% αλβουμίνη βόειου ορού (Gibco), 10-4 mol/L
μερκαπτοαιθανόλη (Sigma), 0.075% διττανθρακικό νάτριο (Gibco), 2 mmol/L Lγλουταμίνη

(Sigma), 0.9% μεθυλοκυττταρίνη (StemCell Technologies Inc,

Vancouver, Canada), παρουσία 5 ng granulocyte-macrophage colony stimulating
factor (R&D Systems Europe, Abingdon, England), 50 ng ιντερλευκίνης-3 (R&D
Systems) και 2 IU ερυθροποιητίνης (Janssen-Ciliag, Athens, Greece).121 Μετά από 14
ημέρες καλλιέργειας στους 370C-5%CO2-100% υγρασία ταυτοποιήθηκαν και
μετρήθηκαν

οι

ερυθροκυτταρικές

αποικίες

BFU-Es

(εικόνα

5).

Αυτές

αναγνωρίστηκαν ως τσαμπιά από 3-8 ή και περισσότερες ομάδες ερυθροκυτταρικών
προβαθμίδων (πρώιμες και όψιμες BFU-Es αντίστοιχα).121,122
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Eικόνα 5. Παράδειγμα BFU-E αποικίας μετά από 14 ήμερες καλλιέργειας BMMCs σε
μεθυλoκυτταρίνη. Από το αρχείο του ερευνητικού εργαστηρίου της Αιμοποίησης (Ε.
Παπαδάκη).

Σε μια ξεχωριστή σειρά πειραμάτων, στην καλλιέργεια προστέθηκε
ποντικίσιο αντι-ανθρώπειο TNFα και/ή IFNγ εξουδετερωτικό mAb (R&D Systems)
σε συγκέντρωση 50 μg/mL έκαστο. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, η ημίσεια
εξουδετερωτική δόση (neutralization dose50) για τα αντισώματα αυτά είναι 0,02-0,04
mg/mL παρουσία 0,25 ng/mL TNFα και 0,02-0,06 μg/mL παρουσία 0,25 ng/mL
IFNγ, αντίστοιχα.

Εφεδρείες και επιβίωση των κυττάρων της ερυθράς σειράς
Η ταυτοποίηση των μυελικών κυττάρων της ερυθράς σειράς σε διάφορα
στάδια ωρίμανσης έγινε με κυτταρομετρία ροής.121 Εν συντομία, 100μl μυελικών
κυτττάρων εκπλύθηκαν δις με PBS-1% fetal calf serum (FCS)-0,05% azide και
επωάστηκαν με 40 μl γ-σφαιρίνης (γ-HAG; Sigma) για 10 λεπτά στον πάγο,
προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα μη-ειδικού φθορισμού. Τα κύτταρα
σημάνθηκαν εν συνεχεία με 5μl ενός ποντικίσιου αντι-ανθρώπειου CD34 mAb
συνδεδεμένου με φυκοερυθρίνη (PE) (QBEND-10, Beckman Coulter, Marseille
France), καθώς και 5 μl ενός ποντικίσιου αντι-ανθρώπειου CD71 mAb, έναντι του
υποδοχέα της τρανσφερρίνης, συνδεδεμένου με ισοθειοκυανική φλουροσκεΐνη
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(FITC) (YDJ1.2.2, Beckman Coulter) και επωάστηκαν για 30 λεπτά στον πάγο.
Εναλλακτικά τα κύτταρα σημάνθηκαν με 5 μl ενός PE-συνδεδεμένου ποντικίσιου
αντι-ανθρώπειου GlycoA mAb (11E4B7.6, Beckman Coulter), καθώς και με 5 μl
ενός FITC-συνδεδεμένου ποντικίσιου αντι-ανθρώπειου CD36 mAb (FA6.152,
Beckman Coulter).121
Για τη μελέτη της απόπτωσης, τα κύτταρα σημάνθηκαν περαιτέρω με διάλυμα
7-άμινο ακτινομυκίνης D (7-AAD, 200 μg/mL, Calbiochem-Novabiochem, La Jolla,
CA).121 Συγκεκριμένα μετά από διπλή έκπλυση με PBS-1% FCS-0,05% azide, τα
κύτταρα επαναδιαλύθηκαν σε 1 mL PBS σημάνθηκαν με 100 μL 7AAD και
επωάστηκαν για 20 λεπτά στον πάγο, στο σκοτάδι.121,123 Εν συνεχεία τα κύτταρα
φυγοκεντρήθηκαν και αφού απομακρύνθηκε το υπερκείμενο, τα παραμένοντα
ερυθρά αιμοσφαίρια λύθηκαν με 0,12% φορμικό οξύ και τα δείγματα
μονιμοποιήθηκαν σε 0,2% παραφορμαλδεΰδη με το σύστημα Q-prep (Coulter, Luton,
England).121 Ως αρνητικοί μάρτυρες χρησιμοποιήθηκαν μονιμοποιημένα κύτταρα
σεσημασμένα με ισοτυπικά αντισώματα, αλλά όχι με 7AAD.
Η 7-AAD είναι μια φθορίζουσα ουσία (μήκος κύματος εκπομπής 660 nm)
που μπορεί να προσδένεται στο DNA, παρεμβαλλόμενη μεταξύ των βάσεων
κυτοσίνης-γουανίνης. Η πρόσδεση της 7-AAD στο γενομικό υλικό γίνεται σε άλλοτε
άλλο βαθμό, ο οποίος καθορίζεται από την έκταση της βλάβης της κυτταρικής
μεμβράνης. Έτσι τα ζώντα κύτταρα, η κυτταρική μεμβράνη των οποίων είναι
ακέραια, δεν επιτρέπουν την είσοδο της χρωστικής, ενώ αντίθετα τα αποπτωτικά και
νεκρά κύτταρα σημαίνονται μέτρια και εντονότερα αντίστοιχα. Ως εκ τούτου με το 7AAD ταυτοποιούνται τρεις επμέρους πληθυσμοί: των ζώντων (7-AADneg), των
αποπτωτικών (7-AADdim) και τέλος των νεκρών κυττάρων (7-AADbright) (εικόνα
6).121,123
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Εικόνα 6.Κυτταρομετρική ανάλυση των ερυθροκυτταρικών προβαθμίδων στο μυελό των
οστών. (A) Διάγραμμα (scattergram) οριζόντιου σκεδασμού (FS) προς κάθετο σκεδασμό (SSC)
για την περιχαράκωση των BMMCs με μικρό οριζόντιο και κάθετο σκεδασμό, περιοχή (R1),
όπου περιλαμβάνονται και τα μυελικά κύτταρα της ερυθράς σειράς. (B) Διάγραμμα των antiCD34 έναντι των anti-CD71 φθοριζόντων κυττάρων στην περιοχή R1, για την εκτίμηση των
CD34+/CD71+ προγονικών κυττάρων της ερυθράς σειράς (R2). (C) Διάγραμμα των anti-GlycoA
έναντι anti-CD36 φθοριζόντων κυττάρων στην περιοχή R1 για την εκτίμηση των πρώιμων
CD36+/GlycoA+ (R3) και όψιμων CD36-/GlycoA+ (R4) ερυθροκυτταρικών προβαθμίδων. (D)
Διάγραμμα FS έναντι των 7-AAD φθοριζόντων κυττάρων της περιοχής R2 που δείχνει τα ζώντα
(R5), τα πρώιμα αποπτωτικά (R6) και όψιμα αποπτωτικά και νεκρά κύτταρα (R7). Παρόμοια
διαγράμματα σχεδιάζονται και για τις περιοχές R3 και R4.

Η πσοσοτική ανάλυση έγινε με κυτταρόμετρο ροής Epics Elite (Coulter,
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Miami, FL), εντός 30 λεπτών από τη μονιμοποίηση των κυττάρων, μια και η μακρά
επίδραση του 7-AAD είναι τοξική για τα κύτταρα. H ανάλυση πραγματοποιήθηκε επί
500000 κυττάρων και βασίστηκε σε πέντε παραμέτρους, δηλαδή στο μέγεθος
(Forward Scatter, FSC, οριζόντιος σκεδασμός), στην κοκκίωση (Side Scatter, SSC,
κάθετος σκεδασμός) και στον τριπλό ανοσοφθορισμό από FITC, PE και 7-AAD
(εικόνα 6).
Εν συντομία δημιουργήθηκε καταρχάς ένα διάγραμμα FSC/SSC και
περιχαρακώθηκαν τα κύτταρα με χαμηλή οριζόντιο και κάθετο σκεδασμό, όπου
περιλαμβάνονται και οι προβαθμίδες της ερυθράς σειράς.124 Στη συνέχεια,
εστιάζοντας στα ως άνω περιχαρακωμένα κύτταρα σχεδιάστηκε δεύτερο διάγραμμα
CD71-FITC/CD34-PE ή CD36-FITC/GlycoA-PE για τον υπολογισμό των ποσοστών
των επιμέρους κυτταρικών πληθυσμών. Τέλος, συνδυάζοντας την FSC και τον
φθορισμό του 7-ΑΑD σχεδιάστηκε έτερο διάγραμμα για την εκτίμηση των ζώντων
(7-AADneg), πρώιμων αποπτωτικών (7-AADdim) και τέλος των όψιμων αποπτωτικών
και

νεκρών

κυττάρων

(7-AADbright)

στον

πληθυσμό

των

CD34+/CD71+,

CD36+/GlycoA+ και CD36-/GlycoA+ ερυθροκυτταρικών προβαθμίδων. Σε κάθε
περίπτωση η ανάλυση γινόταν σε καλά αφοριζόμενους πληθυσμούς, αποκλείοντας τα
κυτταρικά ράκη (εικόνα 6).

Μελέτη της έκφρασης του EpoR στα μυελικά κύτταρα της
ερυθράς σειράς
Η κυτταρομετρία ροής χρησιμοποιήθηκε και για την εκτίμηση του ποσοστού
των κυττάρων που εκφράζουν EpoR, στο διαμέρισμα των GlycoA+ κυττάρων του
μυελού. Ειδικότερα, 1x106 ανοσομαγνητικά διαχωρισθέντων GlycoA+ κυττάρων
σημάνθηκαν με 10 μl ποντικίσιoυ αντι-ανθρώπειoυ EpoR-PE (38409.11, R&D

- 88 -

Aσθενείς-Υλικά-Μέθοδοι

Systems) και 5μl CD36-FITC mAb ή

με τα ισοτυπικά αντισώματα, όπως

προαναφέρθηκε. H ανάλυση πραγματοποιήθηκε στα 500000 γεγονότα, με
κυτταρόμετρο ροής Epics Elite. Τα αποτελέσματα εκφράστηκαν: (1) ως ποσοστό
EpoR+ κυττάρων στα GlycoA+/CD36+ και GlycoA+/CD36- κύτταρα και (2) ως μέσος
λόγος της σχετικής έντασης φθορισμού (MRFI) του EpoR στους πληθυσμούς αυτούς,
που υπολογίστηκε ως το πηλίκο της μέσης έντασης φθορισμού (MFI) του σήματος
του EpoR προς την MFI του σήματος του ισοτυπικού μονοκλωνικού αντισώματος.
(εικόνα 7). Ο MRFI χρησιμοποιήθηκε για την αδρή εκτίμηση της πυκνότητας των
EpoR στα GlycoA+ κύτταρα ασθενών και υγιών μαρτύρων.

Εικόνα 7.Κυτταρομετρική μελέτη του EpoR στα GlycoA+ μυελικά κύτταρα. (A) Διάγραμμα FS
προς SSC ανοσομαγνητικά διαχωρισθέντων GlycoA+ μυελικών κυττάρων (R1). (B) Διάγραμμα
φθοριζόντων αντι-CD36 κυττάρων έναντι SSC στην περιοχή R1 που δείχνει τα πρώϊμα CD36+
(R2) και ώριμα CD36- (R3) GlycoA+ κύτταρα. (C) Ιστόγραμμα της κατανομής φθορισμού του
EpoR στην περιοχή R2. Το ποσοστό των EpoR+ κυττάρων εκτιμήθηκε από τη σύγκριση της
κατανομής φθορισμού των θετικά σεσημασμένων κυττάρων (γκρίζα καμπύλη) προς εκείνη των
σεσημασμένων κυττάρων με το ισοτυπικό αντίσωμα (συνεχής γραμμή). Η ένταση της
έκφρασης του EpoR εκφράστηκε ως ο μέσος λόγος της σχετικής έντασης φθορισμού

(MRFI) που υπολογίστηκε ως το πηλίκο της μέσης έντασης φθορισμού (MFI) των
θετικά σεσημασμένων κυττάρων προς την MFI των σεσημασμένων κυττάρων με ισοτυπικό
μονοκλωνικό αντίσωμα. Παρόμοιο ιστόγραμμα δημιουργήθηκε για την περιοχή R3.
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Σε μια ξεχωριστή σειρά πειραμάτων 1x106 GlycoA+ μυελικών κυττάρων από
υγιή άτομα εναιωρήθηκαν σε 1mL IMDM-20% FBS (Sigma, St Louis, MO) και
επωάστηκαν παρουσία 10ng/mL ανασυνδυασμένου TNFα (rhTNFα, R&D systems)
και/ή 10ng/mL ανασυνδυασμένης IFNγ (rhFNγ, Bender MedSystems, Vienna,
Austria). Καλλιέργειες μυελικών κυττάρων χωρίς τις ως άνω κυτταροκίνες
χρησιμοποιήθηκαν ως αρνητικοί μάρτυρες. Ύστερα από 72 ώρες επώαση στους
37oC-5%CO2-100% υγρασία τα κύτταρα εκπλύθηκαν 2 φορές με PBS-1% FBS0,05% azide, σημάνθηκαν με ποντικίσια αντι-ανθρώπεια EpoR-PE και CD36-FITC
mAbs ή τα ισοτυπικά τοιαύτα και αναλύθηκαν με κυτταρομετρία ροής, όπως
προαναφέρθηκε.
Ο αριθμός των Epo-R στα GlycoA+ κύτταρα του μυελού των οστών
μελετήθηκε και με πειράματα δέσμευσης ραδιενεργούς ορμόνης (I125-Epo), με βάση
τις ήδη περιγραφείσες μεθόδους.56,126 Συγκεκριμένα 1,5x106 GlycoA+ μυελικά
κύτταρα από ασθενείς (n=2) και υγιείς μάρτυρες (n=2) επωάστηκαν για 6 ώρες στους
15oC με 1 nM I125-Epo (400-1200 Ci/mmol; Amersham Bisciences Corp USA)
παρουσία (μη ειδική σύνδεση) ή απουσία (συνολική σύνδεση) εκατονταπλάσιας
συγκέντρωσης μη σεσημασμένης Epo (120,48 U/μg; Roche Hellas). Η επώαση έγινε
σε 50μL διαλύματος σύνδεσης, το οποίο αποτελείτο από RPMI 1640 (Gibco,
Invitrogen Corporation, Paisley, Scotland) εμπλουτισμένου με 50mmol/L HEPES
(pH=7.4) (Sigma, St Louis, MO)

και 1% BSA (Sigma, St Louis, MO).

Η

συγκέντρωση του 1 nM ραδιενεργούς ορμόνης επελέγη με βάση προηγούμενες
μελέτες σύμφωνα με τις οποίες οι Epo-Rs σε 1,5x106 ερυθροβλάστες προερχόμενους
από μυελό ενηλίκου ατόμου κοραίνυνται από συγκεντρώσεις I125-Epo <1nM.126 Τα
κύτταρα αυτά, ωστόσο σε μία εκάστοτε συγκέντρωση αναμένεται να έχουν
περισσότερους υποδοχείς από τα GlycoA+ μυελικά κύτταρα, δεδομένου ότι τα πρώτα
- 90 -

Aσθενείς-Υλικά-Μέθοδοι

αποτελούνται κυρίως από ερυθροκυτταρικές προβαθμίδες.,124 ενώ τα τελευταία
περιλαμβάνουν επίσης και δικτυοερυθροκύτταρα, τα οποία δεν εκφράζουν Epo-Rs.56
Ως εκ τούτου

θεωρείται ότι 1 nM I125-Epo κοραίνει πλήρως τους Εpo-Rs στα

GlycoA+ μυελικά κύτταρα.
Στο τέλος της επώασης το εναιώρημα των GlycoA+ μυελικών κυττάρων.
επιστοιβάστηκε προσεκτικά σε 300μL 10% BSA-PBS, που είχαν στο μεταξύ είχαν
τοποθετηθεί σε κατάλληλα σωληνάρια και εν συνεχεία φυγοκεντρήθηκε
φυγόκεντρο Eppendorf 5415C σε

15000g, 4oC

σε

για 4 min, προκειμένου να

διαχωριστούν τα κύτταρα από το ραδιενεργό διάλυμα. Ακολούθως, τα σωληνάρια
πάγωναν άμεσα, με την εμβάπτισή τους σε διάλυμα ξηρού πάγου/μεθανόλης και τα
άκρα τους κόβονταν πάνω από τα ιζήματα. Η ραδιενέργεια στα ιζήματα μετριόταν με
κατάλληλο μετρητή γ-ακτινοβολίας. Η ειδική σύνδεση υπολογίστηκε ως η διαφορά
μεταξύ συνολικής και μη ειδικής σύνδεσης.
Ιn vivo, ένα μέρος των Epo-R στις GlycoA+ ερυθροκυτταρικές προβαθμίδες
αναμένεται να είναι κατειλημμένο από την ορμόνη, γεγονός που θα μπορούσε να
οδηγήσει σε λανθασμένη εκτίμηση του αριθμού των υποδοχέων. Για να
απομακρυνθεί ακριβώς αυτή η -δεσμευμένη στην επιφάνεια- ορμόνη, πριν από τα
πειράματα σύνδεσης προηγήθηκε επώαση των κυττάρων σε IMDM, χωρίς προσθήκη
Epo, για 90 min στους 37οC, όπως έχει ήδη περιγραφεί.56,126

Μελέτη της έκφρασης του ΕpoR στα μυελικά κύτταρα της
ερυθράς σειράς με RT-PCR
Προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί η έκφραση του mRNA του EpoR στα
μυελικά GlycoA+ κύτταρα χρησιμοποιήθηκε αλυσιδωτή αντίδραση αντίστροφης
μεταγραφής (RT-PCR). Για το σκοπό αυτό ολικό αγγελιοφόρο RNA (mRNA)
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λαμβάνετο από ανοσομαγνητικά διαχωρισθέντα GlycoA+ μυελικά κύτταρα (RNeasy
mini kit; QIAGEN, GmbH, Hilden, Germany) ασθενών

υγιών μαρτύρων και

ακολούθως υπόκειντο σε αντίστροφη μεταγραφή (SUPERSCRIPT Preamplification
system; Gibco) και πολλαπλασιασμό με PCR.
Συγκεκριμένα, 107 μυελικά GlycoA+ κύτταρα λύθηκαν καταρχάς με
600μl διαλύματος RLT (RNeasy mini kit; QIAGEN, GmbH, Hilden, Germany)
(εικόνα 8). Τα κύτταρα ομογενοποιήθηκαν με πενταπλούν πέρασμα αυτών δια
βελόνης 20-gauge, προσαρμοσθείσας σε σύριγγα η οποία δεν περιείχε RNase και στο
προκύπτον διάλυμα προστέθηκαν 600 μl 70% αιθανόλης. Μετά από καλή ανάμειξη
με πιπέττα, τo δείγμα μεταφέρθηκε σε κολώνα RNeasy, η οποία είχε προσαρμοστεί
κατάλληλα σε ειδικό σωληνάριο (RNeasy mini kit; QIAGEN, GmbH, Hilden,
Germany) και ακολούθησε φυγοκέντρηση στις 10000rpm για 15 sec και απόρριψη
του περιεχομένου, που διαμέσου της κολώνας συγκεντρώθηκε στο σωληνάριο. Στη
συνέχεια 700 μl διαλύματος RW1 (RNeasy mini kit; QIAGEN, GmbH, Hilden,
Germany) προστέθηκαν στη κολώνα και μετά από τη φυγοκέντρηση έγινε απόρριψη
του σωληναρίου μαζί με το περιεχόμενό του. Αφού η κολώνα προσαρμόσθηκε σε νέο
σωληνάριο προστέθηκαν 500 μl διαλύματος RPE και ακολούθησε φυγοκέντρηση για
15 sec στις 10000 rpm. Το περιεχόμενο του σωληναρίου απερρίφθη και στην κολώνα
προστέθηκαν εκ νέου 500 μl διαλύματος RPE (RNeasy mini kit; QIAGEN, GmbH,
Hilden, Germany). Μετά από φυγοκέντρηση για 2 min στις 10000 rpm, η κολώνα
μεταφέρθηκε και πάλι σε καινούργιο σωληνάριο φυγοκεντρήθηκε για 1 min, και
μεταφέρθηκε ακολούθως σε eppendorf. Στην κολώνα προστέθηκαν 30 μl
απεσταγμένου H20 και ακολουθούσε φυγοκέντρηση για 1 min στις 10000 rpm οπότε
και το mRNA εκλούετο στο σωληνάριο (RNeasy mini kit; QIAGEN, GmbH, Hilden,
Germany).
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Εικόνα 8. Απομόνωση mRNA με το RNeasy mini kit
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Στη συνέχεια από 1μg mRNA, με αντίστροφη μεταγραφή, συνετέθη cDNA με
το Kit SUPERSCRIPT Preamplification system (Gibco BRL). Συγκεκριμένα για τη
σύνθεση

του

μονόκλωνου

cDNA

χρησιμοποιήθηκαν

oligo

(dT)

(oligo-

deoxythymidines) που αναμίχθηκαν με το mRNA σε στείρα eppendorfs 200μl ως
εξής:
• 2μl mRNA
• 1μl dNTP mix
• 1μl Oligo(dT) (0,5μg/ml)
• 6μl DEPC-H2O
Το μείγμα επωάστηκε στους 65oC για 5 min και εν συνεχεία τοποθετήθηκε
στον πάγο για 1 min τουλάχιστον.
Σε έτερο στείρο eppendorf παρασκεύαστηκε το ακόλουθο μείγμα:
• 2μl 10ΧRT buffer
• 4μl 25mM MgCl2
• 2μl 0.1M DTT
• 1μl RNase OUT Recombinant RNase inhibitor
• 1 μl (50 units) της αντίστροφης μεταγραφάσης SUPERSCRIPT II RT
10μl από το μείγμα αυτό προστέθηκαν στο σωληνάριο που περιείχε το mRNA
και τα oligo (dT). Ακολούθησε ανάδευση, βραχεία φυγοκέντρηση και επώαση στους
42οC για 50 min. Η αντίδραση διεκόπη με επώαση στους 70oC για 15 min και
αμέσως μετά τοποθέτηση του σωληναρίου στον πάγο. Ακολούθησε βραχεία
φυγοκέντρηση, προσθήκη 1μl RNAseH και επώαση για 20 min στους 37oC. Τo
προκύπτον cDNA φυλάχτηκε στους -70oC.
Περαιτέρω το cDNA πολλαπλασιάστηκε στη συνέχεια με διπλή (duplex) RTPCR, με εσωτερικό control τη β2-μικροσφαιρίνη, το cDNA της οποίας είχε ομοίως
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ληφθεί με την προαναφερθείσα διαδικασία. Οι συνθήκες της αντίδρασης ήταν:
• 10ΧPCR buffer: 2μl
•

50mM MgCl2: 0,6μl

•

10mM dNTPs: 0,4 μl

• 10mM εκκινητές για EpoR: 2mM τελική συγκέντρωση
• 10 mΜ εκκινητές για β2-μικροσφαιρίνη: 1/10 του όγκου των εκκινητών
για EpoR
• cDNA EpoR: 2 μl
• cDNA β2-μικροσφαιρίνη: 2μl
• Taq polymerase: 0,1μl
• Απέσταγμένο

H2O,

που

είχε

προηγουμένως

τοποθετηθεί

στο

αυτόκαστο, μέχρι τελικού όγκου 20μl.
Για τον EpoR οι εκκινητές (primers) ήταν: 5'-GCTCCCTTTGTCTCCTGCT3' (forward primer) και 5'-CTCCCAGA AACACACCAAGTCCT-3' (reverse primer)
(προϊόν της αντίδρασης:158bp). Για τη β2-μικροσφαιρίνη οι εκκινητές ήταν 5'TCCAACATCAACATCTTGGT-3' (forward primer) και (reverse primer) 5'TCCCCCAAATTCTAAGCAGA-3' (προϊόν της αντίδρασης:123 bp).
Οι παράμετροι της αντίδρασης ήταν οι εξής: 94°C για 30 sec, 60°C για 30 sec,
72°C για 45 sec για 28 κύκλους με τελική επέκταση στους 72°C για 10 min.
Η ένταση των ζωνών αναλύθηκε χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Image J και
η ημι-ποσοτική εκτίμηση της έκφρασης του EpoR mRNA έγινε συγκρίνοντας την
επιφάνεια κάτωθεν της καμπύλης, για ένα έκαστο προϊόν της αντίδρασης, με την
επιφάνεια κάτωθεν της καμπύλης της β2-μικροσφαιρίνης. Τα αποτελέσματα
εκφράστηκαν ως το πηλίκο της έντασης της ζώνης της EpoR προς εκείνη της β2μικροσφαιρίνης (relative expression value).127
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Μέτρηση της Eρυθροποιητίνης
Η μέτρηση της Epo στον ορό έγινε με ELISA (Quantikine; R & D Systems),
με βάση την τεχνική sandwich. Συγκεκριμένα, σε βοθρία πλάκας ELISA 96 θέσεων,
στον πυθμένα των οποίων βρισκόταν ακινητοποιημένο ποντικίσιο αντί-ανθρώπειο
μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της Epο, προστέθηκαν οι υπό εξέταση οροί ή πρότυπα
διαλύματα γνωστής συγκέντρωσης της ορμόνης. Ακολουθούσε επώαση, οπότε και η
Epo προσκολλάτο στο αντίσωμα του πυθμένα του βοθρίου. Μετά από την
απομάκρυνση της περίσσειας του ορού ή του προτύπου διαλύματος στα βοθρία
προστέθηκε ένα δεύτερo -πολυκλωνικό- αντίσωμα έναντι της Epo, προερχόμενο από
κόνικλο, το οποίο ήταν συνδεδεμένο με κατάλληλο ένζυμο (horseradish peroxidase).
Ακολουθούσε επώαση, κατά τη διάρκεια της οποίας το σύμπλοκο αντισώματοςενζύμου συνδεόταν με την προσκολλημένη Epo. Μετά από απομάκρυνση -με
πλύσιμο- της περίσσειας του συμπλόκου αντισώματος-ενζύμου, στα βοθρία
προστέθηκε το υπόστρωμα του ενζύμου –hydrogen peroxide- μαζί με χρωμογόνο tetramethlybenzidine- το οποίο και οξειδωνόταν κατά την ενζυμική αντίδραση,
γεγονός που συνοδευόταν από την εμφάνιση μπλε χρώματος. Ακολουθούσε
προσθήκη οξέος, για τη διακοπή της αντίδρασης, με σύγχρονη αλλαγή του χρώματος
από μπλέ σε κίτρινο. Η ένταση του κίτρινου χρώματος ήταν ευθέως ανάλογη του
ποσού του ενζύμου που ήταν συνδεδεμένο με την Epo, το οποίο με τη σειρά του ήταν
ανάλογο με την ποσότητα της ορμόνης στον υπό-εξέταση ορό ή στο πρότυπο
διάλυμα. Στη συνέχεια μετρήθηκε η οπτική απορρόφηση σε ένα έκαστο βοθρίο και
σχεδιάστηκε καμπύλη αναφοράς (εικόνα 9), με βάση τις τιμές της απορρόφησης ως
προς τις γνωστές συγκεντρώσεις των προτύπων διαλυμάτων. Η συγκέντρωση της Epo
στα υπό εξέταση δείγματα προσδιοριζόταν εν συνεχεία εισάγοντας τις μετρηθείσες
απορροφήσεις στην εξίσωση της καμπύλης αναφοράς.
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Εικόνα 9. Καμπύλη αναφοράς της Ερυθροποιητίνης, με βάση τις τιμές απορρόφησης ως
προς γνωστές συγκεντρώσεις πρότυπου διαλύματος ανασυνδυασμένης ανθρώπειας Epo.

Εις ότι αφορά στο πρωτόκολλο της ELISA, 100μl διαλύτη (Quantikine; R &
D Systems) προστέθηκαν σε ένα έκαστο βοθρίο της πλάκας. Aκολούθως, σε κάθε
βοθρίο προστέθηκαν 100 μl πρότυπου διαλύματος άλλοτε άλλης συγκέντρωσης ή
100 μl υπό εξέταση δείγματος και η πλάκα ανακινήθηκε προσεκτικά προκειμένου να
γίνει καλή ανάμειξη του περιεχομένου. Εν συνεχεία, αφού καλύφθηκε με κατάλληλη
αυτοκόλλητη ταινία, η πλάκα τοποθετήθηκε σε οριζόντιο αναδευτήρα (shaker), όπου
και επωάστηκε για μία ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. Ακολούθησε προσεκτική
αναρρόφηση του περιεχομένου των βοθρίων και προσθήκη 200 μl πολυκλωνικού
αντιανθρώπειου αντισώματος έναντι της Epo, προερχόμενου από κόνικλο,
συνδεδεμένου με το ένζυμο horseradish peroxidase. Η πλάκα καλύφθηκε ξανά με
κατάλληλη αυτοκόλλητη ταινία, τοποθετήθηκε σε οριζόντιο αναδευτήρα (shaker) και
επωάστηκε εκ νέου για μία ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. Ακολούθησε
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αναρρόφηση του περιεχομένου των βοθρίων και πλύσιμο αυτών με προσθήκη 400μl
κατάλληλου διαλύματος (wash solution Quantikine; R & D Systems). Η διαδικασία
αυτή της αναρρόφησης-πλυσίματος επαναλήφθηκε συνολικά 4 φορές, με τη βοήθεια
ειδικού μηχανήματος πλυσίματος (autowasher) και εν συνεχεία στα βοθρία
προσετέθησαν 200 μl υποστρώματος του ενζύμου (hydrogen peroxide)

μαζί με

κατάλληλο χρωμογόνο (tetramethlybenzidine) (Quantikine; R & D Systems).
Ακολούθησε επώαση σε θερμοκρασία δωματίου για 25 min και διακοπή της
αντίδρασης με την προσθήκη 100 μl κατάλληλου οξέος (stop solution, Quantikine; R
& D Systems) σε κάθε βοθρίο. Στη συνέχεια μετρήθηκε η οπτική πυκνότητα των
βοθρίων, εντός 15 min, σε φωτόμετρο με κατάλληλη υποδοχή για πλάκες ELISA. Η
μέτρηση έγινε σε μήκος κύματος 450nm με διόρθωση στα 600nm. Σύμφωνα με τον
κατασκευαστή η ευαισθησία της δοκιμασίας είναι 0,6 mIU/mL.
Δοθέντος ότι η έκφραση της Εpo έχει ανιχνευθεί σε μυελικά κύτταρα
στρώματος127,128 αναπτύχθηκαν, όπως προαναφέρθηκε, μακρόχρονες μυελικές
καλλιέργειες (LTBMCs) σύμφωνα με την καθιερωμένη τεχνική.121,122 Την 3η-4η
εβδομάδα ελήφθησαν υπερκείμενα

και αποθηκεύθηκαν στους -72oC, μέχρι την

ημέρα όπου μετρήθηκε σ’αυτά Epo με ELISA, κατά τα γνωστά (Quantikine; R & D
Systems). Ακόμη, ο τάπητας στον πυθμένα της καλλιεργητικής φλάσκας -που ήταν
πλέον συρρέων- κατεργάστηκε με τρυψίνη και από τα προκύπτοντα κυτταρικά
εναιωρήματα απομονώθηκε mRNA (RNeasy mini kit, QIAGEN GmbH, Hilden,
Germany) το οποίο στη συνέχεια μεταγράφτηκε αντίστροφα και πολλαπλασιάστηκε
με PCR, για την ανίχνευση Epo. Tα προϊόντα της αντίδρασης ποσοτικοποιήθηκαν ως
προς τη β2-μικροσφαιρίνη στα δείγματα, όπως προαναφέρθηκε. Οι συνθήκες της
αντίδρασης ήταν 94°C για 30 sec, 56°C για 1 min, 72°C για 30 sec για 29 κύκλους
με τελική επέκταση of 72°C για 7 min. Για την Epo, οι εκκινητές ήταν:
- 98 -

Aσθενείς-Υλικά-Μέθοδοι

5'-CACTCCGAACAATCACTGCT-3' (forward primer) και (reverse primer) 5'TGGTCATCTGTCCCCTGTCCT-3' (προϊόν αντίδρασης:118bp). Για τη
μικροσφαιρίνη

οι

εκκινητές

ήταν

β2 -

5'-AGCGTACTCCAAAGATTCAGGTT-3'

(forward primer) και (reverse primer) 5'-TACATGTCTCGATCCCACTTAACTAT3' (προϊόν αντίδρασης:296 bp).

Μέτρηση TNF-α στα υπερκείμενα LTBMCs
Η μέτρηση TNF-α στα υπερκείμενα LTBMCs έγινε με ELISA (Biosource
International, Camarillo, CA) με βάση την τεχνική sandwich, όπως περιγράφηκε στη
ενότητα «Μέτρηση της Eρυθροποιητίνης». Συνοπτικά 50μl διαλύματος επώασης
(Biosource International, Camarillo, CA) προστέθηκαν σε ένα έκαστο βοθρίο της
πλάκας, εκτός από τα βοθρία εκείνα στα οποία προστέθηκε μόνο χρωμογόνο και τα
οποία λειτουργούν ως τυφλά (blanks) κατά τη φωτομέτρηση (ιδέ παρακάτω).
Ακολούθως στα βοθρία προστέθηκαν 100 μl πρότυπου διαλύματος άλλοτε άλλης
συγκέντρωσης ή 100 μl του υπό εξέταση δείγματος, το οποίο είχε προηγουμένως
αραιωθεί 1:2 με κατάλληλο διαλύτη (Biosource International, Camarillo, CA) και η
πλάκα ανακινήθηκε προσεκτικά προκειμένου να γίνει καλή ανάμειξη του
περιεχομένου. Εν συνεχεία σε κάθε βοθρίο προστέθηκαν 50 μl αντιανθρώπειου
αντισώματος έναντι του TNF-α συνδεδεμένου με το ένζυμο biotin. Η πλάκα
ανακινήθηκε προσεκτικά και επωάστηκε για 2 ώρες στους 37oC. Ακολούθησε
αναρρόφηση του περιεχομένου των βοθρίων και πλύσιμο αυτών με προσθήκη 400μl
κατάλληλου διαλύματος (wash solution Biosource International, Camarillo, CA). Η
διαδικασία αυτή της αναρρόφησης-πλυσίματος επαναλήφθηκε συνολικά 4 φορές, με
τη βοήθεια ειδικού μηχανήματος πλυσίματος (autowasher) και εν συνεχεία στα
βοθρία προστέθηκαν 100 μl υποστρώματος του ενζύμου (streptavidin peroxide). Η
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πλάκα ανακινήθηκε προσεκτικά και επωάστηκε για 30 min σε θερμοκρασία
δωματίου. Ακολούθησε αναρρόφηση του περιεχομένου των βοθρίων και πλύσιμο
αυτών με προσθήκη 400μl wash solution εις τετραπλούν. 100 μl χρωμογόνου (tetramethylbenzidine, Biosource International, Camarillo, CA) προστέθηκαν στη συνέχεια
στα βοθρία και ακολούθησε επώαση στο σκοτάδι, σε θερμοκρασία δωματίου, για 25
min. Η αντίδραση διεκόπη με την προσθήκη 100 μl κατάλληλου οξέος σε κάθε
βοθρίο (stop solution, Biosource International, Camarillo, CA). Στη συνέχεια
μετρήθηκε η οπτική πυκνότητα των βοθρίων, εντός 120 min, σε φωτόμετρο με
κατάλληλη υποδοχή για πλάκες ELISA. Η μέτρηση έγινε σε μήκος κύματος 450nm
χρησιμοποιώντας ως τυφλά διαλύματα (blanks) τα βοθρία εκείνα στα οποία είχε
προστεθεί μόνο χρωμογόνο. Σχεδιάστηκε στη συνέχεια η καμπύλη αναφοράς με βάση
τις τιμές της απορρόφησης ως προς τις γνωστές συγκεντρώσεις των προτύπων
διαλυμάτων και εν συνεχεία προσδιορίστηκε η συγκέντρωση του TNF-α στα ύπο
εξέταση

δείγματα εισάγοντας τις μετρηθείσες απορροφήσεις στην εξίσωση της

καμπύλης αναφοράς. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή η ευαισθησία της δοκιμασίας
είναι 0,09 pg/mL.

Μελέτη της έκφρασης της ΙFN-γ στο κλάσμα των ΒΜΜCs
mRNA απομονώθηκε καταρχάς από ΒMMCs και εν συνεχεία μεταγράφτηκε
αντίστροφα και ακολούθως πολλαπλασιάστηκε με PCR, για την ανίχνευση IFNγ,
όπως προαναφέρθηκε. Οι παράμετροι της αντίδρασης ήταν 94°C για 30 sec, 55°C
για 30 sec, 72°C για 45 sec για 37 κύκλους με τελική επέκταση στους 72°C για 10
min. Οι εκκινητές ήταν 5'- TGACCAGAGCATCCAAAAG-3' (forward primer) και
(reverse primer) 5'-CTTCGACCTCG AAACAGCAT 3' (προϊόν της αντίδρασης:234
bp). Τα προϊόντα του RT-PCR ποσοτικοποιήθηκαν ως προς τη β2-μικροσφαιρίνη στα
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δείγματα, όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιo για τον Epo-R.

Στατιστική Ανάλυση
Τα αριθμητικά δεδομένα αναλύθηκαν σε υπολογιστή με το στατιστικό
πρόγραμμα GraphPAd (GraphPad Software, San Diego, CA). Η αξιολόγηση της
στατιστικής διαφοράς μεταξύ δύο ανεξάρτητων ομάδων παρατηρήσεων έγινε με τη
μη-παραμετρική δοκιμασία Man-Whitney U test και ο έλεγχος της συσχέτισης αυτών
με τον μη παραμετρικό συντελεστή συσχέτισης σειράς του Spearman (Spearman’s
coefficient of correlation test). Η δοκιμασία απλής ανάλυσης της μεταβλητότητας
(ANOVA) χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο διαφορών μεταξύ πολλαπλών μέσων
τιμών. Η ομογένεια των υπό μελέτη πληθυσμών ελέγχθηκε με τη δοκιμασία χ2. Όλες
οι ομαδοποιημένες τιμές εκφράστηκαν ως μέσες τιμές ± 1 σταθερή απόκλιση (SD).
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Αποτελέσματα

Τιμές αιμοσφαιρίνης στο αίμα
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται, περιληπτικά, οι εργαστηριακές παράμετροι
των μελετηθέντων ασθενών.
Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των μελετηθέντων ασθενών*

Ηλικία (διάμεση, εύρος)
Φύλο (θήλυ/άρρεν)
Διάρκεια Παρακολουθησης
(μήνες)
Hct (%)
Hgb (g/dL)
MCV (fL)
MCH (pg)
MCHC (%)
Ret (x103/μL)
WBC (x109/L)
9

Neutro (x10 /L)
9

Lympho (x10 /L)
9

Mono (x10 /L)
9

Plts (x10 /L)
Fe ( g/dL)

Fer (ng/mL)
B12 (pg/mL)
Fa

(ng/mL)

Μη-Αναιμικοί
(n=27)
57 (33-69)
24/3

Αναιμικοί
(n=10)
43 (34-64)
10/0

Σύνολο Ασθενών
(n=37)
53(33-69)
34/3

79±37

65±52

75±41

39,83±2,4
13,40±0,84
90,35±3,83
30,37±1,86
33,51±0,94
36,87±13,91

34,84±1,46
11,53±0,44
89,58±2,89
29,82±1,33
32,94±0,98
36,19±14,43

38,48±3,13
12,90±1,13
90,14±3,58
30,22±1,43
33,35±0,97
36,69±13,86

3,74±0,58

3,30±0,52

3,62±0,59

1,52±0,18

1,40±0,29

1,47±0,22

1,76±0,47

1,52±0,35

1,69±0,45

0,34±0,13

0,27±0,12

0,32±0,13

205±43
92,59±21,86
55,11±41,80
364,70±147,50
8,11±1,48

179±48
85,60±4,99
93,60±16,22
385±150,3
8,35±1,36

198±43
90,74±19,0
65,51±40,34
370,30±146,0
8,18±1,43

*Την ημέρα λήψης του μυελού των οστών

Συντομογραφίες: Hct, αιματοκρίτης· Hgb, αιμοσφαιρίνη· MCV, μέσος όγκος ερυθρών· MCH μέση
περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης· MCHC, μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης· Ret, δικτυοερυθροκύτταρα· WBC, λευκά αιμοσφαίρια· Neutro, ουδετερόφιλα· Lympho, λεμφοκύτταρα· Mono,
μονοκύτταρα· Plts, αιμοπετάλια· Fe, σίδηρος· Fer, φερριτίνη· Fa, φυλλικό οξύ.

Οι τιμές Hgb στην ομάδα των πασχόντων κυμάνθηκαν από 10,5-15,1 g/dl, με
μέση τιμή 12,9±1,13. Οι τιμές αυτές ήσαν σημαντικά μικρότερες από τις αντίστοιχες
των υγιών μαρτύρων (13,69±0,89, P=0,0030). Στην ομάδα των ασθενών, οι τιμές
Hgb συσχετίζονται θετικά με τον αριθμό των κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων στο
περιφερικό αίμα (r=0,59295, P=0,0008) (σχήμα 1), ενώ δε συμβαίνει το ίδιο στους
υγιείς μάρτυρες (r=0,049, P=0,7970).
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Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν προηγούμενες μελέτες από το εργαστήριό
μας4,34 και υποδηλώνουν, ότι ένας κοινός παθογενετικός μηχανισμός θα μπορούσε να
διαταράσσει τόσο την κοκκιοπoίηση όσο και την ερυθροποίηση στους πάσχοντες με
CIN.
17.5

Hgb (g/dL)

15.0

r=0.5295, P=0.0080

12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Neutrophils x 109/L
Σχήμα 1. Σχέση μεταξύ αριθμού κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων και επιπέδων
αιμοσφαιρίνης, στο σύνολο των μελετηθέντων ασθενών.

Ανάλυση των μυελικών ερυθροκυτταρικών
προβαθμίδων με κυτταρομετρία ροής
Η αναλογία των CD34+/CD71+, CD36+/GlycoA+ και CD36-/GlycoA+
κυττάρων, παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Οι 3 αυτοί κυτταρικοί πληθυσμοί
αποτελούν διαδοχικά στάδια ερυθροκυτταρικής διαφοροποίησης (σχήμα 2). 121,124,128
Συγκεκριμένα ο δείκτης επιφανείας CD34 (συνδέτης της L-σελεκτίνης)
εκφράζεται στις προγονικές ερυθροκυτταρικές προβαθμίδες μέχρι το στάδιο του
BFU-E, ενώ ο CD71 (υποδοχέας τρασνφερρίνης) από το BFU-E μέχρι και το
δικτυοερυθροκύτταρο.43,124 Επομένως, τα CD34+/CD71+ κύτταρα αντιστοιχούν στα

- 104 -

Αποτελέσματα

προγονικά κύτταρα της ερυθράς σειράς.121 Ο δείκτης επιφανείας CD36 (υποδοχέας
θρομβοσπονδίνης) εκφράζεται για πρώτη φορά μεταξύ BFU-E και CFU-E και η
έκφραση του διατηρείται μέχρι και το στάδιο του δικτυοερυθροκυττάρου.128 Η
GlycoA τέλος, εκφράζεται αμέσως μετά το στάδιο του CFU-E και έκτοτε η έκφρασή
της παραμένει σταθερά υψηλή μέχρι και το ώριμο ερυθροκύτταρο.124 Με βάση
λοπόν τα παραπάνω τα CD36+/GlycoA+ και CD36-/GlycoA+ αντιστοιχούν στις
πρώιμες και όψιμες ερυθροκυτταρικές προβαθμίδες αντίστοιχα.121

Cd CD34
CD71

CD71

Glycophorin A
CD36

Σχήμα 2. Έκφραση επιμέρους αντιγόνων επιφανείας στα διάφορα στάδια της ερυθροκυτταρικής διαφοροποίησης

Προκειμένου να μελετηθούν οι διαταραχές της ερυθροποίησης στη CΙN
προσδιορίστηκε ο αριθμός των CD34+/CD71+ κυττάρων. Αυτός βρέθηκε σημαντικά
μειωμένος στο σύνολο των ασθενών σε σύγκριση με τους μάρτυρες (P<0,0001),
γεγονός που οφείλεται στο μικρότερο ποσοστό του συγκεκριμένου κυτταρικού
πληθυσμού τόσο στην ομάδα των ασθενών με ACD (P<0,0001), όσο και των μη
αναιμικών ασθενών (P<0,0001). Παρά το ότι το ποσοστό των CD34+/CD71+
κυττάρων στους ασθενείς με ACD είναι μειωμένο σε σύγκριση με τους μη
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αναιμικούς, η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων δεν είναι στατιστικώς σημαντική. Το
ποσοστό των GlycoA+ κυττάρων είναι επίσης σημαντικά μειωμένο στους σύνολο των
ασθενών (84,41±6,47), σε σύγκριση με τους μάρτυρες (89,58 ± 4,98, P= 0,0178). Η
ελάττωση αυτή οφείλεται στο μικρότερο ποσοστό των ωρίμων CD36-/GlycoA+
κυττάρων και όχι των αωρότερων CD36+/GlycoA+ τοιούτων στους ασθενείς
(P=0,0113 και P=0,8599 αντίστοιχα).
Πίνακας 2. Κυτταρομετρική ανάλυση των μυελικών ερυθροκυτταρικών
προβαθμίδων
Μη αναιμικοί
ασθενείς με
CIN (n=27)

Ασθενείς με CIN
και ACD†
(n=10)

Σύνολο
ασθενών με
CIN‡ (n=37)

Φυσιολογικοί
Μάρτυρες

% CD34+/CD71+ κύταρα
Διάμεση τιμή ( εύρος)
P*
P **

0,44 ± 0,29#
0,3 (0,1-1,3)
<0 ,0001
0,2799

0,26 ± 0,13
0,3 (0,1-0,5)
< 0,0001

0,39 ± 0,27
0,3 (0,1-1,3)
< 0,0001

0,86 ± 0,47
0,6 (0,3-1,9)

% CD36+/GlycoA+ κύτταρα
Διάμεση τιμή (εύρος)
P*
P **

25,64 ± 10,21
21,0 (9,9-46,3)
0,9872
0,9183

27,67 ± 9,54
28,8 (11,6-45,9)
0,3734

26,17 ± 9,94
25,0 (9,9-46,3)
0,8599

25,14 ± 9,09
21,5 (13,6-46,5)

% CD36-/GlycoA+ κύτταρα
Διάμεση τιμή (εύρος)
P*
P **

61,16 ± 11,67
63,3 (35,6-78,6)
0,0934
0,9591

57,71 ± 11,11
59,85 (35,1-71,7)
0,0200

60,23 ± 11,47
61,9 (35,1-78,6)
0,0113

66,38 ± 10,36
70,2 (43,9-75,4)

(†) ACD: Αναιμία Χρονίας Νόσου (‡) Μη αναιμικοί ασθενείς με CIN και ασθενείς με CIN και ACD
(#) οι τιμές εκφράζονται ως μέση τιμή ± 1SD.
Σημείωση: Σύγκριση μεταξύ ασθενών μίας ομάδας και φυσιολογικών μαρτύρων (*)·μεταξύ ασθενών
με ACD και μη αναιμικών (**). Η στατιστική ανάλυση έγινε με την παραμετρική δοκιμασία MannWhitney U test.
Τιμές του P ≤ 0,05 θεωρήθηκαν ως στατιστικώς σημαντικές.

Σε σύγκριση με τους μάρτυρες, το ποσοστό των CD36-/GlycoA+ κυττάρων
είναι σημαντικά μειωμένο στους ασθενείς με ACD, αλλά όχι και στους μη
αναιμικούς (P=0,020 και P=0,093 αντίστοιχα) (πίνακας 2). Παρά το ότι το ποσοστό
των CD36-/GlycoA+ κυττάρων στους ασθενείς με ACD είναι μειωμένο σε σύγκριση
με τους μη αναιμικούς, η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων ασθενών δεν είναι
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στατιστικώς σημαντική. Τα ως άνω δεδομένα δείχνουν ότι οι ασθενείς με CIN, στο
σύνολό τους, καθώς εκείνοι με CIN και ACD έχουν μειωμένο αριθμό CD34+/CD71+
προγονικών κυττάρων της ερυθράς σειράς, καθώς και μειωμένο αριθμό ωρίμων
CD36-/GlycoA+ μυελικών ερυθροκυτταρικών προβαθμίδων σε σύγκριση με τους
υγιείς μάρτυρες. Αντίθετα, έχουν φυσιολογικό αριθμό ενδιάμεσων CD36+/GlycoA+
ερυθροκυτταρικών προβαθμίδων. Η ελάττωση του πληθυσμών των άωρων, καθώς
και των ώριμων ερυθροκυτταρικών προβαθμίδων είναι περισσότερο έκδηλη στους
πάσχοντες με CIN και ACD.

Απόπτωση των κυττάρων της ερυθράς σειράς
στο μυελό
Δοθέντος ότι αποπτωτικοί μηχανισμοί ελέγχου εμπλέκονται στη ρύθμιση της
ευθροποίησης στο μυελό, εξατάστηκε το κατά πόσο η μείωση της αναλογίας των
μυελικών κυττάρων της ερυθράς σειράς θα μπορούσε ν' αποδοθεί στην αυξημένο
κυτταρικό θάνατο μέσω απόπτωσης. Τ' αποτελέσματα παρουσιάζονται στον
πίνακα 3. Το ποσοστό των αποπτωτικών κυττάρων (7AADdim) στα CD34+/CD71+ και
CD36+/GlycoA+ κυτταρικά διαμερίσματα είναι σημαντικά υψηλότερη στους ασθενείς
(22,58±14,92 και 25,61±21,67 αντίστοιχα) σε σύγκριση με τους μάρτυρες
(11,21±4,31 και 9,31±6,24 αντίστοιχα· P<0,0001 και P=0,0019 αντίστοιχα).
Αντίθετα, δεν παρατηρείται στατιστικώς σημαντική διαφορά, μεταξύ ασθενών και
μαρτύρων, στο ποσοστό των αποπτωτικών κυττάρων στο CD36-/GlycoA+ κυτταρικό
διαμέρισμα (2,59±3,11 και 2,43 ± 1,81, αντίστοιχα· P=0,4879) .Oι ασθενείς με CIN
και ACD έχουν σημαντικά αυξημένο ποσοστό αποπτωτικών κυττάρων στο
CD34+/CD71+ κυτταρικό διαμέρισμα (28,66±12,18) σε σύγκριση με τους μη
αναιμικούς ασθενείς (20,33±15,40, P=0,049), ενώ αντίθετα δεν παρατηρήθηκε
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στατιστικώς σημαντική διαφορά στο ποσοστό των αποπτωτικών κυττάρων μεταξύ
αναιμικών ασθενών με CIN και μη αναιμικών στα CD36+/GlycoA+ και CD36/GlycoA+ κυτταρικά διαμερίσματα.

Πίνακας 3. Ποσοστό των αποπτωτικών κυττάρων στα μυελικά ερυθροκυτταρικά
διαμερίσματα
Μη αναιμικοί
ασθενείς με
CIN (n=27)

Ασθενείς με
CIN και ACD†
(n=10)

Σύνολο ασθενών
με CIN‡ (n=37)

Φυσιολογικοί
Μάρτυρες

CD34+/CD71+ κύτταρα
20,33 ± 15,40#
28,66 ± 12,18
22,58 ± 14,92
11,21 ± 4,31
% 7AADdim κύτταρα
18,5 (1,9-69,6)
27,4 (14,7-54,5)
21,0 (1,9-69,6)
9,85 (5,7-20,9)
Διάμεση τιμή ( εύρος)
0,0019
<0 ,0001
< 0,0001
P*
0,0493
P **
GlycoA+ /CD36+ κύτταρα
24,81 ± 21,49#
27,77 ± 23,14
25,61 ± 21,67
9,31 ± 6,24
% 7AADdim κύτταρα
20,9 (2,1-73,5)
20,8 (4,8-66,5)
20,9 (2,1-73,5)
8,7 (1,9-25,4)
Διάμεση τιμή ( εύρος)
0,0071
0,0155
0,0019
P*
0,6815
P **
GlycoA+ /CD36- κύτταρα
2,86 ± 3,55#
1,82 ± 1,22
2,59 ± 3,11
2,43 ± 1,81
% 7AADdim κύτταρα
1,6 (0,4-17,6)
1,6 (4,7-18,2)
1,60 (0,4-17,6)
1,85 (0,7-7,8)
Διάμεση τιμή ( εύρος)
0,7191
0,3171
0,4879
P*
0,5157
P **
(†) ACD: Αναιμία Χρονίας Νόσου (‡) Μη αναιμικοί ασθενείς με CIN και ασθενείς με CIN και ACD
(#) οι τιμές εκφράζονται ως μέση τιμή ± 1SD.
Σημείωση: Σύγκριση μεταξύ ασθενών μίας ομάδας και φυσιολογικών μαρτύρων (*)·μεταξύ ασθενών
με ACD και μη αναιμικών (**). Η στατιστική ανάλυση έγινε με την μη παραμετρική δοκιμασία MannWhitney U test.
Τιμές του P ≤ 0,05 θεωρήθηκαν ως στατιστικώς σημαντικές.

Τα δεδομένα αυτά υποστηρίζουν ότι οι ασθενείς με CIN, ιδίως δε εκείνοι με
ACD, παρουσιάζουν αυξημένη απόπτωση στα προγονικά μυελικά κύτταρα της
ερυθράς σειράς, καθώς και στις άωρες μυελικές ερυθροκυτταρικές προβαθμίδες,
αλλά όχι στις ώριμες τοιαύτες.

Μυελικές ερυθροκυτταρικές αποικίες
Ο αριθμός των BFU-Es που λαμβάνονται in vitro από τα BMMCs παρουσιάζεται στο
σχήμα 3. Στο σύνολο των ασθενών, ο μέσος αριθμός BFU-Eς που λαμβάνεται από
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106 BMMCs είναι σημαντικά μικρότερος σε σύγκριση με τους μάρτυρες (170±108
και 449±197 αντίστοιχα· P<0,0001). Ο αριθμός των BFU-E είναι σημαντικά
μικρότερος, τόσο στους ασθενείς με CIN+ACD (126±76) όσο και στους μη
αναιμικούς με CIN (187 σύγκριση με τους μάρτυρες (P<0,0001 και P<0,0001
αντίστοιχα). Επιπλέον, ο αριθμός των BFU-E είναι σημαντικά μικρότερος στους
ασθενείς με ACD σε σύγκριση με τους μη αναιμικούς (P=0,0174). Ακόμη, στο
σύνολο των ασθενών, η τιμή της αιμοσφαιρίνης και ο αριθμός των BFU-E
παρουσιάζουν ισχυρή θετική συσχέτιση (r =0,4130, P =0,0005).
A

B
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500

500

+

400
400
300

4

6

BFU-E per 10 BMMCs

Normal controls

BFU-E per 5x10 CD34 cells

600

Nonanemic CIN patients
CIN patients with ACD
Total CIN patients

300
200

200

100

100

0

0

Σχήμα 3. Ερυθροκυτταρικές προβαθμίδες στους ασθενείς με CIN. (Α) Tα ραβδογράμματα αντιπροσωπεύουν
το μέσο αριθμό BFU-Es (± τυπικό σφάλμα) που λαμβάνονταν από 106 BMMCs, χρησιμοποιώντας
κλωνογονική δοκιμασία, από μη αναιμικούς με CIN (n=10), από ασθενείς με CIN και ACD (n=27), καθώς
και από το σύνολο των ασθενών με CIN (n=27), αλλά και από υγιείς μάρτυρες (n=30).(Β)Τα ραβδογράμματα
αντιπροσωπεύουν το μέσο αριθμό BFU-Es (± τυπικό σφάλμα) που λαμβάνονταν από 5x104 ανοσομαγνητικά
διαχωρισθέντων CD34+ στις προαναφερθείσες ομάδες μελέτης. Η σύγκριση μεταξύ των ασθενών και των
υγιών μαρτύρων έγινε με τη μη παραμετρική δοκιμασία Mann-Whitney U test. Σημειώνονται οι τιμές του P
για τη σύγκριση μεταξύ των ασθενών με ACD και των μη αναιμικών. Η τιμή *P<0,001 υποδηλώνει τη
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ασθενών και των υγιών μαρτύρων.
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Κατ’ αναλογία με τα BMMCs, τα ανοσομαγνητικά διαχωρισθέντα CD34+
κύτταρα των ασθενών έχουν μειωμένη ικανότητα να σχηματίζουν ερυθροκυτταρικές
αποικίες (σχήμα 3). Συγκεκριμένα, ο αριθμός των BFU-E που λαμβάνονται από
5x104 CD34+ κύτταρα είναι σημαντικά μικρότερος στους ασθενείς (179±159) σε
σύγκριση με τους μάρτυρες (339±226, P=0,0007), γεγονός που αντικατοπτρίζει –
ενδεχομένως- την αυξημένη αναλογία των αποπτωτικών κυττάρων στο διαμέρισμα
των προγονικών κυττάρων της ερυθράς σειράς. Επιπλέον, ο αριθμός των BFU-E
είναι σημαντικά μικρότερος στους ασθενείς με CIN+ACD σε σύγκριση με τους μη
αναιμικούς με CIN (74±38 και 218±69 αντίστοιχα, P=0,0014), γεγονός που
υποδηλώνει περισσότερο έκδηλη διαταραχή στους πρώτους.129

Ενδογενής Παραγωγή Ερυθροποιητίνης
Είναι γνωστό ότι η Epo διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ερυθροποίηση,
επάγοντας τη διαδικασία του πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης στα κύτταρα
της ερυθράς σειράς, καθώς και την αντίσταση των τελευταίων στην απόπτωση.61
Εξετάστηκε, ως εκ τούτου, το κατά πόσο η αυξημένη απόπτωση των κυττάρων της
ερυθράς σειράς στο μυελό των ασθενών με CIN θα μπορούσε ν' αποδοθεί στην
μειωμένη ενδογενή παραγωγή της Epo. Κατ' αρχάς μετρήθηκαν τα επίπεδα της
ορμόνης στον ορό ασθενών με CIN και τ' αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τ'
αντίστοιχα του πληθυσμού αναφοράς (n=55), αποτελούμενου από υγιείς εθελοντές
και ασθενείς με σιδηροπενική αναιμία. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική
διαφορά ως προς τις τιμές αιμοσφαιρίνης μεταξύ των ασθενών με CIN
(12,88±1,13 g/dL, εύρος 10,5-15,1 g/dL) και του πληθυσμού αναφοράς
(12,54±2,25 g/dL, εύρος 6,0-16,3 g/dL· P=0,8205). Επίσης, τα επίπεδα Epo δεν
διέφεραν

στατιστικώς

μεταξύ

της

ομάδας
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(10,49±6,09 mIU/mL, εύρος 4,2-35,8 mIU/mL) και του πληθυσμού αναφοράς
(21,63±30,76 mIU/mL, εύρος 2,70-140 mIU/mL· P=0,8923). Ως αναμένετο, τα
επίπεδα Εpo συσχετίζονταν αντιστρόφως με τις τιμές της αιμοσφαιρίνης τόσο στους
ασθενείς με CIN (r=-0,6257, P<0,0001) όσο και στον πληθυσμό αναφοράς
(r=-0.895, P<0,0001) (σχήμα 4).

Σχήμα 4. Σχέση επιπέδων ερυθροποιητίνης στον ορό και συγκέντρωσης αιμοσφαιρίνης. Γραμμική
εξάρτηση μεταξύ των επιπέδων Epo και συγκέντρωσης Hgb στον πληθυσμό αναφοράς (Α) και στους
ασθενείς με CIN (Β). Οι ευθείες γραμμές εξάρτησης απεικονίζονται ως συμπαγείς γραμμές και τα 95%
όρια αξιοπιστίας ως διακεκομμένες γραμμές. Σημειώνονται οι εξισώσεις εξάρτησης, οι συντελεστές
εξάρτησης (r), καθώς και ο βαθμός σημαντικότητας (P). (•) μη αναιμικοί, (o) αναιμικοί ασθενείς.
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Επιπλέον, για να χαρακτηριστεί η παραγωγή της Epo στους ασθενείς με CIN
ως επαρκής ή μη, για μία δεδομένη τιμή Hgb, υπολογίστηκε ο λόγος
ln παρατηρούμενης/ln προβλεπόμενη τιμής Epo (observed/predicted ln(Epo) ratioO/P ratio) για κάθε δείγμα Η προβλεπόμενη τιμή της ερυθροποιητίνης προκύπτει
από την εισαγωγή της μίας έκαστης τιμής Hgb τω πασχόντων στην εξίσωση
συσχέτισης της Εpo με την Hgb του πληθυσμού αναφοράς. 116,130,131
Η μέση τιμή του λόγου O/P στο σύνολο των ασθενών με CIN (0,98±0,21)
βρισκόταν εντός των 95% ορίων αξιοπιστίας (0,95-1,08) του αντίστοιχου λόγου στον
πληθυσμό αναφοράς (O/P ratio 1,01±0,24, P=0,5346), γεγονός που υποδηλώνει
επαρκή παραγωγή Epo στους ασθενείς με CIN. Ειδικότερα, η παραγωγή της Epo
ήταν επαρκής τόσο στους ασθενείς με ACD, (μέση τιμή O/P 0,96±0,11, P=0,6044)
όσο και στους μη αναιμικούς με CIN (μέση τιμή O/P 0,99 ± 0,24, P=0,6288).
Με βάση πρoϋπάρχοντα δεδομένα αναφορικά με την τοπική παραγωγή Epo
από μακροφάγα στο μυελό των οστών,127,128 μελετήθηκε η παραγωγή της ορμόνης
στα προσκολλώμενα κύτταρα μακρόχρονων μυελικών καλλιεργειών. Επειδή με την
τεχνική της ELISA δεν ανιχνεύτηκε Epo στα υπερκείμενα των μακρόχρονων
μυελικών καλλιεργειών, ούτε στους ασθενείς αλλά ούτε και στους μάρτυρες,
εκτιμήθηκε η έκφραση του Epo mRNA σε εκχυλίσματα μακρόχρονων μυελικών
καλλιεργειών με RT-PCR. H τιμή της σχετικής έκφρασης του Epo mRNA δεν
διέφερε σημαντικά μεταξύ των ασθενών με CIN (0,10±0,08, n=15) και των υγιών
μαρτύρων (0,10±0,05, n=15· P=0,9779) υποδηλώνοντας -ως εκ τούτου- επαρκή
τοπική παραγωγή Epo στο μυελό ασθενών με CIN (σχήμα 5). Ακόμη, δεν
παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά στη σχετική έκφραση του Epo
mRNA μεταξύ ασθενών με ACD (0,10±0,05, n=7) και μη αναιμικών (0,10±0,09,
n=8· P=0,5358). Tα ως άνω δεδομένα υποδηλώνουν ότι η παραγωγή της Εpo δε
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μειώνεται στη CIN και επομένως άλλοι μηχανισμοί ενέχονται πιθανώς στην

Epo mRNA/β2 micro mRNA

αποπτωτική εξάλειψη των κυττάρων της ερυθράς σειράς στο μυελό των ασθενών.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Ασθενείς με CIN

Υγιείς Μάρτυρες

Σχήμα 5.Μεμονωμένες τιμές σχετικής έκφρασης τoυ mRNA της Epo σε ασθενείς με CIN
(n=15) και υγιείς μάρτυρες (n=7). Η ημιποσοτική εκτίμηση της έκφρασης του mRNA της
Epo έγινε με το πρόγραμμα Image J συγκρίνοντας την επιφάνεια κάτωθεν της καμπύλης, για
ένα έκαστο προϊόν της αντίδρασης με την επιφάνεια κάτωθεν της αντίστοιχης καμπύλης της
β2-μικροσφαιρίνης.

Ο ρόλος των ανασταλτικών κυτταροκινών στην
ερυθροποίηση ασθενών με CIN
Είναι γνωστό ότι η IFNγ και ο TNFα αναστέλλουν την ερυθροποίηση τόσο in
vitro όσο και in vivo.132,133 Προηγούμενες μελέτες από το εργαστήριό μας έχουν
δείξει ότι οι ασθενείς με CIN εκφράζουν εγγενώς IFNγ σε προσκολλώμενα κύτταρα
LTBMCs, καθώς και στα BMMCs.22,23 Αντιθέτως, έκφραση mRNA της IFN δεν
ανιχνεύθηκε στα BMMCs των φυσιολογικών μαρτύρων.23
Τα δεδομένα στην παρούσα μελέτη επιβεβαιώνουν το συμπέρασμα ότι η
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έκφραση mRNA της IFNγ στα μυελικά μονοπύρηνα κύτταρα ήταν σημαντικά
μεγαλύτερη στους ασθενείς με ACD (1,20±0,19 n=7) σε σχέση με τους μη
αναιμικούς ασθενείς με CIN (0,68±0,34 n=8· P=0,0037) (σχήματα 6A and 6B).

(Α)
Ασθενείς με ACD και CIN

Μη αναιμικοί ασθενείς με CIN

IFN-γ (234 bp)
β2 micro (123 bp)

IFN-γ mRNA/β2-micro mRNA

(Β)

Μη αναιμικοί ασθενείς

Ασθενείς με CIN και ACD

Σχήμα 6. IFNγ στο μυελό των οστών των ασθενών. (A) έκφραση του mRNA της IFNγ στα
BMMCs από 3 ασθενείς με CIN και ACD και από 3 μη αναιμικούς ασθενείς με CIN.
Απεικονίζεται επίσης η έκφραση του mRNA της β2-μικροσφαιρίνης στα αντίστοιχα
δείγματα. (B) Μεμονωμένες τιμές σχετικής έκφρασης της IFNγ σε αναιμικούς (n=7) και μη
αναιμικούς (n=8) ασθενείς με CIN. Η ημιποσοτική εκτίμηση της έκφρασης του mRNA της
FNγ έγινε το πρόγραμμα Image J, συγκρίνοντας την επιφάνεια κάτωθεν της καμπύλης, για
ένα έκαστο προϊόν της αντίδρασης, με την επιφάνεια κάτωθεν της αντίστοιχης καμπύλης της
β2-μικροσφαιρίνης.
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Επιπλέον, σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες μας22 οι ασθενείς με CIN
βρέθηκε ότι παρουσιάζουν αυξημένη παραγωγή TNFα στα υπερκείμενα LTBMCs.
Συγκεκριμένα, στο σύνολό τους (n=37) οι ασθενείς με CIN είχαν σημαντικά
αυξημένες τιμές TNFα (8,79±6,89 pg/mL) στα υπερκείμενα LTBMCs σε σύγκριση
με τους μάρτυρες (3,22±1,63 pg/mL, n=30· P<0,0001), πράγμα που αποδίδεται
προφανώς στα υψηλότερα επίπεδα της κυτταροκίνης τόσο στην ομάδα των
πασχόντων με ACD (13,28±7,36 pg/mL, P<0,0001), όσο και των μη αναιμικών
(7,12±6,03 pg/mL, P=0,0002). Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τα επίπεδα του
TNFα ήταν υψηλότερα στους ασθενείς με ACD, σε σύγκριση με τους μη αναιμικούς
(P=0,0019) (σχήμα 7).

Σχήμα 7. ΤΝFα στο μυελό των οστών των ασθενών. Επιμέρους τιμές TNFα, όπως
μετρήθηκαν με ELISA, σε υπερκείμενα μακρόχρονων μυελικών καλλιεργειών από μη
αναιμικούς ασθενείς με CIN (n=27), ασθενείς με CIN και ACD (n=10) και υγιείς μάρτυρες
(n=30). H μέση συγκέντρωση της κυτταροκίνης σε κάθε ομάδα, καθώς και τα 95%
διαστήματα εμπιστοσύνης σημειώνονται με οριζόντιες γραμμές και στικτά τετράγωνα
αντίστοιχα. (•) ασθενείς με CIN· (o) υγιείς μάρτυρες.
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Οι τιμές του TNFα συσχετίζονταν αρνητικά με τις τιμές της Hgb (r=-0.474,
P<0,0001) και με τον αριθμό των BFU-Es (r=-0,488, P<0,0001) και θετικά με την
αναλογία των αποπτωτικών CD34+/CD71+ (r=0,529, P<0,0001) και CD36+/GlycoA+
κυττάρων (r=0,279, P=0,022) (σχήμα 8). Τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν ότι η
αυξημένη παραγωγή TNFα και IFNγ στον μυελό των οστών ευθύνεται, ενδεχομένως,
για τη διαταραχή της ερυθροποίησης στους πάσχοντες με CIN. Η ορθότητα της
υπόθεσης αυτής, εξετάστηκε περαιτέρω επωάζοντας BMMCs παρουσία mAbs έναντι
του TNFα και/ή της IFNγ χρησιμοποιώντας την κλασσική κλωνογονική δοκιμασία.
Εάν οι κυτταροκίνες αυτές, μέσω της ανασταλτικής τους δράσης, ευθύνονται για τη
διαταραχή της ερυθροποίησης στους ασθενείς με CIN, τότε η προσθήκη
αντισωμάτων θα αναμένετο να

οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των

ερυθροκυτταρικών αποικιών στους πάσχοντες, αλλά όχι και στα υγιή άτομα.
Αποτελέσματα από 3 ανεξάρτητα πειράματα παρουσιάζονται στο σχήμα 9. Παρουσία
anti-TNFα, anti-IFNγ ή anti-TNFα και anti-IFNγ mAbs, παρατηρήθηκε σημαντική
αύξηση του αριθμού των BFU-Es στους ασθενείς με CIN (187±30, 177±30, 257±6,
αντίστοιχα) σε σύγκριση με τον αριθμό των BFU-Es σε καλλιέργειες χωρίς
εξουδετερικά mAbs (97±38· F38=15,45, P=0,001), γεγονός που υποδηλώνει
εκατοστιαία αύξηση του αριθμού των αποικιών της τάξης 103,57%±40,25%,
92,26%±36,61%

και

189,88%±94,90%

αντίστοιχα.

Αντίθετα,

η

παρουσία

μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι του TNFα, της IFNγ ή και των δύο δεν οδήγησε
σε στατιστικά σημαντική αύξηση του αριθμού των BFU-Es στους μάρτυρες
(F38=2,50, P=0,133). Τα δεδομένα αυτά υπογραμμίζουν περαιτέρω τον ανασταλτικό
ρόλο των TNFα και IFNγ στην ερυθροποίηση ασθενών με CIN.
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ΤΝFα (pg/ml)

Σχήμα 8. Εξάρτηση μεταξύ των επιπέδων του TNFα στο υπερκείμενα μακρόχρονων μυελικών καλλιεργειών και
των τιμών της Hgb, του αριθμό των BFU-Es και του ποσοστού των αποπτωτικών κυττάρων της ερυθράς σειράς
στο μυελό των οστών. Διαγράμματα απεικονίζοντα τη γραμμική σχέση εξάρτησης μεταξύ των τιμών του
TNFα στα υπερκείμενα μακρόχρονων μυελικών καλλιεργειών και των επιπέδων της Hgb, του αριθμού των
BFU-E στα BMMCs, του ποσοστού των αποπτωτικών CD34+/CD71+ προγονικών κυττάρων της ερυθράς
σειράς και του ποσοστού των CD36+/GlycoA+ πρόδρομων κυττάρων της ερυθράς σειράς, στο σύνολο των
μελετηθέντων ασθενών. Σημειώνεται η εξίσωση εξάρτησης, ο συντελεστής εξάρτησης (r), καθώς και ο
βαθμός σημαντικότητας (P). (•) ασθενείς με CIN· (o) υγιείς μάρτυρες.
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Σχήμα 9.Επίδραση των anti-ΤΝFα και anti-IFNγ mAbs στο σχηματισμό BFU-Es από BMMCs.
BMMCs, από ασθενείς με CIN και υγιείς μάρτυρες επωάστηκαν παρουσία anti-TNFα (50 μg/mL)
και/ή anti-IFNγ (50 μg/mL) mAbs χρησιμοποιώντας κλωνογονική δοκιμασία. Τα ραβδογράμματα
αντιπροσωπεύουν επιμέρους αριθμούς BFU-Ees σε καλλιέργειες χωρίς κυτταροκίνες και σε
καλλιέργειες παρουσία εξουδετερωτικών αντισωμάτων, σε τρεις ασθενείς με CIN (A) και τρεις υγιείς
μάρτυρες (B). Η σύγκριση μεταξύ επωασθέντων και μη καλλιεργειών στην ομάδα των ασθενών,
καθώς και σε εκείνη των υγιών μαρτύρων έγινε μέσω ANOVA. Αναγράφονται οι τιμές F καθώς και
ο βαθμός σημαντικότητας (P) .

Έκφραση EpoR στις ερυθροκυτταρικές προβαθμίδες
Η καταστολή των υποδοχέων των αυξητικών παραγόντων έχει προταθεί ως
ένας μηχανισμός μέσω του οποίου ανασταλτικές κυτταροκίνες καταστέλλουν,
ενδεχομένως, την αιμοποίηση στο μυελό των οστών.134-136 Ως εκ τούτου μελετήθηκε
η έκφραση των EpoR σε ανοσομαγνητικά διαχωρισθέντα GlycoA+ μυελικά κύτταρα
από ασθενείς με CIN και υγιείς μάρτυρες. Το ποσοστό των GlycoA+ κυττάρων που
εξέφραζαν EpoR ήταν σημαντικά χαμηλότερο στους ασθενείς σε σύγκριση με τους
μάρτυρες (P<0,0001) και η ελάττωση αυτή αφορούσε τόσο στις ενδιάμεσες CD36+
(P<0,0001), όσο και τις ώριμες CD36- (P=0,001) ερυθροκυτταρικές προβαθμίδες
(πίνακας 4). Το ποσοστό των κυττάρων που εξέφραζαν EpoR ήταν μικρότερο στους
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ασθενείς με ACD, όπως και στους μη αναιμικούς, σε σύγκριση με τους μάρτυρες
(P<0,0001 και P<0,0001, αντίστοιχα). Επιπλέον το ποσοστό των κυττάρων που
εξέφραζαν EpoR ήταν μικρότερο στους ασθενείς με ACD, σε σύγκριση με τους μη
αναιμικούς (P=0,0014). Η MRFI της έκφρασης του EpoR ήταν μικρότερη τόσο
στους ασθενείς με ACD (0,95±0,21) όσο και στους μη αναιμικούς (0,97±0,19) σε
σύγκριση με τους υγιείς μάρτυρες (P=0,0236 και P=0,0034, αντίστοιχα), ενώ
αντίθετα δεν παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ

των δύο

ομάδων ασθενών.
Πίνακας 4. Ποσοστό των κυττάρων που εκφράζουν EpoR σε υποπληθυσμούς κεκαθαρμένων
GlycoA+ μυελικών κυττάρων
Μη αναιμικοί
ασθενείς με CIN
(n=27)
GlycoA+ κύτταρα
% EpoR+ κύτταρα
Διάμεση τιμή ( εύρος)
P*
P **
GlycoA+ /CD36+ κύτταρα
% EpoR+ κύτταρα
διάμεση τιμή ( εύρος)
P*
P **
GlycoA+ /CD36- κύτταρα
% EpoR+ κύτταρα
διάμεση τιμή ( εύρος)
P*
P **

Ασθενείς με CIN
και ACD†
(n=10)

Σύνολο ασθενών
με CIN‡ (n=37)

Φυσιολογικοί
Μάρτυρες

17,46 ± 4,01#
16,3 (7,7-25,1)
<0 ,0001
0,0014

11,08 ± 4,78
10,3 (6,3-19,2)
< 0,0001

15,74 ± 5,06
15,8 (6,3-25,1)
< 0,0001

24,46 ± 3,25
23,8 (19,5-33,2)

18,51 ± 5,78#
17,02 (7,7-32,8)
0,0005
0,0033

13,05 ± 6,64
9,6 (7,7-29,2)
0,0006

17,03 ± 6,42
14,4 (7,7-32,8)
< 0,0001

22,56 ± 4,74
21,6 (10,8-29,2)

18,56 ± 6,28#
17,08 (9,6-33,6)
0,0094
0,0069

12,68 ± 7,64
10,5 (6,6-31,7)
0,0021

16,98 ± 7,08
14,8 (6,6-33,6)
0,0010

21,86 ± 5,86
24,2 (6,4-31,7)

(†) ACD: Αναιμία Χρονίας Νόσου (‡) Μη αναιμικοί ασθενείς με CIN και ασθενείς με CIN
και ACD
(#) οι τιμές εκφράζονται ως μέση τιμή ± 1SD.
Σημείωση: Σύγκριση (*) μεταξύ ασθενών μίας ομάδας και φυσιολογικών μαρτύρων· (**)
μεταξύ ασθενών με ACD και μη αναιμικών. Η στατιστική ανάλυση έγινε με την παραμετρική
δοκιμασία Mann-Whitney U test.
Τιμές του P ≤ 0,05 θεωρήθηκαν ως στατιστικώς σημαντικές.

Προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα από την κυτταρομετρία ροής,
έγιναν επίσης πειράματα δέσμευσης με I125-Epo, τα οποία αποτελούν και τη μέθοδο
αναφοράς για τον καθορισμό του μέσου αριθμού των EpoR στα κύτταρα.53,56,73,125 Τα
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αποτελέσματα 2 ανεξάρτητων πειραμάτων, έδειξαν 20% μείωση στον αριθμό των
επιφανειακών EpoR στα GlycoA+ μυελικά κύτταρα ασθενών με CIN και ACD (n=2)
σε σύγκριση με τους υγιείς μάρτυρες (n=2). Το εύρημα αυτό συμφωνεί με την κατά
23% μείωση στην MRFI της έκφρασης του EpoR που παρατηρήθηκε στους
αναιμικούς ασθενείς.
Κατ' αναλογία προς τα αποτελέσματα της κυτταρομετρίας ροής, η μέση τιμή
της σχετικής έκφρασης του mRNA του EpoR (σχήμα 10A) ήταν σημαντικά μικρότερη
στα GlycoA+ κύτταρα από ασθενείς με CIN (0,31±0.27, n=10) σε σύγκριση με τους
υγιείς μάρτυρες (1,21±0,65, n=15· P=0,0039) και αυτή η μείωση αφορούσε τόσο τους
ασθενείς με ACD (0,22±0,15, n=7) όσο και τους μη αναιμικούς (0,36±0,35, n=8).
Στους αναιμικούς ασθενείς υπήρχε μία τάση προς μικρότερη έκφραση του mRNA του
EpoR συγκριτικά με τους μη αναιμικούς. Ωστόσο, η προκύπτουσα διαφορά δεν ήταν
στατιστικώς σημαντική.
Προκειμένου να διερευνηθούν οι μηχανισμοί που διέπουν την καταστολή του
EpoR στα κύτταρα της ερυθράς σειράς των ασθενών μελετήθηκε το αποτέλεσμα της
επίδρασης με TNFα και/ή IFNγ στην έκφραση του EpoR σε GlycoA+ κύτταρα από
υγιείς μάρτυρες, ύστερα από επώαση 72 ωρών. Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται
αποτελέσματα από 3 πειράματα. Παρουσία rhTNFα και/ή rhIFNγ παρατηρήθηκε μία
σημαντική μείωση τόσο στο ποσοστό των EpoR+ κυττάρων όσο και στη MRFI, σε
σύγκριση με τα GlycoA+ κύτταρα που δεν είχαν επωαστεί με κυτταροκίνες
(F38=89,249, P<0,001 και F38=6,263, P=0,017, αντίστοιχα) και η ελάττωση ήταν
περισσότερο εμφανής παρουσία και των 2 κυτταροκινών μαζί συγκριτικά με την
παρουσία μιας εκάστης τοιαύτων χωριστά (σχήμα 10Β).
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Β.

Σχήμα 10.Έκφραση EpoR σε ανοσομαγνητικά διαχωρισθέντα GlycoA+ μυελικά κύτταρα. (A)
έκφραση του mRNA του EpoR σε ανοσοσομαγνητικά διαχωρισθέντα GlycoA+ μυελικά
κύτταρα από 3 ασθενείς με CIN και ACD και από 3 υγιείς μάρτυρες. Απεικονίζεται επίσης η
έκφραση της β2-μικροσφαιρίνης στα αντίστοιχα δείγματα. (B) Αντιπροσωπευτικό πείραμα
όπου απεικονίζεται η κατανομή του ανοσοφθορισμού, με τη μορφή ιστογράμματος, της
έκφρασης του EpoR mRNA σε ανοσομαγνητικά διαχωρισθέντα GlycoA+ μυελικά κύτταρα από
φυσιολογικούς μάρτυρες cells (R1) μετά από επώαση 72h σε 1 mL IMDM-20% FBS παρουσία
10ng/mL rhTNFα (γκρι γραμμή) ή 10ng/mL rhIFNγ (μαύρη γραμμή) ή και των δύο (σκούρα
γκρι καμπύλη). Απεικονίζεται επίσης η έκφραση του EpoR σε καλλιέργεια χωρίς κυτταροκίνες
(μπλε γραμμή). Ο όρος FSC υποδηλώνει την οριζόντια απόκλιση· ο όρος PMT1 υποδηλώνει
την κάθετη απόκλιση.
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Πίνακας 5. Επίδραση κυτταροκινών στην έκφραση EpoR σε φυσιολογικά GlycoA+ κύτταρα
Προσθήκη

Προσθήκη

Προσθήκη

rhTNFα

rhIFNγ

rhTNFα + rhIFNγ

13,33 ± 0,76#

11,13 ± 0,15

11,40 ± 0,53

6,40 ± 0,53

< 0,001*

3,05 ± 0,27

2,18 ± 0,19

2,37 ± 0,55

1,97 ± 0,06

0,017**

Μάρτυρες

P

GlycoA+ κύτταρα
% EpoR+ κύτταρα
MRFI του EpoR

1x106 GlycoA+ μυελικά κύτταρα από υγιείς εθελοντές (n=3) εναιωρήθηκαν σε 1mL IMDM20%FBS και επωάστηκαν παρουσία

rhTNFα, rhIFNγ ή του συνδυασμού αυτών.

Καλλιέργειες χωρίς κυτταροκίνες χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες. Μετά από 72 ώρες
επώαση τα κύτταρα αναλύθηκαν με κυτταρομετρία ροής για την έκφραση του EpoR . Τα
αποτελέσματα εκφράσθηκαν ως ποσοστό EpoR+ κυττάρων και ως μέσος λόγος της σχετικής
έντασης φθορισμού (MRFI).
(#) Οι τιμές εκφράζονται ως μέσος ± 1SD των τριών πειραμάτων. Η σύγκριση μεταξύ
καλλιεργειών χωρίς κυτταροκίνες και των καλλιεργειών στις οποίες προστέθηκαν
κυτταροκίνες έγινε μέσω ΑNOVA. (*) F38 = 89,249, (**) F38 = 6,263
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Το ότι το ανοσοποιητικό σύστημα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην
παθοφυσιολογία του υποπλαστικού τύπου CIN είναι επαρκώς τεκμηριωμένο.
Ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα με μυελοκατασταλτικές ιδιότητες ανευρίσκονται
στο αίμα και στο μυελό των οστών ασθενών με CIN και ακόμη mRNA της IFNγ
ανιχνεύεται στα μυελικά παρασκευάσματα των περισσότερων ασθενών, αλλά όχι και
των φυσιολογικών ατόμων.23 Επιπλέον, η αυξημένη παραγωγή TNFα στο μυελό των
πασχόντων ασκεί μια ανασταλτική δράση στη μυελοποίηση προάγοντας περαιτέρω
τον Fas-διαμεσολαβούμενο αποπτωτικό θάνατο των CD34+/CD33+ κυττάρων.22
Δοθέντος ότι η IFNγ και ο TNFα αποτελούν τεκμηριωμένους αναστολείς της
ερυθροκτταρικής ανάπτυξης,100,137 μελετήθηκε εν προκειμένω η ερυθροποίηση στη
CIN σε μια προσπάθεια να χαρακτηρισθεί περαιτέρω η μυελική ανεπάρκεια στη
νόσο. Εξ’ άλλου, το γεγονός ότι η CIN αποτελεί τυπικό παράδειγμα μυελικής
ανεπάρκειας επαγόμενης από κυτταροκίνες καθιστά την συγκεκριμένη νόσο μοντέλο
για την καλύτερη κατανόηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών που διέπουν την
ACD, η οποία ως γνωστόν διαμεσολαβείται από κυτταροκίνες.138
Τα αποτελέσματα που προαναφέρθηκαν δείχνουν ότι οι ασθενείς με CIN
παρουσιάζουν διαταραχή της ερυθροποίησης στο μυελό των οστών. Αυτό
τεκμαίρεται από το μειωμένο αριθμό των προγονικών CD34+/CD71+ και πρόδρομων
CD36-/GlycoA+ ερυθροκυτταρικών προβαθμίδων, το μειωμένο αριθμό BFU-E, που
λαμβάνονται από BMMCs και κεκαθαρμένα CD34+κύτταρα, και τέλος από τα
χαμηλά επίπεδα Hgb στο αίμα. Αυτές οι in vitrο παρατηρήσεις βρίσκονται σε
συμφωνία με τα ήδη δημοσιευμένα κλινικά ευρήματα που υποστηρίζουν αυξημένη
συχνότητα αναιμίας στη CIN.2,27,34 Ακόμη,

η διαπιστωθείσα θετική συσχέτιση

μεταξύ του αριθμού ουδετερόφιλων του αίματος και των επιπέδων της Hgb στους
ασθενείς, αλλά όχι στους υγιείς μάρτυρες, συνηγορεί υπέρ της ύπαρξης κοινών –
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ενδεχομένως- παθογενετικών μηχανισμών υπεύθυνων για τη διαταραχή της
κοκκιοποίησης και της ερυθροποίησης στη νόσο.
Προκειμένου να σκιαγραφηθούν οι μηχανισμοί που ευθύνονται για τις
μειωμένες ερυθροκυτταρικές αποθήκες στο μυελό των ασθενών με CIN, μελετήθηκε η
βιωσιμότητα των κυττάρων της ερυθράς σειράς και βρέθηκε ότι υπάρχει αυξημένη
απόπτωση στο διαμέρισμα των προγονικών CD34+/CD71+, καθώς και στο διαμέρισμα
των πρόδρομων CD36+/GlycoA+ ερυθροκυτταρικών προβαθμίδων. Η απόπτωση -που
είναι ιδιαίτερα έκδηλη στους ασθενείς με ACD- θα μπορούσε να ευθύνεται για την
ελάττωση των CD34+/CD71+ κυττάρων, ενώ αντισταθμιστική αύξηση του κυτταρικού
πολλαπλασιασμού139 στο διαμέρισμα των πρώιμων CD36+/GlycoA+ ερυθροκυτταρικών
προβαθμίδων, θα μπορούσε ενδεχομένως να διατηρεί σταθερό των αριθμό αυτών, με
τελικό ωστόσο αποτέλεσμα την ελάττωση των μη πολλαπλασιαζόμενων ώριμων
CD36-/GlycoA+

ερυθροκυτταρικών

προβαθμίδων.

Παρόμοια

δεδομένα

έχουν

αναφερθεί και σε ασθενείς με ACD και ρευματοειδή αρθρίτιδα.121 Ωστόσο, οι
μηχανισμοί εκείνοι που θα μπορούσαν να προάγουν τον πολλαπλασιασμό των
CD36+/GlycoA+

ερυθροκυτταρικών

προβαθμίδων

παραμένουν

εν

πολλοίς

αδιευκρίνιστοι. Εικάζεται, πάντως, ότι η κυτταροκίνη Scf (Stem cell factor), τα επίπεδα
της οποίας στο μυελό ασθενών με CIN δε διαφέρουν από τα αντίστοιχα των
μαρτύρων140, θα μπορούσε ενδεχομένως να διαδραματίζει κάπoιο ρόλο στην
εξισορρόπηση της ανασταλτικής δράσης των προφλεγμονωδών κυτταροκινών.
Συγκεκριμένα έχει βρεθεί, ότι ο Scf -μέσω του υποδοχέα του c-kit που απαντάται από
το στάδιο των BFU-Es μέχρι και τους βασίφιλους ερυθροβλάστες- ευοδώνει την
ερυθροποίηση.43,141-144 Φαίνεται, μάλιστα, ότι απαιτείται συνέργεια μεταξύ Scf και Epo
για την προαγωγή του ερυθροκυτταρικού πολλαπλασιασμού και της διαφοροποίησης
που -εν μέρει- βασίζεται στην αλληλεπίδραση, μεταξύ c-kit και EpoR, σε ότι αφορά
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την ενδοκυττάρια μετάδοση του σήματος.144
Στην προκειμένη περίπτωση βρέθηκε ότι οι ασθενείς με CIN, ιδιαίτερα εκείνοι
με ACD, έχουν αυξημένη παραγωγή TNFα στα υπερκείμενα μακρόχρονων μυελικών
καλλιεργειών, σε σύγκριση με τους υγιείς μάρτυρες. Eίναι γνωστό ότι ο TNFα μπορεί
ν’ αναστέλει την ερυθροποίηση in vivo145,146 και μάλιστα χορήγηση αυτού, για
θεραπευτικούς σκοπούς, σε ασθενείς με καρκίνο, οδήγησε σε σαφή μείωση της Hgb
μετά από 4 εβδομάδες.147 Από την άλλη μεριά και η in vitro ανασταλτική δράσει της
κυτταροκίνης είναι από μακρόν τεκμηριωμένη και θωρείται ότι διαμεσολαβείται με
πολλούς και διαφορετικούς μηχανισμούς.100,148,149 Έτσι αρχικές μελέτες έδειξαν ότι ο
TNFα αναστέλλει την ερυθροποίηση στο επίπεδο των CFU-e με έμμεσο τρόπο, μέσω
δηλαδή της έκκρισης IFN-β από τα μακροφάγα του μυελού των οστών.150 Σύμφωνα,
ωστόσο με μεταγενέστερα δεδομένα η κυτταροκίνη φαίνεται ότι έχει και άμεση δράση
στην ερυθροποίηση: αναστέλλει τις BFU-e,114 αναστέλλει το σχηματισμό GlycoA+
κυττάρων από CD34+ κύτταρα και τέλος αναστέλλει την ικανότητα των GlycoA+
κυττάρων για πολλαπλασιασμό.132
Επιπρόσθετα, στην παρούσα διδακτορική διατριβή διαπιστώθηκε ότι τα
επίπεδα του TNFα στο μυελό των ασθενών συσχετίζονται αρνητικά με τις τιμές της
Hgb και με τον αριθμό των BFU-Es και θετικά με την αναλογία των αποπτωτικών
CD34+/CD71+ και CD36+/GlycoA+ κυττάρων. Τα ευρήματα αυτά συνηγορούν υπέρ
μίας επαγωγικής δράσης του TNFα στη απόπτωση των πρώιμων ερυθροκυτταρικών
προβαθμίδων. Εξάλλου το ανασταλτικό αποτέλεσμα του TNFα στα αρχικά στάδια
της ερυθροκυτταρικής ανάπτυξης έχει ήδη αναφερθεί σε παλιότερες μελέτες121,132 και
θα μπορούσε να ερμηνεύσει το γεγονός ότι δεν παρατηρείται αυξημένη απόπτωση
στα ώριμα CD36-/GlycoA+ κύτταρα στους ασθενείς με CIN, ακόμα και σε εκείνους
με ACD.
- 126 -

Συζήτηση

Bρέθηκε ακόμη ότι οι πάσχοντες με CIN και περισσότερο εκείνοι με ACD
είχαν αυξημένη έκφραση ΙFNγ στα BMMCs. Η κυτταροκίνη αυτή φαίνεται ότι
ενέχεται στην απόπτωση των ερυθροκυτταρικών προβαθμίδων, μέσω επαγωγής της
έκφρασης τόσο του Fas όσο και του Fas ligand.100,113,151
Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω υποαστηρίζεται, ότι η αυξημένη έκφραση της
IFNγ και του TNFα στο μυελό των ασθενών με CIN είναι πολύ πιθανόν να ευθύνεται
για τη παρατηρηθείσα διαταραχή της ερυθροποίησης, μέσω επαγωγής αποπτωτικού
κυταρικού θανάτου. Προκειμένου να διερευνηθεί αυτή η υπόθεση χρησιμοποιήθηκαν
αντισώματα των κυτταροκινών αυτών σε βραχύχρονες μυελικές καλλιέργειες
ασθενών, οπότε και δείχτηκε στατιστικώς σημαντική αύξηση στον αριθμό των BFUEs, σε σύγκριση με τον αριθμό των ερυθροκυτταρικών αποικιών σε καλλιέργειες
χωρίς τα παραπάνω mAbs. Η προκύπτουσα αύξηση ήταν δε περισσότερο έκδηλη
όταν στην καλλιέργεια προστίθεντο και τα δύο αντισώματα. Το γεγονός ότι παρουσία
των προαναφερθέντων αντισωμάτων δεν παρατηρήθηκε σημαντικά αύξηση στον
αριθμό των BFU-Es σε καλλιέργειες από υγιείς μάρτυρες, υπογραμμίζει περαιτέρω
τον παθοφυσιολογικό ρόλο της IFNγ και TNFα στη διαταραχή της ερυθροποίησης,
που παρατηρείται στη CIN.
Eίναι γνωστό ότι η Εpo αποτελεί τον κυριότερο ρυθμιστικό παράγοντα της
ερυθροποίησης.40,43 Όπως προαναφέρθηκε, η ορμόνη δε θεωρείται απαραίτητη για το
σχηματισμό των BFU-Es ή των CFU-Es,40,55 ενώ είναι αναγκαία για την επιβίωση,
τον πολλαπλασιασμό, αλλά και τη διαφοροποίηση των ερυθροκυτταρικών
προβαθμίδων.40,43 Σημαντικό ρόλο στην επιβίωση των κυττάρων της ερυθράς σειράς
διαδραματίζει η αντι-αποπτωτική

δράση της

ερυθροποιητίνης, η οποία

διαμεσολαβείται με πολλούς μηχανισμούς.100 Έτσι έχει αναφερθεί ότι η ορμόνη
μπορεί να αυξάνει την έκφραση της αντι-αποπτωτικής πρωτεΐνης BcL-X, αφ΄ενός
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μέσω επαγωγής μεταγραφικών παραγόνων, όπως ο GATA-1 και o STAT5, και
αφ'ετέρου αναστέλλοντας τη διάσπασή της από την caspase 3.100 Παράλληλα, η
ερυθροποιητίνη προστατεύει από τη Fas-διαμεσολαβούμενη απόπτωση, η οποία
λαμβάνει χώρα, φυσιολογικά, στην ερυθροποίηση.100,104 Πρόκειται ουσιαστικά για
ένα ομοιοστατικό μηχανισμό αρνητικής παλίνδρομης ρύθμισης, σύμφωνα με τον
οποίο το FasL που εκφράζεται στους ώριμους ερυθροβλάστες, ασκεί κυτταρoτοξική
δράση στους πρώιμα κύτταρα της ερυθράς σειράς στην επιφάνεια των οποίων
υπάρχει το Fas. Τη δράση αυτή φαίνεται ότι μπορούν να εξαλείψουν, εν μέρει
τουλάχιστον, επαρκείς συγκεντρώσεις Epo .100,104
Στην ACD, ωστόσο, οι προαναφερθείσες ευοδωτικές δράσεις της ορμόνης
αμβλύνονται σημαντικά. Αυτό αποδίδεται, εν μέρει τουλάχιστον, στα ανεπαρκή
επίπεδα της ορμόνης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε ορισμένους ασθενείς με
ρευματοειδή αρθρίτιδα, λοίμωξη από HIV ή καρκίνο.117,121,130,131,151-153 Εν
προκειμένω, δεν διαταράσσεται η γνωστή αρνητική ημιλογαριθμική σχέση της Epo
με την Hgb (σχήμα 1), έτσι ώστε όσο ελαττώνεται η τελευταία (γραμμικά), τόσο
αυξάνει η συγκέντρωση της πρώτης, στον ορό (ημιλογαριθμικά).154 Ωστόσο, στην
ACD τα επίπεδα της Epo είναι μικρότερα από τα παρατηρούμενα σε πάσχοντες από
–ίδιας βαρύτητας- σιδηροπενική ή αιμολυτική αναιμία.. Αυτό υποδηλώνει ανεπαρκή
(blunted) παραγωγή της ορμόνης ως απάντηση στην αναιμία (σχήμα 1).117,121,152-154
Το φαινόμενο αυτό φαίνεται ότι διαμεσολαβείται από κυτταροκίνες. Συγκεκριμένα,
έχει αναφερθεί ότι ο ΤΝF-α, η ΙL-1, αλλά και ο TGF-β μπορούν, in vitro, ν’
αναστείλουν την παραγωγή της Epo δρώντας στο επίπεδο του mRNA.95,156,157
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Σχήμα1. Σχέση μεταξύ του λογαρίθμου της Epo και της Hgb σε 74 ασθενείς με καρκίνο
(κύκλοι) και σε 24 ασθενείς με σιδηροπενική αναιμία (τετράγωνα).153

Με βάση τα παραπάνω ελέγχθηκαν οι ασθενείς με CIN για ενδεχόμενη
blunted παραγωγή ερυθροποιητίνης. Οι πάσχοντες εμφάνισαν την αναμενόμενη -για
τη βαρύτητα της αναιμίας- ημι-λογαριθμική σχέση μεταξύ των επιπέδων της ορμόνης
και της Hgb και επίσης παρουσίασαν φυσιολογική έκφραση του mRNA της Epo. Τα
δεδομένα αυτά συνηγορούν υπέρ επαρκούς ενδογενούς παραγωγής Epo στη CIN.
Δοθέντος ότι η ευαισθησία των κυττάρων της ερυθράς σειράς στην Epo
εξαρτάται από την πυκνότητα των ειδικών υποδοχέων στην επιφάνεια τους
μελετήθηκε περαιτέρω η έκφραση των EpoR στα GlycoA+ κύτταρα ασθενών. Σε
σύγκριση με υγιείς μάρτυρες, στους ασθενείς με CIN –με ή χωρίς ACD- βρέθηκε
μειωμένο ποσοστό κυττάρων που εκφράζουν EpoR, μειωμένος αριθμός υποδοχέων
ανά κύτταρο, καθώς και ελαττωμένη έκφραση του mRNA του EpoR και μάλιστα η
διαταραχή αυτή ήταν περισσότερο έκδηλη στους πάσχοντες με CIN+ACD.
Όπως έχει αναφερθεί αλλαχού, η ανασταλτική δράση του TNFα και της IFNγ
στην αιμοποίηση είναι δυνατό να διαμεσολαβείται και μέσω καταστολής αυξητικών
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παραγόντων, όπως ο υποδοχέας του Scf (c-kit), της IL-6, της IL-4, της IL-3, του GCSF (granulocyte colony stimulating factor), του GM-CSF (granulocyte- macrophage
colony CSF) και τέλος του M-CSF (macrophage CSF).133,135,157 Ακόμη είναι γνωστό
ότι η

IFN-γ μπορεί να μειώνει την έκφραση, in vitro, του Epo-R στις

ερυθοκυτταρικές προβαθμίδες.133 Παρόμοια δράση δεν είχε μέχρι πρότινος
περιγραφεί για τον TNFα.
Προκειμένου να διερευνηθεί το κατά πόσο οι προαναφερθείσες κυτταροκίνες
ευθύνονται για την ελάττωση της έκφρασης του EpoR στα GlycoA+ κύτταρα
ασθενών, μελετήθηκε το αποτέλεσμα της επώασης GlycoA+ κυττάρων, από υγιείς
μάρτυρες, με TNFα και/ή IFNγ. Παρουσία μίας εκάστου κυτταροκίνης διαπιστώθηκε
σημαντική μείωση τόσο στο ποσοστό των EpoR+ κυττάρων, όσο και στον αριθμό των
υποδοχέων στην πλασματική μεμβράνη του κυττάρου. Η καταστολή της έκφρασης
του EpoR ήταν

περισσότερο έκδηλη παρουσία και των δυο κυτταροκινών. Τα

δεδομένα αυτά δείχνουν ότι η μείωση της έκφρασης του EpoR στα κύτταρα της
ερυθράς σειράς του μυελού των οστών -λόγω της παρουσίας του TNFα και της IFNγ
στο αιμοποιητικό μικροπεριβάλλον- συνιστά έναν επιπρόσθετο παθογενετικό
μηχανισμό στην ελαττωματική ερυθροποίηση στη CIN.
Όπως προαναφέρθηκε η καταστολή του EpoR σε κύτταρα σχηματίζοντα
ερυθροκυτταρικές αποικίες έχει ήδη περιγραφεί σε προηγούμενες μελέτες για την
IFNγ133 και το φαινόμενο αυτό εμπλέκεται στην παθοφυσιολογία της ACD.137
Ωστόσο, η κατασταλτική δράση της κυτταροκίνης αφορούσε, μέχρι πρότινος,
συγκεντρώσεις IFNγ της τάξης των 50 ng/mL, πολύ υψηλότερες από εκείνες για τις
οποίες είχε αναφερθεί in vitro αναστολή των ερυθροκυτταρικών προβαθμίδων
(2-20 ng/mL).113,133,150,157,159 Στην παρούσα μελέτη η καταστολή του ΕpoR
περιγράφεται και για συγκεντρώσεις IFNγ της τάξης των 10 pg/mL. Επιπλέον,
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καταδεικνύεται για πρώτη φορά το άμεσο ανασταλτικό αποτέλεσμα του TNFα στην
έκφραση του EpoR στα μυελικά κύτταρα της ερυθράς σειράς, γεγονός που
υποδηλώνει έναν επιπρόσθετο τρόπο δράσης της κυτταροκίνης στην ACD.
Συμπερασματικά, τα δεδομένα της παρούσας μελέτης, δείχνουν ότι οι
ασθενείς με CIN παρουσιάζουν διαταραχή στην ερυθροποίηση, εκτός από την ήδη
περιγραφείσα διαταραχή της κοκκιοποίησης.22,31 Η διαταραχή της ερυθροποίησης
χαρακτηρίζεται από μικρότερες τιμές Hgb στον ορό και από ελάττωση του αριθμού
των ερυθροκυτταρικών προβαθμίδων στο μυελό των οστών, συνεπεία της αυξημένης
απόπτωσης και του ελαττωματικού πολλαπλασιασμό των προγονικών και πρόδρομων
κυττάρων της ερυθράς σειράς. Οι διαταραχές αυτές της ερυθροποίησης δεν μπορούν
ν’ αποδοθούν σε blunted παραγωγή της Epo, δοθέντος ότι τα επίπεδα της ορμόνης
βρέθηκαν επαρκή τόσο στον ορό όσο και στο μυελό των οστών των πασχόντων. Η
μειονεκτική ερυθροποίηση φαίνεται ότι οφείλεται, τουλάχιστον εν μέρει, στην
αυξημένη παραγωγή των προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών TNFα και IFNγ στο
μυελό των πασχόντων. Η άποψη αυτή ενισχύεται από την υψηλότερη έκφραση των
κυτταροκινών στους ασθενείς με ACD, από τη συσχέτιση των κυτταροκινών με το
ποσοστό των αποπτωτικών ερυθροκυτταρικών προβαθμίδων CD34+/CD71+ και
CD36+/GlycoA+ στο μυελό, από την αύξηση του αριθμού των ερυθροκυτταρικών
αποικιών παρουσία mAbs για την ΙFNα και TNFα και τέλος από την καταστολή της
έκφρασης του EpoR, από την IFNα και TNFα, στα GlycoA+ κύτταρα των πασχόντων.
Τα προαναφερθέντα ευρήματα ενισχύουν την άποψη ότι η υποπλαστική CIN
αντιπροσωπεύει ένα σύνδρομο μυελικής ανεπάρκειας διαμεσολαβούμενο, κατά κύριο
λόγο, από τις παραγόμενες προ-φλεγμονώδεις κυτταροκίνες στο μυελό.
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης θα μπορούσαν να συμβάλουν στην
περαιτέρω κατανόηση των παθογενετικών μηχανισμών που εμπλέκονται στην ACD,
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καθώς και στις σχετιζόμενες-με-αναιμία παθολογικές καταστάσεις, οι οποίες
συνδέονται με αυξημένη έκφραση TNFα και IFNγ.
Τέλος, τα παραπάνω ευρήματα είναι δυνατό να χρησιμεύσουν στη
θεραπευτική αντιμετώπιση σοβαρών περιπτώσεων CIN. Για παράδειγμα θεραπεία με
αnti-TNFα θα μπορούσε δυνητικά να χρησιμοποιηθεί για ν’αναστραφούν οι
κυτταροπενίες σε ανάλογες κλινικές καταστάσεις
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