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ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

1.1 ΣΟ ΑΝΟΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

Αλνζία είλαη ε αληίζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε κηα λφζν θαη εηδηθφηεξα ζε έλα 

ινηκψδεο λφζεκα. Σν άζξνηζκα ησλ θπηηάξσλ, ηζηψλ θαη κνξίσλ πνπ κεζνιαβνχλ 

ηελ αληίζηαζε ζε ινηκψμεηο νλνκάδεηαη αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα θαη ε ζπληνληζκέλε 

αληίδξαζε ησλ θπηηάξσλ θαη ησλ κνξίσλ απηψλ νλνκάδεηαη αλνζναπάληεζε ή 

αλνζναπφθξηζε. Αλνζνινγία είλαη ε κειέηε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ 

απαληήζεσλ ηνπ ζηνπο εηζβάιινληεο παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο. Η θπζηνινγηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη λα αλαραηηίδεη ηηο ινηκψμεηο θαη λα 

εμαιείθεη ηηο ήδε εγθαηεζηεκέλεο ινηκψμεηο. 

Η ζπνπδαηφηεηα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ πγεία ππνδεηθλχεηαη 

απφ ηελ παξαηήξεζε φηη άηνκα κε αλεπαξθείο αλνζναπαληήζεηο είλαη εππαζή ζε 

ζνβαξέο ή θαη απεηιεηηθέο γηα ηελ δσή ηνπο ινηκψμεηο. Αληίζηξνθα, ε δηέγεξζε ηεο 

αλνζναπάληεζεο θαηά ησλ κηθξνβίσλ κε ηνλ εκβνιηαζκφ είλαη ε πιένλ 

απνηειεζκαηηθή κέζνδνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ απφ ηηο ινηκψμεηο θαη ε 

κνλαδηθή πξνζέγγηζε πνπ νδήγεζε ζηελ παγθφζκηα εμάιεηςε ηεο επινγηάο. Η 

εκθάληζε ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο επίθηεηεο αλνζναλεπάξθεηαο ηε δεθαεηία ηνπ 1980, 

ππνγξάκκηζε κε ηξαγηθφ ηξφπν ηε ζεκαζία ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηηο ινηκψμεηο. Χζηφζν, ε ζεκαζία ηεο αλνζνινγίαο 

εθηείλεηαη θαη πέξα απφ ηα ινηκψδε λνζήκαηα. Η αλνζναπάληεζε απνηειεί ην 

κεγαιχηεξν εκπφδην γηα ηελ επηηπρεκέλε κεηακφζρεπζε νξγάλσλ, ζεξαπεία πνπ 

εθαξκφδεηαη φιν θαη ζπρλφηεξα ζε αλεπάξθεηεο νξγάλσλ. ε πνιιά θαθνήζε 

λνζήκαηα γίλνληαη πξνζπάζεηεο ζεξαπείαο, κε δηέγεξζε ηεο αλνζναπάληεζεο θαηά 

ησλ θαξθηληθψλ θχηηαξσλ. Δπηπιένλ, αθαηάιιειεο αλνζναπαληήζεηο είλαη ε αίηηα 

πνιιψλ λνζεκάησλ κε ζεκαληηθή λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα. 

1.1.1 Φπζηθή θαη επίθηεηε αλνζία 

Οη κεραληζκνί άκπλαο ηνπ μεληζηή πεξηιακβάλνπλ ηε θπζηθή αλνζία, πνπ 

κεζνιαβεί ηελ αξρηθή θάζε ηεο πξνζηαζίαο απέλαληη ζηηο ινηκψμεηο, θαη ηελ 

επίθηεηε αλνζία, πνπ αλαπηχζζεηαη πην αξγά θαη κεζνιαβεί ην φςηκν, αιιά θαη πην 
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απνηειεζκαηηθφ, ζηάδην ηεο άκπλαο απέλαληη ζηα κηθξφβηα. Ο φξνο θπζηθή αλνζία 

αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη ν ηχπνο απηφο ηεο άκπλαο ηνπ μεληζηή ππάξρεη πάληα ζε 

πγηή άηνκα, έηνηκνο είηε λα ζηακαηήζεη ηελ είζνδν ησλ κηθξννξγαληζκψλ ή θαη λα 

απνκαθξχλεη άκεζα φζνπο θαηάθεξαλ λα εηζέιζνπλ ζηνπο ηζηνχο ηνπ μεληζηή. 

Δπίθηεηε αλνζία είλαη ν ηχπνο ηεο άκπλαο ηνπ μεληζηή πνπ δηεγείξεηαη απφ ηνπο 

κηθξννξγαληζκνχο πνπ εηζβάιινπλ ζηνπο ηζηνχο, θαη πξνζαξκφδεηαη εηδηθά ζην είδνο 

ηνπ παζνγφλνπ. 

Η κε εηδηθή αλνζία απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ζρεδφλ φισλ ησλ δσηθψλ θαη 

θπηηθψλ νξγαληζκψλ θαη δελ δηαζέηεη εηδηθφηεηα, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη 

εμεηδηθεπκέλε γηα δηαθνξεηηθά είδε παζνγφλσλ. εκαληηθνί κεζνιαβεηέο ηεο κε 

εηδηθήο αλνζίαο είλαη δηάθνξνη θπζηθνί θξαγκνί, κε εμεηδηθεπκέλα ιεκθνθχηηαξα 

γλσζηά σο θπζηθά θπηηαξνθηφλα θχηηαξα, έλα ζχκπινθν πεξίπνπ 20 πξσηετλψλ, 

γλσζηφ σο ην ζχζηεκα ηνπ ζπκπιεξψκαηνο θαη ε αληίδξαζε θιεγκνλήο ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ πνιιά είδε θπηηάξσλ ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ 

κε άιιεο νπζίεο. Οη κεζνιαβεηέο ηεο κε εηδηθήο αλνζίαο, κε δηαδνρηθή ζεηξά 

αληηδξάζεσλ, θαηαζηξέθνπλ ηνπο εηζβνιείο θαη επηδηνξζψλνπλ ηνπο πξνζβιεζέληεο 

ηζηνχο (
i
Abbas & Lichtman, 2001), (Goldsby RA, 2004). 

ηελ εηδηθή αλνζία ζπκκεηέρνπλ φξγαλα, δηάζπαξηνη ηζηνί θαη αλεμάξηεηα 

θχηηαξα κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ νξγαληζκψλ απφ κνιπζκαηηθνχο 

παξάγνληεο, ηα ηνμηθά ηνπο πξντφληα θαη μέλα πιηθά, γηα ηελ πιήξε αληηκεηψπηζε 

ησλ νπνίσλ δελ επαξθεί ε κε εηδηθή αλνζία (Abbas & Lichtman, 2001).  

ε αληίζεζε κε ηε κε εηδηθή αλνζία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κε εμεηδηθεπκέλε 

αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ πξνο φια ηα παζνγφλα, ε εηδηθή αλνζία ραξαθηεξίδεηαη 

απφ κεγάιε δηάξθεηα κλήκεο έλαληη μέλσλ εηζβνιέσλ, θαη απφ ηε δπλαηφηεηα 

αλαγλψξηζεο θαη δηάθξηζεο κε πςειή εμεηδίθεπζε αλάκεζα ζην „μέλν‟ θαη ην „εαπηφ‟ 

βηνκφξην. Η επηιεθηηθή εμάιεηςε ησλ αλνζναπνθξίζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηα δηθά 

ηνπ βηνκφξηα νδεγεί ζε αλνζναλνρή. Αλ ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα δελ έρεη απηή ηελ 

ηθαλφηεηα, ηφηε πξνθαινχληαη απηνάλνζεο αληηδξάζεηο (autoimmune reactions) 

γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη ζε νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο φπσο ζηελ απφξξηςε κνζρεπκάησλ 

θαζψο θαη ζε απηνάλνζα λνζήκαηα (Abbas & Lichtman, 2001) (Goldsby RA, 2004).  
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εκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε κηαο αλνζναπφθξηζεο είλαη ε 

αλαγλψξηζε απφ ηνλ νξγαληζκφ πξσηετλψλ, πδαηαλζξάθσλ, λνπθιετθψλ νμέσλ ή 

ιηπηδίσλ, πξνεξρφκελα απφ ηνλ μέλν νξγαληζκφ θαη ηα νπνία είλαη γλσζηά σο 

αληηγφλα (Abbas & Lichtman, 2001) (Goldsby RA, 2004). 

Όηαλ πιένλ ηα παζνγφλα αλαγλσξηζηνχλ απφ ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα νη 

αλνζναπνθξίζεηο ηνπ πξνζβιεζέληνο νξγαληζκνχ δηαθξίλνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο, 

αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο. ηελ πξψηε θαηεγνξία, αλήθεη ε θπηηαξηθή αλνζία, θαηά 

ηελ νπνία εμεηδηθεπκέλα θχηηαξα αληηδξνχλ θαηεπζείαλ θαη θαηαζηξέθνπλ μέλα 

αληηγφλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ επηθάλεηα άιισλ θπηηάξσλ ηνπ νξγαληζκνχ. ηε 

δεχηεξε θαηεγνξία αλήθεη ε ρπκηθή αλνζία, θαηά ηελ νπνία ε αλνζναπφθξηζε 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε δηακεζνιάβεζε εμεηδηθεπκέλσλ πξσηετλψλ, γλσζηψλ σο 

αληηζψκαηα. Σα αληηζψκαηα θπθινθνξνχλ ζην αίκα θαη ζηα άιια πγξά θαη 

εθθξίκαηα ηνπ ζψκαηνο, αλαγλσξίδνπλ θαη δεζκεχνληαη εηδηθά κε ηα πξνεξρφκελα 

απφ παζνγφλα αληηγφλα, ηα παγηδεχνπλ θαη πξνάγνπλ ηελ θαηαζηξνθή θαη ηελ 

απνκάθξπλζε ηνπο κέζσ εηδηθψλ γηα ηελ δηαδηθαζία απηή θπηηάξσλ, ηα θαγνθχηηαξα 

(Abbas & Lichtman, 2001) (Goldsby RA, 2004). 

 

 

 

 

Εικόνα 1-1. Σφγκριςθ ανάμεςα ςτθ Φυςικι και τθν επίκτθτθ ανοςία ωσ προσ  τα κφτταρα που ςυμμετζχουν,  

βαςικζσ λειτουργίεσ τουσ. (RIKEN Yokohama Institute) 
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1.1.2 Φαζεηο ηωλ αλνζναπαληήζεωλ 

Οη αλνζναπαληήζεηο απνηεινχληαη απφ δηαδνρηθέο θάζεηο: ηελ αλαγλψξηζε 

ηνπ αληηγφλνπ, ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ιεκθνθπηηάξσλ, ηελ εμάιεηςε ηνπ αληηγφλνπ, 

ηελ εμαζζέληζε ηεο απάληεζεο θαη ηε κλήκε. Κάζε θάζε αληηζηνηρεί ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε αληίδξαζε ησλ ιεκθνθπηηάξσλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ 

αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο αλαγλψξηζεο, παξζέλα 

ιεκθνθχηηαξα, εηδηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν αληηγφλν, εληνπίδνπλ θαη αλαγλσξίδνπλ 

ηα αληηγφλα ησλ κηθξννξγαληζκψλ. ηε ζπλέρεηα, ε ελεξγνπνίεζε ησλ 

ιεκθνθπηηάξσλ απαηηεί ηελ χπαξμε ηνπιάρηζηνλ δχν ηχπσλ ζεκάησλ. Η πξφζδεζε 

ηνπ αληηγφλνπ ζηνπο αληηγνληθνχο ππνδνρείο ησλ ιεκθνθπηηάξσλ (ζήκα 1) απαηηείηαη 

γηα ηελ έλαξμε θάζε αλνζναπάληεζεο. Δπηπιένλ, γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

ιεκθνθπηηάξσλ ρξεηάδνληαη θαη ζήκαηα (πνπ νλνκάδνληαη ζπιινγηθά ζήκα 2), ηα 

νπνία παξέρνληαη απφ ηνπο ίδηνπο κηθξννξγαληζκνχο κέζσ ησλ αλνζναπαληήζεσλ 

θπζηθήο αλνζίαο έλαληη ησλ κηθξννξγαληζκψλ. Η απαίηεζε απηή γηα έλα δεχηεξν 

ζήκα ην νπνίν επάγεηαη απφ ηνπο κηθξννξγαληζκνχο, εμαζθαιίδεη ην φηη νη επίθηεηεο 

αλνζναπαληήζεηο πξνθαινχληαη απφ κηθξννξγαληζκνχο θαη φρη απφ αβιαβείο κε 

ινηκψδεηο παξάγνληεο.  

Καηά ηε θάζε ηεο ελεξγνπνίεζεο, νη θιψλνη ησλ ιεκθνθχηηαξσλ πνπ έρνπλ 

ζπλαληήζεη αληηγφλα πθίζηαληαη γξήγνξε θπηηαξηθή δηαίξεζε, δεκηνπξγψληαο έλα 

κεγάιν αξηζκφ απνγφλσλ. Η δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη θισληθή επέθηαζε ή 

θισληθφο πνιιαπιαζηαζκφο. Οξηζκέλα απφ ηα ιεκθνθχηηαξα δηαθνξνπνηνχληαη απφ 

θχηηαξα πνπ αλαγλσξίδνπλ αληηγφλα ζε θχηηαξα πνπ παξάγνπλ νπζίεο πνπ ζα 

εμαιείςνπλ ην αληηγφλν θαη νλνκάδνληαη δξαζηηθά ιεκθνθχηηαξα. Γηα παξάδεηγκα ηα 

Β ιεκθνθχηηαξα δηαθνξνπνηνχληαη ζε δξαζηηθά θχηηαξα πνπ εθθξίλνπλ αληηζψκαηα, 

ελψ νξηζκέλα Σ ιεκθνθχηηαξα δηαθνξνπνηνχληαη ζε δξαζηηθά θχηηαξα πνπ 

θνλεχνπλ κνιπζκέλα θχηηαξα ηνπ μεληζηή. Σα δξαζηηθά θχηηαξα θαη ηα πξντφληα 

ηνπο εμνπδεηεξψλνπλ ηνπο κηθξννξγαληζκνχο ζπρλά κε ηε βνήζεηα ζηνηρείσλ ηεο 

θπζηθήο αλνζίαο. Η θάζε απηή ηεο εμάιεηςεο ηνπ αληηγφλνπ ιέγεηαη δξαζηηθή θάζε 

ηεο αλνζναπάληεζεο,  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ινίκσμε έρεη αληηκεησπηζζεί, ην εξέζηζκα γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ ιεκθνθπηηάξσλ παχεη λα ππάξρεη. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα θχηηαξα πνπ είραλ ελεξγνπνηεζεί απφ ην αληηγφλν πεζαίλνπλ 

κέζσ κηαο ειεγρφκελεο δηαδηθαζίαο θπηηαξηθνχ ζαλάηνπ πνπ νλνκάδεηαη απφπησζε 
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θαη ηα λεθξά θχηηαξα απνκαθξχλνληαη γξήγνξα απφ ηα θαγνθχηηαξα ρσξίο λα 

πξνθαιείηαη θάπνηα βιαπηηθή αληίδξαζε. Όηαλ ε αλνζναπάληεζε ππνρσξήζεη, ηα 

θχηηαξα πνπ παξακέλνπλ είλαη ιεκθνθχηηαξα κλήκεο, ηα νπνία κπνξεί λα 

επηβηψζνπλ ζε θαηάζηαζε εξεκίαο γηα κήλεο ή έηε, παξακέλνληαο ηθαλά λα 

απαληήζνπλ γξήγνξα ζε κηα λέα επαθή κε ηνλ κηθξννξγαληζκφ (Abbas & Lichtman, 

2001). 

1.2 ΚΤΣΣΑΡΑ ΑΝΟΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

Η δηέγεξζε ηφζν ηεο θπζηθήο φζν θαη ηεο εηδηθήο αλνζίαο εμαξηάηαη απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ ή ιεπθνθπηηάξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

πξφδξνκα θχηηαξα ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ. Σα πξφδξνκα απηά θχηηαξα δίλνπλ 

γέλεζε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο θπηηαξηθψλ ππνπιεζπζκψλ, πνπ κε βάζε ηελ εκθάληζε 

ηνπο ζην θσηνληθφ κηθξνζθφπην ππνδηαηξνχληαη ζε i) θνθθηνθχηηαξα πνπ 

ππνδηαηξνχληαη ζε νπδεηεξφθηια, εσζηλφθηια θαη βαζεφθηια, ii) κνλνθχηηαξα, ηα 

νπνία εγθαηαιείπνληαο ην αίκα σξηκάδνπλ ζε καθξνθάγα θαη καδί κε ηα 

νπδεηεξφθηια απνηεινχλ ηα θχξηα θαγνθχηηαξα ηνπ νξγαληζκνχ, θαη iii) 

ιεκθνθχηηαξα, ηα νπνία κεηά ηελ παξαγσγή ηνπο ζην κπειφ ησλ νζηψλ 

κεηαλαζηεχνπλ ζηνπο ηζηνχο, θπθινθνξνχλ ζηα αηκνθφξα αγγεία θαη ζε έλα 

εμεηδηθεπκέλν ζχζηεκα νξγάλσλ, ην ιεκθηθφ ζχζηεκα, γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο 

Εικόνα 1-2. Το λεμφικό ςφςτθμα:  Ρρωτογενι ι 
κεντρικά όργανα: ο κφμοσ αδζνασ και ο μυελόσ 
των οςτϊν. Δευτερογενι ι περιφερικά όργανα:. 
λεμφαδζνεσ, ςπλινασ.  
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αλνζναληηδξάζεηο. Σν ιεκθηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ φξγαλα ηα νπνία 

δηαθξίλνληαη ζηα πξσηνγελή ή θεληξηθά θαη ζηα δεπηεξνγελή ή πεξηθεξηθά ιεκθηθά 

φξγαλα. ηα πξσηνγελή ιεκθηθά φξγαλα ζπκπεξηιακβάλνληαη ν ζχκνο αδέλαο θαη ν 

κπειφο ησλ νζηψλ, ελψ ζηα δεπηεξνγελή ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ιεκθαδέλεο, ν 

ζπιήλαο θαη νη δηάθνξνη ιεκθηθνί ηζηνί ησλ βιελλνγφλσλ (Δηθφλα 1-2) (Abbas & 

Lichtman, 2001) (Goldsby RA, 2004).  

Σα ιεκθνθχηηαξα ρσξίδνληαη ζε δπν δηαθξηηέο θαηεγνξίεο: 

 Σα Β ιεκθνθχηηαξα ηα νπνία φηαλ δηεγεξζνχλ κεηαηξέπνληαη ζε 

πιαζκαηνθχηηαξα απφ ηα νπνία παξάγνληαη ηα αληηζψκαηα, ππεχζπλα γηα 

ηε ρπκηθή αλνζναπφθξηζε. 

 Σα Σ ιεκθνθχηηαξα (Δηθφλα 1-3), ηα νπνία δηακεζνιαβνχλ ηελ θπηηαξηθή 

αλνζναπφθξηζε (Abbas & Lichtman, 2001).  

1.2.1.Σ-Λεκθνθύηηαξα 

Σα πξφδξνκα θχηηαξα ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ κεηαλαζηεχνπλ απφ ην κπειφ 

ησλ νζηψλ ζην ζχκν αδέλα, φπνπ θαη σξηκάδνπλ. Σα δηαθνξνπνηεκέλα ζηάδηα 

σξίκαλζεο ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ απφ ηε δηαθνξηθή έθθξαζε 

ζηελ επηθάλεηά ηνπο ηνπ ζπκπιφθνπ ηνπ Σ θπηηαξηθνχ ππνδνρέα θαη άιισλ 

κεκβξαληθψλ πξσηετλψλ γλσζηψλ σο δεηθηψλ επηθαλείαο (CD4, CD8 θ.α.). Η 

ζχλζεζε ησλ δεηθηψλ επηθαλείαο δηαθνξνπνηείηαη κεηά ηελ σξίκαλζε ησλ Σ 

ιεκθνθπηηάξσλ (Abbas & Lichtman, 2001) (Goldsby RA, 2004). 

Σα Σ ιεκθνθχηηαξα, ηα νπνία έρνπλ σξηκάζεη ζην ζχκν αδέλα αιιά δελ έρνπλ 

ζπλαληήζεη αθφκα αληηγφλα, νλνκάδνληαη παξζέλα ή αζψα (naïve) ιεκθνθχηηαξα. Η 

ζπλάληεζε Σ ιεκθνθπηηάξσλ-αληηγφλνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα δεπηεξνγελή ιεκθηθά 

Εικόνα 1-3 Ανκρϊπινο Τ λεμφοκφτταρο: εικόνα θλεκτρονικοφ μικροςκοπίου ςάρωςθσ (scanning electron 
microscope – SEM). Copyright © 2007 Dennis Kunkel Microscopy, Inc. 
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φξγαλα κεηά απφ αιιειεπίδξαζε ηνπ αληηγφλνπ κε ηνλ Σ θπηηαξηθφ ππνδνρέα πνπ 

ππάξρεη ζηελ επηθάλεηα ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ θαη ν νπνίνο έρεη εηδηθφηεηα γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν αληηγφλν (Abbas & Lichtman, 2001).  

Η ελεξγνπνίεζε ηνπ Σ ιεκθνθπηηάξνπ γίλεηαη κέζσ ηνπ κνξίνπ ηνπ Σ 

θπηηαξηθνχ ππνδνρέα (TCR: T Cell Receptor) ζε απάληεζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

αληηγνληθή κνλάδα. Η επαθή ηνπ Σ θπηηαξηθνχ ππνδνρέα κε ην αληηγφλν απνηειεί 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε ησλ εηδηθψλ αλνζνινγηθψλ απαληήζεσλ. 

Έλα παξζέλν Σ ιεκθνθχηηαξν πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε αληηγφλν, ζηακαηά λα 

κεηαλαζηεχεη θαη πνιιαπιαζηάδεηαη (Δηθφλα 1-4). Σν θχηηαξν δηαηξείηαη, δπν ή 

ηέζζεξηο θνξέο θάζε 24 ψξεο γηα ηξεηο κε πέληε κέξεο, ψζηε απφ ην αξρηθφ Σ 

ιεκθνθχηηαξν λα δεκηνπξγεζεί έλαο θιψλνο πεξίπνπ 1000 ζπγαηξηθψλ θπηηάξσλ 

παλνκνηφηππεο εηδηθφηεηαο (θισληθή έθπηπμε). Σα θχηηαξα απηά ζηε ζπλέρεηα 

δηαθνξνπνηνχληαη ζε δξαζηηθά θχηηαξα ηθαλά λα θαηαζηξέςνπλ ηα κνιπζκέλα 

θχηηαξα ή λα ελεξγνπνηήζνπλ άιια θχηηαξα ηνπ αλνζνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, κεηά 

απφ κεηαλάζηεπζε ηνπο κέζσ ησλ ελδνζειηαθψλ θπηηάξσλ ζηηο πεξηνρέο ινηκψμεσο 

(Abbas & Lichtman, 2001) (Goldsby RA, 2004). 

Μεξηθά απφ ηα αληηγφλν-εηδηθά θχηηαξα πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηελ θισληθή 

έθπηπμε ησλ παξζέλσλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ, γλσζηά σο κλεκνληθά Σ ιεκθνθχηηαξα 

(memory T cells), παξακέλνπλ θαη κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ αληηγφλνπ θαη 

απνηεινχλ ηε βάζε ηεο αλνζνινγηθήο κλήκεο, ε νπνία εμαζθαιίδεη κηα πην ηαρεία 

θαη απνηειεζκαηηθή απφθξηζε ζε κηα δεχηεξε ζπλάληεζε κε ην ίδην παζνγφλν θαη 

ζπλεπψο δηαζθαιίδεη  αλνζία ζηνλ νξγαληζκφ (Abbas & Lichtman, 2001) (Goldsby 

RA, 2004). 

Σα ελεξγνπνηεκέλα Σ ιεκθνθχηηαξα επηθνηλσλνχλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο 

κέζσ κηαο ζεηξάο εμεηδηθεπκέλσλ θπηηαξηθψλ ππνδνρέσλ επηθάλεηαο, νη νπνίνη 

Εικόνα 1-4. Ρολλαπλαςιαςμόσ και διαφοροποίθςθ Τ λεμφοκυττάρων μετά από επιτυχθμζνθ αναγνϊριςθ 

ξζνου αντιγόνου. (Nature Reviews)). 
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πξνζιακβάλνπλ ζήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Σ ιεκθνθπηηάξνπ 

απφ ην αληηγφλν θαη άιιεο απφςεηο ηεο Σ θπηηαξηθήο βηνινγίαο (Abbas & Lichtman, 

2001). 

1.2.2.Σ-Κπηηαξηθόο Τπνδνρέαο 

Ο TCR αλαγλσξίδεη σο αληηγφλα κφλν πεπηίδηα ζπλδεδεκέλα κε MHC κφξηα, 

ηα νπνία ηνπ παξνπζηάδνληαη απφ ζπγθεθξηκέλα θχηηαξα -π.ρ. δελδξηηηθά θχηηαξα ή 

καθξνθάγα, γλσζηά σο  αληηγνλνπαξνπζηαζηηθά θχηηαξα. Σν γεγνλφο απηφ 

ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ησλ αλνζναπνθξίζεσλ (Abbas & Lichtman, 2001) (Goldsby 

RA, 2004).  

Πξφθεηηαη γηα κηα εηεξνδηκεξή γιπθνπξσηεΐλε, ε νπνία απνηειείηαη απφ δπν 

δηακεκβξαληθέο πξσηεΐλεο γλσζηέο σο α θαη β αιπζίδεο, θαζεκηά απφ ηηο νπνίεο 

απνηειείηαη απφ δχν πεξηνρέο νκφινγεο ησλ πεξηνρψλ ησλ αλνζνζθαηξηλψλ. Σα 

ακηλνηειηθά άθξα ησλ δχν αιπζίδσλ απνηεινχλ ηε κεηαβιεηή (V, Variable) πεξηνρή 

ηνπ κνξίνπ θαη ζρεκαηίδνπλ ηε ζέζε πξφζδεζεο ηνπ αληηγνληθνχ πεπηηδίνπ. Σα 

θαξβνμπηειηθά ηκήκαηα απνηεινχλ ηε ζηαζεξή (C, Constant) πεξηνρή ηνπ κνξίνπ θαη 

ρξεζηκεχνπλ γηα ηε ζχλδεζή ηνπ ππνδνρέα κε ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε, 

ζπκκεηέρνληαο ηαπηφρξνλα ζηελ έλαξμε ηεο δξαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπηηάξνπ 

(Abbas & Lichtman, 2001) (Goldsby RA, 2004).  

Γηα ηελ έθθξαζε ηνπ TCR ζηε κεκβξάλε ηνπ Σ θπηηάξνπ, είλαη απαξαίηεηε ε 

κε νκνηνπνιηθή ζχλδεζή ηνπ κε έλα ζχκπιεγκα ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ δηακεκβξαληθψλ 

Εικόνα 1-5. Tο ςφμπλοκο Τ κυτταρικοφ υποδοχζα/CD3 μορίου/η αλυςίδασ. (Abbas & Lichtman, 2001) 
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πνιππεπηηδίσλ γλσζηψλ σο κφξην CD3 (Δηθφλα 1-5). Σν CD3 απνηειείηαη απφ ηξεηο 

πνιππεπηηθέο αιπζίδεο γ, δ θαη ε, θαη είλαη εηδηθφ γηα ηα Σ θχηηαξα. Οη αιπζίδεο ηνπ 

TCR θαη ηνπ CD3, ζπλδένληαη ζηελά θαη κε έλα άιιν κφξην, πνπ απνηειείηαη απφ δχν 

δ αιπζίδεο πνπ πεξηέρνπλ εμεηδηθεπκέλεο πεξηνρέο, ηα ITAM (Immunoreceptor 

Tyrosine Based Activation Motifs). ηα ακηλνμέα πνπ απαξηίδνπλ απηέο ηηο δνκέο 

γίλεηαη ε θνζθσξπιίσζε πνπ απνηειεί ην πξψην ζπκβάλ ζηε ζεκαηνδφηεζε πνπ 

θαηαιήγεη ζην εζσηεξηθφ ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ (Reth et al., 2004). Η ελεξγνπνίεζε 

ηνπ Σ ιεκθνθπηηάξνπ ππξνδνηεί κηα ζεηξά βηνρεκηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ, 

ζπγθεθξηκέλα θσζθνξπιηψζεσλ, νη νπνίεο είλαη ηθαλέο λα κεηαθέξνπλ ην ζήκα 

ελεξγνπνίεζεο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ θπηηάξνπ ζηνλ ππξήλα ηνπ. Οη 

θσζθνξπιηψζεηο απηέο δηακεζνιαβνχληαη απφ πξσηετληθέο θηλάζεο ηπξνζίλεο 

(protein tyrosin kinases-PTK) θαη ξπζκίδνληαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά απφ 

θσζθαηάζεο ηπξνζηλψλ θαη άιιεο ζεκαηνδνηηθέο πξσηεΐλεο.  

Έηζη, έλα απφ ηα άκεζα γεγνλφηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην Σ ιεκθνθχηηαξν 

ακέζσο κεηά ηελ δέζκεπζε ελφο αληηγφλνπ ζηνλ Σ θπηηαξηθφ ππνδνρέα είλαη ε 

ελεξγνπνίεζε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Src-θηλαζψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Lck, ε νπνία 

θσζθνξπιηψλεη ην κνηίβν ITAM πνπ ππάξρεη ζηηο δ αιπζίδεο ηνπ ζπκπιφθνπ ηνπ Σ 

θπηηαξηθνχ ππνδνρέα θαη ηνπ CD3 (Δηθφλα 1-6). Σν απνηέιεζκα είλαη ε 

ελεξγνπνίεζε ηεο πξσηεΐλεο ZAP-70 ε νπνία κεηαθέξεη ην ζήκα ελεξγνπνίεζεο 

εζσηεξηθφηεξα ζην Σ ιεκθνθχηηαξν. Σα παξαπάλσ γεγνλφηα, δηαδξακαηίδνληαη ζε 

Εικόνα 1-6. Α) Ο μθ ενεργοποιθμζνοσ Τ κυτταρικόσ υποδοχζασ. Β) Τα πρϊιμα ςτάδια μεταγωγισ ςιματοσ 
που ζπονται τθσ ενεργοποίθςθσ του Τ  κυτταρικοφ υποδοχζα. 
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εμεηδηθεπκέλεο κηθξνπεξηνρέο ηεο θπηηαξνπιαζκαηηθήο κεκβξάλεο ηνπ Σ 

ιεκθνθπηηάξνπ πνπ πεξηέρνπλ πςειέο πνζφηεηεο ρνιεζηεξφιεο θαη 

γιπθνζθηγθνιηπηδίσλ θαη είλαη γλσζηέο σο lipid rafts (Reth et al., 2004).  

Έλα είδνο TCR πνπ εθθξάδεηαη ζηελ επηθάλεηα ησλ αζψσλ ζπκνθπηηάξσλ, 

θαζψο θαη ζε κηθξφ πνζνζηφ πεξηθεξηθψλ Σ θπηηάξσλ, απνηειείηαη απφ γ θαη δ αληί α 

θαη β αιπζίδεο. Ο γ/δ TCR εκθαλίδεη πεξηνξηζκέλε εηεξνγέλεηα ζε ζρέζε κε ηνλ α/β, 

κε ηνλ νπνίν νπδέπνηε ζπλεθθξάδεηαη ζην ίδην θχηηαξν. Σα θχηηαξα πνπ εθθξάδνπλ 

γ/δ TCR, βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλα ζε νξηζκέλνπο επηζειηαθνχο ηζηνχο θαη 

δηαθέξνπλ απφ εθείλα πνπ εθθξάδνπλ α/β TCR σο πξνο ηνπο κεραληζκνχο 

αλαγλψξηζεο ηνπ αληηγφλνπ, ηηο ζπλζήθεο ελεξγνπνίεζεο θαη ην ξφιν ηνπο ζηελ 

αλνζηαθή απάληεζε  (Abbas & Lichtman, 2001) (Goldsby RA, 2004).  

1.2.3.Ελεξγνπνίεζε Σ Λεκθνθπηηάξωλ 

Σα Σ ιεκθνθχηηαξα αλαγλσξίδνπλ κφλν πεπηηδηθά αληηγφλα ηα νπνία 

εθηίζεληαη απφ ηα MHC κφξηα ηεο επηθαλείαο ησλ αληηγνλνπαξνπζηαζηηθψλ 

θπηηάξσλ. Σα MHC κφξηα απνηεινχλ κεκβξαληθέο πξσηεΐλεο, νη νπνίεο δηαθξίλνληαη 

ζε δχν ηάμεηο, ηελ ηάμε I (MHC I) θαη ηελ ηάμε II (MHC II):  

 Σα MHC κφξηα ηάμεο Ι, είλαη γιπθνπξσηεΐλεο πνπ κεζνιαβνχλ ηελ 

παξνπζίαζε αληηγνληθψλ πεπηηδίσλ, απνηεινχκελσλ απφ 8-9 ακηλνμέα, ζηα 

CD8 Σ ιεκθνθχηηαξα. Σα πεπηίδηα πξνέξρνληαη απφ ελδνγελείο πξσηεΐλεο 

πνπ έρνπλ ζπληεζεί ελδνγελψο θαη έρνπλ δηαζπαζηεί ελδπκηθά ζην 

θπηηαξφπιαζκα, (Δηθφλα 1-7).  

 Σα MHC κφξηα ηάμεο ΙΙ, είλαη γιπθνπξσηεΐλεο πνπ κεζνιαβνχλ ηελ 

παξνπζίαζε αληηγνληθψλ πεπηηδίσλ, πνπ απνηεινχληαη απφ 13-18 

ακηλνμέα, ζηα CD4 Σ ιεκθνθχηηαξα. Σα πεπηίδηα ζπλήζσο πξνέξρνληαη 

Εικόνα 1-7. Αντιγονοπαρουςίαςθ από τα APCs, μζςω των MHC I και MHC II μορίων, ςτα Τ 
λεμφοκφτταρα.(Source: Cancer Control 2003,H.Lee) 



[19] 
 

απφ ελδνθπηηαξηθά δηαζπαζκέλεο εμσγελείο πξσηεΐλεο, (Δηθφλα 1-7) 

(Abbas & Lichtman, 2001) (Goldsby RA, 2004). 

Η ελεξγνπνίεζε ηνπ Σ ιεκθνθπηηάξνπ κέζσ ηνπ Σ θπηηαξηθνχ ππνδνρέα, 

απνηειεί γεγνλφο πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζε ηνπ Σ ιεκθνθπηηάξνπ, θαζψο 

κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα απνθξίζεηο πνπ θπκαίλνληαη απφ ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ ή ηελ παξαγσγή ησλ θπηηαξνθηλψλ έσο ηελ 

αλεξγία θαη ηελ απφπησζε. Χο αλεξγία ραξαθηεξίδεηαη ε θαηάζηαζε εθείλε θαηά ηελ 

νπνία ηα Σ ιεκθνθχηηαξα δελ κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ θαηά ηελ αληηγνλν-

παξνπζίαζε ηνπ θαηάιιεινπ αληηγφλνπ ηνπο (Romagnani, 2006).  

Ο κεραληζκφο ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ Σ ιεκθνθπηηάξνπ  νδεγεί ην Σ θχηηαξν 

απφ ηε G0 θάζε ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ ζηελ G1 θαη αθνινπζείηαη απφ ηε 

ζπγθέληξσζε δηαθφξσλ κεκβξαληθψλ κνξίσλ αλάκεζα ζηα νπνία θαη ε α αιπζίδα 

ηνπ Σ θπηηαξηθνχ ππνδνρέα ηεο ηληεξιεπθίλεο-2 (IL-2 Receptor-IL-2R) θαζψο θαη 

ηελ παξαγσγή δηαθφξσλ θπηηαξνθηλψλ π.ρ. IL-2, IL-3, IL-4. Σα κε ελεξγνπνηεκέλα 

Σ ιεκθνθχηηαξα εθθξάδνπλ έλαλ ρακειήο ζπγγέλεηαο IL-2 ππνδνρέα, ν νπνίνο 

απνηειείηαη απφ β θαη γ αιπζίδεο. Η ζχλδεζε απηψλ κε ηελ λεν-ζπληεζείζα α 

αιπζίδα δεκηνπξγεί έλαλ ππνδνρέα πςειήο ζπγγέλεηαο γηα ηελ IL-2 (Δηθφλα 1-8).  

Έηζη, ε IL-2, ε νπνία εθθξίλεηαη απφ ηα ελεξγνπνηεκέλα Σ θχηηαξα, 

ζπλδέεηαη ζηνλ ππνδνρέα απμεκέλεο ζπγγέλεηαο θαη επάγεη έλα ζήκα 

πνιιαπιαζηαζκνχ γηα ηα ίδηα ηα θχηηαξα (απηνθξηλέο ζχζηεκα πνιιαπιαζηαζκνχ) 

(Cantrell et al., 1983). Απηή ε δξάζε ηεο IL-2 νδεγεί ζηε κεηάβαζε ηνπ Σ θπηηάξνπ 

απφ ηε G1 θάζε πξνο ηε θάζε S θαη εμαξηάηαη απφ ηε ζπγθέληξσζε ησλ ππνδνρέσλ 

Εικόνα 1-8. Ο υψθλισ ςυγγζνειασ υποδοχζασ τθσ IL-2. Αποτελείται από 3 αλυςίδεσ, α, β και γ, εκ των οποίων 
θ α αλυςίδα εκφράηεται μετά από ενεργοποίθςθ του Τ λεμφοκυττάρου. 
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πςειήο ζπγγέλεηαο, νη νπνίνη είλαη παξφληεο πάλσ ζηα θχηηαξα θαζψο θαη απφ ηε 

δηάξθεηα ηεο επαθήο. Μεηά ηε δηαίξεζε θαη απνπζία ηεο IL-2, ν αξηζκφο ησλ 

ππνδνρέσλ κεηψλεηαη θαη ηα θχηηαξα κπνξνχλ λα επαλέιζνπλ ζηε θάζε G0 ηνπ 

θπηηαξηθνχ θχθινπ (Cantrell et al., 1984) (Δηθφλα 1-9). 

Η βέιηηζηε ελεξγνπνίεζε ελφο Σ ιεκθνθπηηάξνπ πξνυπνζέηεη δπν ζήκαηα 

(Δηθφλα 1-10). Σν πξψην ζήκα δίδεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ ηνπ Σ θπηηαξηθνχ 

ππνδνρέα θαη ην ζχκπινθν MHC/αληηγφλν θαη επζχλεηαη γηα ηελ εηδηθφηεηα ηεο 

αλνζναπφθξηζεο. Σν δεχηεξν ζήκα, γλσζηφ θαη σο ζπλδηέγεξζε, παξέρεηαη απφ 

ζπλδηεγεξηηθά κφξηα ζηελ επηθάλεηα ησλ αζψσλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ πνπ ζπλδένληαη 

κε κφξηα ηεο επηθαλείαο ησλ αληηγνλνπαξνπζηαζηηθψλ θπηηάξσλ θαη εληζρχνπλ ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ (Alegre et al., 2001; Frauwirth et al., 2002; 

Weaver et al., 2008).  

Σν CD28 απνηειεί ην πξψην ζπλδηεγεξηηθφ κφξην ζηελ επηθάλεηα ησλ Σ 

ιεκθνθπηηάξσλ πνπ αλαγλσξίζηεθε, αξρηθά σο T44 θαη ηειηθά ην 1987 σο CD28. 

πξφθεηηαη γηα κηα γιπθνπξσηεΐλε 44 kDa ε νπνία εθθξάδεηαη ζε 90 % ησλ CD4+ Σ-

ιεκθνθπηηάξσλ θαη ζε 50 % ησλ CD8+ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ ζηνλ άλζξσπν. πλδέηεο 

ηνπ CD28 ζηελ επηθάλεηα ησλ αληηγνλνπαξνπζηαζηηθψλ θπηηάξσλ είλαη ηα κφξηα 

Εικόνα 1-9. Θ ζκφραςθ του υψθλισ ςυγγζνειασ IL-2 υποδοχζα μετά από ενεργοποίθςθ του Τ 
λεμφοκυττάρου αποτελεί ςθμαντικό γεγονόσ για τον πολλαπλαςιαςμό του.(Garland Science,2005). 
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CD80 (B7.1) θαη CD86 (B7.2), ησλ νπνίσλ ε έθθξαζε είλαη απνχζα ή πνιχ ρακειή 

ζηα ελ εξεκία αληηγνλνπαξνπζηαζηηθά θχηηαξα (APCs) αιιά επάγεηαη κεηά απφ 

ελεξγνπνίεζε ησλ θπηηάξσλ απηψλ. πλνπηηθά, ην CD28 ζπλεξγάδεηαη κε ην ζήκα 1 

ρακειψλνληαο ηνλ νπδφ ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ θαη επάγεη ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηελ επηβίσζε ηνπο, ηελ παξαγσγή θπηηαξνθηλψλ, ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπο ζε Σ βνεζεηηθά θχηηαξα (Weaver et al., 2008). 

Δλψ αξρηθά ζεσξείην πσο ε έιιεηςε ηνπ δεπηέξνπ ζήκαηνο ελεξγνπνίεζεο 

ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ νδεγεί ζε αλεξγία, επαθφινπζεο κειέηεο έδεημαλ φηη ν ξφινο  

ηεο ζπλδηέγεξζεο είλαη πνζνηηθφο θαη φρη απφιπηνο. Έηζη ηα ηζρπξά ζήκαηα 1, κέζσ 

Σ θπηηαξηθνχ ππνδνρέα, βαζίδνληαη ιηγφηεξν ζην δεχηεξν ζήκα ελεξγνπνίεζεο, 

κέζσ CD28. Δπίζεο ηα Σ δηεγεξκέλα ιεκθνθχηηαξα αθνχ ελεξγνπνηεζνχλ έρνπλ 

κεησκέλε αλάγθε γηα ηελ ζπλδηέγεξζε ζπγθξηηηθά κε ηα αζψα Σ ιεκθνθχηηαξα 

(Weaver et al., 2008).  

 εκαληηθφ ξφιν ζηελ ελεξγνπνίεζε ελφο Σ ιεκθνθπηηάξνπ έρεη επίζεο έλα 

άιιν κφξην γλσζηφ σο CTLA-4 ή CD152. Σν CTLA-4 απνηειεί νκφινγν ηνπ CD28 

κνξίνπ, ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε ζπγγέλεηα πξφζδεζεο ζηα κφξηα CD80 θαη 

CD86, θαη έρεη αλαζηαιηηθή δξάζε σο πξνο ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ Σ 

ιεκθνθπηηάξσλ (Alegre et al., 2001; Bashian et al., 1997; Frauwirth et al., 2002).  

Αθνχ ελεξγνπνηεζνχλ, ηα Σ ιεκθνθχηηαξα απειεπζεξψλνπλ πξσηεΐλεο, 

γλσζηέο σο θπηηαξνθίλεο, πνπ ελεξγνχλ ζε πνιχ κηθξέο ζπγθεληξψζεηο θαη 

Εικόνα 1-10. Σθμαςία ςυνδιζγερςθσ ςτθν ενεργοποίθςθ του Τ λεμφοκυττάρου.  Α) Ραρουςία μόνο του 
ςιματοσ 1 το Τ λεμφοκφτταρο οδθγείται ςε ανεργία. Β)Ραρουςία και των 2 ςθμάτων ενεργοποίθςθσ το Τ 
λεμφοκφτταρο ενεργοποιείται, πολλαπλαςιάηεται και διαφοροποιείται. 
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δεζκεχνληαη ζε εηδηθνχο ππνδνρείο, δηεγείξνληαο ηα θχηηαξα θαη αιιάδνληαο ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπο (Abbas & Lichtman, 2001) (Goldsby RA, 2004). 

 1.2.4Τπνπιεζπζκνί Σ Λεκθνθπηηάξωλ 

Σα Σ ιεκθνθχηηαξα δηαθξίλνληαη ζεππνπιεζπζκνχο αλάινγα κε ηε δξάζε 

ηνπο. Σα Σ ιεκθνθχηηαξα πνπ νη ππνδνρείο ηνπο δεζκεχνληαη κε αληηγφλα πνπ ηνπο 

παξνπζηάδνληαη απφ ηελ MHC ηάμε I σξηκάδνπλ ζε θπηηαξνηνμηθά Σ θχηηαξα (TC: T 

cytotoxic cells), ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ παξνπζία ηνπ κνξίνπ CD8 ζηελ 

επηθάλεηά ηνπο θαη θνλεχνπλ κε άκεζν κεραληζκφ ζαλάησζεο θχηηαξα πνπ έρνπλ 

κνιπλζεί απφ ελδνθπηηάξηα παζνγφλα ή εθθξάδνπλ μέλα ή λενπιαζκαηηθά αληηγφλα 

(Abbas & Lichtman, 2001) (Goldsby RA, 2004). 

Σα Σ ιεκθνθχηηαξα ησλ νπνίσλ νη ππνδνρείο ζπλδένληαη κε αληηγφλα ζε 

ζχκπινθν κε κφξηα MHC ηάμεο ΙΙ σξηκάδνπλ ζε βνεζεηηθά Σ θχηηαξα (TH: T helper 

cells). Καηά θαλφλα θέξνπλ ζηελ επηθάλεηά ηνπο ην κφξην CD4 θαη απαληνχλ ζηνλ 

αληηγνληθφ εξεζηζκφ κε έθθξηζε θπηηαξνθηλψλ πνπ πξνάγνπλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ 

θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηφζν ησλ ίδησλ ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ φζν θαη ησλ Β 

ιεκθνθπηηάξσλ θαη ησλ καθξνθάγσλ, γηα ηελ πιήξε εμάιεηςε ησλ παζνγφλσλ απφ 

ηνλ νξγαληζκφ. Σα βνεζεηηθά Σ θχηηαξα ππνδηαηξνχληαη ζε δπν βαζηθέο ππννκάδεο, 

γλσζηέο σο TH1 θαη TH2, νη νπνίεο δηαθέξνπλ σο πξνο ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ θπηηάξσλ 

ηνπο θαη δηαρσξίδνληαη κε βάζε ηηο θπηηαξνθίλεο πνπ απηά εθθξίλνπλ (Δηθφλα 1-11). 

Μηα ηξίηε ππννκάδα βνεζεηηθψλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ πνπ πεξηγξάθηεθε ηειεπηαία θαη 

Εικόνα 1-11 Θ επίδραςθ των κυτταροκινϊν ςτθν διαφοροποίθςθ των κυττάρων του ανοςοποιθτικοφ 
ςυςτιματοσ. 
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έρεη επηθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ επηζηεκψλ είλαη γλσζηή σο TH17 (Romagnani, 

2006). 

Σα TH1 θχηηαξα ζεσξνχληαη πξνθιεγκνλψδε θχηηαξα, εθθξίλνπλ 

ηληεξιεπθίλε-2 θαη ηληεξθεξφλε-γ θαη βνεζνχλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

θπηηαξνηνμηθψλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ θαη ησλ καθξνθάγσλ. Σα TH2 θχηηαξα εθθξίλνπλ 

ηληεξιεπθίλε-4 (IL-4), ηληεξιεπθίλε-5 (IL-5), ηληεξιεπθίλε-6 (IL-6), ηληεξιεπθίλε-10 

(IL-10) θαη ηληεξιεπθίλε-13 (IL-13), επάγνπλ ηελ αλνζνινγηθή απφθξηζε πνπ 

δηακεζνιαβείηαη απφ ηα Β ιεκθνθχηηαξα θαη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ξπζκίδνπλ 

αξλεηηθά ηηο θιεγκνλψδεηο απνθξίζεηο θπξίσο κέζσ ηεο παξαγσγήο ηεο IL-10.  

Δλδηαθέξνλ επίζεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε δηέγεξζε ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ 

παξνπζία ηληεξιεπθίλεο-12 νδεγεί ζε θαηλφηππν ηχπνπ TH1 αλαζηέιινληαο ηνλ TH2 

θαηλφηππν, ελψ ε δηέγεξζε ηνπο παξνπζία IL-4 νδεγεί ζε θαηλφηππν ηχπνπ TH2 θαη 

αλαζηέιιεη ηνλ TH1 (Romagnani, 2006). 

Σα βνεζεηηθά Σ ιεκθνθχηηαξα κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ επίζεο ζε 

θχηηαξα TH17 θαηλφηππνπ αλ ελεξγνπνηεζνχλ παξνπζία IL-23 παξαγφκελεο απφ 

δελδξηηηθά θχηηαξα ελψ ε δηαθνξνπνίεζε ηνπο αλαζηέιιεηαη παξνπζία IL-4 

παξαγφκελεο απφ ηα TH2 θχηηαξα θαη IFN-γ παξαγφκελεο απφ ηα TH1 θχηηαξα. Σα 

θχηηαξα ηεο TH17 ππννκάδαο παξάγνπλ IL-17 θαη IL-22 ελψ έρνπλ εκπιαθεί ζηελ 

παζνγέλεζε θιεγκνλσδψλ θαη απηνάλνζσλ λνζεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

ξεπκαηνεηδνχο αξζξίηηδαο θαη ηνπ πζηεκαηηθνχ Δξπζεκαηψδνπο Λχθνπ 

(Romagnani, 2006).  

Μηα άιιε ππννκάδα ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ είλαη ηα Σ ξπζκηζηηθά θχηηαξα. 

Πξφθεηηαη γηα CD4+ Σ ιεκθνθχηηαξα, ηα νπνία πηζηεχεηαη φηη δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζε παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο φπσο ηα απηνάλνζα λνζήκαηα, ηηο 

ρξφληεο θιεγκνλψδεηο θαηαζηάζεηο, ηνλ θαξθίλν θαζψο θαη αιιεξγίεο.  

Σα Σ ξπζκηζηηθά θχηηαξα κπνξνχλ λα ππνδηαηξεζνχλ ζε δπν θαηεγνξίεο, ηα 

ηχπνπ Ι ξπζκηζηηθά Σ θχηηαξα (Tr1) θαη ηα θπζηνινγηθά ξπζκηζηηθά θχηηαξα (nTreg: 

naturally occurring Treg), νη νπνίεο δηαθέξνπλ σο πξνο ζεκαληηθά βηνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο παξαγσγήο θπηηαξνθηλψλ, ησλ 

δεηθηψλ επηθαλείαο ηνπο θαη ηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπο (O'Garra et al., 2004a; Rouse, 

2007; Wu et al., 2007).  

Σα ηχπνπ Ι ξπζκηζηηθά Σ θχηηαξα (Tr1 cells) νξίδνληαη σο CD4+ θπξίσο Σ 

θχηηαξα ε δηαθνξνπνίεζε ησλ νπνίσλ επάγεηαη απφ πξφδξνκα αζψα θχηηαξα 

παξνπζία απμεκέλεο ζπγθέληξσζεο IL-10 θαη παξάγνπλ IL-10 κε ξπζκηζηηθή δξάζε. 
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Δπίζεο ε δηαθνξνπνίεζε ηνπο κπνξεί λα επαρζεί απφ δηαθνξνπνηεκέλα TH1 θαη TH2 

κεηά απφ ζπλζήθεο ρξφληαο δηέγεξζεο, ζηελ πεξίπησζε απηή φκσο ε παξαγσγή 

θπηηαξνθηλψλ ηνπο πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ IL-10. Καηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπο 

παξάγνπλ κεηαβαιιφκελεο πνζφηεηεο ησλ θπηηαξνθηλψλ TGF-β, IL-5 ρακειέο 

πνζφηεηεο IFN-γ, θαζφινπ IL-4 θαη κεγάιεο πνζφηεηεο IL-10, ε νπνία κπνξεί λα 

αληρλεπηεί κφιηο 4 ψξεο κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπο θαη λα θηάζεη ηε κέγηζηε 

ζπγθέληξσζε ηεο 12 κε 24 ψξεο αξγφηεξα (O'Garra et al., 2004a; Wu et al., 2007). 

Σα θπζηνινγηθά ξπζκηζηηθά θχηηαξα (nregT ή CD4+CD25+Foxp3+ T cells) 

ζπλεθθξάδνπλ ζηελ επηθάλεηα ηνπο ζαλ δείθηε επηθαλείαο θαη ηελ α αιπζίδα ηνπ 

ππνδνρέα ηεο IL-2 (IL-2Rα) (CD25) γηα ηνχην θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ 

θαηλφηππν CD4+CD25+. Γεδνκέλνπ ηνπ φηη ε επηινγή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζην 

ζχκν αδέλα, έρνπλ πξνδηαγεγξακκέλε αληηγνληθή εηδηθφηεηα θαη κεηαλαζηεχνπλ ζην 

πεξηθεξηθφ αίκα σο ψξηκα θχηηαξα. Πεηξακαηηθά δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ φηη αζθνχλ 

ηηο δξάζεηο ηνπο κέζσ θπηηαξηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ (cell to cell contact) θαη φρη 

κέζσ κεραληζκψλ πνπ εμαξηψληαη απφ θπηηαξνθίλεο θαη εθθξάδνπλ ζπλερψο ηνλ 

κεηαγξαθηθφ παξάγνληα Foxp3 (forkhead box transcription factor). Αληηζέησο, ηα Tr1 

επάγνπλ ηελ έθθξαζε ηνπ Foxp3 ζηα CD4 Σ ιεκθνθχηηαξα κφλν κεηά απφ 

ελεξγνπνίεζε ηνπο (O'Garra et al., 2004a; Rouse, 2007). Ο Foxp3 ζεσξείηαη 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ ζε Σ 

ξπζκηζηηθά θχηηαξα (Jonsson et al., 2005; O'Garra et al., 2004a).  

Σν  εάλ έλα Σ ιεκθνθχηηαξν ζα δηαθνξνπνηεζεί ζε βνεζεηηθφ ή ξπζκηζηηθφ Σ 

ιεκθνθχηηαξν κεηά απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ην αληηγφλν, επεξεάδεηαη απφ 

πνιινχο παξάγνληεο θαη εμαξηάηαη απφ ηε ζπγγέλεηα ηνπ γηα ηνλ Σ θπηηαξηθφ 

ππνδνρέα, ηηο ζπλδηεγεξηηθέο ηδηφηεηεο ησλ αληηγνλνπαξνπζηαζηηθψλ θπηηάξσλ θαη 

ηηο θπηηαξνθίλεο πνπ ππάξρνπλ ζην κηθξφ-πεξηβάιινλ πνπ ιακβάλεη ρσξά ε 

ελεξγνπνίεζε ησλ Σ ιεκθνθχηηαξσλ (Horwitz et al., 2003). 

Σα κλεκνληθά Σ ιεκθνθχηηαξα, ηέινο, θαηέρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

πξνθχιαμε ηνπ νξγαληζκνχ απφ επαλαιακβαλφκελεο επαθέο ηνπ κε ηα ίδηα 

παζνγφλα, κέζσ απνθξίζεσο πνπ ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ ηελ άκεζε παξαγσγή 

κεγάισλ πνζνηήησλ δξαζηηθψλ κνξίσλ, ησλ θπηηαξνθηλψλ. Η δηαθνξνπνίεζε ηνπο 

μεθηλά απφ ηα αζψα Σ ιεκθνθχηηαξα φηαλ απηά δηεγεξζνχλ κέζσ ηνπ ζπκπιφθνπ 

αληηγφλνπ-MHC-Σ θπηηαξηθνχ ππνδνρέα θαη ζπλδηεγεξηηθψλ κνξίσλ. Μεηά ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπο κέζσ ηνπ Σ θπηηαξηθνχ ππνδνρέα ελεξγνπνηνχληαη νη βηνρεκηθέο 

αληηδξάζεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θπηηάξνπ πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ επαγσγή 
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ηεο παξαγσγήο ηεο IL-2 θαη ηελ επαθφινπζε ξχζκηζε γνληδίσλ ζηφρσλ πνπ νδεγνχλ 

ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ ζε κλεκνληθά Σ ιεκθνθχηηαξα, κέζσ 

δηαδηθαζηψλ πνπ παξακέλνπλ άγλσζηνη παξφιν πνπ εξεπλψληαη δηεμνδηθά απφ 

δηάθνξα εξγαζηήξηα (Chandok et al., 2004).  

Σα κλεκνληθά Σ ιεκθνθχηηαξα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ έθθξαζε ζηελ 

επηθάλεηα ηνπο κηαο θσζθαηάζεο ηπξνζίλεο γλσζηή σο CD45. Όπσο ήδε έρεη 

αλαθεξζεί, νη θσζθαηάζεο ηπξνζίλεο απνηεινχλ ζεκαληηθνχο ξπζκηζηέο ηεο 

θσζθνξπιίσζεο ησλ ηπξνζηλψλ κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ κέζσ 

απεπζείαο εμνπδεηέξσζεο ηεο ελεξγφηεηαο ησλ θηλαζψλ. Σν CD45 ζπλαληάηαη ζε 

αθζνλία ζηα Σ ιεκθνθχηηαξα θαη ζε πνιιαπιά ηζνκεξή. Σα κλεκνληθά Σ 

ιεκθνθχηηαξα εθθξάδνπλ ην ρακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο ηζνκεξέο CD45RO, ελψ ηα 

αζψα Σ ιεκθνθχηηαξα εθθξάδνπλ ηα CD45RA (αλζξψπηλα) θαη CD45RB 

(πνληηθίζηα) ηζνκεξή. Σα δξαζηηθά Σ ιεκθνθχηηαξα είλαη δπλαηφλ λα εθθξάδνπλ 

νπνηνδήπνηε απφ ηα ηζνκεξή αλάινγα κε ην ζήκα ελεξγνπνίεζεο ηνπο (Chandok et 

al., 2004). 

1.3 ΚΤΣΣΑΡΟΚΗΝΔ 

Η αλάπηπμε κηαο απνηειεζκαηηθήο αλνζναπάληεζεο εκπιέθεη ιεκθνεηδή 

θχηηαξα, θχηηαξα θιεγκνλήο θαη αηκνπνηεηηθά θχηηαξα. Οη πνιχπινθεο 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ θπηηάξσλ απηψλ ξπζκίδνληαη απφ έλα ζχλνιν 

πξσηετλψλ πνπ  νλνκάδνληαη θπηηαξνθίλεο, ιφγσ ηνπ ξφινπ ηνπο ζηηο 

αιιειεπηδξάζεηο θχηηαξνπ κε θχηηαξν. Οη θπηηαξνθίλεο είλαη ξπζκηζηηθέο πξσηεΐλεο 

ή γιπθνπξσηείλεο ρακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο, πνπ εθθξίλνληαη απφ ιεπθνθχηηαξα θαη 

δηάθνξνπο άιινπο θπηηαξηθνχο ηχπνπο ηνπ αίκαηνο, σο απφθξηζε ζε έλα πιήζνο 

εξεζηζκάησλ. Οη πξσηεΐλεο απηέο αζθνχλ επηθνπξηθφ ξφιν ζηε ξχζκηζε ηεο 

αλάπηπμεο ησλ αλνζνδξαζηηθψλ θπηηάξσλ θαη κεξηθέο απφ απηέο, κάιηζηα, 

δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα αλάπηπμεο άκεζεο δξάζεο(Goldsby R.,2003).. 

Οη θπηηαξνθίλεο δεζκεχνληαη ζε εηδηθνχο κεκβξαληθνχο ππνδνρείο ησλ 

θπηηάξσλ ζηφρσλ, ππξνδνηψληαο κεραληζκνχο κεηαγσγήο κελχκαηνο, κε ηειηθφ 

απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ηνπ πξνηχπνπ ηεο γνληδηαθήο ηνπο έθθξαζεο. Η επαηζζεζία 

ελφο θπηηάξνπ ζηφρνπ ζηελ επίδξαζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο θπηηαξνθίλεο εμαξηάηαη 

απφ ηελ παξνπζία θαηάιιεινπ εηδηθνχ ππνδνρέα ζηε κεκβξάλε ηνπ. Γεληθά νη 

θπηηαξνθίλεο θαη νη ππνδνρείο ηνπο επηδεηθλχνπλ πςειή ζπγγέλεηα ζηε κεηαμχ ηνπο 

ζχλδεζε, κε ζηαζεξέο απνζχλδεζεο πνπ θπκαίλνληαη απφ 10
-10 

 έσο 10
-12 

Μ. Δμαηηίαο 
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ηεο πςειήο ζπγγέλεηαο, νη θπηηαξνθίλεο αζθνχλ ηε βηνινγηθήο ηνπο δξάζε ζε 

ζπγθεληξψζεηο ησλ picomol.  

Μηα ζπγθεθξηκέλε θπηηαξνθίλε είλαη δπλαηφ λα ζπλδέεηαη κε ππνδνρείο, ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ θπηηάξνπ πνπ ηελ παξάγεη, εθδειψλνληαο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν απηνθξηλή δξάζε. Δίλαη δπλαηφλ, επίζεο, λα πξνζδέλεηαη κε ππνδνρείο ηεο 

επηθάλεηαο θπηηάξσλ-ζηφρσλ πνπ βξίζθνληαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ην θχηηαξν 

πνπ ηελ παξάγεη, εθδειψλνληαο παξαθξηλή δξάζε. ε ιίγεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα 

πξνζδέλνληαη ζε θχηηαξα-ζηφρνπο πνπ βξίζθνληαη ζε απνκαθξπζκέλα ζεκεία ηνπ 

ζψκαηνο, παξνπζηάδνληαο ελδνθξηλή δξάζε. Οη θπηηαξνθίλεο ξπζκίδνπλ ηελ έληαζε 

θαη ηε δηάξθεηα κίαο αλνζνινγηθήο απφθξηζεο, κέζσ δηέγεξζεο ή αλαζηνιήο ηεο 

ελεξγνπνίεζεο, ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη/ή ηεο δηαθνξνπνίεζεο δηάθνξσλ 

θπηηάξσλ, θαζψο θαη κέζσ ηνπ ειέγρνπ έθθξηζεο αληηζσκάησλ ή άιισλ 

θπηηαξνθηλψλ.  

Η ζχλδεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο θπηηαξνθίλεο ζηα θαηάιιεια θχηηαξα 

πξνθαιεί αχμεζε ηεο έθθξαζεο ππνδνρέσλ θπηαξνθηλψλ, θαζψο θαη έθθξηζε άιισλ 

θπηηαξνθηλψλ πνπ επεξεάδνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο, άιια θχηηαξα ζηφρνπο. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν νη θπηηαξνθίλεο πνπ εθθξίλνληαη αθφκα θαη απφ έλα κηθξφ αξηζκφ 

ιεκθνθπηηάξσλ, ηα νπνία έρνπλ ελεξγνπνηεζεί απφ έλα αληηγφλν, κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα αξθεηψλ θπηηάξσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηνπο 

κεραληζκνχο ηεο αλνζνινγηθήο απφθξηζεο. Γηα παξάδεηγκα, νη θπηηαξνθίλεο πνπ 

παξάγνληαη απφ ηα ελεξγνπνηεκέλα ΣΗ  θχηηαξα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ Β, ησλ ΣC θαη ησλ θπζηθψλ θνληθψλ (ΝΚ) θπηηάξσλ, θαζψο θαη 

ησλ καθξνθάγσλ , ησλ θνθθηνθπηηάξσλ θαη ησλ αξρέγνλσλ αηκνπνηεηηθψλ 

θπηηάξσλ, δξαζηεξηνπνηψληαο έηζη έλα νιφθιεξν δίθηπν αιιειεπηδξψλησλ 

θπηηάξσλ (Gadina et al.,2001). 

Οη θπηηαξνθίλεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πιεηνηξνπηζκνχ, ηεο 

ζπλέξγεηαο, ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο επαγσγήο θαηλνκέλσλ ελίζρπζεο, νη νπνίεο 

παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο θπηηαξηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε έλα 

ζπληεηαγκέλν θαη δηαδξαζηηθφ ηξφπν. Μία δεδνκέλε θπηηαξνθίλε, πνπ παξνπζηάδεη 

δηαθνξεηηθή βηνινγηθή δξάζε ζε δηαθνξεηηθά θχηηαξα-ζηφρνπο, δηαζέηεη 

πιεηνηξνπηθή δξάζε. Η ζπλεξγηζηηθή δξάζε ησλ θπηηαξνθηλψλ ιακβάλεη ρψξα φηαλ 

ε ζπλδπαζκέλε δξάζε δχν θπηηαξνθηλψλ έρεη ηζρπξφηεξν απνηέιεζκα απφ ην 

αληίζηνηρν πνπ πξνθαιείηαη φηαλ δξνπλ ρσξηζηά. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, νη 

θπηηαξνθίλεο παξνπζηάδνπλ αληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη έηζη ε δξάζε ηεο κηαο, 
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παξεκπνδίδεη ή αληηζηαζκίδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο ηεο άιιεο. Σα θαηλφκελα 

ελίζρπζεο εθδειψλνληαη φηαλ ε δξάζε κηαο θπηηαξνθίλεο ζε έλα θχηηαξν ζηφρν, έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ επαγσγή ηεο παξαγσγήο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ άιισλ 

θπηηαξνθηλψλ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο επάγνπλ άιια θχηηαξα-ζηφρνπο λα 

παξάγνπλ άιιεο θπηηαξνθίλεο(Goldsby et al.,2003). 

Παξφιν πνπ κία πνηθηιία θπηηάξσλ κπνξεί λα παξάγεη θπηηαξνθίλεο, νη δχν 

θχξηεο πεγέο παξαγσγήο είλαη ηα ΣH θχηηαξα θαη ηα καθξνθάγα. Οη θπηηαξνθίλεο πνπ 

παξάγνληαη απφ ηνπο δχν απηνχο πιεζπζκνχο θπηηάξσλ, ελεξγνπνηνχλ έλα νιφθιεξν 

δίθηπν αιιειεπηδξψλησλ θπηηάξσλ(Δηθφλα 1.12). Μεηαμχ ησλ πνιπάξηζκσλ 

θπζηνινγηθψλ απνθξίζεσλ πνπ πξνυπνζέηνπλ ηελ εκπινθή θπηηαξνθηλψλ, 

πεξηιακβάλνληαη ε αλάπηπμε θπηηαξνκεζνιαβεηηθήο θαη ρπκηθήο αλνζίαο, ε 

επαγσγή αλάπηπμεο θιεγκνλήο, ε ξχζκηζε ηεο αηκνπνίεζεο, ν έιεγρνο ηνπ 

θπηηαξηθνχ πνιιαπιαζηαζκνχ θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη ε δηαδηθαζία επνχισζεο 

ηξαπκάησλ. Παξφιν πνπ ε αλναζνινγηθή απφθξηζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αληηγφλν, 

Εικόνα 1-12. Το δίκτυο των κυτταροκινϊν και θ αλλθλεπίδραςθ τουσ με άλλεσ κυτταροκίνεσ και κφτταρα. 



[28] 
 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ παξαγσγή θπηηαξνθηλψλ, είλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο 

φηη νη θπηηαξνθίλεο δξνπλ θαηά κε αληηγνλνεηδηθφ ηξφπν. Έηζη, κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ νπνηαδήπνηε θχηηαξα πξνζεγγίζνπλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα 

ηειεπηαία δηαζέηνπλ ηνπο θαηάιιεινπο ππνδνρείο θαη βξίζθνληαη ζε κία θπζηνινγηθή 

θαηάζηαζε πνπ ηνπο επηηξέπεη λα απνθξηζνχλ. 

1.3.1 Ιληεξιεπθίλε-10 (IL-10) 

Η ηληειεπθίλε-10 (IL-10) απνηειεί κηα δσηηθήο ζεκαζίαο πιεηνηξφπν 

θπηηαξνθίλε κε αλνζνξπζκηζηηθέο ηδηφηεηεο. Πξφθεηηαη γηα κηα θπηηαξνθίλε κε 

ηζρπξή αληηθιεγκνλψδε θαη αλνζνθαηαζηαιηηθή δξάζε. Η IL-10 αλήθεη ζηελ ηάμε ΙΙ 

νηθνγέλεηα θπηηαξνθηλψλ, ε νπνία εθηφο απφ ηελ  IL-10 ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο ηηο 

ηχπνπ Ι Ιληεξθεξφλεο θαη ηελ Ιληεξθεξφλε-γ. Η ηαμηλφκεζε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ 

θπηηαξνθηλψλ ηεο IL-10 βαζίδεηαη ζε κειέηεο αλάιπζεο αιιεινπρίαο θαη ζε 

ηξηζδηάζηαηεο αλαιχζεηο ησλ δνκψλ ηεο αλζξψπηλεο θαη ηεο πξνεξρνκέλεο απφ ηνλ 

ηφ Epstein-Barr IL-10. Σα κέιε ηεο πξνεξρφκελεο απφ ηνλ ηφ Epstein-Barr IL-10 

παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο ζηελ αιιεινπρία ηνπο κε ηελ αλζξψπηλε IL-10 θαηά 80 %. 

Η αλζξψπηλε IL-10 είλαη κηα πξσηεΐλε 160 ακηλνμέσλ, κνξηαθνχ βάξνπο 18.5 kDa 

πνπ ππάξρεη ζαλ έλα 37 kDa νκνδηκεξέο (Mege et al., 2006; Moore et al., 1993; 

Pestka et al., 2004).  

Η νηθνγέλεηα ησλ IL-10 θπηηαξνθηλψλ πιεζαίλεη ζπλερψο θαη 

ζπκπεξηιακβάλεη ππννκάδεο θπηηαξηθψλ θαη ηηθψλ κνξθψλ ηεο IL-10. Η ππννκάδα 

πνπ πεξηέρεη ηηο θπηηαξηθέο IL-10 ζπκπεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηελ IL-10 θαη πέληε 

παξαιιαγέο ηεο, ηηο IL-19, IL-20, IL-22, IL-24 θαη IL-26. Η θπηηαξηθή κνξθή ηεο IL-

10 παξάγεηαη απφ πνηθηιία θπηηάξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Β ιεκθνθπηηάξσλ, 

ησλ δελδξηηηθψλ θαη ησλ εσζηλφθηισλ. εκαληηθφηεξεο πεγέο παξαγσγήο ηεο 

θπηηαξηθήο κνξθήο ηεο IL-10 σζηφζν ζεσξνχληαη ηα Σ-ιεκθνθχηηαξα, εηδηθφηεξα ηα 

Σ ξπζκηζηηθά ιεκθνθχηηαξα, θαη ηα καθξνθάγα (Mege et al., 2006; O'Garra et al., 

2004b; Pestka et al., 2004).  

Δπίζεο, ε παξνπζία βαθηεξίσλ, ηψλ, παξαζίησλ ή ησλ πξντφλησλ ηνπο είλαη 

ηθαλή λα επάγεη ηελ παξαγσγή ηεο IL-10 απφ ηα θχηηαξα-μεληζηέο. Οη ηηθέο κνξθέο 

ηεο IL-10 ζεσξείηαη φηη ρξεζηκεχνπλ ζαλ κνξηαθφ δέιεαξ γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο 

αλνζνινγηθήο απφθξηζεο. Η ππννκάδα ησλ ηηθψλ κειψλ ηεο IL-10 ζπκπεξηιακβάλεη 

ηελ IL-10 ηνπ ηνχ Epstein-Barr θαη επηά κέιε πνπ εκπεξηέρνληαη ζε κεγάινπο DNA 
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ηνχο (π.ρ. ηφ ηνπ έξπεηα) (Moore et al., 1993) Η παξαγσγή ηεο IL-10 ξπζκίδεηαη ηφζν 

ζε κεηαθξαζηηθφ φζν θαη ζε κεηαγξαθηθφ επίπεδν (Mege et al., 2006). 

 Ο θχξηνο ξφινο ηεο έγθεηηαη ζηελ αλαζηνιή ηεο δξάζεο ησλ 

αληηγνλνπαξνπζηαζηηθψλ θπηηάξσλ θαη ηελ παξαγσγή θπηηαξνθηλψλ απφ ηα 

καθξνθάγα θαη ηα δελδξηηηθά θχηηαξα, νδεγψληαο ζε αλαζηνιή ηεο TH1-

δηακεζνιαβνχκελεο απφθξηζεο. ηελ πφισζε ηεο αλνζνινγηθήο απφθξηζεο πξνο TH1 

ή TH2 θαηεχζπλζε ε IL-10 ζεσξείηαη ζεκαληηθή αλ θαη πξνζθάησο έρεη εκπιαθεί θαη 

ζηε δηαθνξνπνίεζε ζε άιινπο ππνπιεζπζκνχο Σ-ιεκθνθπηηάξσλ φπσο ηα Σ 

ξπζκηζηηθά ιεκθνθχηηαξα (Tregs) (O'Garra et al., 2004b; Rouse, 2007; Taylor et al., 

2006; Wu et al., 2007). 

Οη βηνινγηθέο δξάζεηο ηεο IL-10 ιακβάλνπλ ρψξα κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ελφο 

ζεκαηνδνηηθνχ κνλνπαηηνχ ην νπνίν ελεξγνπνηείηαη κεηά απφ ηελ πξφζδεζε ηεο IL-

10 ζηνλ ππνδνρέα ηεο πνπ εθθξάδεηαη ζηελ επηθάλεηα θπηηάξσλ ζηφρσλ ηεο, π.ρ. 

κνλνθχηηαξα, καθξνθάγα, δελδξηηηθά θχηηαξα θ.α.. Ο ππνδνρέαο ηεο IL-10, αλήθεη 

ζηελ νκάδα ππνδνρέσλ πνπ είλαη γλσζηνί σο ππνδνρείο ηχπνπ ηληεξθεξφλεο-γ 

(Δηθφλα 1-13) (Ozaki et al., 2002). Οη ππνδνρείο ηεο νκάδαο απηήο απνηεινχληαη 

γεληθά απφ έλα εμσθπηηάξην κφξην φπνπ πξνζδέλεηαη ε πξσηεΐλε, έλα δηακεκβξαληθφ 

ηκήκα θαη έλα ελδνθπηηάξην ηκήκα, ελψ γηα λα είλαη ιεηηνπξγηθνί ζαλ ππνδνρείο είλαη 

απαξαίηεηε ε έθθξαζε δπν ππνκνλάδσλ αλά ππνδνρέα. Ο ππνδνρέαο ηεο IL-10 (IL-

10R) εηδηθφηεξα, απνηειείηαη απφ ηηο ππνκνλάδεο IL-10R1 θαη IL-10R2. Η 

ππνκνλάδα IL-10R1 εκπεξηέρεη ην ζεκείν πξφζδεζεο ηεο IL-10 ελψ ε IL-10R2 

απνηειεί βνεζεηηθή ππνκνλάδα πνπ εκπιέθεηαη ζηελ ελδνθπηηάξηα κεηαγσγή ηνπ 

Εικόνα 1-13. Οι υποδοχείσ τθσ οικογζνειασ των τφπου ιντερφερόνθσ κυτταροκινϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου και 
του υποδοχζα τθσ ιντερλευκίνθσ-10. 
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ζήκαηνο πνπ ελεξγνπνηεί ε πξφζδεζε ηεο IL-10 (Mege et al., 2006; Moore et al., 

2001; Pestka et al., 2004). 

Η πξφζδεζε ηεο IL-10 ζηνλ ππνδνρέα ηεο, ελεξγνπνηεί έλα κεραληζκφ 

κεηαγσγήο ζήκαηνο πνπ θαηαιήγεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θπηηάξνπ ζηφρνπ ηεο, ν νπνίνο 

είλαη θνηλφο γηα ηελ θαηεγνξία ππνδνρέσλ απηνχ ηνπ ηχπνπ. πγθεθξηκέλα ζηελ 

πεξίπησζε ηεο IL-10, ε αιιειεπίδξαζε ηεο κε ηνλ ππνδνρέα ηεο έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ην δηκεξηζκφ ηνπ ππνδνρέα θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο JAK θηλάζεο. Η 

θηλάζε απηή θσζθνξπιηψλεη ην ελδνθπηηάξην ηκήκα ηνπ ππνδνρέα θαη νδεγεί ζηελ 

επαθφινπζε πξνζέιθπζε κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ησλ STAT πξσηετλψλ, θαη 

εηδηθφηεξα ησλ STAT1, STAT3 θαη STAT5, νη νπνίεο κεηά απφ ηε θσζθνξπιίσζε 

θαη ην δηκεξηζκφ ηνπο, ελεξγνπνηνχληαη θαη κεηαηνπίδνληαη ζηνλ ππξήλα ηνπ 

θπηηάξνπ φπνπ θαη παξεκβαίλνπλ ζηελ κεηαγξαθή γνληδίσλ-ζηφρσλ ηνπο (Δηθφλα 1-

14).  Η STAT3 απνηειεί ηνλ πην θνηλφ κεηαγξαθηθφ παξάγνληα –ζηφρν ηεο IL-10, θαη 

δηακεζνιαβεί ηηο πεξηζζφηεξεο αλαζηαιηηθέο δξάζεηο ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

αλνζναπνθξίζεσλ. Αλάκεζα ζηα γνλίδηα πνπ ελεξγνπνηνχληαη απφ ηελ IL-10 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη SOCS-1 θαη SOCS-3. Η SOCS-1 απνηειεί ηνλ θχξην 

θπζηνινγηθφ αλαζηνιέα ησλ επαγνκέλσλ κεραληζκψλ κεηαγσγήο ζήκαηνο ησλ 

θπηηαξνθηλψλ IFN-γ, IL-10 θαη IL-4 (Mege et al., 2006; Moore et al., 2001; Pestka et 

al., 2004). 

Εικόνα 1-14. Μεταγωγι ςιματοσ ςτο 
εςωτερικό του κυττάρου αμζςωσ μετά τθν 
πρόςδεςθ τθσ κυτταροκίνθσ, π.χ. 
ιντερλευκίνθ-10, ςτον υποδοχζα τθσ. Το 
μινυμα μεταφζρεται ςταδιακά ςτον πυρινα 
όπου επάγεται θ μεταγραφι 
γονιδίων/ςτόχων.  
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Οη βηνινγηθέο δξάζεηο ηεο Ιληεξιεπθίλεο-10 ζπκπεξηιακβάλνπλ:  

 Αλαζηνιή ηεο παξαγσγήο θπηηαξνθηλψλ (π.ρ. IL-12, IL-18) 

θαζψο θαη ηελ παξεκπφδηζε ηεο έθθξαζεο ησλ ζπλδηεγεξηηθψλ κνξίσλ CD80, 

CD86 θαη MHC II απφ ηα αληηγνλνπαξνπζηαζηηθά θχηηαξα. 

 Αλαζηνιή ηεο έθθξαζεο ηεο IL-2, ηνπ παξάγνληα λέθξσζεο 

φγθνπ (TNF), θαη ηεο  IL-5, επεξεάδνληαο ηε ιεηηνπξγία ησλ CD4+ Σ 

ιεκθνθπηηάξσλ. 

 Αλαζηνιή ηεο δξάζεο άιισλ θπηηαξνθηλψλ, φπσο IL-2, TNF-

α, IFN-γ θαη IL-4. 

 Δλίζρπζε ηεο δξάζεο ησλ Β ιεκθνθπηηάξσλ, απμάλνληαο ηελ 

επηβίσζε ηνπο. 

 Άζθεζε ηζρπξήο αληηθιεγκνλψδνπο δξάζεο κέζσ αλαζηνιήο 

ηεο παξαγσγήο TNF θαη IL-1 ζε θαηαζηάζεηο νμείαο αλνζηαθήο δηέγεξζεο θαη 

θιεγκνλήο. 

 Πξνζηαζία απφ ζεπηηθφ ζνθ πξνθαινχκελν απφ ηνμίλεο 

Gram(+) φζν θαη LPS Gram(-) βαθηεξίσλ, ηφζν ζε in vivo φζν θαη φζν θαη ζε 

in vitro πεηξακαηηθά κνληέια. 

 Ρχζκηζε ηεο παξαγσγήο κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ. Π.ρ. 

ελεξγνπνηεί ηνπο NFθB θαη AP-1 ζε CD8+ Σ ιεκθνθχηηαξα αιιά ηελ 

αλαζηέιιεη ζε κνλνθχηηαξα θαη ζε αλαζηέιιεη CD4+ Σ ιεκθνθχηηαξα. 

Σν γεγνλφο πσο φιεο νη δηαθνξεηηθέο ππννκάδεο ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ 

κπνξνχλ λα παξάγνπλ δηαθνξεηηθέο πνζφηεηεο IL-10 αλάινγα κε ην ζήκα πνπ 

δέρνληαη απφ ην εμσθπηηάξην πεξηβάιινλ ηνπο, πξνζδίδεη ζηελ θπηηαξνθίλε απηή 

έλαλ ηδηαηηέξα ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ξχζκηζε ηεο αλνζναπφθξηζεο (O'Garra et al., 

2004a; O'Garra et al., 2007; O'Garra et al., 2004b). 

1.3.2.Ιντερλευκίνη-2 (IL-2) 

Η IL-2 παξάγεηαη θπξίσο απφ ηα ελεξγνπνηεκέλα Σ ιεκθνθχηηαξα, θαη ζε 

κηθξφηεξεο πνζφηεηεο απφ ηα ελεξγνπνηεκέλα Β ιεκθνθχηηαξα. Πξφθεηηαη γηα 

θπηηαξνθίλε πνπ ιεηηνπξγεί σο απηνθξηλήο ή παξαθξηλήο δηεγέξηεο ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ Σ θαη Β ιεκθνθπηηάξσλ (Hidaka, et al., 1996) (Gomperts, 

Kramer, & Tatham, 2002).  

Η ελεξγνπνίεζε ησλ Σ θπηηάξσλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε ζχλζεζε ηεο IL-2 

θαη ηνπ ππνδνρέα ηεο (IL-2 receptor, IL-2R) πνπ εθθξάδεηαη ζηελ επηθάλεηα ηεο 
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θπηηαξηθήο κεκβξάλεο ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ θαη θαηά ζπλέπεηα 

ηελ απηνθξηλή δηέγεξζε ησλ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ γηα δηαθνξνπνίεζε θαη 

πνιιαπιαζηαζκφ.  Με ηνλ ηξφπν απηφ ε IL-2 επζχλεηαη γηα ηε κεηάπησζε ησλ Σ 

ιεκθνθπηηάξσλ απφ ηε G1 ζηελ S θάζε ηνπ θπηηαξηθνχ θχθινπ. Δθηφο απφ ηα Σ 

θχηηαξα, θαη άιια θχηηαξα π.ρ. Β-ιεκθνθχηηαξα πνπ εθθξάδνπλ ηνλ ππνδνρέα ηεο 

IL-2, δηεγείξνληαη κε απνηέιεζκα ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπο θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ 

ηνπο. Η IL-2 απνηειεί ηνλ ηειηθφ απνδέθηε ηεο κεηαγσγήο ζήκαηνο κέζσ ηνπ Σ 

θπηηαξηθνχ ππνδνρέα (Gaffen et al., 2004).  

Άιιεο ιεηηνπξγίεο ηεο IL-2 ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο 

θπηηαξνηνμηθήο δξάζεο ησλ θπζηθψλ θπηηαξνθηφλσλ (ΝΚ θπηηάξσλ) θαζψο θαη ηε 

δηέγεξζε ησλ Β-ιεκθνθχηηαξσλ σο πξνο ηε ζχλζεζε θαη ηελ έθθξηζε αληηζσκάησλ 

(Gaffen et al., 2004). 

1.3.3 Ιληεξιεπθίλε-4(IL-4) 

Κχξηα θπηηαξηθή πεγή ηεο IL-4 είλαη ν ππνπιεζπζκφο TH2 ησλ CD4+ Σ 

ιεκθνθπηηάξσλ, επί ησλ νπνίσλ, θαζψο θαη επί ησλ βαζεφθηισλ θπηηάξσλ ησλ 

ηζηψλ, αζθεί απηνθξηλή δξάζε απμεηηθνχ παξάγνληα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε 

παξαγσγή ηεο IL-4 απνηειεί θξηηήξην θαηάηαμεο ησλ CD4+ Σ ιεκθνθπηηάξσλ ζηνλ 

ππνπιεζπζκφ ησλ TΗ2, ελψ ην αληίζηνηρν θξηηήξην θαηάηαμεο ζηνλ ππνπιεζπζκφ 

TΗ1 είλαη ε παξαγσγή ηεο IFN-γ. Βαζηθή ηεο ιεηηνπξγία είλαη ε ξχζκηζε ησλ 

αιιεξγηθψλ αληηδξάζεσλ. Δπάγεη ηελ ελεξγνπνίεζε, ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ Β ιεκθνθπηηάξσλ, ζηα νπνία απμάλεη ηελ έθθξαζε ηεο ηάμεο ΙΙ 

MHC κνξίσλ, θαη αλαζηέιιεη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καθξνθάγσλ. Η ηληεξιεπθίλε-4 

(IL-4) είλαη κηα πιεηνηξνπηθή θπηηαξνθίλε πνπ παξάγεηαη θπξίσο απφ κεξηθά ΣΗ 

θχηηαξα, απφ ηζηηνθχηηαξα θαη βαζεφθηια.  Οη δξάζεηο ηεο IL-4 πεξηιακβάλνπλ: 

 Σε δηέγεξζε θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ Β-ιεκθνθπηηάξσλ. 

 Σελ αχμεζε ηεο έθθξαζεο ησλ ηάμεο ΙΙ MHC-κνξίσλ ζηα Β-

ιεκθνθχηηαξα θαη ηα καθξνθάγα, γεγνλφο πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

ηελ αχμεζε ηεο αληηγνλνπαξνπζηαζηηθήο ηθαλφηεηαο απηψλ ησλ 

θπηηάξσλ. 

 Σελ αχμεζε ηεο έθθξαζεο ησλ κνξίσλ πξνζθφιιεζεο ζηα 

ελδνζειηαθά θχηηαξα, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ έμνδν ησλ 

ιεπθνθπηηάξσλ ζηνλ εμσαγγεηαθφ ρψξν. 
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 Σελ ειάηησζε ηνπ ξπζκνχ ζχλζεζεο δηαθφξσλ θπηηαξνθηλψλ απφ 

κεξηθά Σ-ιεκθνθχηηαξα θαη καθξνθάγα. 

 Ιζνηππηθή κεηαζηξνθή πξνο IgE. 

1.4 ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ ΚΤΣΣΑΡΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

Οη ζεκαηνδνηηθνί κεραληζκνί ησλ θπηηάξσλ ελεξγνπνηνχληαη απφ 

ζεκαηνδνηηθά κφξηα (πξσηνγελείο αγγειηνθφξνπο-first messengers), ηα νπνία αθφκα 

θαη ζε κηθξέο ζπγθεληξψζεηο είλαη ηθαλά λα επηθέξνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ θπηηάξσλ. Σα πεξηζζφηεξα κελπκαηνθφξα κφξηα ζεκαηνδνηνχλ ηελ 

έλαξμε κνλνπαηηψλ κεηαγσγήο ζεκάησλ (signal transduction pathway ή signaling 

cascade) κε ηελ δέζκεπζε ηνπο ζε ππνδνρείο πςειήο εηδηθφηεηαο ζην εμσηεξηθφ ησλ 

θπηηάξσλ, ζηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή κεκβξάλε. Χζηφζν, κεηά ηε δέζκεπζε ηνπο 

ζηνλ ππνδνρέα, δελ εηζέξρνληαη ηα ίδηα ζην θχηηαξν αιιά νη πιεξνθνξίεο πνπ 

κεηαθέξνπλ (Hancock, 2005; Gomperts, Kramer, & Tatham, 2002; Hidaka, et al., 

1996). 

Σα κελπκαηνθφξα κφξηα κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ην ίδην θχηηαξν ή απφ 

έλα άιιν γεηηνληθφ ή απνκαθξπζκέλν θχηηαξν ή αθφκε θαη απφ κε θπηηαξηθή 

επηθάλεηα. Γηαθξίλνληαη ζε εμσγελή κφξηα πνπ δεζκεχνληαη ζε ππνδνρείο ηεο 

θπηηαξηθήο επηθαλείαο, ζε εμσγελή κφξηα πνπ δηαρένληαη δηακέζνπ ηεο 

θπηηαξνπιαζκαηηθήο κεκβξάλεο θαη ζε κφξηα ηεο θπηηαξνπιαζκαηηθήο κεκβξάλεο 

πνπ ελεξγνπνηνχληαη κε ηελ επαθή ηνπο κε άιιεο θπηηαξηθέο ή φρη επηθάλεηεο. ε 

θάζε πεξίπησζε σζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα ραξαθηεξίδνληαη απφ: 

 Δηδηθφηεηα, έηζη ψζηε λα επηθέξνπλ ηελ επηζπκεηή απφθξηζε/αιιαγή 

ζην θχηηαξν,  

 Μηθξφ κέγεζνο, ψζηε λα κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ κε επθνιία απφ ην 

αξρηθφ ζεκείν δεκηνπξγίαο ηνπο ζην ηειηθφ ζεκείν/απνδέθηε,  

 Γπλαηφηεηα γξήγνξεο ζχλζεζεο ή κεηαηξνπήο ηνπ επηηξέπνληαο ηελ 

άκεζε απφθξηζε ηνπ θπηηάξνπ θαη  

 Γπλαηφηεηα απνζηψπεζεο ηεο δξάζεο ηνπο άκεζα κεηά ηελ επαγσγή 

ηεο επηζπκεηήο απάληεζεο ηνπ θπηηάξνπ.   
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Η δέζκεπζε ελφο κελπκαηνθφξνπ κνξίνπ ζηνλ ππνδνρέα ηνπ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ έλαξμε κηαο αιιεινπρίαο αιιειεπηδξάζεσλ ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηέρνπλ δεπηεξνγελείο δηακεζνιαβεηέο ή δεπηεξνγελείο αγγειηνθφξνη (second 

messengers) φπσο ην θπθιηθφ-AMP (cAMP) θαη ην αζβέζηην (Ca
2+

). Οη 

δεπηεξνγελείο δηακεζνιαβεηέο απνηεινχλ ζεκαηνδνηηθά κφξηα πνπ παξάγνληαη απφ 

ην ίδην ην θχηηαξν ζαλ απάληεζε ζε έλα πξσηνγελέο κελπκαηνθφξν κφξην π.ρ. ζηε 

δέζκεπζε ελφο εμσθπηηάξηνπ ζπλδέηε ζηνλ ππνδνρέα ηνπ θπηηάξνπ. ηε ζπλέρεηα 

ηνπ κνλνπαηηνχ, ελεξγνπνηνχληαη έλδπκα, απνδέθηεο ησλ δεπηεξνγελψλ 

δηακεζνιαβεηψλ, ηα νπνία εληζρχνπλ ην ζήκα ζην εζσηεξηθφ ησλ θπηηάξσλ θαη ην 

κεηαθέξνπλ ζηνπο επφκελνπο απνδέθηεο ηνπ κνλνπαηηνχ, γηα λα επηηεπρζνχλ έηζη 

εηδηθέο αιιαγέο ζην κεραληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπηηάξνπ π.ρ. ξχζκηζε έθθξαζεο 

γνληδίσλ (Δηθφλα 1-15).  

Η κεηαγσγή ελφο ζήκαηνο είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ αξθεηέο δηαθξηηέο πξσηεΐλεο. Κάζε πξσηεΐλε πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

αιιεινπρία ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαγσγήο ελφο ζήκαηνο 

αιιάδεη ηε δηακφξθσζε ηεο απφ ηε δξάζε κηαο πξνεγνχκελεο πξσηεΐλεο θαη απηή κε 

ηε ζεηξά ηεο αιιάδεη ηε δηακφξθσζε ηεο πξσηεΐλεο πνπ αθνινπζεί. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ επηηπγράλεηαη ελεξγνπνίεζε ή απελεξγνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ πξσηετλψλ θαηά 

κήθνο ελφο ζεκαηνδνηηθνχ κνλνπαηηνχ, νη νπνίεο νθείινληαη ζε θσζθνξπιηψζεηο, 

πνπ είλαη πξνζζήθε θσζθνξηθψλ νκάδσλ, ή απνθσζθνξπιηψζεηο, αθαίξεζε 

θσζθνξηθψλ νκάδσλ, αληίζηνηρα.  

Εικόνα 1-15. Γενικι αρχι τθσ κυτταρικισ επικοινωνίασ και τθσ ενδοκυττάριασ μεταγωγισ ςιματοσ.  
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Έλα ζεκαηνδνηηθφ κφξην είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζε παξαπάλσ απφ κηα 

αιιαγέο ζην θχηηαξν θαζψο θαη λα ελεξγνπνηήζεη παξαπάλσ απφ έλα ζεκαηνδνηηθά 

κνλνπάηηα, γηα ην ιφγν απηφ ε ελνξρήζηξσζε ησλ ζεκαηνδνηηθψλ κνλνπαηηψλ 

απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ θπηηάξνπ. Η κεηαγσγή 

ζεκάησλ είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαη γηα ηελ επηβίσζε ησλ θπηηάξσλ θαζψο κε 

ηε κηθξφηεξε δπλαηή δαπάλε ελέξγεηαο ηα θχηηαξα παξάγνπλ επέιηθηεο θαη αθξηβείο 

απνθξίζεηο αλάινγα κε ην ζήκα πνπ δέρνληαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο. 

1.4.1 εκαηνδόηεζε κέζω ππνδνρέωλ πνπ δεζκεύνπλ G 

πξωηείλεο 

ηα κνλνπάηηα κεηαγσγήο ζεκάησλ ζεκαληηθφ ξφιν θαηέρνπλ νη ππνδνρείο, 

νη νπνίνη αλαγλσξίδνπλ εηδηθά ηα κελπκαηνθφξα κφξηα θαη κεηαθέξνπλ ηελ 

πιεξνθνξία ηνπο ζηνλ επφκελν απνδέθηε ηνπ κνλνπαηηνχ. Οη ππνδνρείο πνπ 

κεηέρνπλ ζηα ζεκαηνδνηηθά κνλνπάηηα δηαθξίλνληαη ζε: 

 ζε ππξεληθνχο ππνδνρείο, 

 ζε ππνδνρείο πνπ είλαη ή ζπλδένληαη κε θηλάζεο ηπξνζίλεο, 

 ζε ππνδνρείο πνπ δεκηνπξγνχλ ηνληηθνχο δηαχινπο θαη  

 ζε ππνδνρείο ζηνπο νπνίνπο ζπλδένληαη G-πξσηεΐλεο. 

Οη ππνδνρείο πνπ δεζκεχνπλ ελδνθπηηαξηθά G-πξσηεΐλεο είλαη ε 

πνιππιεζέζηεξε νηθνγέλεηα ππνδνρέσλ θαη δεζκεχνπλ δηαθφξσλ ηχπσλ 

κελπκαηνθφξα κφξηα φπσο πξσηεΐλεο, πεπηίδηα, παξάγσγα ακηλνμέσλ ε ιηπαξψλ 

νμέσλ. Πξφθεηηαη γηα δηακεκβξαληθέο πξσηεΐλεο, πνπ δηαπεξλνχλ ηελ πιαζκαηηθή 

κεκβξάλε επηά θνξέο (Δηθφλα 1-16) θαη κπνξνχλ λα δξάζνπλ ζαλ κνλνκεξή, 

νκνδηκεξή, εηεξνδηκεξή ή ζαλ νιηγνκεξή πςειφηεξεο ηάμεο (Hancock, 2005; 

Gomperts, Kramer, & Tatham, 2002). 

Εικόνα 1-16. Δομι υποδοχζων που δεςμεφουν ενδοκυττάρια  G-πρωτεΐνεσ 
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1.4.2 G-πξωηεΐλεο 

Οη G-πξσηεΐλεο απαληνχλ ζηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή πιεπξά θαη ζπλδένληαη 

κε ηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή κεκβξάλε, δηακέζνπ ιηπηδηθψλ αιπζίδσλ, νκνηνπνιηθά. 

Μπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε δπν θχξηεο ηάμεηο, ηηο κνλνκεξείο G-πξσηεΐλεο 

πνπ απνηεινχληαη απφ έλα πνιππεπηίδην θαη ηηο εηεξνηξηκεξείο G-πξσηεΐλεο πνπ 

απνηεινχληαη απφ ηξεηο ππνκνλάδεο γλσζηέο σο α, β θαη γ ππνκνλάδεο (Malbon, 

2005).  

Οη G-πξσηεΐλεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δπν θαηεγνξίεο. ηηο Gs-πξσηεΐλεο 

πνπ επάγνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ελφο έλδπκνπ-ζηφρνπ (Gstimulatory-proteins), θαη ζηηο 

Gi-πξσηεΐλεο (Ginhibitory-proteins) πνπ αλαζηέιινπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ελφο έλδπκνπ-

ζηφρνπ  ηνπο. Οη α-ππνκνλάδεο ησλ Gs-πξσηετλψλ είλαη γλσζηέο σο αs-ππνκνλάδεο 

ελψ ησλ Gi-πξσηετλψλ σο αi.  

Η δέζκεπζε ελφο κελπκαηνθφξνπ κνξίνπ ζε έλαλ ππνδνρέα πνπ ζπλδέεηαη κε 

κηα G-πξσηεΐλε, έρεη ζαλ απνηέιεζκα  ηελ αιιαγή ηεο δηακφξθσζεο ηνπ ππνδνρέα 

θαη ηελ ελδνθπηηάξηα αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ηελ G-πξσηεΐλε, επάγνληαο έηζη ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο G-πξσηεΐλεο (Δηθφλα 1-17b). Η αιιειεπίδξαζε ηνπ ππνδνρέα κε 

Εικόνα 1-17. Μεταγωγι ςιματοσ 
μζςω υποδοχζων που ςυνδζονται 
ενδοκυττάρια με G πρωτεΐνεσ. a) Ο 
υποδοχζασ ςε ανενεργι μορφι, πριν 
ζρκει ςε επαφι με το ςυνδζτθ του. b) 
Ο υποδοχζασ ζρχεται ςε επαφι με το 
ςυνδζτθ του και ενεργοποιείται θ G 
πρωτεΐνθ. c) Θ G πρωτεΐνθ 
απενεργοποιείται μετά τθ μεταγωγι 
του ςιματοσ ςτουσ μετζπειτα ςτόχουσ 
τθσ. 
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ηε G-πξσηεΐλε νδεγεί ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ κνξίνπ GDP απφ ηελ G-πξσηεΐλε θαη 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κε έλα κφξην GTP. Αθνινπζεί κεξηθή δηάζηαζε ηεο G-

πξσηεΐλεο θαη απειεπζέξσζε ησλ ππνκνλάδσλ ηεο, α θαη βγ. Οη απειεπζεξσκέλεο 

ππνκνλάδεο  ηεο G-πξσηεΐλεο αιιειεπηδξνχλ ζηε ζπλέρεηα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπο πνπ 

έπνληαη ζην κνλνπάηη. Οη πηζαλνί ζηφρνη γηα ηελ α-ππνκνλάδα είλαη δηάθνξα έλδπκα, 

π.ρ. ε αδελπιηθή θπθιάζε ζην cAMP-εμαξηψκελν κνλνπάηη, ελψ γηα ηε βγ 

ππνκνλάδα νη πηζαλνί ζηφρνη είλαη ηνληηθνί δίαπινη. ηε ζπλέρεηα ην δεζκεπκέλν 

ζηελ α-ππνκνλάδα GTP πδξνιχεηαη ζε GDP, κε απνηέιεζκα ηελ απνδέζκεπζε ηεο α-

ππνκνλάδαο απφ ην ζηφρν ηεο θαη ηελ επαλαζχλδεζε ηεο κε ηηο βγ ππνκνλάδεο 

γεγνλφο πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ απελεξγνπνίεζε ηεο G-πξσηεΐλεο (Δηθφλα 1-

17c)(Malbon, 2005). 

1.4.3.Αζβέζηην 

Σα ηφληα αζβεζηίνπ απνηεινχλ έλα ελδνθπηηάξην κήλπκα πνπ εκπιέθεηαη ζε 

πνιιέο πνξείεο κεηαγσγήο ζήκαησλ, φπσο π.ρ. ζηνλ θαηαξξάθηε ησλ 

θσζθνηλνζηηηδίσλ θαη ηε ξχζκηζε ηεο κπτθήο ζπζηνιήο. Αιιά γηαηί επέιεμε ε θχζε 

ην ηφλ απηφ σο ελδηάκεζν ηφζν πνιιψλ κελπκαηνθφξσλ δηεξγαζηψλ. Σα 

ελδνθπηηαξηθά επίπεδα αζβεζηίνπ ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ρακειά επεηδή νη 

θσζθνξηθνί εζηέξεο βξίζθνληαη ζε πςειά επίπεδα θαη ην θσζθνξηθφ αζβέζηην είλαη 

αξθεηά δπζδηάιπην. Όια ηα θχηηαξα θέξνπλ ζπζηήκαηα κεηαθνξάο γηα ηελ απνβνιή 

ηνπ αζβεζηίνπ. Σα επίπεδα ηνπ θπηηαξνπιαζκηθνχ αζβεζηίνπ ζηα αδξαλή θχηηαξα 

είλαη ηππηθά 0,1κΜ, ζπγθέληξσζε αξθεηέο ηάμεηο κηθξφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Απηή ε κεγάιε βαζκίδσζε ζπγθέληξσζεο πξνζδίδεη ζηα 

θχηηαξα κία επθαηξία: ε ζπγθέληξσζε ηνπ θπηηαξνπιαζκαηηθνχ αζβεζηίνπ κπνξεί λα 

απμεζεί απφηνκα κε ζθνπφ ηε ζεκαηνδφηεζε, κέζσ κεηαβαηηθήο δηάλνημεο θαλαιηψλ 

αζβεζηίνπ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο ή θάπνηαο ελδνθπηηαξηθήο κεκβξάλεο. 

Μηα δεχηεξε ηδηφηεηα ηνπ Ca
2+ 

, πνπ ην θαζηζηά πάξα πνιχ θαηάιιειν σο 

ελδνθπηηαξηθφ κήλπκα, είλαη ε ηθαλφηεηα ηζρπξήο δέζκεπζεο κε πξσηεΐλεο. Σα 

αξλεηηθά θνξηηζκέλα νμπγφλα (ησλ πιεπξηθψλ αιπζίδσλ γινπηακηληθνχ θαη 

αζπαξαγηληθνχ) θαη ηα κε θνξηηζκέλα νμπγφλα (θαξβνλχιηα ηεο θχξηαο αιπζίδαο) 

δεζκεχνπλ Ca
2+ 

. Η ηθαλφηεηα ηνπ αζβεζηίνπ λα ζρεκαηίδεη ζχκπινθα ζπλαξκνγήο 

κε πνιινχο πξνζδέηεο-έμη σο νθηψ άηνκα νμπγφλνπ- ηνπ επηηξέπεη λα δηαζπλδέεη 

δηάθνξα ηκήκαηα κηαο πξσηεΐλεο θαη λα επηθέξεη κεγάιεο αιιαγέο ζηε 

ζηεξενδηάηαμή ηεο. Δπηπιένλ, ε δέζκεπζε ηνπ αζβεζηίνπ παξνπζηάδεη πςεινχ 
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βαζκνχ επηιεθηηθφηεηα. Σν Mg
2+ 

, έλαο δπλεηηθφο αληαγσληζηήο κπνξεί λα 

απνξξηθζεί επεηδή δελ παξνπζηάδεη ζεκαληηθή ζπγγέλεηα, γηα ηα κε θνξηηζκέλα 

άηνκα νμπγφλνπ. Μία άιιε ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη φηη ην Mg
2+ 

ζρεκαηίδεη θαηά 

πξνηίκεζε κηθξά θαη ζπκκεηξηθά ζχκπινθα ζπλαξκνγήο, ελψ ην Ca
2+ 

κπνξεί λα 

ζρεκαηίζεη αζχκκεηξα ζχκπινθα κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη 

πνιχ θαηάιιειν γηα δέζκεπζε κε πξσηετληθέο θνηιφηεηεο αλψκαινπ ζρήκαηνο θαη 

επηιέγεηαη αληί ηνπ Mg
2+ 

, αθφκα θαη φηαλ ην δεχηεξν είλαη ρίιηεο θνξέο 

αθζνλφηεξν.(Stryer L.1988). 

Σν αζβέζηην είλαη έλα παληαρνχ παξφλ ελδνθπηηάξην ζήκα ππεχζπλν γηα ηνλ 

έιεγρν πνιιψλ θπηηαξηθψλ δηεξγαζηψλ φπσο θπηηαξηθή δηαίξεζε, έθθξηζε, 

ελδνθπηηάξσζε, γνληκνπνίεζε, κεηαβνιηζκφ θαη θπηηαξηθή θίλεζε. Σα ηφληα 

αζβεζηίνπ φκσο δηαθέξνπλ πνιχ απφ ηα άιια ελδνθπηηαξηθά ζήκαηα φπσο ηα 

θπθιηθά λνπθιενηίδηα ή ηα θσζθαηίδηα ηλνζηηφιεο, θαζψο δελ είλαη κία νπζία πνπ 

ζπληίζεηαη ή απνδνκείηαη ελδπκαηηθά.(Karp G.,1999). Αληηζέησο, ε δξάζε ηνπ 

νθείιεηαη ζηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ελδνθπηηάξηαο ζπγθέληξσζεο ηνπ κε ηνλ εμήο απιφ 

ηξφπν. Κχηηαξα ελ εξεκία έρνπλ ζπγθέληξσζε αζβεζηίνπ 100nM θαη 

ελεξγνπνηνχληαη φηαλ απηή αλεβεί ζηα 1000nM πεξίπνπ. Πσο φκσο κπνξεί απηή ε 

αχμεζε λα ξπζκίδεη ηφζεο πνιιέο δηαθνξεηηθέο θπηηαξηθέο δηεξγαζίεο; Η απάληεζε 

βξίζθεηαη ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ κεραληζκνχ ζεκαηνδφηεζεο ηνπ αζβεζηίνπ 

φζν αθνξά ηελ ηαρχηεηα , ην εχξνο θαη ζην ρσξνρξνληθφ κνηίβν. Απηή ε επειημία 

πξνθχπηεη απφ ηελ χπαξμε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ κνξίσλ ζεκαηνδφηεζεο πνπ 

νξγαλψλνληαη ζε κηα εξγαιεηνζήθε ζεκαηνδφηεζεο αζβεζηίνπ θαη πνπ κπνξεί λα 

ζπγθξνηεζεί ζε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο, ψζηε λα πξνθχςνπλ ζήκαηα κε 

δηαθνξεηηθφ ρσξνρξνληθφ πξνθίι. 

Σν ζεκαηνδνηηθφ δίθηπν ηνπ αζβεζηίνπ κπνξεί λα δηαηξεζεί ζε ηέζζεξηο 

ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο(Δηθνλα 1.18) 

 Η ζεκαηνδφηεζε μεθηλά απφ έλα δηεγέξηε πνπ δεκηνπξγεί 

πνηθίια ζήκαηα θηλεηνπνίεζεο ηνπ αζβεζηίνπ. 

 Σα ζήκαηα απηά ελεξγνπνηνχλ κεραληζκνχο πνπ απμάλνπλ ηελ 

ελδνθπηηάξηα ζπγθέληξσζε ηνπ αζβεζηίνπ 

 Σα ηφληα αζβεζηίνπ δξνπλ σο κήλπκα πνπ ελεξγνπνηεί πνιιέο 

αζβεζηηνεμαξηψκελεο θπηηαξηθέο δηεξγαζίεο 
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 Σέινο ελεξγνπνηνχληαη κεραληζκνί πνπ απνκαθξχλνπλ ην 

αζβέζηην απφ ην θπηηαξφπιαζκα 

1.Δημιουργία ςημάτων που κινητοπoιούν το αςβέςτιο. 

Σα θχηηαξα ρξεζηκνπνηνχλ εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πεγέο αζβεζηίνπ γηα 

λα απμήζνπλ ηελ ελδνθπηηάξηα ζπγθέληξσζε ηνπ. Οη εζσηεξηθέο απνζήθεο 

αζβεζηίνπ βξίζθνληαη ζηηο κεκβξάλεο ηνπ ελδνπιαζκαηηθνχ δηθηχνπ ή ζην 

ζαξθνπιαζκαηηθφ δίθηπν ησλ κπτθψλ θπηηάξσλ. Απειεπζέξσζε ηνπ αζβεζηίνπ απφ 

απηέο ηηο απνζήθεο ειέγρεηαη απφ πνιιά θαλάιηα απφ ηα νπνία απηφ ηνπ ππνδνρέα 

ηεο ηξηθσζθσξηθήο ηλνζηηφιεο InsP3R θαη ηνπ ππνδνρέα ηεο ξπαλνδίλεο RYR είλαη 

ηα πην ζεκαληηθά. Ο θχξηνο ελεξγνπνηεηήο ησλ θαλαιηψλ απηψλ είλαη ην ίδην ην 

αζβέζηην θαη ε δηαδηθαζία απηή ηεο αζβεζηηνεπαγψκελεο απειεπζέξσζεο αζβεζηίνπ 

είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζηε κεηαγσγή ζήκαηνο κέζσ αζβεζηίνπ. Απηφ πνπ θαζνξίδεη 

αλ ην αζβέζηην κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη απηά ηα θαλάιηα είλαη κελχκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη φηαλ δηεγέξηεο πξνζδέλνληαη ζε θπηηαξηθνχο ππνδνρείο. Έλα απφ 

απηά είλαη ε θσζθνξηθή ηλνζηηφιε πνπ δηαρέεηαη κέζα ζην θχηηαξν πνπ  δεζκεχεηαη 

ζηνλ ππνδνρέα ηεο θαη απειεπζεξψλεη ην αζβέζηην απφ ην ελδνπιαζκαηηθφ δίθηπν. Η 

ηθαλφηεηα ηνπ αζβεζηίνπ λα ελεξγνπνηεί ηνλ ππνδνρέα ηεο ξπαλνδίλεο ειέγρεηαη απφ 

ηελ θπθιηθή αδελπιηθή ξηβφδε(cADPR).  

2.Μηχανιςμοί που αυξάνουν  το ενδοκυττάριo αςβεςτίο 

Δμαξηψληαη απφ θαλάιηα πνπ ειέγρνπλ ηελ είζνδν εμσθπηηαξηθνχ αζβεζηίνπ 

ή ηελ απειεπζέξσζε ηνπ απφ εζσηεξηθέο απνζήθεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε 

ππάξρνπλ δηάθνξεο νηθνγέλεηεο θαλαιηψλ αζβεζηίνπ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ 

ηξφπν πνπ ελεξγνπνηνχληαη. Πνιιά είλαη γλσζηά γηα ηα θαλάιηα πνπ ειέγρνληαη απφ 

Εικόνα 1.18: Τα τζςςερα ςτοιχεία του αςβεςτοεξαρτϊμενου δικτφου που ρυκμίηουν τθν 
ενδοκυττάρια ςυγκζντρωςθ αςβεςτίου.(Berridge et al.,2000) 
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ηα δπλακηθά ελεξγείαο(VOLTAGE-OPERATED CHANNELS,VOCs). Δπηπξφζζεηα 

ππάξρνπλ πνιιά θαλάιηα πνπ αλνίγνπλ σο απάληεζε ζηελ ελεξγνπνίεζε 

ππνδνρέα(RECEPTOR OPERATED CHANNELS, ROCs) απφ εμσηεξηθά 

εξεζίζκαηα φπσο ε γινπηακίλε ην ATP θαη ε αθεηπινρνιίλε. Άιια θαλάιηα είλαη 

επαίζζεηα ζε ζήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηά απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ππνδνρέα 

φπσο ε δηαθπινγιπθεξφιε ην αξαρηδνληθφ νμχ ή ην άδεηαζκα ησλ εζσηεξηθψλ 

απνζεθσλ. Απφ απηά, πνιχ ζεκαληηθά θαίλεηαη λα είλαη ηα θαλάιηα πνπ 

ελεξγνπνηνχληαη κεηά ην άδεηαζκα ησλ εζσηεξηθψλ απνζεθψλ αζβεζηίνπ(STORE 

OPEATED CHANNELS, SOCs) πνπ βξίζθνληαη ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε, ηα νπνία 

παξέρνπλ ην ζήκα αζβεζηίνπ πνπ ειέγρεη πνιιέο θπηηαξηθέο δηεξγαζίεο. Σψξα 

ηειεπηαία έρεη πξνηαζεί φηη νη ππνδνρείο ηεο ηξηθσζθνξηθήο ηλνζηηφιεο είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλνη κε ηα SOCs. 

Αχμεζε ηνπ ελδνθπηηάξηνπ αζβεζηίνπ πξνέξρεηαη επίζεο  απφ ηηο εζσηεξηθέο 

απνζήθεο αζβεζηίνπ κέζσ θαλαιηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, απηά ηνπ 

ππνδνρέα ηεο ηξηθσζθνξηθήο ηλνζηηφιεο θαη ηνπ ππνδνρέα ηεο ξπαλνδίλεο. Απηά ηα 

δχν θαλάιηα ειέγρνληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, κε πην ζεκαληηθφ ην ίδην ην 

αζβέζηην., ην νπνίν ειέγρεη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ αζβεζηίνπ δξψληαο είηε ζηελ 

θπηηαξνπιαζκαηηθή είηε ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ θαλαιηνχ. Απμάλνληαο ηα 

επίπεδα αζβεζηίνπ ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ελδνπιαζκαηηθνχ δηθηχνπ, εληζρχεηαη 

ε επαηζζεζία ηνπ ππνδνρέα ηεο ξπαλνδίλεο θαη ην ίδην ηζρχεη γηα ηνλ ππνδνρέα ηεο 

ηξηθσζθνξηθήο ηλνζηηφιεο. Η δξάζε ηνπ  θπηηαξνπιαζκαηηθνχ αζβεζηίνπ είλαη πην 

πνιχπινθε: κπνξεί λα είλαη είηε θαηαζηαιηηθή είηε δηεγεξηηθή. Η δηαδηθαζία ηεο 

απηνεπαγφκελεο απειεπζέξσζεο αζβεζηίνπ θαζηζηά ηθαλή ηελ επηθνηλσλία ησλ 

ππνδνρέσλ ηεο ξπαλνδίλεο θαη ηεο ηξηθσζθνξηθήο ηλνζηηφιεο κε ζηφρν ηελ 

δεκηνπξγία ζεκάησλ αζβεζηίνπ πνπ νξγαλψλνληαη ζε πνιιαπιά θχκαηα. Έηζη, ε 

θχξηα ιεηηνπξγία ησλ κελπκάησλ πνπ θηλεηνπνηνχλ ην αζβέζηην θαίλεηαη λα είλαη ε 

αιιαγή ηεο επαηζζεζίαο ησλ ππνδνρέσλ ζηε δηεγεξηηθή δξάζε ηνπ αζβεζηίνπ. 

3.Aςβεςτιοεξαρτώμενεσ διεργαςίεσ 

αλ απνηέιεζκα φισλ ησλ παξαπάλσ κεραληζκψλ ηα ηφληα αζβεζηίνπ 

εηζέξρνληαη ζην θπηηαξφπιαζκα απμάλνληαο ηελ ελδνθπηηάξηα ζπγθέληξσζε ηνπ, 

δεκηνπξγψληαο έηζη απηφ πνπ νλνκάδνπκε ζήκα αζβεζηίνπ. Όκσο ε ζπγθέληξσζε 

ηνπ αζβεζηίνπ πνπ κεηξάκε ζηα θχηηαξα ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο κεζφδνπο είλαη 

κφλν ε θνξπθή ηνπ παγφβνπλνπ γηαηί ηα πεξηζζφηεξα ηφληα αζβεζηίνπ πνπ 
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εηζέξρνληαη ζην θπηηαξφπιαζκα δεζκεχνληαη γξήγνξα απφ δηάθνξα 

θπηηαξνπιαζκαηηθά κφξηα φπσο ε πξναιβνπκίλε (pavalbumin), ε θαικπηληίλε-D 

(Calbindin-D) θαη ε θαιξεηηλίλε (Calretinin). Σα κφξηα απηά εκπιέθνληαη ζην 

θαζνξηζκφ ηνπ εχξνπο αιιά θαη ηεο δηάξθεηαο ησλ ζεκάησλ αζβεζηίνπ. Δπίζεο, 

πεξηνξίδνπλ ηε δηάρπζε ηνπηθψλ ζεκάησλ αζβεζηίνπ. 

Δθφζνλ έρεη απμεζεί ε ζπγθέληξσζε ηνπ ελδνθπηηάξηνπ αζβεζηίνπ  

ελεξγνπνηνχληαη πνιιέο θπηηαξηθέο δηεξγαζίεο πνπ είλαη αζβεζηηνεμαξηψκελεο. Απηφ 

γίλεηαη κέζσ πνιιψλ πξσηετλψλ πνπ δεζκεχνπλ ην αζβέζηην θαη πνπ κπνξνχλ λα 

δηαρσξηζηνχλ αλάινγα κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζε δχν θαηεγνξίεο: απηέο πνπ 

ξπζκίδνπλ ην εχξνο θαη ηε δηάξθεηα ηνπ ζήκαηνο αζβεζηίνπ θαη πνπ αλαθέξζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο θαη ηηο ιεγφκελεο πξσηεΐλεο αηζζεηήξεο. Οη πην γλσζηέο πξσηεΐλεο 

αηζζεηήξεο είλαη ε ηξνπνλίλε C θαη ε θαικνδνπιίλε, πνπ πεξηέρνπλ ηέζζεξα «ρέξηα 

EF»(Δηθφλα 1.19) πνπ δεζκεχνπλ ην αζβέζηην θαη αιιάδνπλ ηε ζηεξενδνκή ηνπο γηα 

λα ελεξγνπνηήζνπλ άιια κφξηα ζηφρνπο. Η ηξνπνλίλε C έρεη σο κνλαδηθή ιεηηνπξγία 

λα ειέγρεη ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο αθηίλεο θαη ηεο κπνζίλεο θαηά ηε ζπζηνιή ηνπ 

θαξδηαθνχ θαη ζθειεηηθνχ κπφο. Η θαικνδνπιίλε, αληηζέησο, ειέγρεη πνιιέο 

δηαδηθαζίεο, φπσο ηε ζπζηνιή ησλ ιείσλ κπτθψλ θπηηάξσλ, ηε κεηαγξαθή γνληδίσλ, 

ηε δηαθνξνπνίεζε ηνληηθψλ θαλαιηψλ, ηνλ κεηαβνιηζκφ αιιά θαη ηελ επηθνηλσλία 

ζεκαηνδνηηθψλ κνλνπαηηψλ. ην ίδην θχηηαξν, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

δηαθνξεηηθέο πξσηεΐλεο αηζζεηήξεο γηα λα ελεξγνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθέο δηεξγαζίεο. 

Γηα παξάδεηγκα ζην ζθειεηηθφ κπ, ε ηξνπνλίλε C ειέγρεη ηελ ζπζηνιή, ελψ ε 

θαικνδνπιίλε ελεξγνπνηεί θσζθσξπιηθέο θηλάζεο γηα λα βεβαηψζεη παξάιιειε 

αχμεζε ζην παξαγφκελν ATP. 

 

Εικόνα 1.19 : Τα ςθμεία δζςμευςθσ ιόντων Ca ςχθματίηονται από μονάδα διαμόρφωςθσ ζλικασ-κθλειασ-ζλικασ 
(Stryer L.,1988). 
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Η πξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο ζεκαηνδφηεζεο κέζσ αζβεζηίνπ απμάλεηαη 

ζεκαληηθά φηαλ απηφ ζπλδέεηαη κε άιια ζεκαηνδνηηθά κνλνπάηηα. Η ηθαλφηεηα ηνπ 

αζβεζηίνπ λα ελεξγνπνηεί κφξηα ,φπσο ην θπθιηθφ AMP θαη ηηο MAPK είλαη 

ηδηαίηεξα εκθαλήο ζηνλ έιεγρν ηεο κεηαγξαθήο γνληδίσλ ζηνπο λεπξψλεο. 

4. Μηχανιςμοί που απομακρύνουν το κυτταροπλαςματικό αςβέςτιο 

Σα ηφληα αζβεζηίνπ απνκαθξχλνληαη γξήγνξα απφ ην θπηηαξφπιαζκα απφ 

δηάθνξεο αληιίεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε φπσο ε Ca
2+

-ATPαζε θαη 

ε αληιία Na
+
 /Ca

2+ 
ελψ ζην ελδνπιαζκαηηθφ ή ζην ζαξθνπιαζκαηηθφ δίθηπν κία 

άιιε ATPαζε επηζηξέθεη ηα ηφληα αζβεζηίνπ ζηηο εζσηεξηθέο απνζήθεο. Σα 

κηηνρφλδξηα είλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθά γηαηί απνκνλψλνπλ ηα ηφληα αζβεζηίνπ 

πνιχ γξήγνξα θαηά ηελ θάζε αλάπηπμεο ηνπ ζήκαηνο αζβεζηίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ην 

απειεπζεξψλνπλ αξγά θαηά ηε θάζε επαλαθνξάο. Απηφ θαζηζηά ηα κηηνρφλδξηα 

ηθαλά λα δηακνξθψλνπλ ην εχξνο αιιά θαη ρσξνρξνληθφ κνηίβν ηνπ ζήκαηνο 

αζβεζηίνπ.(Berridge et al., 2000). 

Σα ελδνθπηηάξηα κελχκαηα πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ ζπγθέληξσζε αζβεζηίνπ 

δηαθέξνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο δεκηνπξγίαο ζεκάησλ 

αζβεζηίνπ κε δηαθνξεηηθφ ρσξνρξνληθφ κνηίβν. Οη δηαθνξέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα 

ζήκαηα αζβεζηίνπ είλαη απνηέιεζκα ηνπ δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ επαηζζεζίαο πνπ 

επηδεηθλχνπλ νη ππνδνρείο ηεο ηξηθσζθσξηθήο ηλνζηηφιεο θαη ηεο ξπαλνδίλεο 

αλάινγα κε ην κήλπκα πνπ θηλεηνπνηεί ην αζβέζηην. ε ρακειά επίπεδα δηέγεξζεο 

ελεξγνπνηνχληαη ιίγνη ππνδνρείο θαη απηφ θαηαγξάθεηαη ζαλ κηθξέο απμήζεηο 

ελδνθπηηάξηνπ αζβεζηίνπ(quarks or blips). Απηφ βέβαηα είλαη ζπάλην θαη ζπλήζσο 

έρνπκε ηελ ζπλεξγηζηηθή αιιειεπίδξαζε ησλ ππνδνρέσλ νπφηε θαη δεκηνπξγνχληαη 

κεγαιχηεξεο έθηαζεο ζήκαηα αζβεζηίνπ(puffs or sparks).Απηά ηα ζήκαηα αζβεζηίνπ 

ζπλεηζθέξνπλ ζηε δεκηνπξγία θπκάησλ αζβεζηίνπ πνπ δηαδίδνληαη ζηα γεηηνληθά 

θχηηαξα, ζπληνλίδνληαο ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ζήκαηα ηέηνηνπ ηχπνπ 

κεηαδίδνπλ ην κήλπκα αζβεζηίνπ ζε απζηεξά ηνπηθέο θπηηαξηθέο πεξηνρέο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε θχηηαξα Hela, ε αχμεζε ηνπ ελδνθπηηάξηνπ αζβεζηίνπ 

ζπγθεληξψλεηαη γχξσ απφ ηνλ ππξήλα, κε απνηέιεζκα ηελ είζνδν ησλ ηφλησλ 

αζβεζηίνπ κέζα ζηνλ ππξήλα. 

Η αχμεζε ηνπ ελδνθπηηάξηνπ αζβεζηίνπ εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα σο ζχληνκεο 

αθίδεο. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, απηέο είλαη ηθαλέο λα ελεξγνπνηήζνπλ θπηηαξηθέο 

απαληήζεηο φπσο ε ζπζηνιή ηνπ ζθειεηηθνχ κπφο. Όηαλ φκσο απαηηείηαη κεγαιχηεξε 
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δηάξθεηα ζήκαηνο ηφηε απηέο νη αθίδεο επαλαιακβάλνληαη δίλνληαο θχκαηα κε 

δηαθνξεηηθέο ζπρλφηεηεο πνπ πνηθίινπλ απφ 1-60 δεπηεξφιεπηα σο θαη 24 ψξεο. Σα 

θχηηαξα ινηπφλ απαληνχλ ζηελ έληαζε ηνπ εμσθπηηάξηνπ ζήκαηνο ξπζκίδνληαο 

αλάινγα ηε ζπρλφηεηα ηνπ θχκαηνο αζβεζηίνπ. Τπάξρνπλ δχν αζβεζηηνεμαξηψκελεο 

πξσηεΐλεο πνπ κπνξνχλ λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ηε ζπρλφηεηα ησλ θπκάησλ 

αζβεζηίνπ θαη είλαη ε CAM Kinase II θαη ε πξσηετληθή θηλάζε PKC (Berridge et 

al.,2000). 

Σν 1953 ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ αλαδείρζεθε ε ζεκαζία ησλ θσζθνιηπηδίσλ 

ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο ζηελ κεηαγσγή ζήκαηνο φηαλ βξέζεθε φηη θάπνηα 

εμσθπηηάξηα ζεκαηνδνηηθά κφξηα ελεξγνπνηνχλ ηελ ελζσκάησζε ξαδηελεξγνχ 

θσζθφξνπ ζηελ θσζθαηηδπιντλνζηηφιε(PI), έλα αζήκαλην ιηπίδην ησλ θπηηαξηθψλ 

κεκβξαλψλ. Αξγφηεξα απνδείρζεθε φηη απηή ε ελζσκάησζε ήηαλ απνηέιεζκα ηεο 

απνδφκεζεο θαη ηεο επαθφινπζεο αλαζχλζεζεο θσζθνιηπηδίσλ ηλνζηηφιεο. Σα 

θσζθνιηπίδηα ηλνζηηφιεο πνπ βξέζεθε φηη ήηαλ ζεκαληηθά ζηε κεηαγσγή ζήκαηνο 

ήηαλ δχν θσζθνξπιησκέλα παξάγσγα ηεο PI, ε PIP θαη ε PIP2 . 

Εικόνα 1.20: Σχθματιςμόσ DAE διάκυλογλυκερόλθσ και τριφωςφορικισ ινοςιτόλθσ μετά τθν ενεργοποίθςθ 
τθσ φωςφολιπλαςθσ C. 



[44] 
 

Η αιπζίδα ησλ αληηδξάζεσλ πνπ νδεγεί ζηελ απνδφκεζε ηεο δηθσζθνξηθήο 

θσζθαηηδπινηλνζηηφιεο μεθηλά φηαλ έλα ζεκαηνδνηηθφ εμσθπηηάξην κφξην 

πξνζδέλεηαη ζε ππνδνρέα ζπλδεδεκέλν κε G πξσηεΐλεο ηεο θπηηαξηθήο επηθάλεηαο. Η 

ελεξγνπνίεζε κηαο εηεξνηξηκεξνχο G πξσηεΐλεο πνπ νλνκάδεηαη Gq ελεξγνπνηεί κία 

θσζθνηλνζηηηδάζε, ηε θσζθνιηπάζε C. Απηφ ην κεκβξαληθφ έλδπκν πδξνιχεη ζε 

δεπηεξφιεπηα ηνλ θσζθνδηεζηεξηθφ δεζκφ πνπ ελψλεη ηε θσζθνξπιησκέλε νκάδα 

ηλνζηηφιεο κε ηελ αθπιησκέλε κνξθή γιπθεξφιεο. Σα δχν κελχκαηα, ε 1,4,5 

ηξηθσζθνξηθή ηλνζηηφιε IP3 θαη ε δηαθπινγιπθεξφιε DAG, ζρεκαηίδνληαη απφ ηε 

δηάζπαζε ηεο PIP2 θαη απνηεινχλ ζεκαληηθά κφξηα ζηε κεηαγσγή ζήκαηνο κέζα ζην 

θχηηαξν(εηθφλα 1.20). Η IP3, είλαη έλα κηθξφ πδαηνδηαιπηφ κφξην πνπ δηαρέεηαη 

γξήγνξα ζην θπηηαξφπιαζκα, πνπ πξνθαιεί γξήγνξε απειεπζέξσζε αζβεζηίνπ απφ 

ην ελδνπιαζκαηηθφ δίθηπν θαη αλνίγεη ηα θαλάιηα αζβεζηίνπ ηεο θπηηαξηθήο 

κεκβξάλεο. Η δηαθπινγιπθεξφιε ελεξγνπνηεί ηελ πξσηετληθή θηλάζε C(Alberts 

B.,1994). 

1.4.3.1 Αςβέςτιο και Τ λεμφοκγτταρα 

Σν αζβέζηην παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηα θχηηαξα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο φπσο ηα Σ, Β ιεκθνθχηηαξα θαη ηα ηζηηνθχηηαξα φπνπ ξπζκίδεη ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ, ηε δηαθνξνπνίεζε, ηελ απφπησζε θαη ηε κεηαγξαθή 

γνληδίσλ(Δηθφλα 1.21). Οη ζπλέπεηεο ηεο ελδνθπηηάξηαο αχμεζεο ηνπ αζβεζηίνπ 

κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ αλάινγα κε ην αλ επεξεάδνπλ άκεζεο ή καθξνπξφζεζκεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ. Οη πξψηεο δηακεζνιαβνχληαη κέζα ζε ιίγα ιεπηά θαη είλαη 

αλεμάξηεηεο απφ ηελ έθθξαζε λέσλ γνληδίσλ. Πεξηιακβάλνπλ ηε ξχζκηζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ ιεκθνθπηηάξσλ θαη ηελ απνθνθθηνπνίεζε ησλ 

επαηζζεηνπνηεκέλσλ απφ αιιεξγηνγφλν ηζηηνθπηηάξσλ ή ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ Σ 

θπηηαξνηνμηθψλ CD8
+
ιεκθνθπηηάξσλ. Η αιιειεπίδξαζε ησλ Σ θπηηάξσλ κε ηα 

αληηγφλν-παξνπζηαζηηθά θχηηαξα ηα νπνία έρνπλ δεζκεχζεη αληηγνληθά πεπηίδηα 

πξνθαιεί κία γξήγνξε αχμεζε ηνπ θπηηαξνπιαζκαηηθνχ αζβεζηίνπ, ε νπνία 

ζηακαηάεη ηελ θίλεζε ησλ Σ θπηηάξσλ θαη ηνπο επηηξέπεη λα ζρεκαηίζνπλ ζηαζεξέο 

αλνζνινγηθέο ζπλάςεηο, κία δηαδηθαζία πνπ είλαη θξίζηκε θαη ηελ πεξαηηέξσ 

ιεηηνπξγία ηνπο. Όηαλ δελ ππάξρεη πςειή ζπγγέλεηα γηα ην αληηγφλν θαη ιείπεη ην 

ζπλδηεγεξηηθφ ζήκα, ηφηε ηα Σ ιεκθνθχηηαξα ζπλδένληαη κε ηα 

αληηγνλνπαξνπζηαζηηθά θχηηαξα γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί 

κηθξή αχμεζε ελδνθπηηάξηνπ αζβεζηίνπ. Οη καθξνρξφληεο επηπηψζεηο ηνπ ζήκαηνο 
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αζβεζηίνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ιεκθνθπηηάξσλ ηελ έθθξαζε 

γνληδίσλ, παξαγσγή θπηηαξνθηλψλ θαη ρεκεηνθηλψλ, ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπο ζε 

δξαζηηθά ή θχηηαξα κλήκεο θαη απνπζία ζπλδηέγεξζεο  ζε αλεξγία, κία θαηάζηαζε 

κε απάληεζεο ζε αληηγφλν. Απηέο νη ιεηηνπξγίεο απαηηνχλ ζπλερή εηζξνή αζβεζηίνπ 

ψζηε ε ελδνθπηηάξηα ζπγθέληξσζή ηνπ λα παξακέλεη πάλσ απφ ηα επίπεδα εξεκίαο 

γηα πνιιέο ψξεο.( Oh-hora M.& Rao A.,2008).  

ηα ιεκθνθχηηαξα ν θχξηνο κεραληζκφο  γηα ηελ είζνδν ηνπ εμσθπηηάξηνπ 

αζβεζηίνπ είλαη δηακέζνπ θαλαιηψλ αζβεζηίνπ ζηελ πιαζκαηηθή κεκβξάλε πνπ 

ελεξγνπνηνχληαη κεηά ην άδεηαζκα ησλ εζσηεξηθψλ απνζεθψλ ηνπ αζβεζηίνπ 

(Calcium-release-activated-calcium channels,CRACs). Σν άλνηγκα απηψλ ησλ 

θαλαιηψλ νδεγεί ζε κία ζπλερή αχμεζε ηεο ελδνθπηηάξηαο ζπγθέληξσζεο αζβεζηίνπ 

θαη ζε καθξνπξφζεζκεο θπηηαξηθέο απαληήζεηο. Σα θαλάιηα απηά αλνίγνπλ σο 

απάληεζε ζηελ πξφζδεζε ζηνλ Σ θπηηαξηθφ ππνδνρέα αληηγνληθψλ ζπκπιφθσλ. Η 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ππνδνρέα νδεγεί ζηελ ελεξγνπνίεζε πξσηετληθψλ θηλαζψλ 

ηπξνζίλεο θαη ηε δεκηνπξγία κεγάισλ πξσηετληθψλ ζπκπιφθσλ απφ πξσηεΐλεο 

πξνζαξκνγήο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θσζθνξπιίσζε ηπξνζηλψλ θαη ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο θσζθνιηπάζεο C (PLC)-γ. ηε ζπλέρεηα ε θσζθνιηπάζε-Cγ  

πδξνιχεη ηελ δηθσζθνξηθή θσζθνδπινηλνζηηφιε ζε δχν δεπηεξνγελή κελχκαηα ηελ 

ηξηθσζθνξηθή θσζθαδπινηλνζηηφιε(IP3) θαη ηελ δηαθπινγιπθεξφιε (DAG). 

 Η IP3  πξνζδέλεηαη ζηνπο ππνδνρείο ηεο ζην ελδνπιαζκαηηθφ δίθηπν θαη 

πξνθαιεί απειεπζέξσζε ησλ ηφλησλ αζβεζηίνπ, ελψ  απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ πξνθαιεί 

ηελ δηάλνημε ησλ θαλαιηψλ αζβεζηίνπ ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε (CRAC channels), 

κε απνηέιεζκα ηε ζπλερή είζνδν ηφλησλ αζβεζηίνπ ζην θχηηαξν. Έηζη, 

ελεξγνπνηνχληαη πνιιέο πξσηεΐλεο θαη κεηαγξαθηθνί παξάγνληεο φπσο ε θσζθαηάζε 

θαιζηλεπξίλε θαη ν άκεζνο ζηφρνο ηεο NF-AT, ε Cam θηλάζε θαη ν κεηαγξαθηθφο 

παξάγνληαο CREB, ν MEF-2 πνπ ελεξγνπνηείηαη θαη απφ ηελ θαιζηλεπξίλε θαη απφ 

ηελ CaM θηλάζε θαη επίζεο ν κεηαγξαθηθφο παξάγνληαο NF-θΒ. Σαπηφρξνλα, ε 

παξαγσγή ηεο δηαθπινγιπθεξφιεο ελεξγνπνηεί ηελ Ras-mitogen-activated protein 

kinase (MAPK) θαη ηελ πξσηετληθή θηλάζε C, πνπ νδεγνχλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα AP-1 θαη NF-θb. Γειαδή ην αζβέζηην ζπλεξγάδεηαη κε 

άιιεο νδνχο κεηαγσγήο κελπκάησλ θαη απηφ πξνθχπηεη ζην επίπεδν πξφζδεζεο ησλ 

κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ ζην DNA, ελεξγνπνηψληαο ηνλ θπηηαξηθφ 

πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηελ έθθξαζε θπηηαξνθηλψλ(Oh-hora M.&Rao A.,2008). 
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1.4.3.2Καλμοδουλινη 

Η θαικνδνπιίλε είλαη κία κηθξή παληαρνχ παξνχζα πξσηεΐλε πνπ κεηαθέξεη 

ην ζήκα αζβεζηίνπ ζηηο πξσηετλεο Καλέλα άιιν κφξην δελ ηνλίδεη ηφζν έληνλα ηελ 

εμειηθηηθή ζεκαζία ηεο νδνχ κεηαγσγήο κελχκαηνο κέζσ ηνπ αζβεζηίνπ. Καη απηφ 

γηαηί έρεη αιιάμεη ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ ζηε δηάξθεηα 1,5 δηζεθαηνκκπξίσλ ρξφλσλ 

θαη κεηαγξάθεηαη απφ ηξία δηαθνξεηηθά ρξσκνζψκαηα ζηνλ άλζξσπν (Clapham 

Εικόνα 1.21: Επίδραςθ τθσ ενδοκυττάριασ αφξθςθσ τθσ ςυγκζντρωςθσ του αςβεςτίυ ςτθν 
μεταγραφι γονιδίων κατά τθν ενεργοποίθςθ των Τ-λεμφοκυττάρων(Berridge et al.,2000) 



[47] 
 

D.,2007). Έλα ηππηθφ δσηθφ θχηηαξν πεξηέρεη πάλσ απφ 10
7
 κφξηα θαικνδνπιίλεο, 

πνπ ζπληζηά ην 1% ησλ ζπλνιηθψλ πξσηετλψλ κέζα ζην θχηηαξν. Απνηειείηαη απφ 

κία κνλή πνιππεπηηδηθή αιπζίδα 150 ακηλνμέσλ κε ηέζζεξηο ζέζεηο δέζκεπζεο ησλ 

ηφλησλ αζβεζηίνπ κε πςειή ζπγγέλεηα, θαη αιιάδεη ζηεξενδνκή αθνχ δεζκεχζεη ην 

αζβέζηην.(Δηθφλα 1.22) Η θαικνδνπιίλε δελ παξνπζηάδεη δξαζηηθφηεηα παξά κφλν 

φηαλ πξνζδεζεί ζε άιιεο πξσηεΐλεο. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ε θαικνδνπιίλε 

ιεηηνπξγεί σο κφληκε ξπζκηζηηθή ππνκνλάδα ελφο ελδπκαηηθνχ ζπκπιφθνπ, αιιά πην 

ζπρλά ε δέζκεπζε ησλ ηφλησλ αζβεζηίνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δέζκεπζε ηεο 

θαικνδνπιίλεο κε άιιεο πξσηεΐλεο κέζα ζην θχηηαξν αιιάδνληαο έηζη ηελ 

ελεξγφηεηα ηνπο.(Albert B et al. 1994).  

Όηαλ ηα ηφληα αζβεζηίνπ πξνζδέλνληαη ζηελ θαικνδνπιίλε, αιιάδεη ε 

ζηεξενδνκή ηεο κε απνηέιεζκα λα κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη άιιεο πξσηεΐλεο κε ην λα 

αλαζηέιιεη απηνθαηαζηαιηηθή δξάζε, λα αλαδνκεί ελεξγέο πεξηνρέο ή λα δηκεξίδεη 

πξσηεΐλεο (Hoeflich & Ikura,2002). Δθαηνληάδεο πξσηεΐλεο πεξηέρνπλ ζέζεηο 

δέζκεπζεο ηεο θαικνδνπιίλεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ δηάζπαξηα βαζηθά θαη 

πδξνθνβηθά ακηλνμέα πνπ πεξηβάιινληαη απφ αξσκαηηθά θαηάινηπα. Οη ζέοεηο 

δέζκεπζεο ηνπ αζβεζηίνπο έρνπλ δηαθνξεηηθή ζπγγέλεηα γηα ηα ηφληα αζβεζηίνπ, πνπ 

ζπρλά απμάλεη κε ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηηο πξσηεΐλεο ζηφρνπο. Η δέζκεπζε ηνπ 

αζβεζηίνπ ζπλδέεηαη κε κηα κεγάιε αιιαγή ζηελ ζηεξενδνκή θαη έθζεζε ησλ 

πδξνθνβηθψλ επηθαλεηψλ θάζε πεξηνρήο, πνπ ελεξγνπνηεί ηελ αηζζεηήξηα ηθαλφηεηα 

ηεο θαικνδνπιίλεο ζηε ζπγθέληξσζε αζβεζηίνπ(Clapham D., 2007).Η θαικνδνπιίλε 

Εικόνα 1.22: Δομι τθσ καλμοδουλίνθσ (Tan Song,2001) 
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πξνζδέλεηαη θαη ελεξγνπνηεί έλα κεγάιν αξηζκφ πξσηετλψλ ζηφρσλ (Δηθφλα 1.23). Οη 

πην θαιά κειεηεκέλεο φκσο είλαη νη θηλάζεο θαη νη θσζθαηάζεο. Απηά ηα έλδπκα 

ελεξγνπνηνχληαη κε ηελ απνκάθξπλζε κηαο απηνθαηαζηαιηηθήο πεξηνρήο πνπ είλαη 

πξνζδεδεκέλε ζην ελεξγφ θέληξν ησλ ελδχκσλ απηψλ ζε θάζε εξεκίαο. Η 

θαικνδνπιίλε ελεξγνπνηεί απηέο ηηο πξσηεΐλεο αθνχ πξνζδεζεί θνληά ή πάλσ ζηελ 

απηνθαηαζηαιηηθή πεξηνρή, πξνθαιψληαο ηελ απνζχλδεζε ηεο απφ ην ελεξγφ θέληξν. 

Οη πξσηεΐλεο πνπ ελεξγνπνηνχληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν, κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ 

ζπλερψο ελεξγέο δειαδή αλεμάξηεηεο απφ ηελ θαικνδνπιίλε θαη ηα ηφληα αζβεζηίνπ, 

είηε θφβνληαο νιφθιεξε ηελ ξπζκηζηηθή πεξηνρή (πνπ πεξηέρεη ηελ απηνθαηαζηαιηηθή 

πεξηνρή θαη ηε ζέζε δέζκεπζεο ηεο θαικνδνπιίλεο) ή απνκαθξχλνληαο κφλν ηελ 

απηνθαηαζηαιηηθή πεξηνρή. Σέηνηεο πξσηεΐλεο είλαη ε θηλάζε ηεο κπνζίλεο (myosin 

light chain kinase MLCK) θαη ε θαικνδνπιίλε εμαξηψκελε πξσηετληθή θηλάζε ΙΙ, 

CaMKII. 

 

Εικόνα 1.23: Ρρωτεΐνεσ-ςτόχοι τθσ καλμοδουλίνθσ( O’Day,2003). 
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Η θαικνδνπιίλε ξπζκίδεη επίζεο θαη άιιεο πξσηεΐλεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

δεκηνπξγία δεπηεξνγελψλ κελπκάησλ, φπσο ε ζπλζεηάζε ηνπ ληηξηθνχ νμεηδίνπ θαη ε 

θσζθσδηεζηεξάζε θπθιηθψλ λνπθιενηηδίσλ(PDE). Δπίζεο, έρεη αλαθεξζεί φηη ε 

θαικνδνπιίλε αιιειεπηδξά θαη κε πξσηεΐλεο ηνπ θπηηαξηθνχ ζθειεηνχ, φπσο ε 

ζπξεθηίλε θαη ε κπνζίλε Ι.(Eldic L.&Watterson M.,1998). 

Αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο ηεο θαικνδνπιίλεο είλαη πνιιά έλδπκα θαη πξσηεΐλεο 

κεηαθνξείο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο. ε πνιιά θχηηαξα, γηα παξάδεηγκα ε 

θαικνδνπιίλε δεζκεχεηαη θαη ελεξγνπνηεί ηελ αληιία Ca
2+

-ATPάζε ηεο πιαζκαηηθήο 

κεκβξάλεο, πνπ εμσζεί ην αζβέζηην έμσ απφ ην θχηηαξν. Οη πεξηζζφηεξεο φκσο 

ζπλέπεηεο ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο θαικνδνπιίλεο δηαβηβάδνληαη κέζα ζην θχηηαξν 

κέζσ ησλ πξσηετληθψλ θηλαζψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ θαικνδνπιίλε, ηηο 

ιεγφκελεο Ca/calmodulin-dependent protein kinases,CaM-Kinases. 

1.4.3.3.Ca/calmodulin-dependent protein kinase 

Η αχμεζε ηεο ελδνθπηηάξηαο ζπγθέληξσζεο ηνπ αζβεζηίνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ πξσηετλψλ ηεο νηθνγέλεηαο Cam/Calmodulin-

dependent protein kinases (CaM-kinases) νη νπνίεο θσζθσξπιηψλνπλ δηάθνξα 

ππνζηξψκαηα, δηαβηβάδνληαο έηζη ην κήλπκα κέζα ζην θχηηαξν. Οη πξψηεο CaM 

kinases πνπ αλαθαιχθζεθαλ - ε θηλάζε ηεο κπνζίλεο πνπ ελεξγνπνηεί ηελ ζπζηνιή 

ησλ ιείσλ κπτθψλ ηλψλ θαη ε θηλάζε ηεο θσζθσξπιάζεο πνπ ελεξγνπνηεί ηελ 

απνδφκεζε ηνπ γιπθνγφλνπ – έρνπλ πςειή εηδηθφηεηα ππνζηξψκαηνο. Αξγφηεξα, 

αλαθαιχθζεθαλ θαη άιιεο Cam kinases πνπ έρνπλ κεγαιχηεξν εχξνο ππνζηξψκαηνο 

θαη θαίλεηαη φηη είλαη ππεχζπλεο γηα πνιιέο απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο αχμεζεο ηνπ 

ελδνθπηηάξηνπ αζβεζηίνπ ζηα δσηθά θχηηαξα. 

Οη πεξηζζφηεξεο θπηηαξηθέο απαληήζεηο ζηελ ελδνθπηηάξηα αχμεζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο ηνπ αζβεζηίνπ δηακεζνιαβνχληαη απφ ηελ νηθνγέλεηα ησλ 

πξσηετληθψλ θηλαζψλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ θαικνδνπιίλε, Ca-calmodulin(CaM)-

dependent kinases, (CaM Ks). Η νηθνγέλεηα πεξηιακβάλεη ηηο CaMKI, CaMKII θαη 

ηελ CaMKIV. Απηέο νη πξσηετληθέο θηλάζεο, πνπ ζπλδένληαη κε ην αζβέζηην κέζσ 

ηνπ παληαρνχ παξφληνο ελδνθπηηαξηθνχ ππνδνρέα ηνπ αζβεζηίνπ Καικνδνπιίλε, 

έρνπλ θνηλά αιιά θαη κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηε δνκή ηνπο ,ηε 

ξχζκηζε θαη ελεξγνπνίεζε. Οη CaMKI θαη ε CaMKIV έρνπλ πςειή νκνινγία θαη 

μερσξίδνπλ απφ ηελ CaMKII αλ θαη φιεο έρνπλ έλα επξχ θαη επηθαιππηφκελν θάζκα 

ππνζηξσκάησλ, αθνχ ε ελεξγνπνίεζε ηνπο εληζρχεηαη απφ ηε θσζθσξπιίσζε ηνπο 
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απφ άιιεο θηλάζεο. Η CaMKII ,φπσο ε CaMKI θαη ε CaMKIV, έρεη κία 

απηνξπζκηζηηθή πεξηνρή πνπ πεξηνξίδεη ή θαη αλαζηέιιεη ηελ ελδπκηθή δξαζηηθφηεηα 

απνπζία Ca/θαικνδνπιίλεο. Όηαλ πξνζδέλεηαη ε Ca/θαικνδνπιίλε θηάλεη γηα λα έρεη 

κέγηζηε ελεξγνπνίεζε ελψ νη CaMKI CaMKIV απαηηνχλ θσζθσξπιίσζε απφ κία 

άιιε CaMK γηα λα θηάζνπλ ηελ κέγηζηε ελεξγφηεηά ηνπο.H CaMKII 

θσζθνξπιηψλεηαη απφ κία εζσηεξηθή αληίδξαζε ζηελ απηνξπζκηζηηθή πεξηνρή ή 

ζηελ ζέζε δέζκεπζεο ηεο θαικνδνπιίλεο, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ απηνξχζκηζή ηεο θαη ζηελ επαηζζεζία ηεο ζηελ θαικνδνπιίλε. 

Γηα παξάδεηγκα, ε απηνθσζθνξπιίσζε  ηεο έρεη σο ζπλέπεηα ηελ κεηαβνιή ηεο ζε 

κία θηλάζε πνπ δηαηεξεί ηελ ελεγφηεηα ηεο αθφκα θαη απνπζία Ca/θαικνδνπιίλεο., 

ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε κέγηζηε ελεξγφηεηά ηεο. Η απηνθσζθνξπιίσζε ηεο 

ζπλδέεηαη επίζεο κε κηα αχμεζε σο θαη 1000 θνξέο ζηελ ζπγγέλεηα ηεο κε ηελ 

Ca/θαικνδνπιίλε. Αληηζέησο, ε απηνθσζθνξπιίσζε ζηελ πεξηνρή 

Ca/θαικνδνπιίλεο, ηνπ ελεξγνπνηεκέλνπ/απηνθσζθνξπιησκέλνπ ελδχκνπ εκπνδίδεη 

ηελ επαλαζχλδεζε ηεο Ca/ θαικνδνπιίλεο. Ο κεραληζκφο θαη νη ζπλέπεηεο ηεο 

απηνθσζθνξπιίσζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο 

απηνξξχζκηζεο ηνπ ελδχκνπ θαη πηζαλφηαηα είλαη απηφ πνπ θαζηζηά ηθαλή ηελ 

CaMKII λα ελεξγνπνηείηαη δηαθνξεηηθά ζε δηαθνξεηηθέο ζπρλφηεηεο αζβεζηίνπ. Έηζη, 

ε CaMKII ιεηηνπξγεί σο αληρλεπηήο ησλ απμνκεηψζεσλ ηεο ζπγθέληξσζεο αζβεζηίνπ 

πνπ κπνξεί λα απνθσδηθνπνηεί ηελ ζπρλφηεηα απηψλ ησλ απμνκεηψζεσλ  θαη λα ηηο 

κεηαθξάδεη ζε θαηάιιειεο θπηηαξηθέο απαληήζεηο (Schulman H.&Hudmon A.,2002). 

Εικόνα 1.24: Οι διαφορετικζσ 
λειτουργικζσ περιοχζσ τθσ δομισ τθσ 
CaM Kinase II. To Τ αντιπροςωπεφει 
κζςεισ κρεονίνθσ που είναι κρίςιμεσ 
κζςεισ φωςφορυλίωςθσ (LIshman J. et 
al,2002). 
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Όηαλ εμεηάζεη θαλείο ην ξφιν ηεο CaM θηλάζεο ΙΙ ζηελ κεηαγσγή ζήκαηνο 

κέζσ αζβεζηίνπ πξέπεη λα ιάβεη ππφςηλ φηη νη ιεηηνπξγίεο ηεο δηεμάγνληαη απφ κία 

νηθνγέλεηα ηζνκεξψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηέζζεξα παξφκνηα αιιά μερσξηζηά 

γνλίδηα (α,β,γ θαη δ). νλ εγθέθαιν ζπλαληάκε πεξηζζφηεξν ηα ηζνκεξή α θαη β ελψ 

ηα γ θαη δ ηζνκεξή κφλν ζε πνζνζηφ 0,02% πεξίπνπ. Η CaM θηλάζε ΙΙ είλαη έλα 

νινέλδπκν πνπ απνηειείηαη απφ πνιιέο ππνκνλάδεο(8-12), κε M.B. 460000-

654000Da. Μηα ππνκνλάδα ηεο CaM θηλάζεο απνηειείηαη απφ ηξεηο πεξηνρέο, κηα 

θαηαιπηηθή, κία απηνξπζκηζηηθή θαη κηα πεξηνρή ζχλδεζεο (Δηθφλα 1.24), ελψ φια ηα 

ηζνκεξή παξνπζηάδνπλ 89-93% νκνηφηεηα ζηελ αιιεινπρία ηνπο ζηηο δχν πξψηεο 

πεξηνρέο.  

Η CaM kinase II κπνξεί λα θσζθνξπιηψζεη πάλσ απφ 40 πξσηεΐλεο in vitro, 

νη νπνίεο εκπιέθνληαη ζηνλ θπηηαξηθφ κεηαβνιηζκφ, ζηελ απειεπζέξσζε 

λεπξνδηαβηβαζηψλ, ζηε δνκή ηνπ θπηηαξνζθειεηνχ ζηελ νκνηφζηαζε ησλ ηφλησλ 

αζβεζηίνπ θαη ζηελ έθθξαζε γνληδίσλ. Η Cam θηλάζε ΙΙ είλαη άθζνλε ζηνλ εγθέθαιν 

φπνπ απνηειεί ην 1% ησλ ζπλνιηθψλ πξσηετλψλ θαη ηδηαίηεξα ζηε κεηαζπλαπηηθή 

πεξηνρή θαη έηζη θαίλεηαη φηη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κεηαγσγή ζεκάησλ ζηνλ 

εγθέθαιν.(Eldik L.&Watterson M.,1998). 

Η CaM θηλάζε ΙΙ έρεη κία κνλαδηθή ηδηφηεηα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ζαλ κία 

κνξηαθή κεραλή κλήκεο, πνπ ελεξγνπνηείηαη κεηά απφ ηελ πξφζδεζε ηεο 

θαικνδνπιίλεο θαη παξακέλεη ελεξγή θαη αθνπ απνκαθξπλζεί ην αζβέζηην. Απηφ 

γίλεηαη δηφηη ε θηλάζε απηή κπνξεί θαη θσζθσξπιηψλεη ηνλ εαπηφ ηεο φπσο θαη άιιεο 

πξσηεΐλεο ζηφρνπο, φηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε. ηε θάζε απηνθσζθσξπιίσζεο ην 

έλδπκν κέλεη ελεξγφ απνπζία αζβεζηίνπ θαη έηζη παξαηείλεηαη ε δηάξθεηα ηεο 

ελεξγφηεηαο ηεο θηλάζεο πέξα απφ ηε δηάξθεηα ηνπ αξρηθνχ ζήκαηνο αζβεζηίνπ; ε 

ελεξγφηεηα παξακέλεη έσο φηνπ ε δξάζε ησλ θσζθαηαζψλ ππεξηζρχζεη ηεο 

απηνθσζθσξπιησηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ελδχκνπ θαη έηζη ην απελεξγνπνηήζεη. 

Δμαηηίαο απηήο ηεο ηδηφηεηαο ε ελεξγνπνίεζε ηεο CaM θηλάζεο ΙΙ κπνξεί λα 

απνζεθεχζεη πιεξνθνξίεο κεηάδνζεο ζήκαηνο θαη θαίλεηαη λα παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζε κεξηθέο δηαδηθαζίεο κλήκεο θαη κάζεζεο ζην λεπξηθφ ζχζηεκα ησλ 

ζπνλδπισηψλ(Zhang & Brown, 2004, Passier et al.,2000). 
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1.4.3.4 CaM Kinase II και Τ λεμφοκγτταρα 

Σα ηφληα αζβεζηίνπ είλαη έλα ζεκαληηθφ δεπηεξνγελέο κήλπκα ζηα Σ 

ιεκθνθχηηαξα πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ, ζηελ 

αλεξγία θαη ζηνλ θπηηαξηθφ ζάλαην. Έηζη, κπνξεί λα επεξεάδεη ηελ άκεζε 

ελεξγνπνίεζε ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ φζν θαη ηε καθξνπξφζεζκε αληίδξαζε ζην 

αληηγφλν. αλ ην πην ζεκαληηθφ δηακεζνιαβεηή ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο 

θαικνδνπιίλεο, ε CaMKII έρεη ην απαηηνχκελν βηνρεκηθφ ζρεδηαζκφ γηα λα ειέγρεη 

ηελ ελεξγνπνίεζε, ηελ αλεξγία θαη ηε κλήκε ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ. Η CaMKII έρεη 

αλαθεξζεί φηη παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ καθξνπξφζεζκε θαη κφληκε κλήκε ζηνλ 

εγθέθαιν, θαζψο ε απνθνπή ή κεηάιιαμε ηεο Thr
286

 ζε  Ala (ζέζε 

απηνθσζθoξπιίσζεο) ηεο CaMKII πξνθαιεί ειαηησκαηηθή καθξνπξφζεζκε κλήκε 

θαη κάζεζε. Οη Nghiem et al.(1993), θαηαζθεχαζαλ κία κεηαιιαγκέλε κνξθή ηεο 

CaMKII, ζηελ νπνία αληηθαηέζηεζαλ ηε ζέζε απηνθσζθoξπιίσζεο Thr
287

 κε έλα 

αξλεηηθά θνξηηζκέλν αζπαξηηθφ νμχ, πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ απηφλνκε 

ελεξγφηεηα ηεο CaMKII ζε πνζνζηφ 37%, αλεμάξηεηα απφ ηελ παξνπζία αζβεζηίνπ. 

ε θχηηαξα Jurkat , ε CaMKIIγΒ απηή κείσζε ηελ παξαγσγή ηεο IL-2, θαη απηφ 

εξκελεχηεθε σο έλδεημε φηη ε CaMKII πηζαλά δηακεζνιαβεί αλεξγία ζηα Σ 

ιεκθνθχηηαξα. Δπίζεο, Hama et al.(1995) έδεημαλ φηη ε CaMKII αλαζηέιιεη ηελ 

ελεξγφηεηα ησλ ππνθηλεηψλ ηεο IL-2 θαη IL-4 ζε ζπκθσλία κε ηελ πξνεγνχκελε 

αλαθνξά  εληζρχνληαο ηελ άπνςε φηη ε CaMKII εκπιέθεηαη ζηελ παξαγσγή 

θπηηαξνθηλψλ απφ ηα Σ ιεκθνθχηηαξα. Γηα λα ειέγμνπλ  πσο ε CaMKII ξπζκίδεη ηελ 

θπζηνινγία ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ νη Bui et al (2000), δεκηνχξγεζαλ δηαγνληδηαθά 

πνληίθηα ηα νπνία εθθξάδνπλ ηελ κεηαιιαγκέλε κνξθή ηεο CaMKII ζηα Σ-

ιεκθνθχηηαξα θαη έδεημαλ φηη ε CaMKII εκπιέθεηαη ζηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ Σ 

ιεκθνθπηηάξσλ θαη ζηε δεκηνπξγία κλεκνληθψλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ, θαζψο 

παξαηήξεζαλ φηη ζηα πνληίθηα απηά ππήξρε κηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ Σ 

ιεκθνθπηηάξσλ πνπ είραλ θαηλφηππν κλεκνληθψλ θπηηάξσλ ζηα δεπηεξνγελή 

ιεκθηθά φξγαλα. Αξγφηεξα νη Lin et al (2005) κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο CaMKII 

ζε Σ ιεκθνθχηηαξα ελεξγνπνηεκέλα κε αληηγφλν, εηζάγνληαο κεηαιιαγκέλεο κνξθέο 

ηνπ ελδχκνπ, ζπλερψο ελεξγέο  θαη αλελεξγέο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε 

CaMKII πξνθαιεί απμεκέλε ελεξγνπνίεζε θαη θπηηαξνηνμηθε δξάζε, κεησκέλε 

παξαγσγή IL-2  θαη επαγσγή αλεξγίαο. Σέινο, νη McGargill et al.,απέδεημαλ έλα 

θαηλνχξγην ξπζκηζηηθφ ξφιν γηα ηελ CaMKII  βξίζθνληαο φηη ε CaMKII αλήθεη ζε 

έλα αξλεηηθφ βξφρν αλάδξαζεο πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ έληαζε ηνπ ζήκαηνο 
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ελεξγνπνίεζεο απφ ηνλ Σ θπηηαξηθφ ππνδνρέα, κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε ζεηηθή 

επηινγή ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ ζην ζχκν. 

Οη Hughes et al.(1998),κειεηψληαο ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κεηαγξαθηθνχ 

παξάγνληα NF-θB ζε Σ ιεκθνθχηηαξα, αλέθεξαλ φηη ε θαικνδνπιίλε παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θσζθσξπιίσζε ηνπ ΙθΒ, κηαο πξσηετληθήο θηλάζεο πνπ 

αλαζηέιιεη ηελ ελεξγφηεηα ηνπ NF-θB,ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξνπο αλαζηνιείο ηεο 

θαικνδνπιίλεο. Σν ζεκαληηθφ εχξεκα ήηαλ φηη ε θαικνδνπιίλε είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ NF- θB θαη φρη κφλν δηακέζνπ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο 

θαιζηλεπξίλεο. Αξγφηεξα,νη ίδηνη εξεπλεηέο(Hughes et al.,2001) απέδεημαλ φηη ε 

CaMKII είλαη ην έλδπκν πνπ δηακεζνιαβεί ηελ θσζθσξπιίσζε ηνπ ΙθΒ, ζε Σ 

ιεκθνθχηηαξα. Σέινο, νη Ishiguro et al.(2006), έδεημαλ φηη ε CaMKII εληζρχεη ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ NF-θB, δηακέζνπ ηεο CARMA1, κηαο θηλάζεο αιιειεπηδξά κε ηελ 

Bcl10, κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ απφ ηνλ Σ θπηηαξηθφ ππνδνρέα 

θαη καδί ειέγρνπλ ηελ ελεξγφηεηα ηνπ NF-θΒ. πγθεθξηκέλα, ε CaMKII, 

θσζθνξπιηψλεη ηελ CARMA1 ζηελ Ser109,θαη απηή ε θσζθνξπιίσζε δηεπθνιχλεη 

ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο CARMA1 κε ηελ Bcl10. 

Έλαο άιινο ζεκαληηθφο ξφινο ηεο CaMKII ζηα Σ ιεκθνθχηηαξα δηαθαίλεηαη 

απφ ηελ εκπινθή ηεο ζηελ παξαγσγή ηνπ GM-CSF, κηαο θπηηαξνθίλεο πνπ 

παξάγεηαη απφ Σ θαη Β ιεκθνθχηηαξα σο απάληεζε ζε ινίκσμε θαη ζε θιεγκνλψδεηο 

αληηδξάζεηο. Η παξαγσγή ηεο επάγεηαη απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Σ θπηηαξηθνχ 

ππνδνρέα θαη πξνεγνχκελεο κειέηεο  έρνπλ δείμεη φηη ε αζβέζηην εμαξησκέλε 

θαιζηλεπξίλε είλαη απηή πνπ ελεξγνπνηεί ηελ κεηαγξαθή ηεο, φηαλ απμάλεηαη ην 

ελδνθπηηάξην αζβέζηην. Οη Liu et al.(2002), έδεημαλ φηη ην αζβέζηην ξπζκίδεη θαη 

αξλεηηθά ηελ κεηαγξαθή ηνπ GM-CSF, κέζσ ηεο CaMKII, ε νπνία θσζθνξπιηψλεη 

ηνλ κεηαγξαθηθφ παξάγνληα Ets-1, κελ επηηξέπνληαο ηελ δέζκεπζε ηνπ ζηνλ 

ππνθηλεηή ηεο GM-CSF. Η παξαγσγή δειαδή απηήο ηεο θπηηαξνθίλεο θαίλεηαη φηη 

κπνξεί λα ξπζκίδεηαη θαη ζεηηθά θαη αξλεηηθά δηακέζνπ ηνπ αζβεζηίνπ, γεγνλφο πνπ 

δελ είλαη παξάμελν αλ ζθεθζεί θαλείο ηελ ηεξάζηηα πνηθηιία ζεκάησλ πνπ κπνξεί λα 

κεηαθέξεη ην αζβέζηην αλάινγα κε ηε ζπρλφηεηα θαη ην εχξνο ησλ απμνκεηψζεσλ 

ζηε ζπγθέληξσζή ηνπ. 

1.4.3.5.CaMKIV 

Η CaMΚIV είλαη κηα πξσηετληθή θηλάζε ζεξίλεο/ζξενλίλεο πνπ έρεη 

εληνπηζηεί ζηνλ ππξήλα ζε πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ ζηα Σ ιεκθνθχηηαξα θαη ζηα 
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γελεηηθά θχηηαξα. Όηαλ κειεηάεη θαλείο ηνλ θπζηνινγηθφ ηεο ξφιν είλαη ζεκαληηθφ 

λα αλαθέξεη θαη ηηο άιιεο δχν θηλάζεο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ CaM θηλαζψλ, CaMKII 

θαη CaMKI. Δλψ θάζε θηλάζε θσζθνξπιηψλεη πεξηνρέο κε μερσξηζηά 

ραξαθηεξηζηηθά, θαη νη ηξεηο αλαγλσξίδνπλ ηελ θνηλή αιιεινπρία R-X-X-

S/T,γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη αξθεηή επηθάιπςε ζηα ππνζηξψκαηα πνπ 

αλαγλσξίδνπλ. Η ελεξγνπνίεζε ηεο CaMKIV πεξηιακβάλεη ηξία βήκαηα: 1)πξφζδεζε 

ηεο θαικνδνπιίλεο,2) θσζθνξπιίσζε ζηε Thr 196απφ κηα CaMKK θαη 3) 

απηνθσζθνξπιίσζε ζηηο ζέζεηο Ser 11 θαη 12. 

Η CaMKIV είλαη ε θηλάζε πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θσζθνξπιίσζε ηνπ 

κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα CREB κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ. Οη 

Anderson et al.(1997) δεκηνχξγεζαλ δηαγνληδηαθά πνληίθηα ηα νπνία εθθξάδνπλ κία 

κεηαιιαγκέλε αλελεξγή κνξθή ηεο CaMKIV ζηα Σ ιεκθνθχηηαξα ηνπ ζχκνπ αδέλα. 

Σα ιεκθνθχηηαξα απηά επέδεημαλ δξακαηηθή κείσζε ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

θσζθνξπιηψλνπλ ηνλ CREB θαη λα παξάγνπλ IL-2. Λίγν αξγφηεξα νη ίδηνη εξεπλεηέο 

(Anderson et al.,2002) βξήθαλ φηη ζε κεηαιιαγκέλα πνληίθηα CaMKIV
-/-

 ,έλαο 

ππνπιεζπζκφο Σ ιεκθνθπηηάξσλ κε επηθαλεηαθνχο δείθηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα 

κλεκνληθά Σ ιεκθνθχηηαξα ,παξνπζίαδε ειαηησκαηηθή παξαγσγή ηληεξιεπθίλεο-2, 

θαζψο θαη κεησκέλε παξαγσγή IL-4  θαη ηληεξθεξφλεο –γ, ιφγσ ηεο αληθαλφηεηάο 

ηνπο λα θσζθνξπιηψζνπλ ηνλ κεηαγξαθηθφ παξάγνληα CREB. Αληίζεηα, ηα αζψα Σ 

ιεκθνθχηηαξα ήηαλ θπζηνινγηθά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα παξάγνπλ ηληεξιεπθίλε 2 

θαη παξνπζίαδαλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ. Έηζη, απέδεημαλ φηη ππάξρνπλ 

δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε παξαγσγήο θπηηαξνθηλψλ κεηαμχ δχν 

ππνπιεζπζκψλ ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ. 

Δπίζεο, έρεη απνδεηρζεί φηη ε CaMKIV παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαγσγή 

ηεο IL-2 απφ Σ ιεκθνθχηηαξα  φηαλ απηά ελεξγνπνηνχληαη κέζσ ηνπ CD5 

ππνδνρέα,(Gringhuis et al.,1997) ζε κεηαγξαθηθφ αιιά θαη κεηα-κεηαγξαθηθφ 

επίπεδν ζηαζεξνπνηψληαο ην mRNA ηεο IL-2. Η νδφο κεηαγσγήο ζήκαηνο ζηα Σ 

ιεκθνθχηηαξα κέζσ ηνπ CD5 θπηηαξηθνχ ππνδνρέα πεξηιακβάλεη ηελ παξαγσγή ηεο 

ηληεξιεπθίλεο 2 κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα AP-1, ρσξίο 

λα επεξεάδεη άιινπο κεηαγξαθηθνχο παξάγνληεο φπσο ηνλ NF-AT, ηνλ NF-θB,ηνλ 

Oct θαη άιινπο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ππνθηλεηή ηεο IL-2. Η 

ελεξγνπνίεζε απηή ηνπ AP-1 δηακεζνιαβείηαη απφ ηελ CaMKIV θαη είλαη 

αλεμάξηεηε απφ ηελ ελεξγνπνίεζε άιισλ θηλαζψλ φπσο νη MAPK  jun θαη erk ή ηελ 

CaMKII. Άιισζηε, νη Jang et al.(2001),απέδεημαλ φηη ε CaMKIV αιιειεπηδξά θαη 
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θσζθνξπιηψλεη ηελ p65 ππνκνλάδα ηνπ κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα NF-θB, 

ζπκβάιινληαο ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ. 

Σέινο, νη Pan et al. (2005) αλέθεξαλ φηη ε CaMKIV θσζθσξπιηψλεη 

απεπζείαο ηελ Cabin 1, έλα  αλαζηνιέα ηνπ κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα MEF2. Ο 

MEF2 είλαη ζπλερψο πξνζδεδεκέλνο ζην DNA ζηνλ ππξήλα θαη κπνξεί λα 

ελεξγνπνηεί ή λα θαηαζηέιιεη ηελ έθθξαζε γνληδίσλ. Όηαλ ε ελδνθπηηάξηα 

ζπγθέληξσζε αζβεζηίνπ είλαη ρακειή ν MEF2 παξακέλεη αλελεξγφο ζηνλ ππξήλα , 

κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε θαηαζηνιείο φπσο ν Cabin1 θαη δηαθεηπιάζεο 

ηζηφλεο (HDACs).  

1.4.3.6.Καλςινευρίνη 

Η θαιζηλεπξίλε είλαη κία θσζθαηάζε ζεξίλεο/ζξενλίλεο ε νπνία είλαη 

ζπληεξεκέλε ζε φια ηα επθαξπσηηθά θχηηαξα θαη κνλαδηθή ζηελ ηθαλφηεηά ηεο λα 

δηακεζνιαβεί ηα ελδνθπηηαξηθά κελχκαηα απφ ην αζβέζηην κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο 

ηεο απφ ηελ θαικνδνπιίλε. Αλαθαιχθζεθε θαη ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ Claude Klee 

θαη Philip Cohen ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ‟70, αιιά ήξζε ζην πξνζθήλην φηαλ 

αλαθαιχθζεθε απφ ηνπο Stuart Schreiber Irving Weissman φηη είλαη ζηφρνο ησλ 

αλνζνθαηαζηαιηηθψλ θπθινζπνξίλε Α θαη FK506. Σελ ίδηα ρξνληά ην εξγαζηήξην 

ηνπ G..Crabtree έδεημε φηη ε θπθινζπνξίλε Α εκπνδίδεη ηελ είζνδν ζην ππξήλα ηνπ 

κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα NF-AT ζηα ελεξγνπνηεκέλα Σ ιεκθνθχηηαξα θαη ην 1993 

ε A. Rao απέδεημε φηη νη πξσηεΐλεο ηνπ κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα NF-AT 

απνθσζθoξπιηψλνληαη απφ ηελ θαιζηλεπξίλε. Σα επξήκαηα απηά νδήγεζαλ ζηελ 

απνθάιπςε ελφο θεληξηθνχ κνλνπαηηνχ ζεκαηνδφηεζεο πνπ ζπλέδεε ηελ 

θαιζηλεπξίλε κε ηε ξχζκηζε ηεο κεηαγξαθήο. Απφ ηφηε, ε θαιζηλεπξίλε θαη νη 

πξσηεΐλεο ηνπ NF-AT έρεη απνδεηρζεί φηη ζπκκεηέρνπλ ζε ζεκαηνδνηηθά κνλνπάηηα 

πνπ ξπζκίδνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ, λεπξηθνχ 

κπνζθειεηηθνχ θαη θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο. Παξάιιειεο κειέηεο ζε κηθξνβηαθά 

ζπζηήκαηα απνθάιπςαλ φηη νη βαζηθνί κεραληζκνί ηεο δξάζεο ηεο θαιζηλεπξίλεο 

είλαη ζπληεξεκέλνη απφ ηνπο κνλνθχηηαξνπο σο ηνπο πνιπθχηηαξνπο 

νξγαληζκνχο(Aramburu et al., 2004). 
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ηα Σ ιεκθνθχηηαξα έλα θχξην κνλνπάηη κεηαγσγήο ζήκαηνο κεηά ηελ 

αχμεζε ηνπ ελδνθπηηάξηνπ αζβεζηίνπ είλαη απηφ ηεο θαιζηλεπξίλεο /NF-AT, πνπ 

είλαη πιένλ πνιχ θαιά ραξαθηεξηζκέλν. Η Καιζηλεπξίλε απνηειείηαη απφ κία 

θαηαιπηηθή ππνκνλάδα θαιζηλεπξίλε Α θαη κία ξπζκηζηηθή ππνκνλάδα, ηελ 

θαιζηλεπξίλε Β(Δηθφλα 1.25). ηα ζειαζηηθά ππάξρνπλ ηξεηο ηζνκνξθέο ηεο 

θαιζηλεπξίλεο Α, CnAα, CnAβ,θαη CnAγ θαη δχν ηζνκνξθέο ηεο θαιζηλεπξίλεο Β, 

CnB1 θαη CnB2. Ο NF-AT απνηειείηαη απφ κία νηθνγέλεηα ηεζζάξσλ κεηαγξαθηθψλ 

παξαγφλησλ,(NFAT1-4, γλσζηψλ σο θαη NFATc1-c4. Όινη, εθηφο απφ ηνλ NFAT3 

εθθξάδνληαη ζηα πεξηθεξηθά ιεκθνθχηηαξα. Μηα αχμεζε ζην ελδνθπηηάξην 

αζβέζηην, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξφζδεζε ηεο θαικνδνπιίλεο ζηελ θαιζηλεπξίλε 

θαη ελεξγνπνίεζε ηεο. Η απνθσζθoξπιίσζε ηνπ NFAT απφ ηελ θαιζηλεπξίλε έρεη 

σο απνηέιεζκα ηε κεηαθίλεζε ηνπ ζηνλ ππξήλα. Η έθθξαζε γνληδίσλ πνπ ξπζκίδεηαη 

απφ ηνλ NFAT είλαη ζε άκεζε εμάξηεζε κε ηελ παξαηεηακέλε αχμεζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο αζβεζηίνπ θαη ηελ ελεξγφηεηα ηεο θαιζηλεπξίλεο γηαηί έρεη 

παξαηεξεζεί φηη κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ αζβεζηίνπ ή ε πξνζζήθε ηνπ 

αλαζηνιέα ηεο θαιζηλεπξίλεο, θπθινζπνξίλε Α, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ γξήγνξε 

έμνδν ηνπ NFAT απφ ηνλ ππξήλα, ιφγσ ηεο θσζθoξπιησζήο ηνπ απφ θηλάζεο φπσο ε 

θηλάζε ηεο ζχλζεζεο γιπθνγφλνπ, ε θηλάζε ηεο θαδεΐλεο, θαη θηλάζεο δηπιήο 

εηδηθφηεηαο θσζθσξπιίσζεο ηπξνζίλεο (Oh-hora et al.,2008). Η ζεκαζία ηνπ 

Εικόνα 1.25: Δομι καλςινευρίνθσ(Klee et al.,1998) 
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κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα NFAT ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ θαίλεηαη 

απφ γελεηηθέο αλαιχζεηο. ε δχν αλζξψπηλεο νηθνγέλεηεο, ε κε ελεξγνπνίεζε νπ 

NFAT ιφγσ ειαηησκαηηθήο εηζφδνπ ησλ ηφλησλ αζβεζηίνπ απφ ηηο εζσηεξηθέο 

απνζήθεο , ζπλδέεηαη κε ζνβαξή αλνζναλεπάξθεηα, ελψ ρξεζηκνπνηψληαο θπηηαξηθέο 

ζεηξέο απφ απηνχο ηνπο αζζελείο απνδείρζεθε φηη ν NFAT είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε πεξίπνπ ηνπ 75% ησλ αζβεζηηνεμαξηψκελσλ γνληδίσλ ζηα Σ 

ιεκθνθχηηαξα. Η ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηερληθήο ηεο γνληδηαθήο αλάιπζεο κε DNA 

microarrays, απνθάιπςε φηη ηα πεξηζζφηεξα γνλίδηα πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζηα Σ 

ιεκθνθχηηαξα θαηαζηέιινληαη απφ αλαζηνιείο ηεο θαιζηλεπξίλεο(Savignac et al. 

2007). 

Ο κεηαγξαθηθφο παξάγνληαο NF-θB κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί πιήξσο κφλν κε 

ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο πξσηετληθήο θίλεζεο C, απνπζία ζήκαηνο αζβεζηίνπ. Παξφια 

απηά, έρεη βξεζεί φηη ππεξέθθξαζε ζπλερψο ελεξγνχο θαιζηλεπξίλεο, ππνβνεζά ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ NF-θB, θαη κάιηζηα κπνξεί λα αλαζηαιεί απηή ε ελεξγνπνίεζε 

θαηά 40-70% απφ ηελ θπθινζπνξίλε Α ή ην FK506. Απηφ ππνδεηθλχεη φηη είλαη 

πηζαλφ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ε πιήξεο ελεξγνπνίεζε ηνπ NF-θB, λα ρξεηάδεηαη ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο θαιζηλεπξίλεο(Frantz et al.,1994). 

O AP-1 κεηαγξαθηθφο παξάγνληαο απνηειείηαη απφ πξσηεΐλεο fos θαη Jun, 

ελψ ε κεηαγξαθή γνληδίσλ πνπ εμαξηψληαη απφ απηφλ δελ θαίλεηαη λα αλαζηέιιεηαη 

απφ ηελ θπθινζπνξίλε Α ή ην FK506. Όκσο έρεη βξεζεί φηη κία πεξηνρή ζηνλ 

ππνθηλεηή ηεο ηληεξιεπθίλεο -2 ζηελ νπνία πξνζδέλεηαη ε πξσηεΐλε junD θαη ίζσο ε 

Jun-c, απαηηεί ηελ δξάζε ηεο θαιζηλεπξίλεο γηα πιήξε ελεξγνπνίεζε (Ulman et al., 

1993). 

Έλαο άιινο κεηαγξαθηθφο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη λα εμαξηάηαη απφ ηελ 

θαιζηλεπξίλε είλαη ν MEF2. Ο κεραληζκφο ξχζκηζεο ησλ πξσηετλψλ ηνπ ΜΔF2 απφ 

ηελ θαιζηλεπξίλε θαίλεηαη φηη γίλεηαη κέζσ ηεο απνδέζκεπζεο ηνπ απφ ηελ ηζηφλε 

δηαθεηπιάζεο 4 (Lu et al. 2000), γεγνλφο πνπ νδεγεί ηα Σ ιεκθνθχηηαξα ζε 

πξνγξακκαηηζκέλν θπηηαξηθφ ζάλαην κέζσ ελεξγνπνίεζεο ηνπ κεηαγξαθηθνχ 

παξάγνληα Nur77 (Youn et al. 1999). 

1.5.ΜΔΣΑΓΡΑΦΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

Οη ηξεηο βαζηθέο απνθάζεηο ελφο θπηηάξνπ γηα ην αλ ζα δηαηξεζεί, ζα 

δηαθνξνπνηεζεί ή ζα πεζάλεη, επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ εμσθπηηάξηα κελχκαηα 

πνπ δέρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ. Σα ζήκαηα απηά θαηαιήγνπλ ζηνλ ππξήλα ηνπ 
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θπηηάξνπ φπνπ ελεξγνπνηνχληαη ή θαηαζηέιινληαη γνλίδηα ησλ νπνίσλ ηα πξντφληα 

ξπζκίδνπλ ηελ θπηηαξηθή ζπκπεξηθνξά. πλεπψο, ε ξχζκηζε ηεο γνληδηαθήο 

έθθξαζεο απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν γηα ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ θπηηάξνπ θαη 

θαη‟ επέθηαζε νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ. 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ ελεξγνπνίεζε ή ζηελ θαηαζηνιή ηεο γνληδηαθήο 

έθθξαζεο παίδεη ε ζπκκεηνρε θαη ε δξάζε εηδηθψλ πξσηετλψλ, ησλ μεηαγραθικών 

παραγόνηφν. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ νη κεηαγξαθηθνί παξάγνληεο: 

 δελ πξέπεη λα θέξνπλ ιεηηνπξγηθέο αλσκαιίεο ιφγσ κεηαιιάμεσλ,  

 πξέπεη λα παξάγνληαη ζε θπζηνινγηθέο πνζφηεηεο κέζα ζην θχηηαξν, 

 πξέπεη λα εθθξάδνληαη ζηνλ θαηάιιειν ηχπν θπηηάξνπ θαη ζην ζσζηφ 

ρξφλν. 

Δάλ δελ θαιχπηνληαη νη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ην απνηέιεζκα κπνξεί λα 

έγθεηηαη αλάκεζα ζε έλα επξχ θάζκα θιηληθψλ θαηαζηάζεσλ, απφ αλαπηπμηαθέο 

δηαηαξαρέο έσο ηελ εκθάληζε θαξθίλνπ (Papavassiliou, 1995a; Papavassiliou, 1995b).  

Οη κεηαγξαθηθνί παξάγνληεο είλαη πξσηεΐλεο, ιεηηνπξγνχλ σο νκνδηκεξή ή 

εηεξνδηκεξή θαη αιιειεπηδξνχλ κε εηδηθέο αιιεινπρίεο πάλσ ζην DNA. Σν ηκήκα 

πξφζδεζεο ηνπ κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα ζην DNA έρεη ηε δηακφξθσζε α έιηθαο, θαη 

πεξηέρεη ή πξφζθεηηαη ζε ζεηηθά θνξηηζκέλα θαηάινηπα ακηλνμέσλ, ηα νπνία 

αιιειεπηδξνχλ κε ην αξλεηηθά θνξηηζκέλν DNA. Σα βαζηθφηεξα δνκηθά κνηίβα ηνπ 

κνξίνπ ησλ κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ, γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ην DNA, 

είλαη ηέζζεξα: (α) έλικα-ζηροθή-έλικα (helix-turn-helix), (β) «δάκησλα» υεσδαργύροσ 

(zinc fingers), (γ) «θερμοσάρ» λεσκίνης (leucine zipper) και (δ) έλικα-βρότος-έλικα 

(helix-loop-helix). Οη κεηαγξαθηθνί παξάγνληεο πξνζδέλνληαη ζε σποκινηηές θαη 

ενιζτσηές, πνπ απνηεινχλ εηδηθέο ξπζκηζηηθέο ζέζεηο ηνπ DNA ησλ γνληδίσλ. 

Δπηπιένλ, επεηδή ζπλήζσο δξνπλ ζε ζρεκαηηζκφ ζπκπιφθσλ κε άιιεο πξσηεΐλεο ηεο 

κεηαγξαθηθήο κεραλήο, ρξεζηκνπνηνχλ δηαθξηηέο επηθάλεηεο ηνπ κνξίνπ ηνπο πνπ 

νλνκάδνληαη πεξηνρέο ελεξγνπνίεζεο ή θαηαζηνιήο (Papavassiliou, 1995b).  

Η ππεξνηθνγέλεηα ησλ κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

εμαηξεηηθφ πνηθηιoκνξθηζκφ θαη πεξηιακβάλεη πξσηεΐλεο πνπ παξνπζηάδνπλ έλα επξχ 

θάζκα ελεξγψλ θαη αλελεξγψλ κνξθψλ. Η κεηαηξνπή ηεο κνξθήο ησλ κεηαγξαθηθψλ 

παξαγφλησλ κπνξεί λα επάγεηαη ηφζν απφ εμσθπηηάξηα φζν θαη απφ ελδνθπηηάξηα 

κελχκαηα. Τπάξρνπλ κεηαγξαθηθνί παξάγνληεο νη oπνίνη νδεγνχληαη ζηνλ ππξήλα 

ηνπ θπηηάξνπ ακέζσο κεηά ηε ζχλζεζή ηνπο ελψ βξίζθνληαη ήδε ζηελ ελεξγφ κνξθή 
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ηνπο. Άιινη κεηαγξαθηθνί παξάγνληεο κεηαθέξνληαη θαη παξακέλνπλ ζηνλ ππξήλα ζε 

αλελεξγή κνξθή θαη  γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπο είλαη απαξαίηεηε ε ζχλδεζή ηνπο κε 

θαηάιιεια ππνζηξψκαηα, ηα νπνία κεηαθέξνληαη ζηνλ ππξήλα απφ ην 

θπηηαξφπιαζκα. Κάπνηνη κεηαγξαθηθνί παξάγνληεο, ζε ελεξγή κνξθή, κεηαθέξνληαη 

απφ ην θπηηαξφπιαζκα ζηνλ ππξήλα κφλν σο απφθξηζε ζε εμσθπηηάξηα εξεζίζκαηα. 

Σέινο, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη κεηαγξαθηθνί παξάγνληεο νδεγνχληαη ζηνλ ππξήλα 

ζε ελεξγφ ή αλελεξγφ κνξθή θαη αδξαλνπνηνχληαη ή ελεξγνπνηνχληαη αληίζηνηρα εθεί 

απφ θηλάζεο ή θσζθαηάζεο, εηδηθά έλδπκα ελεξγφηεηα ησλ νπνίσλ έρεη επαρζεί απφ 

εμσθπηηάξηα ζήκαηα θαη πνπ νδεγνχλ ηελ αληηζηξεπηή θσζθνξπιίσζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ (Papavassiliou, 1995a; Papavassiliou, 

1995b). 

1.5.1 Μεηαγξαθηθόο παξάγνληαο MEF2 

Ο κεηαγξαθηθφο παξάγνληαο MEF2 (Myocyte Enhancer Factor-2) πξσην-

πεξηγξάθεθε σο κεηαγξαθηθφο παξάγνληαο κπτθψλ θπηηάξσλ, πνπ είρε ηελ ηθαλφηεηα 

λα πξνζδέλεηαη ζε κηα πινχζηα ζε A/T βάζεηο αιιεινπρία DNA παξνχζα ζηηο 

ξπζκηζηηθέο πεξηνρέο δηαθφξσλ κπν-εηδηθψλ γνληδίσλ (Brand, 1997). ηε ζπλέρεηα, 

απνδείρηεθε φηη ελψ ε έθθξαζε ηνπ είλαη ηδηαίηεξα πςειή ζηα κπτθά θχηηαξα, 

εθθξάδεηαη επίζεο ζε πςειά επίπεδα ζηα λεπξηθά θχηηαξα θαη ιηγφηεξν ζε 

δηαθφξνπο ηχπνπο θπηηάξσλ (McKinsey et al., 2002).  

Ο MEF2 απνηειεί νκάδα ησλ κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ πνπ αλήθνπλ ζηελ 

νηθνγέλεηα MADS (MADS-box family of transcription factors), ην φλνκα ηεο νπνίαο 

πξνέξρεηαη απφ ηα αξρηθά ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ-κειψλ 

ηεο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ (MCM1, Agamous, Deficiens, Serum response factor). 

Όπσο θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, ν MEF2 ιεηηνπξγεί κεηά απφ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ ζε πξσηετληθφ επίπεδν (protein-protein interaction) κε άιινπο 

κεηαγξαθηθνχο παξάγνληεο θαη παξεκβαίλεη ζηε κεηαγξαθή εηδηθψλ γνληδίσλ ζηφρσλ 

ηνπ, σζηφζν δελ κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε άιινπο παξάγνληεο ηεο νηθνγέλεηαο 

ησλ MADS-box (Black et al., 1998; Brand, 1997).  

Τπάξρνπλ 4 mef2 γνλίδηα ζηα ζπνλδπισηά, mef2a, -b, -c, -d, ηα νπνία 

εθθξάδνληαη θαηά ηελ εκβξπνγέλεζε θαη ζηνπο ηζηνχο ελειίθσλ, φια ζε δηαθνξεηηθά 

ρξσκνζψκαηα. Σν γνλίδην mef2d είλαη ην πην θνηλά εθθξαδφκελν ζηα Σ 

ιεκθνθχηηαξα (Liu, 2005). Η έθθξαζε ηνπ κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα MEF2 κπνξεί 
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λα ξπζκηζηεί κεηαγξαθηθά, κεηαθξαζηηθά θαη κεηα-κεηαθξαζηηθά (Black et al., 

1998).  

Οη MEF2 πξσηεΐλεο (Δηθφλα 1-26) είλαη ζρεδφλ παλνκνηφηππεο σο πξνο ην N 

άθξν ηνπο, ην νπνίν εκπεξηέρεη έλα MADS-box (έλα ηκήκα 57 ακηλνμέσλ) θαη έλα 

MEF2 domain (γεηηνληθφ ηκήκα 29 ακηλνμέσλ). Σν MADS-box, ην νπνίν πεξηέρεη 

αιιεινπρίεο πνπ είλαη νκφινγεο αλάκεζα ζηνλ MEF2 θαη ζηα ππφινηπα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ησλ MADS-box κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ, είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 

αλαγλψξηζε, ηελ πςειήο ζπγγέλεηαο δέζκεπζε θαη ην δηκεξηζκφ ηεο DNA 

αιιεινπρίαο CTA(A/T)4TAG/A. Σν MEF2 domain είλαη κνλαδηθφ γηα ηνπο MEF2 

κεηαγξαθηθνχο παξάγνληεο θαη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ MEF2 

κε άιιεο πξσηεΐλεο ηεο κεηαγξαθηθήο κεραλήο. Σν MADS-box θαη ην MEF2 domain 

ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη είλαη επαξθή γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ 

κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα κε ην DNA, σζηφζν δελ πεξηέρνπλ απηφλνκε κεηαγξαθηθή 

δξαζηεξηφηεηα, γηα ηελ νπνία είλαη απαξαίηεην ην C άθξν ηεο πξσηεΐλεο (McKinsey 

et al., 2002). 

Όηαλ ην θχηηαξν βξίζθεηαη ζε εξεκία, ν MEF2 είλαη ζπλδεδεκέλνο κε 

θαηαζηνιείο ηεο ελεξγφηεηαο ηνπ, φπσο ε Cabin1 θαη νη ηζηνλν-δεθεηπιάζεο ηεο 

ηάμεο ΙΙ (Histone deacetylases class II-HDACs) πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο HDAC4, 

5, 7 θαη 9 (Δηθφλα 1-27a). Η Cabin1 είλαη κηα πξσηεΐλε γλσζηή θαη σο cain, ε νπνία 

πξσην-αλαθαιχθζεθε εμαηηίαο ηεο ηθαλφηεηαο ηεο λα αιιειεπηδξά κε ηελ 

θαιζηλεπξίλε (ζεκαληηθφ δηακεζνιαβεηή ηνπ άζβεζην-εμαξηψκελνπ κνλνπαηηνχ 

κεηαγσγήο ζήκαηνο), λα αλαζηέιιεη ηελ ελεξγφηεηα ηεο θαη ζπλεπψο λα ξπζκίδεη ην 

Εικόνα 1-26. Δομι του MEF2. Πλεσ οι πρωτεΐνεσ του 
MEF2 ζχουν παρόμοια δομι, περιζχοντασ μια MADS 
περιοχι ςτο N-άκρο τουσ , θ οποία διαμεςολαβεί τθν 
όμο- και ετεροδιμεροποίθςθ αλλά και τθν πρόςδεςθ 
του MEF2 ςτθν DNA αλλθλουχία CTA(A/T)4TAG/A. 
Δίπλα ςτθ MADS περιοχι υπάρχει μια MEF2-ειδικι 
περιοχι θ οποία επθρεάηει τθ ςυγγζνεια πρόςδεςθσ 
ςτο  DNA και τισ αλλθλεπιδράςεισ του με τουσ 
ςυνενεργοποιθτζσ του. Οι πρωτεΐνεσ του MEF2 
περιζχουν περιοχζσ ενεργοποίθςθσ τθσ μεταγραφισ 
ςτο C-άκρο τουσ. Υπάρχουν αρκετζσ MEF2-
αλλθλεπιδρϊντεσ πρωτεΐνεσ. Κάποιεσ από αυτζσ 
επάγουν τθν ενεργοποίθςθ του MEF2 (ενεργοποιθτζσ) 
ενϊ άλλεσ καταςτζλλουν τθ λειτουργία του 
(καταςτολείσ). Ενδεικτικά παραδείγματα 
παρακζτονται ςτθν εικόνα.  
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άζβεζην-εμαξηψκελν κνλνπάηη. Οη HDACs δηαθξίλνληαη ζε 3 ηάμεηο αλάινγα κε ηελ 

νκνινγία ησλ ηξηψλ δνκηθά θαη βηνρεκηθά δηαθνξεηηθψλ ελδχκσλ πνπ πξσην-

αλαγλσξίζηεθαλ ζηνπο κχθεηεο (Liu, 2005; McKinsey et al., 2002).  

Μεηά απφ θαηάιιειν ζήκα, ν MEF2 απνδεζκεχεηαη απφ ηνπο θαηαζηνιείο 

ηνπ κέζσ απεπζείαο θσζθνξπιίσζεο ηνπο απφ πξσηετληθέο θηλάζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηα ζεκαηνδνηηθά κνλνπάηηα πνπ δηακεζνιαβνχλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ (Δηθφλα 1-

27b). Π.ρ. ζην άζβεζην-εμαξηψκελν κνλνπάηη, ε άζβεζην-θαικνδνπιηλν-εμαξηψκελε 

πξσηετληθή θηλάζε (CaMK) θσζθνξπιηψλεη ηηο HDACs, αιιά θαη ηελ Cabin1, 

δεκηνπξγψληαο ζέζεηο πξφζδεζεο ησλ κεηαθνξέσλ-πξσηετλψλ 14-3-3, νη νπνίεο 

επάγνπλ ηελ έμνδν θαη ηε κεηαθνξά ηνπο απφ ηνλ ππξήλα ζην θπηηαξφπιαζκα θαη 

ηελ επαθφινπζε απειεπζέξσζε ηνπ MEF2. ην ζεκείν φπνπ άιινηε ν MEF2 ήηαλ 

ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ θαηαζηνιέα ηνπ, δεκηνπξγείηαη ζέζε πξφζδεζεο κε 

ζπλελεξγνπνηεηέο ηνπ, φπσο π.ρ. ε ηζηνλν-αθεηπιάζε p300, νη νπνηνη νδεγνχλ ηε 

κεηαγξαθή γνληδίσλ ζηφρσλ ηνπ (Liu, 2005; McKinsey et al., 2002).  

 

Εικόνα 1-27. Τρόποσ ρφκμιςθσ μεταγραφισ μζςω του μεταγραφικοφ παράγοντα MEF2. a) Πταν το κφτταρο 
βρίςκεται ςε θρεμία ο MEF2 βρίςκεται ςτθ μθ ενεργοποιθμζνθ του μορφι, ςυνδεδεμζνοσ με καταςτολείσ τθσ 
ενεργοποίθςθσ του, όπωσ θ Cabin1 και οι HDACs, μθ παρεμβαίνοντασ ςτθ βαςικι μεταγραφικι μθχανι. b) Μετά 
από κατάλλθλο ςιμα, ο MEF2 απελευκερϊνεται από τουσ καταςτολείσ του μζςω απευκείασ φωςφορυλίωςθσ 
τουσ από κινάςεσ που ςυμμετζχουν ςτα ςθματοδοτικά μονοπάτια που διαμεςολαβοφν τθν ενεργοποίθςθ του 
παρεμβαίνει ςτθ μεταγραφικι μθχανι επάγοντασ τθ μεταγραφι γονιδίων ςτόχων του. 
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Η απειεπζέξσζε απφ ηνπο θαηαζηνιείο ηνπ θαη ε επαθφινπζε ελεξγνπνίεζε 

ηνπ MEF2 θαίλεηαη λα είλαη απνηέιεζκα ζπληνληζκέλεο ζπλεξγαζίαο πεξηζζνηέξσλ 

ηνπ ελφο ζεκαηνδνηηθνχ κνλνπαηηνχ (Liu, 2005; McKinsey et al., 2002) ελψ ν MEF2 

απνηειεί ηνλ ηειηθφ απνδέθηε δηαθφξσλ ζεκαηνδνηηθψλ κνλνπαηηψλ ζε δηαθνξεηηθά 

θχηηαξα (Black et al., 1998; Liu, 2005; McKinsey et al., 2002; Shin et al., 1999; 

Wang et al., 2005a; Yang et al., 1999) (Belfield et al., 2006). ηα Σ ιεκθνθχηηαξα, ν 

κεηαγξαθηθφο παξάγνληαο MEF2 απνηειεί ηειηθφ απνδέθηε ηνπ ελδνθπηηάξηνπ 

ζήκαηνο ηεο αχμεζεο ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ αζβεζηίνπ (Belfield et al., 2006; Pan et 

al., 2005; Pan et al., 2004), εκπιέθεηαη ζηε κεηαγξαθηθή ξχζκηζε ζαλ απάληεζε ζηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ κέζσ ηνπ ππνδνρέα ηνπο (Pan et al., 2005; Shin 

et al., 1999) θαη ξπζκίδεη ηε κεηαγξαθή θπηηαξνθηλψλ π.ρ. ηεο ηληεξιεπθίλεο-2 (Pan 

et al., 2004).   

1.5.2. Μεηαγξαθηθόο παξάγνληαοCREB 

 Ο παξάγνληαο κεηαγξαθήο CREB (cAMP-Responsive element-binding 

protein) δηακεζνιαβεί ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ cAMP-επαγνκέλσλ γνληδίσλ κεηά απφ 

πξφζδεζε ηνπ ζηε ζπληεξεκέλε πεξηνρή CRE (cAMP-Responsive element). Η CRE, 

ε νπνία πξσην-αλαγλσξίζηεθε ζηνλ ππνθηλεηή ηεο somatostatin, πεξηέρεη ηελ 

παιηλδξνκηθή αιιεινπρία βάζεσλ TGACGTCA θαη  εκπεξηέρεηαη ζηηο ξπζκηζηηθέο 

πεξηνρέο ησλ πεξηζζνηέξσλ γνληδίσλ απνδεθηψλ ηνπ cAMP-εμαξηψκελνπ 

κνλνπαηηνχ (De Cesare et al., 1999; Fimia et al., 2001; Sands et al., 2008; Sassone-

Corsi, 1998; Torgersen et al., 2002), ελψ ε κεηαγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ CREB 

ζπλδέεηαη κε δηάθνξεο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ θηξθαδηθνχ ξπζκνχ, ηεο κλήκεο θαη ηεο ζπεξκαηνγέλεζεο 

(De Cesare et al., 1999). 

Έρνπλ βξεζεί ηνπιάρηζηνλ 3 δηαθνξεηηθά γνλίδηα ζηα ζειαζηηθά, CREB, 

CREM θαη ATF-1, ηα νπνία θσδηθνπνηνχλ αληίζηνηρα ηζνκεξή ησλ κεηαγξαθηθψλ 

παξαγφλησλ CREB, CREM θαη ATF-1. Οη CREB θαη ATF-1  εθθξάδνληαη ζε φινπο 

ηνπο ηχπνπο ησλ θπηηάξσλ, ν CREM εθθξάδεηαη ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηνπο 

λεπξν-ελδνθξηληθνχο (neuroendocrine) ηζηνχο (Mayr et al., 2001). Καη νη ηξεηο 

κεηαγξαθηθνί παξάγνληεο αλήθνπλ ζηελ γεληθφηεξε νηθνγέλεηα ησλ κεηαγξαθηθψλ 

παξαγφλησλ πνπ πεξηέρνπλ ζηε βαζηθή πεξηνρή ηνπο «θεξκνπάξ» ιεπθίλεο (basic-

domain-leucine-zipper, bZip). Μεηά απφ ηε θσζθνξπιίσζε ηνπ, ν CREB, 

αιιειεπηδξά κε δηαθφξνπο ζπλεεξγνπνηεηέο ηνπ θαη ζρεκαηίδεη νκν- θαη εηεξνδηκεξή 
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πνπ ζπλδένληαη ζην CRE ξπζκηζηηθφ ηκήκα ησλ γνληδίσλ ζηφρσλ ηνπ επάγνληαο ή 

θαηαζηέιινληαο ηελ έθθξαζε ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη αλάκεζα ζηα δηαθνξεηηθά 

ηζνκεξή ηνπ CREB, ππάξρνπλ πξσηεΐλεο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο ελεξγνπνηεηέο 

(transactivators) θαη άιιεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο αλαζηνιείο ηεο γνληδηαθήο 

κεηαγξαθήο ησλ ζηφρσλ ηνπο (De Cesare et al., 1999). 

Σν N άθξν ηνπ CREB πεξηέρεη κηα πεξηνρή ελεξγνπνίεζεο (Activation 

domain), ε νπνία ππνδηαηξείηαη ζε 2 αλεμάξηεηα ηκήκαηα. Σν πξψην ηκήκα είλαη 

γλσζηφ σο πιαίζην θσζθνξπιίσζεο (Phosphorylation box-P box) απνηειείηαη απφ 

πεξίπνπ 60 ακηλνμέα θαη πεξηέρεη έλα ζχλνιν ζέζεσλ/ζηφρσλ θσζθνξπιίσζεο 

δηαθφξσλ θηλαζψλ, αλάκεζα ηνπο θαη ηελ ζεξηλε
133

 πνπ απνηειεί άκεζν ζηφρν 

θσζθνξπιίσζεο ηεο PKA. Σν δεχηεξν ηκήκα ηεο πεξηνρήο ελεξγνπνίεζεο, πεξηέρεη 2 

πινχζηεο ζε γινπηακίλε πεξηνρέο, ηηο Q1 θαη Q2 πεξηνρέο, νη νπνίεο νξηνζεηνχλ ην 

πιαίζην θσζθνξπιίσζεο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ κεηαγξαθηθνχ 

παξάγνληα κε ηα ζπζηαηηθά ηεο κεηαγξαθηθήο κεραλήο (Δηθφλα 1-28). Σν P box 

ζπλεξγάδεηαη κε ηνπιάρηζηνλ κηα απφ ηηο Q1 θαη Q2 πεξηνρέο, εηδηθφηεξα κε ηελ Q2 

πεξηνρή, θαη είλαη απαξαίηεην γηα ηελ  ελεξγνπνίεζε ηνπ CREB (De Cesare et al., 

1999; Mayr et al., 2001). Σν C άθξν ηνπ CREB φπσο θαη ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ, πεξηέρεη ην «θεξκνπάξ» ιεπθίλεο (basic-domain-leucine-zipper, 

bZip) (Mayr et al., 2001). 

Η θσζθνξπιίσζε ηνπ CREB επάγεηαη απφ δηάθνξα ζεκαηνδνηηθά κνλνπάηηα 

π.ρ. ην p38 ζεκαηνδνηηθφ κνλνπάηη θαη ην άζβεζην-εμαξηψκελν κνλνπάηη, θαη 

απνηειεί απάληεζε ζε πνηθίια εξεζίζκαηα π.ρ. ζηξεο θαη κηηνγφλα εξεζίζκαηα (Mayr 

et al., 2001).\\\ 

  

Εικόνα 1-28. Δομι του CREB. Στθν εικόνα φαίνονται οι πλοφςιεσ ςε γλουταμίνθ περιοχζσ (Q1 και Q2), θ περιοχι 
πρόςδεςθσ του DNA, θ οποία περιζχει τθ βαςικι περιοχι (basic domain) και το φερμουάρ λευκίνθσ (Leucine 
zipper), και το κουτί φωςφορυλίωςθσ (P-box). Ενδεικτικά ςθμειϊνεται και θ κζςθ τθσ ςερίνθσ133, θ οποία 
αποτελεί το ςθμείο φωςφορυλίωςθσ από τθν PKA. 
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1.5.3 Μεηαγξαθηθόο παξάγνληαο NF-kB 

Η Rel/NF-kB νηθνγέλεηα κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ απνηειείηαη απφ πνιιέο 

δνκηθά παξφκνηεο πξσηείλεο πνπ ζρεκαηίδνπλ φκν- θαη έηεξνδηκεξή 

(Chen&Ghosh,1999). ηα ζπνλδπισηά, ε νηθνγέλεηα απηή πεξηιακβάλεη p50/p105, 

p52/p100, RelA(p65), c-rel θαη RelB. Σα δηκεξή απηά πξνζδέλνληαη ζε κία πεξηνρή 

ζην DNA πνπ απνηειείηαη απφ 10bp, θαη ιέγνληαη θΒ πεξηνρέο,ξπζκίδνληαο έηζη ηελ 

έθθξαζε πνιιψλ γνληδίσλ. ηα πεξηζζφηεξα θχηηαξα, νη Rel/NF-kB κεηαγξαθηθνί 

παξάγνληεο βξίζθνληαη ζε αλελεγή κνξθή ζην θπηηαξφπιαζκα,φπνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλνη κε έλαλ αλαζηνιέα πνπ ιέγεηαη IθΒ. Πνιινί δηεγέξηεο κπνξνχλ λα 

ελεξγνπνηήζνπλ γξήγνξα απηνχο ηνπο κεηαγξαθηθνχο παξάγνληεο, αθνχ ηνπο 

απειεπζεξψζνπλ απφ ηνλ αλαζηνιέα ηνπο θαη θαζηζηψληαο ηνπο έηζη ηθαλνχο λα 

κεηαθηλεζνχλ ζηνλ ππξήλα. ηα ζειαζηηθά, ην πην θνηλφ δηκεξέο απνηειείηαη απφ p50 

θαη RelA πξσηείλεο θαη νλνκάδεηαη NF-θB (Pahl et al.,1999). 

Ο NF-θB απνθαιείηαη ζπρλά σο ν θεληξηθφο ξπζκηζηήο ηεο αλζξψπηλεο 

αλνζηαθήο απάληεζεο θαη ν ιφγνο είλαη πξνθαλήο αλ ζθεθηεί θαλείο ηνλ κεγάιν 

αξηζκφ κνξίσλ πνπ ηνλ ελεξγνπνηνχλ αιιά θαη ησλ κνξίσλ-ζηφρσλ ηνπ NF-θB(Pahl 

H.,1999). Σα ηειεπηαία πεξηιακβάλνπλ 150 ζρεδφλ γνλίδηα θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ 

απηά ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλνζηαθή απάληεζε. πγθεθξηκέλα, απηά είλαη 27 

δηαθνξεηηθέο θπηηαξνθίλεο θαη ρεκεηνθίλεο,ππνδνρείο απαξαίηεηνη ζηελ αλαγλψξηζε 

αληηγφλνπ, φπσο ηα κφξηα MHC, πξσηείλεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξνπζίαζε 

αληηγφλνπ θαη ππνδνρείο πνπ παίδνπλ ξφιν ζηελ πξνζθφιιεζε ησλ νπδεηφθηισλ θαη 

ηε δηακεηαθίλεζε ηνπο αλάκεζα ζηα ηνηρψκαηα ησλ αγγείσλ. 

ηα Σ-ιεκθνθχηηαξα έρεη αλαθεξζεί φηη ε αζβεζηην-εμαξηψκελε νδνο 

ελεξγνπνίεζεο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ NF-θB κέζσ ηεο 

θαιζηλεπξίλεο θαη ηεο πξσηεηληθήο θηλάζεο C (Sergey et al.,1999),ελψ θαίλεηαη φηη 

θαη ε θαικνδνπιίλε είλαη ζεκαληηθή ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ (Hughes et al., 1998, 

Antonsson et al.,2002), κέζσ ηεο CaM Kinase II, ε νπνία ελεξγνπνηεί ηελ IKK,κηα 

θηλάζε πνπ ζηε ζπλέρεηα θσζθνξπιηψλεη ηνλ αλαζηνιέα ηνπ NF-θB, ΙθΒ (Hughes et 

al., 2001). 

1.6 ΡΤΘΜΗΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΖ IL-10 ΑΠΟ ΚΤΣΣΑΡΑ 

ΣΟΤ ΑΝΟΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

Μέρξη ζήκεξα ε ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο ηεο IL-10 έρεη κειεηεζεί θπξίσο ζε 

κνλνθχηηαξα. Οη βαζηθφηεξεο κειέηεο ησλ Platter et al. έρνπλ απνδείμεη φηη ε αχμεζε 
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ηεο ελδνθπηηάξηαο ζπγθέληξσζεο ηεο cAMP έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο ηεο IL-10 απφ κνλνθχηηαξα (Platzer et al., 1999; Platzer et al., 1995).θαη 

κάιηζηα έρεη απνδεηρηεί φηη γηα αχμεζε απηή ηεο παξαγσγήο ηεο IL-10 απφ ηα 

κνλνθχηηαξα επζχλνληαη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο πξφζδεζεο ησλ κεηαγξαθηθψλ 

παξαγφλησλ CREB θαη ATF-1, παξνχζεο ζηνλ ππνθηλεηή ηνπ γνληδίνπ ηεο IL-10 

θνληά ζην TATA box (Platzer et al., 1999).  

Η κειέηε ηεο παξαγσγήο ηεο IL-10 απφ ιεκθνθχηηαξα κέρξη ζηηγκήο 

πεξηνξίδεηαη ζε δεδνκέλα απφ θπηηαξηθέο ζεηξέο, ή ζε ζχζηεκα πνληηθνχ φπνπ ηα 

δεδνκέλα ππνδεηθλχνπλ ην ξφιν ηνπ SP1, SP3 θαη c-JUN κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ. 

Ιδηαίηεξα ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο 3-UTR πεξηνρήο, φπνπ ππάξρνπλ αιιεινπρίεο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ mRNA ηεο IL-10, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη 

φηη ε ξχζκηζε ηεο κπνξεί λα γίλεηαη θαη ζε κέηα-κεηαγξαθηθφ επίπεδν.(Powell et al., 

2000; Wang et al., 2005b, Tone et al., 2000). Δπίζεο, ππάξρνπλ δεδνκέλα πνπ 

εκπιέθνπλ θαη ηνλ κεηαγξαθηθφ παξάγνληα Stat3 ζηελ ξχζκηζε ηεο κεηαγξαθήο ηεο 

IL-10, ν νπνίνο πξνζδέλεηαη ζηνλ ππνθηλεηή ηεο ζηηο -120bp (Heitbrock et al.,2003, 

Benkhart et al.,2000). 

Λίγα δεδνκέλα ππάξρνπλ σο ζήκεξα φζν αθνξά ηελ παξαγσγή ηεο IL-10 ζηα 

αλζξψπηλα Σ-ιεκθνθχηηαξα, ηα νπoία δείρλνπλ φηη ε αζβέζηην-εμαξηψκελε νδφο 

ελεξγνπνίεζεο είλαη ζεκαληηθή γηα ηε ξχζκηζε ηεο IL-10 κέζσ ηεο θαιζηλεπξίλεο 

(Rafiq et al.,2000), ελψ έρεη αλαθεξζεί φηη θαη ζηα κνλνθχηηαξα, ε αχμεζε ηνπ 

αζβεζηίνπ εληζρχεη ηελ παξαγσγή ηεο IL-10 (Lehmann et al., 1998). Δπίζεο, νη Mori 

et al.(1997), κειεηψληαο ηε ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο ηεο Il-10 ζε Σ θπηηαξηθέο ζεηξέο, 

παξαηήξεζαλ φηη ν κεηαγξαθηθφο παξάγνληαο NF-kB είλαη πηζαλφ λα εκπιέθεηαη ζηε 

ξχζκηζε απηή. Πξφζθαηε κειέηε πνπ έγηλε ζην εξγαζηεξην καο εκπιέθεη ηνλ 

κεηαγξαθηθφ παξάγνληα MEF2 ζηελ ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο ηεο IL-10 ζε κεηα- 

κεηαγξαθηθφ θαη κεηαγξαθηθφ επίπεδν, κέζσ ηεο νδνχ ελεξγνπνηήζεο πνπ ειέγρεηαη 

απφ ην cAMP (Liopeta et. al.,2008). 
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2 ΣΟΥΟ ΓΗΑΣΡΗΒΖ 

Η δηεξεχλεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζεκαηνδνηηθνχ κνλνπαηηνχ πνπ ειέγρεηαη 

απφ ηελ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ ελδνθπηηάξηνπ αζβεζηίνπ ζηελ ξχζκηζε ηεο 

παξαγσγήο ηεο IL-10 απφ θπζηνινγηθα αλζξψπηλα Σ ιεκθνθχηηαξα φπνπ δελ 

ππάξρνπλ σο ηψξα αξθεηά δεδνκέλα, θαζψο ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα πξνέξρνληαη 

απφ πεηξάκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε Σ θπηηαξηθνχο θιψλνπο θαη ζε Σ 

θπηηαξηθέο ζεηξέο. 
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ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ 

1 ΤΛΗΚΑ 

Όια ηα αληηδξαζηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ 

ήηαλ θαζαξφηεηαο αλαιπηηθνχ βαζκνχ. 

Α 

Άγαξ απφ DIFCO 

Αγαξφδε απφ GIBCO BRL 

Αηζαλφιε απφ MERCK 

Αηζαλφιε απφ MERCK 

Αθξπιακίδην απφ SIGMA 

Ακπηθηιιίλε απφ SHOERING PLOUGH 

 

Β 

β-κεξθαπηναηζαλφιε απφ MERCK 

Βξνκηνχρν αηζίδην απφ SIGMA 

 

Γ 

γ-
32

P ATP απφ Amersham Pharmacia Biotech 

Γεληακπθίλε απφ SCHERING PLOUGH 

Γιπθεξφιε απφ SIGMA 

 

Γ 

Γείθηεο DNA κνξηαθνχ κεγέζνπο απφ GIBCO BRL 

Γηάιπκα Φαηλφιεο/ρισξνθνξκίνπ/ηζνακπιηθήο αιθνφιεο (125:24:1) απφ SIGMA 

Γηαιχκαηα εκθάληζεο θηικ απφ KODAK 

Γηο-αθξπιακίδην απφ SIGMA 

 

Δ 

Δξπζξά Πξνβάηνπ απφ Virion/Serion D 
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Η 

Ιζνπξνππιηθή Αιθνφιε απφ MERCK 

 

Κ 

Κπαλφ ηνπ ηξππαλίνπ (Trypan blue) απφ BIOCHROM 

 

Ο 

Ομηθφ νμχ απφ MERCK 

 

 

ηήιε καγλεηηθνχ πεδίνπ LS απφ MACS 

 

Φ 

Φηικ απηνξαδηνγξαθίαο απφ KODAK 

 

Υ 

Υισξηνχρν ακκψλην απφ AppliChem 

Υισξνθφξκην απφ SIGMA 

 

8-Br-cAMP απφ SIGMA 

 

A 

Actinomycin D απφ PROMEGA 

AET απφ SIGMA 

Anti-goat απφ SANTA-CRUZ BIOTECHNOLOGY 

Anti-MEF2D  απφ SANTA-CRUZ BIOTECHNOLOGY 

 

B 

Bactopeptone απφ DIFCO (BECTON DICKINSON)  



[69] 
 

BIORAD Protein Assay απφ BIORAD 

Bromophenol blue απφ SERVA 

BSA απφ SIGMA 

 

C 

CD3-FITC απφ IMMUNOTECH Beckman Coulter  

CD45RA-PE απφ IMMUNOTECH Beckman Coulter 

CD45RO-PE απφ IMMUNOTECH Beckman Coulter 

Coomassie Brilliant Blue R250 απφ MERCK 

 

D 

DEPC απφ SIGMA 

DH5a Competent Cell Kit απφ INVITROGEN 

DNA Labeling System απφ INVITROGEN 

DTT απφ SIGMA 

Dual Luciferase Reporter Assay System απφ PROMEGA 

 

E 

EDTA (αηζπιελν-δηακηλν-ηεηξανμεηθφ νμχ) απφ SIGMA 

EGTA απφ GIBCO BRL 

 

F 

FBS απφ GIBCO BRL 

Ficol-Hypaque-1077 απφ SIGMA  

FORSKOLIN απφ SIGMA 

Freezing Medium απφ GIBCO BRL 

 

 

H 

HCl απφ MERCK 
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HEPES (Ν-2-πδξνμπαηζπιπηπεξαδηλν-Ν-2-αηζαλνζνπιθνληθφ νμχ) απφ SIGMA 

I 

IgG-FITC απφ IMMUNOTECH Beckman Coulter 

IgG-PE απφ IMMUNOTECH Beckman Coulter 

IL-10 ELISA kit απφ BIOSOURCE 

IL-2 ELISA kit απφ BIOSOURCE 

IL-4 ELISA kit απφ BIOSOURCE 

Ionomycin απφ SIGMA 

 

K 

KCl απφ  

KCl απφ MERCK 

KH2PO4 απφ SIGMA 

 

L 

L-Leucine-methyl-ester απφ SIGMA 

 

M 

Memory CD4+ T cell Isolation Kit απφ Miltenyi Biotech 

MgCl2 απφ MERCK 

 

N 

NaCl απφ MERCK 

NaOH απφ MERCK 

Nonidet P-40 (NP-40) ή IGEPAL CA630 απφ SIGMA 

 

O 

Oligo-DTs απφ INVITROGEN 

 

P 

PBS απφ GIBCO BRL 
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pCREB-Luc πιαζκίδην απφ STRATAGENE 

PGE2  απφ SIGMA 

pGL3 απφ PROMEGA 

PMA απφ SIGMA 

PMSF απφ SIGMA 

Poly dIdC απφ ROCHE 

pRL-TK απφ PROMEGA 

 

R 

rhIL-2 απφ R&D SYSTEMS 

ROLIPRAM απφ SIGMA 

Rp-8-Br-cAMP απφ BioLog 

RPMI 1640 απφ GIBCO BRL 

RT-PCR Kit IL-4 απφ MAXIM Biotech Inc. 

RT-PCR Kit 18S απφ MAXIM Biotech Inc. 

RT-PCR Kit IL-10 απφ MAXIM Biotech Inc. 

 

S 

SDS απφ MERCK 

Sodium acetate απφ SIGMA 

SuperScriptII Reverse Transcriptase (SSIIRT) απφ INVITROGEN 

 

T 

TBE απφ INVITROGEN 

TBS απφ GIBCO 

TEMED απφ SIGMA 

Tris-HCl pH 7.4 απφ GIBCO BRL 

TRIZOL απφ INVITROGEN 

 

Y 

Yeast extract απφ DIFCO 
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Σα πιαζηηθά ζσιελάξηα κηαο ρξήζεο 15, 50ml, νη θηάιεο 

θπηηαξνθαιιηέξγεηαο, νη πιάθεο κηθξνθαιιηεξγηψλ 96 θξεαηίσλ κε θνίιν θαη/ή 

επίπεδν ππζκέλα, ηα ζσιελάξηα ηχπνπ eppendorf θαη ηα θξπνάληνρα ζσιελάξηα ησλ 

2ml ήηαλ ηεο εηαηξίαο CORNING COSTAR. 
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2 ΜΔΘΟΓΟΗ 

2.1 ΑΠΟΜΟΝΧΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ Σ 

ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΧΝ  

2.1.1 Δηαιύκαηα 

Όιεο νη θαιιηέξγεηεο ησλ θπζηνινγηθψλ θπηηάξσλ, θαζψο θαη ησλ Σ-

ιεκθνθπηηαξηθψλ ζεηξψλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ρξήζε ηνπ ζξεπηηθνχ πιηθνχ 

RPMI 1640 (+ HEPES, + Glutamine ηεο GIBCO BRL), κεηά απφ πξνζζήθε 10% 

εκβξπηθνχ νξνχ κφζρνπ (Fetal Bovine Serum) θαη 40 κg/ml γεληακηθίλεο. 

2.1.2 Απνκόλωζε αλζξώπηλωλ κνλνπύξελωλ θπηηάξωλ από 

πεξηθεξηθό αίκα κε ρξήζε δηαιύκαηνο Φηθόιεο 

Αξρή κεζφδνπ: 

Σν Histopaque-1077 είλαη έλα δηάιπκα πνιπζαθραξίηε κε ππθλφηεηα 1.077  

0.001 g/ml ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην δηαρσξηζκφ θαη ηελ απνκφλσζε 

κνλνπχξελσλ θπηηάξσλ απφ ην πεξηθεξηθφ αίκα µε ηελ εθαξκνγή θπγνθεληξήζεσο 

ππθλφηεηαο ζε θιίζε θηθφιεο (Ficoll) θαη µεηξηδηµίδεο (Hypaque). Ο δηαρσξηζκφο 

βαζίδεηαη ζην φηη ηα ιεκθνθχηηαξα θαη ηα άιια κνλνπχξελα θχηηαξα έρνπλ 

κηθξφηεξε ππθλφηεηα απφ ηα εξπζξνθχηηαξα θαη ηα θνθθηνθχηηαξα (εηθφλα 2-1).  
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Πεξηθεξηθφ αίκα, πνπ ιακβάλεηαη απφ πγηείο αηκνδφηεο, επηζηηβάδεηαη 

πξoζεθηηθά ζηελ επηθάλεηα ηνπ πγξνχ ζηξψµαηνο θηθφιεο (Ficoll-Hypaque). Η 

θηθφιε έρεη µεγαιχηεξε ππθλφηεηα απφ εθείλε ησλ ιεµθνθπηηάξσλ, αιιά µηθξφηεξε 

απφ απηή ησλ εξπζξνθπηηάξσλ θαη θνθθηνθπηηάξσλ. Αθνινπζεί θπγνθέληξεζε, γηα 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ν δηαρσξηζκφο ησλ ζηνηβάδσλ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, αθνχ 

ζηε ζεξκνθξαζία ησλ 4
ν 

C δελ επηηπγράλεηαη πιήξεο δηαρσξηζκφο ησλ θπηηαξηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ αίκαηνο θαζψο θάλνπλ ζπζζσκαηψκαηα. Καηά ηε θπγνθέληξεζε, ηα 

εξπζξνθχηηαξα θαη ηα πνιπκνξθνπχξελα νπδεηεξφθηια δηέξρνληαη δηακέζνπ ηεο 

θηθφιεο γηα λα ζρεκαηίζνπλ ίδεκα ζηνλ ππζκέλα ηνπ θηαιηδίνπ, ελψ ηα 

ιεκθνθχηηαξα θαη  ηα άιια κνλνπχξελα θχηηαξα παξακέλνπλ πάλσ απφ ην ζηξψκα 

ηεο θηθφιεο, ζηε µεζνζηηβάδα, θαη µπνξνχλ λα παξαιεθζνχλ θαηά ην ηέινο απφ ην 

ζηξψκα δηαρσξηζκνχ. Απηά ηα θχηηαξα νλνκάδνληαη µνλνπχξελα θχηηαξα ηνπ 

πεξηθεξηθνχ αίκαηνο (Peripheral Blood Mononuclear Cells, PBMC).  

 

Εικόνα 2-1. Διαχωριςμόσ των ςυςτατικϊν του ολικοφ αίματοσ μετά από χριςθ Φικόλθσ. 
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Τιηθά θαη φξγαλα: 

 Γηάιπµα Ficoll-Isopaque (ή Ficoll-Hypaque, Lymphoprep, Histopaque) 

 Αίµα απφ πγηείο αηκνδφηεο  

 Απνζηεηξσκέλα θηαιίδηα ηχπνπ FALCON 50 ml,  

 Φπγφθεληξνο ηχπνπ SORVAL 

 Θξεπηηθφ µέζν RPMI 1640 + 10% FBS + 40κg/ml γεληακηθίλεο 

 Πηπέηηεο Pasteur, πηπέηηεο Gilson θαη tips 

 Μηθξνζθφπην  

 Αηµνθπηηαξφµεηξν (πιάθα Neubauer) θαη θαιππηξίδεο 

 Υξσζηηθή Trypan blue (άιαο λαηξίνπ 0.5 % (w/v) ζε PBS) 

Πνξεία: 

Πεξηθεξηθφ αίµα πγηψλ αηκνδνηψλ, αξαηψλεηαη (1:1) κε ζηείξν ξπζκηζηηθφ 

δηάιπκα θσζθνξηθψλ, απνπζία δηζζελψλ ηφλησλ (PBS ρσξίο Mg
+2

/Ca
+2

) θαη 

επηζηηβάδεηαη κε αλαινγία 1:2 πξoζεθηηθά ζηελ επηθάλεηα πγξνχ ζηξψµαηνο 15 ml 

Histopaque-1077, αθνχ έρεη έξζεη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Σα θχηηαξα 

θπγνθεληξνχληαη ζε 400 x g, 30 min, 20 
o
C θαη δηαρσξίδνληαη ζε δψλεο. Σν επάλσ 

ζηξψµα πεξηέρεη ηα αηµνπεηάιηα θαη ην πιάζµα, ην ζηξψµα ηεο θηθφιεο πεξηέρεη ηα 

θνθθηνθχηηαξα ελψ ζηνλ ππζµέλα βξίζθνληαη ηα εξπζξά θαη ηα λεθξά θχηηαξα.  Σν 

επάλσ ζηξψµα απνµαθξχλεηαη κε πηπέηηα Pasteur, ρσξίο λα δηαηαξαρζεί ε ζηηβάδα 

ησλ ιεµθνθπηηάξσλ, ε νπνία  µεηαθέξεηαη ζε λέν θηαιίδην ηχπνπ FALCON ζην 

νπνίν πξνζηίζεληαη έσο 50 ml PBS. Αθνινπζεί θπγνθέληξεζε ζηα 250 x g, 10 min, 

4ºC θαη ην ππεξθείµελν απνξξίπηεηαη µε πηπέηηα. Σα θχηηαξα αλαδηαιχνληαη ζε 50 

ml PBS θαη θπγνθεληξνχληαη γηα 2 αθφκα θνξέο ζηηο πξναλαθεξζείζεο ζπλζήθεο 

(250 x g, 10 min, 4ºC). Σν ππεξθείµελν απνκαθξχλεηαη θαη ηα ιεµθνθχηηαξα 

αξαηψλνληαη ζε 10 ml RPMI 1640 ή PBS θαη ειέγρνληαη κηθξνζθνπηθά ζε 

θπηηαξνκεηξηθή πιάθα Neubauer σο πξνο ην θαηλφηππν θαη ηνλ αθξηβή αξηζκφ ηνπο. 

Σα θχηηαξα κπνξνχλ λα θπιαρηνχλ γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα σξψλ ζηνπο 

4
ν
C ζε ηζφηνλν ζηείξν δηάιπκα PBS ή ζξεπηηθφ κέζν RPMI 1640 κέρξη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ πεηξακάησλ. 
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2.1.3 Μέηξεζε θπηηάξωλ θαη πξνζδηνξηζκόο βηωζηκόηεηαο 

Γηα ηελ παξαηήξεζε θαη µέηξεζε ηνπο ηα θχηηαξα πνπ βξίζθνληαη ζε 10 ml 

RPMI 1640 ή PBS, αξαηψλνληαη 1:10 ζε δηάιπκα ρξσζηηθήο θπαλνχ ηνπ ηξππαλίνπ 

0.05 %, ην νπνίν ρξσκαηίδεη ηα λεθξά θχηηαξα µπιε. Μεηά απφ πξνζεθηηθή 

αλαδηάιπζε θαη αλακνλή 5 ιεπηψλ, κηθξή πνζφηεηα (~10κl) ηνπνζεηείηαη ζην 

αηµνθπηηαξφµεηξν Neubauer (εηθφλα 2-2) θάησ απφ θαιππηξίδα, αθνινπζεί 

θαηακέηξεζε ησλ θπηηάξσλ θαη πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνζνζηνχ βησζηκφηεηαο ηνπο.    

 

 

 

 

 

 

 

 Σν αηµνθπηηαξφµεηξν δηαηξείηαη ζε 9 κεγάια ηεηξάγσλα (π.ρ. 6, 7, 8 θαη 9) 

µε πιεπξά 0.1 mm
3
 ην θαζέλα. Καηά ηελ κέηξεζε, κεηξψληαη ηα θχηηαξα πνπ 

πεξηέρνληαη ζηα ηέζζεξα κεγάια ηεηξάγσλα ζηηο γσλίεο (π.ρ. 6, 7, 8 θαη 9) θαη ην 

άζξνηζκα δηαηξείηαη κε ην 4 γηα λα βξεζεί ν κέζνο φξνο ησλ θπηηάξσλ πνπ 

αληηζηνηρεί ζην έλα κεγάιν ηεηξάγσλν. ηε ζπλέρεηα, ν αξηζκφο απηφο 

πνιιαπιαζηάδεηαη επί 10 ψζηε λα εθθξαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ζην 1 mm
3
: 

 

Δξίζωζη 1. 

 

 

 εκαληηθφ είλαη επίζεο λα κεηξεζνχλ εθηφο απφ ηα δσληαλά θαη ηα λεθξά 

θχηηαξα, ηα νπνία έρνπλ βαθηεί µπιε, έηζη ψζηε λα ππνινγηζηεί ε βησζηκφηεηα ησλ 

θπηηάξσλ κε βάζε ηελ αθφινπζε εμίζσζε:   
 

 

 

 

Δξίζωζη 2. 

 

 

 

 

Εικόνα 2-2. Σχθματικι απεικόνιςθ Αιµοκυτταροµζτρου (πλάκα Neubauer). 
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2.1.4 Δηαρωξηζκόο Σ ιεκθνθπηηάξωλ 

Αξρή κεζφδνπ: 

Ο δηαρσξηζκφο ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ απφ ηα Β ιεκθνθχηηαξα επηηπγράλεηαη 

κε ηνπο δείθηεο επηθαλείαο ηνπο. Έλα ηππηθφ Β ιεκθνθχηηαξν, ζε αληίζεζε κε έλα 

ηππηθφ Σ ιεκθνθχηηαξν, θέξεη ζηε κεκβξάλε ηνπ αλνζνζθαηξίλε θαη ππνδνρείο γηα 

ην ζπκπιήξσκα θαη ην Fc θιάζκα ηεο αλνζνζθαηξίλεο IgG. Σα Σ ιεκθνθχηηαξα 

έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα ζρεκαηίδνπλ ξφδαθεο (rosettes) κε ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα (Δ) 

ηνπ πξνβάηνπ κέζσ ηνπ δείθηε επηθαλείαο CD2, αθνχ ηα ηειεπηαία έρνπλ 

πξνεπεμεξγαζηεί ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο κε εηδηθφ δηάιπκα 2-(2-Ακηλνέζπι-) 

δηπδξνβξσκηθή ηζνζεηνπξία (AET) πνπ απμάλεη ηελ πξνζθνιιεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα.  

Έλα Σ ιεκθνθχηηαξν ζεσξείηαη φηη έρεη ζρεκαηίζεη ξφδαθα κε ηα εξπζξά 

αηκνζθαίξηα εθφζνλ έρνπλ πξνζθνιιεζεί ηνπιάρηζηνλ ηξία ε πεξηζζφηεξα εξπζξά 

θχηηαξα ζηελ επηθάλεηα ηνπ. ε αληίζεζε κε ηα Σ ιεκθνθχηηαξα, ηα Β ιεκθνθχηηαξα 

δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ηδηφηεηα ζρεκαηηζκνχ ξνδάθσλ κε ηα εξπζξά θαη 

κπνξνχλ λα απνκαθξπλζνχλ µεηά απφ ρξήζε Φηθφιεο θαη πιχζεσλ ζε ηζφηνλν 

δηάιπκα.  

2.1.4.1Προετοιμαςία Ερυθρών κυττάρων Προβάτου 

Τιηθά θαη φξγαλα: 

 Φξέζθα εξπζξά πξνβάηνπ 

 Τδαηφινπηξν 37ºC 

 Φξέζθν δηάιπκα AET πνπ πξνεηνηκάδεηαη σο αθνινχζσο: 

 6.4 gr 2-(2-Ακηλνέζπι-) δηπδξνβξσκηθή ηζνζεηνπξία (AET) 

 3.2 ml 10 N NAOH 

 156.8 ml dd H2O. 

 Απνζηεηξσκέλα θηαιίδηα ηχπνπ FALCON 50 ml,  

 Φπζηνινγηθφο νξφο (0.9 % Υισξηνχρν Νάηξην) 

 Φπγφθεληξνο SORVAL 

 Θξεπηηθφ µέζν RPMI 1640 + 10% FBS + 40κg/ml γεληακηθίλεο 

 Πηπέηηεο Pasteur 

 Μηθξνζθφπην  

 Αληηθεηκελνθφξεο πιάθεο, θαιππηξίδεο 

 Αηµνθπηηαξφµεηξν (πιάθα Neubauer) θαη θαιππηξίδεο 

 Υξσζηηθή Trypan blue (θπαλφ ηνπ ηξππαλίνπ 0.5 % (β/ν) ζε PBS) 
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Πνξεία: 

25 ml θξέζθσλ εξπζξψλ πξνβάηνπ κεηαθέξνληαη ζε απνζηεηξσκέλα θηαιίδηα 

ηχπνπ Falcon ρσξεηηθφηεηαο 50 ml θαη αθνχ πξνζηεζεί θπζηνινγηθφο νξφο έσο 50 ml 

ζε θάζε θηαιίδην, θπγνθεληξνχληαη ζε 250 x g, 9 min, 4º C. Μεηά ηελ θπγνθέληξεζε 

αθνινπζεί πξνζεθηηθή απφρπζε ηνπ ππεξθεηκέλνπ κε πηπέηηα Pasteur ησλ 25 ml, θαη 

αθνχ αλαθηλεζεί πξνζεθηηθά ην θηαιίδην ψζηε λα αλαδηαιπζεί ην ίδεκα, πξνζηίζεηαη 

θπζηνινγηθφο νξφο έσο 50 ml. Σα θχηηαξα θπγνθεληξνχληαη εθ λένπ ζηηο 

πξναλαθεξζείζεο ζπλζήθεο γηα 2 αθφκα θνξέο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο 3
εο

 

θπγνθέληξεζεο πξνεηνηκάδεηαη ζε απνζηεηξσκέλν νγθνκεηξηθφ ζσιήλα 

ρσξεηηθφηεηαο 200 ml, ην δηάιπκα AET πνπ απμάλεη ηελ πξνζθνιιεηηθή ηθαλφηεηα 

ησλ εξπζξψλ κε ηα Σ ιεκθνθχηηαξα επηηξέπνληαο έηζη ηε δεκηνπξγία Δ-ξνδάθσλ. 

Μεηά ην ηέινο ηεο θπγνθέληξεζεο, ην ππεξθείκελν απνξξίπηεηαη κε πηπέηηα Pasteur 

θαη κεηά απφ πξνζεθηηθή αλαδηάιπζε ηνπ ηδήκαηνο θαη πξνζζήθεο 20 ml 

AET/θηαιίδην, θαηαιήγνληαο έηζη ζηελ αλαινγία 1:5 (ίδεκα:ππεξθείκελν), ηα 

θηαιίδηα επσάδνληαη γηα 20 ιεπηά ζηνπο 37ºC (πδαηφινπηξν). 

Μεηά ηελ επψαζε πξνζηίζεηαη θπζηνινγηθφο νξφο έσο 50 ml ζε θάζε θηαιίδην 

θαη αθνινπζεί θπγνθέληξεζε ζηα 250 x g γηα 9 min ζηνπο 4ºC. Σν ππεξθείκελν 

απνξξίπηεηαη πξνζεθηηθά κε πηπέηηα ηχπνπ Pasteur θαη ε δηαδηθαζία 

επαλαιακβάλεηαη γηα 5 αθφκα θνξέο. ην ηέινο ηεο 6
εο

 πιχζεο θαη κεηά ηελ 

πξνζεθηηθή αλαδηάιπζε ηνπ ηδήκαηνο, πξνζηίζεηαη ζξεπηηθφ κέζν RPMI 1460 

(+FBS+γεληακηθίλε) έσο 50 ml αλά θηαιίδην. 

Σα εξπζξά πξνβάηνπ κπνξνχλ λα θπιαρηνχλ ζηνπο 4º C γηα 1 κήλα, αιιά δελ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεηά ην πέξαο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεσο ηνπο. 

εκαληηθφ επίζεο είλαη λα ειέγρνληαη κηθξνζθνπηθά πξηλ απφ θάζε ρξήζε ηνπο, έηζη 

ψζηε λα επηβεβαηψλεηαη ε βησζηκφηεηά ηνπο θαζψο θαη ε θαζαξφηεηά ηνπο απφ ηπρφλ 

κνιχλζεηο ιφγσ ρεηξηζκνχ. 

2.1.4.2 Μέθοδοσ διαχωριςμογ E-rosetting 

Τιηθά θαη φξγαλα: 

 Απνζηεηξσκέλα θηαιίδηα ηχπνπ FALCON 50 ml,  

 Φπγφθεληξνο SORVAL 

 Θξεπηηθφ µέζν RPMI 1640 + 10% FBS + 40κg/ml γεληακηθίλεο 

 PBS 

 Πηπέηηεο Pasteur 
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 Μηθξνζθφπην  

 Αληηθεηκελνθφξεο πιάθεο, θαιππηξίδεο 

 Αηµνθπηηαξφµεηξν (πιάθα Neubauer) θαη θαιππηξίδεο 

 Υξσζηηθή Trypan blue (θπαλνχ ηνπ ηξππαλίνπ 0.5 % (w/v) ζε PBS) 

 Λπηηθφ δηάιπκα εξπζξψλ 

 8.3 gr/lt Υισξηνχρνπ Ακκσλίνπ 

 M Tris-HCl pH 7.5 

Πνξεία: 

Αθνχ πξνζδηνξηζηεί ν αξηζκφο ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ, κεηά ην δηαρσξηζκφ 

ηνπο απφ ην νιηθφ αίκα κε ηε ρξήζε ηνπ δηαιχκαηνο Φηθφιεο, ηα θχηηαξα 

κεηαθέξνληαη ζε απνζηεηξσκέλα θηαιίδηα ηχπνπ Falcon, έηζη ψζηε ζε 200 x 10
6
 Σ 

ιεκθνθχηηαξα/falcon λα πξνζηεζνχλ έσο 25 ml ζξεπηηθνχ κέζνπ ή PBS ζπλ 10 ml 

δηαιχκαηνο εξπζξψλ θπηηάξσλ πξνβάηνπ. Σα θηαιίδηα επσάδνληαη ζε ζεξκνθξαζία 

δσκαηίνπ γηα 10 ιεπηά, ζηε ζπλέρεηα θπγνθεληξνχληαη γηα 5 ιεπηά ζηα 250 x g ζηνπο 

4ºC θαη επσάδνληαη ζηνπο 4ºC γηα 1 ψξα ή 12 ψξεο.  

Μεηά ην πέξαο ηεο επψαζεο νη ξφδαθεο έρνπλ ζρεκαηηζζεί θαη έρνπλ 

θαζηδήζεη ζηνλ ππζκέλα ηνπ θηαιηδίνπ. Αθνινπζεί ήπηα αλαθίλεζε θαη πξνζζήθε 15 

ml δηαιχκαηνο θηθφιεο αλά θηαιίδην θαη θπγνθέληξεζε ζηα 300 x g ζε ζεξκνθξαζία 

δσκαηίνπ γηα 30 ιεπηά. Καηά ηε θπγνθέληξεζε ηα θχηηαξα δηαρσξίδνληαη ζε 3 

θάζεηο. Η πξψηε θάζε πεξηέρεη ηε δηάιπκα ηεο Φηθφιεο, ην νπνίν θαη απνξξίπηεηαη 

κεηά ηε θπγνθέληξεζε. Η δεχηεξε θάζε πεξηέρεη ηα κνλνθχηηαξα θαη ηα Β 

ιεκθνθχηηαξα, ηα θχηηαξα δειαδή πνπ δελ δεκηνχξγεζαλ ξφδαθεο κε ηα εξπζξά 

πξνβάηνπ (Δ- θιάζκα) θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα θπιαρζνχλ ζε λέα θηαιίδηα ηχπνπ 

Falcon θαη λα επεμεξγαζηνχλ γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Η ηξίηε θάζε πεξηέρεη 

ξφδαθεο ησλ Σ ιεκθνθχηηαξσλ κε ηα εξπζξά πξνβάηνπ, θαζψο θαη ηα εξπζξά ηα 

νπνία δελ δεκηνχξγεζαλ ξφδαθεο κε Σ ιεκθνθχηηαξα. Γηα λα επηηεπρζεί ν 

θαζαξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Σ ιεκθνθχηηαξσλ απφ ηα εξπζξά πξνβάηνπ, 

πξνζηίζεληαη ζηελ 3
ε
 θάζε ησλ θπηηάξσλ 5 ml εηδηθνχ γηα ηελ ιχζε ησλ εξπζξψλ 

πξνβάηνπ δηαιχκαηνο ιχζεο. Σα θχηηαξα επσάδνληαη κε ην δηάιπκα ιχζεο γηα 10 

ιεπηά ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ θαη θπγνθεληξνχληαη γηα 7 ιεπηά ζηα 250 x g ζηνπο 

4ºC. Μεηά ην πέξαο ηεο θπγνθέληξεζεο αθνινπζνχλ δηαδνρηθά απφρπζε ηνπ 

ππεξθεηκέλνπ, αλαζχζηαζε ησλ θπηηάξσλ, πξνζζήθε 4 ml δηαιχκαηνο ιχζεο 

εξπζξψλ, επψαζε γηα 10 ιεπηά ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ θαη θπγνθέληξεζε γηα 7 

ιεπηά ζηα 250 x g ζηνπο 4ºC. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί απφξξηςε ηνπ ππεξθεηκέλνπ 
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θαη αλαζχζηαζε ησλ θπηηάξσλ. Πξνζηίζεληαη 3 ml δηαιχκαηνο ιχζεο, επψαζε γηα 10 

ιεπηά ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ θαη θπγνθέληξεζε ζηηο πξναλαθεξζείζεο ζπλζήθεο. 

Μεηά ην πέξαο ηεο ηειεπηαίαο θπγνθέληξεζεο, ηα θχηηαξα αλαδηαιχνληαη ζε 10 ml 

PBS θαη ειέγρνληαη κηθξνζθνπηθά σο πξνο ηελ θαζαξφηεηα, ηελ βησζηκφηεηα θαη ηνλ 

νιηθφ αξηζκφ ηνπο.  

2.1.5 Σερληθή απνκάθξπλζεο ηωλ κνλνθπηηάξωλ κε ηε ρξήζε L-

ιεπθίλ-κέζπι-εζηέξα (Leucine-methyl-ester). 

Η πξνζζήθε ηνπ L-Leucine-methyl-ester νδεγεί ζηε ξήμε ηνπ ιπζνζψκαηνο 

θαη ζπλεπψο ζηνλ επηιεθηηθφ ζάλαην ησλ αλζξσπίλσλ κνλνθπηηάξσλ, 

επηηπγράλνληαο έηζη ηελ θαζαξφηεηα ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ κεηά ηελ απνκφλσζε 

ηνπο .  

Πνξεία: 

Η πνξεία ηεο κεζφδνπ βαζίδεηαη ζηνπο (Thiele et al., 1983). πλνπηηθά, 5 x 

10
6
 θχηηαξα/ml ζξεπηηθνχ πιηθνχ- απνπζία FBS θαη γεληακηθίλεο- επσάδνληαη ζε 2.5 

mM L-ιεχθηλ-κέζπι-εζηέξα ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα 40 ιεπηά. ηε ζπλέρεηα ηα 

θχηηαξα θπγνθεληξνχληαη 3 θνξέο (250 x g ζηνπο 4ºC γηα 7 ιεπηά) θαη ην θπηηαξηθφ 

ίδεκα αλαδηαιχεηαη ζε 50ml ζξεπηηθνχ πιηθνχ -απνπζία FBS θαη γεληακηθίλεο-. ην 

ηέινο ησλ πιχζεσλ, ην θπηηαξηθφ ίδεκα αλαδηαιχεηαη ζε 10 ml ζξεπηηθνχ πιηθνχ 

παξνπζία FBS θαη γεληακηθίλεο, ηα θχηηαξα παξαηεξνχληαη κηθξνζθνπηθά θαη 

θαηακεηξνχληαη.  

2.1.6 Δηαρωξηζκόο ππνπιεζπζκνύ αλζξωπίλωλ κλεκνληθώλ Σ 

ιεκθνθπηηάξωλ κέζω ζηειώλ καγλεηηθνύ δηαρωξηζκνύ MACS 

Αξρή κεζφδνπ: 

Ο δηαρσξηζκφο ησλ κλεκνληθψλ (CD45RO+CD4+) απφ ηα αζψα (CD45RA+ 

CD4+) Σ ιεκθνθχηηαξα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ θηη απνκφλσζεο 

κλεκνληθψλ CD4
+
 Σ ιεκθνθπηηάξσλ, εκπνξηθά δηαζεζίκνπ απφ ηελ εηαηξεία 

Miltenyi Biotech. Η πνξεία ηεο κεζφδνπ βαζίδεηαη ζηελ αξλεηηθή επηινγή ησλ 

κλεκνληθψλ Σ θπηηάξσλ απφ ηνπο ππνινίπνπο ππνπιπζπζκνχο ηνπ πεξηθεξηθνχ 

αίκαηνο, νη νπνίνη επηιέγνληαη έκκεζα κε θνθηέηι κνλνθισληθψλ αληηζσκάησλ 

ζεκαζκέλσλ κε βηνηίλε (έλαληη ησλ CD8, CD14, CD16, CD19, CD36, CD45RA, 

CD56, CD123, TCRγ/δ θαη Glycophorin A - 1
ε
 ζήκαλζε) θαη ζηε ζπλέρεηα κε 

κνλνθισληθά αληηζψκαηα έλαληη ηεο βηνηίλεο ησλ πξψησλ αληηζσκάησλ ζεκαζκέλα 
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κε καγλεηηθά ζθαηξίδηα (anti-biotin - 2
ε
 ζήκαλζε). Σα θχηηαξα ηνπνζεηνχληαη ζε 

ζηήιεο  δηαρσξηζκνχ MACS (κέγεζνο LS) ζε καγλεηηθφ πεδίν (εηθφλα 2-3), κε 

απνηέιεζκα ηα θχηηαξα πνπ έρνπλ ζεκαλζεί κε ηα καγλεηηθά ζθαηξίδηα λα 

παξακέλνπλ ζηε ζηήιε ελψ ηα ππφινηπα λα πεξλνχλ ηε ζηήιε θαη λα εθιχνληαη 

(κλεκνληθά Σ ιεκθνθχηηαξα).  

Η θαζαξφηεηα ησλ θπηηαξηθψλ ππνπιπζζπζκψλ ειέγρεηαη πεξαηηέξσ κε 

θπηηαξνκεηξία ξνήο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιηθά θαη φξγαλα: 

 Πξνεηνηκαζία Γηαιχκαηνο MACS:  

 PBS pH 7.2 

 2 mM EDTA 

 0.5 % BSA 

 ηήιε LS καγλεηηθνχ δηαρσξηζκνχ MACS 

 Μαγλεηηθφο δηαρσξηζηήο MidiMACS 

Πνξεία: 

Εικόνα 2-3. Σχθματικι απεικόνιςθ του μαγνθτικοφ διαχωριςμοφ των Μνθμονικϊν Τ λεμφοκυττάρων με τθ 
χριςθ ςτθλϊν μαγνθτικοφ διαχωριςμοφ ςε μαγνθτικό διαχωριςτι MACS. 
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Σα θχηηαξα κεηξνχληαη, θπγνθεληξνχληαη ζηα 300 x g γηα 10 ιεπηά ζηνπο 4º 

C θαη 10
7
 θχηηαξα αλαζπζηήλνληαη ζε 40 κl παγσκέλνπ δηαιχκαηνο MACS. ηε 

ζπλέρεηα πξνζηίζεληαη 10 κl Biotin-Antibody Coctail θαη κεηά απφ θαιή αλαδηάιπζε 

κε πηπέηηα ηχπνπ Gilson θαη επψαζε ηνπο γηα 10 ιεπηά ζηνπο 4º C πξνζηίζεληαη 30 κl 

δηαιχκαηνο MACS θαη 20 κl Anti-Biotin Microbeads. Αθνινπζεί θαιή αλαδηάιπζε 

ηνπο κε πηπέηηα θαη πεξαηηέξσ επψαζε γηα 15 ιεπηά ζηνπο 4º C. Μεηά ην πέξαο ηεο 

επψαζεο πξνζηίζεληαη 1-2 ml δηαιχκαηνο MACS θαη θπγνθεληξνχληαη ζηα 300 x g 

γηα 10 ιεπηά ζηνπο 4º C. Σέινο ην ππεξθείκελν απνξξίπηεηαη πξνζεθηηθά κε πηπέηηα 

θαη ηα θχηηαξα αλαζπζηήλνληαη ζε 500 κl δηαιχκαηνο MACS. 

Αθνχ ε ζηήιε καγλεηηθνχ δηαρσξηζκνχ MACS ηνπνζεηεζεί ζηελ αληίζηνηρε 

ππνδνρή ηεο, μεπιέλεηαη κε 3 ml δηαιχκαηνο MACS. ηε ζπλέρεηα, πξνζηίζεληαη 

πξνζεθηηθά ηα θχηηαξα θαη ην έθινπζκα ζπιιέγεηαη ζε θηαιίδην ηχπνπ Falcon. Η 

ζηήιε μεπιέλεηαη κε 3 ml  δηαιχκαηνο MACS 3 αθφκα θνξέο θαη ηα θχηηαξα πνπ 

πεξλνχλ ηε ζηήιε ζπιιέγνληαη ζην ίδην θηαιίδην. Σέινο πξνζηίζεληαη ζηε ζηήιε 5 ml 

δηαιχκαηνο MACS, θαη κεηά απφ άζθεζε πίεζεο κε ην εηδηθφ έκβνιν ηεο ζηήιεο, ηα 

θχηηαξα ζπιιέγνληαη ζε λέν θηαιίδην ηχπνπ Falcon, θπγνθεληξνχληαη ζηα 300 x g γηα 

10 ιεπηά ζηνπο 4º C, αλαδηαιχνληαη ζε 2 ml PBS, ειέγρνληαη κηθξνζθνπηθά θαη 

κεηξνχληαη πξηλ ειεγρζεί ε θαζαξφηεηα ηνπο κε θπηηαξνκεηξία ξνήο. 

2.1.7 ήκαλζε θπηηάξωλ κε κνλνθιωληθά αληηζώκαηα γηα 

αλάιπζε κε Κπηηαξνκεηξία Ρνήο. 

Τιηθά θαη φξγαλα: 

 20 κl CD45RO-PE 

 20 κl CD45RA-PE 

 20 κl IgG-PE 

 20 κl CD3-FITC 

 20 κl IgG-FITC 

Πνξεία: 

Μεηά ηελ απνκφλσζε ηνπο κε Ficoll θαη ηνλ πεξαηηέξσ δηαρσξηζκφ ηνπο ζε 

ππνπιεζπζκνχο Σ θπηηάξσλ, ηα θχηηαξα πιέλνληαη 2 θνξέο ζε PBS, κειεηνχληαη 

κηθξνζθνπηθά ζε πιάθα NeuBaeur θαη κνηξάδνληαη ζε θηαιίδηα ηχπνπ Eppendrof έηζη 

ψζηε 1x 10
5
 - 1x 10

6
 θχηηαξα/100 κl PBS/ Eppendorf. Γηα θάζε δείγκα πξνο αλάιπζε 

πξνεηνηκάδνληαη 2 ζσιελάθηα αλάιπζεο. ην πξψην ζσιελάθη αλάιπζεο 

πξνζηίζεληαη 20 κl ηνπ αληηζψκαηνο πξνο κειέηε ζεκαζκέλνπ κε θινπνξεζετλε 
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(FITC) ή θπθνεξπζξίλε (PE) θαη ζην δεχηεξν ζσιελάθη 20 κl ηνπ αληηζηνίρνπ 

ηζνηππηθνχ καξηπξά ηνπ. Σα θχηηαξα πξνζηίζεληαη ζηα αληίζηνηρα ζσιελάξηα θαη 

επσάδνληαη είηε γηα έλα ηέηαξην ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ζην ζθνηάδη είηε γηα κηζή 

ψξα ζηνπο 4º C. Μεηά ην πέξαο ηεο επψαζεο, πξνζηίζεληαη 1 ml PBS/ζσιελάξην 

αλάιπζεο θαη αθνινπζεί θπγνθέληξεζε ζηνπο 4º C γηα 7 ιεπηά ζηα 1500 x g. Μεηά 

απφ απφρπζε ηνπ ππεξθεηκέλνπ, πξνζηίζεληαη 500 κl PBS/ζσιελάξην, ηα δείγκαηα 

ηνπνζεηνχληαη ζε πάγν θαη αθνινπζεί ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζην κεράλεκα 

θπηηαξνκεηξίαο ξνήο FACS εληφο δηαζηήκαηνο 1 ψξαο. 

2.2 ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΤΣΣΑΡΟΚΗΝΧΝ ΑΠΟ 

ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΑ Σ ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΑ  

2.2.1 Δηέγεξζε θπζηνινγηθώλ αλζξωπίλωλ Σ θπηηάξωλ 

Αξρή κεζφδνπ: 

Η κειέηε ησλ δηάθνξσλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζην κνλνπάηη 

ελεξγνπνίεζεο πνπ ειέγρεηαη απφ ην αζβέζηην έγηλαλ ζηα ζηάδηα πνπ έπνληαη ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ηεο θαικνδνπιίλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κειεηήζεθε ν ξφινο ησλ 

ελδχκσλ θαιζηλεπξίλε θαη CaM-Kinase II ζηελ παξαγσγή ηεο IL-10.κε ηε ρξήζε 

εηδηθψλ αλαζηνιέσλ ησλ παξαπάλσ ελδχκσλ,θπθινζπνξίλε Α (Borel et al.,1976) θαη 

ΚΝ-62(Tokumitsu et al.,1990), αληίζηνηρα. 

 Ο ηξφπνο δηέγεξζεο ησλ θπηηάξσλ είλαη θνηλφο ηφζν γηα ηα θπζηνινγηθά 

θχηηαξα φζν θαη γηα ηα θχηηαξα ησλ ιεκθνθπηηαξηθψλ ζεηξψλ θαη επηηπγράλεηαη είηε 

κε ηε ρξήζε ζπλδπαζκνχ αθηλεηνπνηεκέλνπ κνλνθισληθνχ αληηζψκαηνο έλαληη ηνπ 

Σ-θπηηαξηθνχ ππνδνρέα (anti-CD3) (CALTAG) θαη κνλνθισληθνχ αληηζψκαηνο 

έλαληη ηνπ ζπλδηεγεξηηθνχ κνξίνπ CD28 (anti-CD28) (CALTAG),  είηε ηνλ 

ζπλδπαζκφ Ινλνκπθίλεο (Ionomycin) θαη θνξβνιηθνχ εζηέξα PMA (Phorbol 12-

Myristate 13-Acetate) ) (SIGMA), πνπ απνηειεί κέζνδν θαξκαθεπηηθήο δηέγεξζεο 

θαηά ηελ νπνία παξαθάκπηεηαη ν ππνδνρέαο αληηγφλνπ (TCR) ηνπ Σ-ιεκθνθπηηάξνπ. 

Πνξεία: 

Αθνχ ειεγρζνχλ κηθξνζθνπηθά κε ρξσζηηθή θπαλνχ ηνπ ηξππαλίνπ 0,05 % θαη 

κεηξεζνχλ, 1-10 x 10
6
 θχηηαξα / ml ζξεπηηθνχ πιηθνχ RPMI 1640 παξνπζία 10 % 

FBS θαη 40 κg/ml γεληακηθίλεο κνηξάδνληαη αλάινγα κε ην πιάλν ηνπ πεηξάκαηνο ζε 

πνιππξνππιεληθέο πιάθεο επψαζεο 24 ζέζεσλ ε θηαιίδηα ηχπνπ falcon θαη 

δηεγείξνληαη γηα κηζή ψξα κε CsA(100ng/ml) SANTOZ ή κε KN-62(0,01mM) 
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MERCKζε θιίβαλν δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. ηε ζπλέρεηα ηα θχηηαξα δηεγείξνληαη 

πεξαηηέξσ κε ηνλ ζπλδπαζκφ 1 κg/ml Ινλνκπθίλε ζπλ 2.5 ng/ml PMA, ή κε 

ζπλδπαζκφ 0,6 κg/ml αθηλεηνπνηεκέλνπ anti-CD3 θαη 0,6 κg/ml δηαιπηνχ anti-CD28, 

ή κε 2 κg/ml αθηλεηνπνηεκέλνπ anti-CD3 κφλν, γηα ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ 16 - 48 

ψξεο αλαιφγσο ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία. 

Μεηά ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ επψαζεο, νη θαιιηέξγεηεο ζπιιέγνληαη θαη 

θπγνθεληξνχληαη ζηα 250 x g, γηα 10 ιεπηά, ζηνπο 4º C. ην ηέινο ηεο 

θπγνθέληξεζεο, ηo ππεξθείκελν θάζε θαιιηέξγεηαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε 

ησλ επηπέδσλ ησλ θπηηαξνθηλψλ, ελψ ην ίδεκα ησλ θπηηάξσλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

απνκφλσζε λνπθιετληθψλ νμέσλ θαη πξσηετληθψλ εθρπιηζκάησλ.  

2.2.1.1 Ακινητοποίηςη μονοκλωνικογ αντιςώματοσ του Τ 

κυτταρικογ υποδοχέα ςε φρεάτια επώαςησ. 

Η αθηλεηνπνίεζε ηνπ  anti-CD3 αληηζψκαηνο ζηελ επηθάλεηα ησλ θξεαηίσλ ηεο 

πιάθαο επψαζεο, πξαγκαηνπνηείηαη κε πξνζζήθε ηεο επηζπκεηήο ζπγθέληξσζεο ηνπ 

κνλνθισληθνχ αληηζψκαηνο αξαησκέλνπ ζε ζξεπηηθφ πιηθφ RPMI 1640 απνπζία FBS 

θαη γεληακηθίλεο θαη επψαζε ηεο πιάθαο επψαζεο γηα 1 ψξα ζηνπο 4
o 

C). Μεηά ην 

πέξαο ηεο επψαζεο, ην ζξεπηηθφ πιηθφ απνκαθξχλεηαη απφ ηα θξεάηηα κε πηπέηηα θαη 

πξνζηίζεηαη ζξεπηηθφ πιηθφ κε FBS θαη γεληακπθίλε, ν επηζπκεηφο αξηζκφο Σ 

ιεκθνθπηηάξσλ αλά θξεάηην επψαζεο θαη νη αλαζηνιείο ή νη δηεγέξηεο αλαιφγσο ηεο 

πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο (Geppert et al., 1986).   

2.2.1. 2 Διέγερςη Τ λεμφοκυττάρων παρουςία rhIL-2 

ηα πεηξάκαηα φπνπ ειέγρζεθε ε ζπκβνιή ηεο IL-2 ζηελ ξχζκηζε ηεο IL-10 

αθνινπζήζεθαλ νη παξαπάλσ πεξηγξαθείζεο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο δηέγεξζεο, κε 

πξνζζήθε 20, 40 ή 60κg/ml (ng/κl) αλζξψπηλεο αλαζπλδπαζκέλεο human IL-2, 

εκπνξηθά δηαζέζηκεο απφ ηελ εηαηξεία R&D SYSTEMS. 

2.2.2 Πξνζδηνξηζκόο επηπέδωλ θπηηαξνθηλώλ (Ιληεξιεπθίλεο-10, 

Ιληεξιεπθίλεο-2 θαη Ιληεξιεπθίλεο-4) ζε ππεξθείκελα θπζηνινγηθώλ Σ 

ιεκθνθπηηάξωλ ή Σ ιεκθνθπηηαξηθώλ ζεηξώλ. 

Αξρή κεζφδνπ: 

Δηδηθφ κνλνθισληθφ αληίζσκα έλαληη ηεο Ιληεξιεπθίλεο-10 (ή ηεο 

Ιληεξιεπθίλεο-2, ή ηεο Ιληεξιεπθίλεο-4) έρεη αθηλεηνπνηεζεί ζε πνιπζηπξεληθή 

κηθξνπιάθα επψαζεο. Σα πξφηππα δηαιχκαηα IL-10 (ή IL-2, ή IL-4) θαη ηα δείγκαηα 
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πξνο αλίρλεπζε πξνζηίζεληαη ζηελ πιάθα θαη, θαηά ηελ επψαζε ηνπο, ηπρφλ πξσηεΐλε 

IL-10 (ή IL-2, ή IL-4) δεζκεχεηαη εηδηθά ζην αθηλεηνπνηεκέλν ζηελ πιάθα αληίζσκα. 

Ύζηεξα απφ ζπλερείο πιχζεηο, γηα ηελ απνκάθξπλζε πεξίζζεηαο κε ζπλδεδεκέλεο 

πξσηεΐλεο, δεχηεξν κνλνθισληθφ αληίζσκα έλαληη ηεο IL-10 (ή IL-2, ή IL-4)  

ζπλδεδεκέλν κε εηδηθφ έλδπκν ππεξνμεηδάζεο ηεο αγξηνξαπαλίδαο πξνζηίζεηαη  ζηελ 

πιάθα θαη επσάδεηαη γηα 1 ψξα ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, επηηξέπνληαο ηε 

δεκηνπξγία ελφο ζάληνπηηο πνπ απνηειείηαη απφ ην πξψην αληίζσκα-ηληεξιεπθίλε-10 

(ή IL-2, ή IL-4)-δεχηεξν αληίζσκα-ππεξνμεηδάζε ηεο αγξηνξαπαλίδαο (εηθφλα 2-4). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα, θαηάιιειν ππφζηξσκα γηα ην έλδπκν πξνζηίζεηαη ζηελ πιάθα 

κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ρξψκαηνο αλάινγνπ ηνπ πνζνχ πξσηεΐλεο IL-10 (ή IL-

2, ή IL-4) πνπ έρεη πξνζηεζεί αξρηθά. Η δεκηνπξγία ρξψκαηνο ηεξκαηίδεηαη κε ηελ 

πξνζζήθε δηαιχκαηνο H2O2 θαη ε έληαζε ηεο νπηηθήο απνξξφθεζεο κεηξάηαη ζε 

θαζκαηνζθφπην ζε κήθνο θχκαηνο 490 nm. Η ζπγθέληξσζε ηεο πξσηεΐλεο ηεο 

ηληεξειεπθίλεο-10 (ή IL-2, ή IL-4) αλά δείγκα ππνινγίδεηαη απφ ηελ θακπχιε 

αλαθνξάο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ηηκέο νπηηθήο απνξξφθεζεο ησλ πξφηππσλ 

δηαιπκάησλ έλαληη ησλ ζπγθεληξψζεσλ ηνπο.  

Πνξεία: 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ επηπέδσλ Ιληεξιεπθίλεο-10 (IL-10) ή Ιληεξιεπθίλεο-2 

(IL-2) ή Ιληεξιεπθίλεο-4 (IL-4) ζηα ππεξθείκελα θπηηαξνθαιιηεξγεηψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε έηνηκν θηη ηεο Αλνζνελδπκαηηθήο Μεζφδνπ (ELISA) ηεο 

εηαηξείαο BIOSOURCE. Η πνξεία βαζίδεηαη ζηηο νδεγίεο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο 

εηαηξείαο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην εηδηθφ έλζεην θπιιάδην πνπ ζπλνδεχεη ην πξντφλ. 

Εικόνα 2-4. Σχθματικι 
απεικόνιςθ τθσ αρχισ τθσ 
Ανοςοενηυματικισ 
Μεκόδου (ELISA). 
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2.3 ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΔΣΑ-ΜΔΣΑΓΡΑΦΗΚΖ 

ΡΤΘΜΗΖ ΣΖ IL-10 ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΑΛΗΝΔΤΡΗΝΖ ΚΑΗ ΣΖΝ 

CaM KinaseΗΗ Δ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΑ Σ 

ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΑ  

2.3.1 Απνκόλωζε νιηθνύ RNA από θπζηνινγηθά αλζξώπηλα Σ 

ιεκθνθύηηαξα  

Αξρή κεζφδνπ: 

Οιηθφ RNA απφ Σ ιεκθνθχηηαξα απνκνλψζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ δηαιχκαηνο 

Σξηδφιεο, αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηεο παξαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο πνπ ζπλνδεχνπλ 

ην πξντφλ.  

H TRIZOL είλαη έλα κνλνθαζηθφ δηάιπκα θαηλφιεο θαη ηζνζεηνθπαληθήο 

γνπαληδίλεο, γηα ηελ απνκφλσζε νιηθνχ RNA απφ θχηηαξα θαη ηζηνχο, θαη απνηειεί 

κηα βειηησκέλε κνξθή ηεο κεζφδνπ απνκνλψζεσο RNA ησλ Chomczynski θαη 

Sacchi (Chomczynski et al., 1987). Καηά ηελ νκνγελνπνίεζε ησλ δεηγκάησλ θαη ηε 

ιχζε ηνπο ε TRIZOL δηαηεξεί ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ RNA, ελψ  δηαζπά ηηο κεκβξάλεο 

ησλ θπηηάξσλ θαη ην εζσηεξηθφ ηνπο. Η πξνζζήθε ρισξνθνξκίνπ θαη ε αθφινπζε 

θπγνθέληξεζε δηαρσξίδεη ηα δείγκαηα ζε δπν δηαθνξεηηθέο θάζεηο, κηα αλφξγαλε θαη 

κηα νξγαληθή. Σν RNA παξακέλεη ζηελ αλφξγαλε θάζε θαη ζπιιέγεηαη κεηά απφ 

πξνζζήθε ηζνπξνππιηθήο αιθνφιεο, 75% αηζαλφιεο θαη αλαδηάιπζε ηνπ ηδήκαηνο ζε 

TE δηάιπκα. 

Τιηθά θαη φξγαλα: 

 Γηάιπκα TRIZOL (Invitrogen) 

 Απνζηεηξσκέλα θηαιίδηα ηχπνπ Eppendorf 1.5 ml,  

 Φπρφκελε θπγφθεληξνο ηχπνπ SORVAL γηα Eppendorf 

 Θξεπηηθφ πιηθφ RPMI 1640 + 10% FCS + 40κg/ml γεληακηθίλεο 

 πηπέηηεο Gilson θαη tips 

 H2O ειεχζεξνπ RNAζψλ 

 Υισξνθφξκην 

 Ιζνπξνππιηθή Αιθνφιε 

 75% Αηζπιηθή Αιθνφιε ζε (DEPC-treated H2O) 
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Πνξεία: 

 ε θξέζθν ίδεκα 5-10 x 10
6
  θπηηάξσλ πξνζηίζεληαη 700 κl TRIZOL 

θαη ην ίδεκα αλαδηαιχεηαη θαιά κε ζχξηγγα.  Σα θχηηαξα κε ην δηάιπκα 

κεηαθέξνληαη ζε λέα θηαιίδηα ηχπνπ eppendorf θαη επσάδνληαη ζε ζεξκνθξαζία 

δσκαηίνπ γηα 5 ιεπηά.. Μεηά ην πέξαο ηεο επψαζεο πξνζηίζεληαη 140 κl 

Υισξνθνξκίνπ θαη αθνινπζεί θαιή αλαδηάιπζε κε δπλαηή αλαθίλεζε ησλ θηαιηδίσλ 

γηα 15 sec. Σα θηαιίδηα επσάδνληαη γηα 2-3 ιεπηά ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ θαη 

θπγνθεληξνχληαη ζηα 12000 g θαη ζε 4°C γηα 15 ιεπηά. Μεηά ηε θπγνθέληξεζε 

κεηαθέξεηαη φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξε πνζφηεηα ηεο πδάηηλεο θάζεο ζε λέα 

θηαιίδηα ηχπνπ eppendorf θαη πξνζηίζεληαη 350 κl Ιζνπξνππιηθήο Αιθνφιεο. 

Αθνινπζεί θαιή αλάκεημε, ηα δείγκαηα επσάδνληαη γηα 10 ιεπηά ζε ζεξκνθξαζία 

δσκαηίνπ θαη θαηφπηλ θπγνθεληξνχληαη ζηα 12000 g, ζηνπο 4°C γηα 10 ιεπηά. Μεηά 

ηε θπγνθέληξεζε ην ππεξθείκελν απνξξίπηεηαη, πξνζηίζεληαη 700 κl 75% ν/ν 

Αηζπιηθήο Αιθνφιεο ζην ίδεκα θαη κεηά απφ θαιή αλαδηάιπζε ηα δείγκαηα 

επαλαθπγνθεληξνχληαη  ζηα 7500 g, ζηνπο 4°C γηα 5 ιεπηά. Σν ππεξθείκελν 

απνξξίπηεηαη θαη ην ίδεκα απνμεξαίλεηαη ζηνλ αέξα πξνηνχ αλαζπζηαζεί ζε 30 κl 

δηαιχκαηνο TE ειεχζεξνπ RNAζψλ. 

2.3.2 Έιεγρνο πνηόηεηαο λνπθιεϊληθώλ νμέωλ κε ειεθηξνθόξεζε 

ζε πεθηή αγαξόδεο 

Αξρή κεζφδνπ: 

Η αλάιπζε γίλεηαη κε ειεθηξνθφξεζε ζε πεθηή αγαξφδεο θαη ζηεξίδεηαη ζην 

αξλεηηθφ θνξηίν θαη ην κέγεζνο ησλ κνξίσλ ηνπ DNA/RNA. Ο δηαρσξηζκφο ησλ 

ηκεκάησλ γίλεηαη βάζε ηνπ κνξηαθνχ ηνπο βάξνπο, θαζψο ε θηλεηηθφηεηα ηνπο ζηελ 

πεθηή είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε ηνπ ινγάξηζκνπ ηνπ κεγέζνπο ηνπο. Η 

πεξηεθηηθφηεηα ηεο πεθηήο ζε αγαξφδε εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ησλ κνξίσλ πνπ 

πξφθεηηαη λα αλαιπζνχλ θαη ζπλήζσο θπκαίλεηαη απφ 0,6-2% β./θ.ν. Η αλίρλεπζε ησλ 

κνξίσλ είλαη δπλαηή κε ηελ πξνζζήθε βξσκηνχρνπ εζίδηνπ ην νπνίν παξεκβάιιεηαη 

αλάκεζα ζηα δεχγε βάζεσλ ησλ λνπθιετληθψλ κνξίσλ θαη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

θζνξίδεη φηαλ εθηεζεί ζην ππεξηψδεο θσο.  

Πνξεία: 

Παξαζθεπάδεηαη πεθηή αγαξφδεο πνπ πεξηέρεη ηειηθή ζπγθέληξσζε 1% 

αγαξφδεο ζε 1 x ξπζκηζηηθφ δηάιπκα ειεθηξνθφξεζεο TBE. Η πεθηή ηνπνζεηείηαη 

ζηε ζπζθεπή κε ην δηάιπκα ειεθηξνθφξεζεο ψζηε κφιηο λα θαιχπηεηαη. ηα 
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δείγκαηα ηνπ RNA πξνζηίζεηαη αληίζηνηρα φγθνο ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο θφξησζεο 

ηεο πεθηήο (gel loading buffer) πνπ πεξηέρεη 50% γιπθεξφιε, 1mM EDTA, 6.25% 

θπαλφ ηεο βξσκνθαηλφιεο θαη 0.25% θπαλφ ηνπ μπιελίνπ. Σειηθά ηνπνζεηνχληαη ζηα 

θξεάηηα ηεο πεθηήο θαη απνδηαηάζζνληαη κε ειεθηξνθφξεζε γηα 1 ψξα ζε ζηαζεξή 

δηαθνξά δπλακηθνχ 120 Volt. 

Μεηά ην πέξαο ηεο ειεθηξνθφξεζεο ην πήθησκα ηνπνζεηείηαη ζε εηδηθή 

ζπζθεπή κε ιάκπα U.V. θαη θάκεξα ζπλδεδεκέλε κε ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή φπνπ 

θαη απνηππψλεηαη ε εηθφλα ηνπ RNA φπσο έρεη ειεθηξνθνξεζεί. RNA ηνπ νπνίνπ 

έρνπλ δηαρσξηζηεί νη 2 ππνκνλάδεο 28S θαη 18S ρσξίο θακία άιιε έλδεημε άιιεο 

δψλεο ζηελ ειεθηξνθφξεζε θαη ρσξίο πξφζκημε κε DNA ζεσξείηαη πςειήο 

θαζαξφηεηαο θαη πνηφηεηαο λνπθιετθφ νμχ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ. 

2.3.3.Πξνζδηνξηζκόο επηπέδωλ παξαγωγήο mRNA εηδηθνύ γηα 

ηελ Ιληεξιεπθίλε-10 από θπζηνινγηθά αλζξώπηλα Σ ιεκθνθύηηαξα  

Η επίδξαζε ησλ ελδχκσλ θαιζηλεπξίλε θαη CaM Kinase II ζηελ παξαγσγή 

mRNA γηα ηελ IL-10 ζε θπζηνινγηθά αλζξψπηλα Σ-ιεκθνθχηηαξα ειέγρζεθε κε ηε 

ρξήζε αιπζηδσηήο αληίδξαζεο πνιπκεξάζεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (Real Time-PCR). 

Η αιπζηδσηή αληίδξαζε πνιπκεξάζεο (PCR – polymerase chain reaction) 

είλαη κία ηερληθή γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ζπγθεθξηκέλεο αιιεινπρίαο DNA. Μηα 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ γνληδηψκαηνο κπνξεί λα πνιιαπιαζηαζηεί κέρξη θαη 

δηζεθαηνκκχξηα θνξέο, δεδνκέλνπ φηη είλαη γλσζηή ε αιιεινπρία ηεο, ε νπνία είλαη 

απαξαίηεηε γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ ζπλζεηηθψλ DNA νιηγνλνπθιενηηδίσλ ην θαζέλα 

ζπκπιεξσκαηηθφ κε κία απφ ηηο αιπζίδεο ηνπ δίθισλνπ DNA. Σα νιηγνλνπθιενηίδηα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο εθθηλεηέο πξέπεη λα δεζκεχνληαη ζε αιιεινπρίεο πνπ 

εληνπίδνληαη ζηα αληίζεηα άθξα ηεο DNA αιιεινπρίαο πνπ πξφθεηηαη λα εληζρπζεί. 

Έλαο πιήξεο θχθινο κηαο PCR αληίδξαζεο πεξηιακβάλεη ηξία ζηάδηα:  

1) Απνδηάηαμε ηνπ DNA (denaturation), πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζεξκνθξαζίεο 

κεγαιχηεξεο ησλ  90° C.   

2) Πξφζδεζε ησλ εθθηλεηψλ ζην DNA (annealing), φπνπ νη εθθηλεηέο ζε 

πεξίζζεηα πξνζδέλνληαη κε πβξηδηζκφ ζηηο ζπκπιεξσκαηηθέο αιιεινπρίεο ηνπ 

DNA κε ςχμε ηνπ δείγκαηνο ζηνπο 50 – 60° C.  

3) Δπηκήθπλζε ησλ εθθηλεηψλ (extension) απφ κία ζεξκνάληνρε πνιπκεξάζε, 

παξνπζία ησλ ηεζζάξσλ λνπθιενηηδίσλ, κε επψαζε ζηνπο 72° C. 

http://el.wikipedia.org/wiki/DNA
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ε θάζε θχθιν, ν νπνίνο επαλαιακβάλεηαη ζπλνιηθά 30-40 θνξέο, ε πνζφηεηα 

ηνπ DNA δηπιαζηάδεηαη.  

Η PCR ηερλνινγία έρεη ηε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο θαη ελφο κφλν DNA κνξίνπ 

ζε έλα κείγκα. Μηθξνπνζφηεηεο RNA κπνξνχλ επίζεο λα αλαιπζνχλ κε ηνλ ίδην 

ηξφπν, κεηά ηε κεηαγξαθή ηνπο ζε DNA απφ ηελ αλάζηξνθε ηξαλζθξηπηάζε (RT-

PCR – reverse transcription PCR). 

2.3.3.1 Αλυςιδωτή αντίδραςη πολυμεράςησ αντίςτροφησ 

μεταγραφήσ (RT-PCR – Reverse Transcription Polymerase chain reaction) 

Αξρή κεζφδνπ: 

Η κεηαηξνπή ηνπ απνκνλσκέλνπ νιηθνχ RNA ζε cDNA πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ηε ρξήζε ηεο αληίζηξνθεο κεηαγξαθάζεο (reverse transcriptase). Σν έλδπκν απηφ 

ρξεζηκνπνηεί RNA σο κήηξα γηα λα ζπλζέζεη έλα θιψλν cDNA, παξνπζία 

ζπλζεηηθψλ νιηγνλνπθιενηηδίσλ dT πνπ απνηεινχλ ηνπο εθθηλεηέο  ηεο αληίζηξνθεο 

κεηαγξαθήο. 

Η αληίζηξνθε κεηαγξαθάζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο αληηδξάζεηο 

αληίζηξνθεο κεηαγξαθήο είλαη εκπνξηθά δηαζέζηκε απφ ηελ εηαηξεία Invitrogen. Η 

πνξεία ηεο αιπζηδσηήο αληίδξαζεο αληίζηξνθεο κεηαγξαθήο είλαη βαζηζκέλε ζην 

έλζεην θπιιάδην ηεο εηαηξείαο πνπ ζπλνδεχεη ην πξντφλ. 

Τιηθά θαη φξγαλα: 

 2 κg νιηθνχ RNA  

 1 κl DNTPs (10 mM) 

 1 κl oligoDTs  

 4 κl First Strand Buffer (5x) 

 2 κl DTT (0.1 M) 

 1 κl SSIIRT 

 απνζηεηξσκέλν ddH2O 

 ζσιελάξηα γηα PCR ρσξεηηθφηεηαο 0.2 ml 

 κεράλεκα PCR 

Πνξεία: 

Γηα ηελ θάζε αληίδξαζε πξνζηίζεληαη θαη αλακηγλχνληαη ζε έλα 

απνζηεηξσκέλν ζσιελάξην γηα PCR ρσξεηηθφηεηαο 0,2 ml ηα εμήο, αθνχ αλαδεπηνχλ 

θαη θπγνθεληξεζνχλ ζχληνκα: 
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 Πίνακαρ 1. 

               
Σςγκενηπώζειρ 

 
Υλικά 

Σςγκένηπωζη 
διαλςμάηων stock 

Ποζόηηηα (μl) ανά 
20 μl ανηίδπαζηρ 

Ολικό RNA 2 μg x μl 
μείγμα dNTPs 10 mM 1 μl 
μείγμα ολιγο-

dTs (15) 
20 μg 1 μl 

αποζηειπωμέν
ο ddH2O 

 Έως 12 μl 

 

Οη αληηδξάζεηο ηνπνζεηνχληαη ζηνλ ζεξκηθφ αλαθπθισηή φπνπ επσάδνληαη 

ζηνπο 65º C γηα 5 ιεπηά θαη κεηαθέξνληαη ζε πάγν. ε θάζε αληίδξαζε πξνζηίζεληαη:  

Πίνακαρ 2. 

 

ηε ζπλέρεηα νη αληηδξάζεηο ηνπνζεηνχληαη ζηνλ ζεξκηθφ αλαθπθισηή, 

επσάδνληαη ζηνπο 42º C γηα 2 ιεπηά, κεηαθέξνληαη ζε πάγν θαη ζε θάζε αληίδξαζε 

πξνζηίζεληαη: 

Πίνακαρ 3. 

Σςγκενηπώζειρ 
 
Υλικά 

Σςγκένηπωζη 
διαλςμάηων stock 

Ποζόηηηα (μl) ανά 
20 μl ανηίδπαζηρ 

SuperScript II 
RT 

200 U/μl  1 μl 

 

Οη αληηδξάζεηο ηνπνζεηνχληαη ζηνλ ζεξκηθφ θπθινπνηεηή φπνπ επσάδνληαη 

αξρηθά ζηνπο 42º C γηα 50 ιεπηά θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνπο 70º C γηα 15 ιεπηά γηα λα 

αδξαλνπνηεζεί ην έλδπκν θαη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία. 

Σν cDNA απνηειεί ηε κήηξα γηα φιεο ηηο αληηδξάζεηο αιπζηδσηήο αληίδξαζεο 

πνιπκεξάζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Σςγκενηπώζειρ 
 
Υλικά 

Σςγκένηπωζη 
διαλςμάηων stock 

Ποζόηηηα (μl) ανά 
20 μl ανηίδπαζηρ 

First Strand 
Buffer 

5 x  4 μl 

DTTs 0.1 M 2 μl 
αποζηειπωμένο 

ddH2O 
 1 μl 
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2.3.3.2 Αλυςιδωτή αντίδραςη πολυμεράςησ πραγματικογ χρβνου 

(Real Time PCR) 

Η ηερληθή ηεο RT-PCR βαζίδεηαη ζηε ηερληθή ηεο ζπκβαηηθήο PCR, κε ηε 

δηαθνξά φηη ζηελ ζπκβαηηθή PCR ηα απνηειέζκαηα ζπιιέγνληαη κε αλάιπζε ηνπ 

ηειηθνχ πξντφληνο κεηά απφ δηαρσξηζκφ ζε πήθησκα αγαξφδεο, ελψ ζηελ RT-PCR ε 

δηαδηθαζία εληζρχζεσο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαηαγξάθεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κε 

ηε ρξήζε ηερληθψλ θζνξηζκνχ (Peters et al., 2004). Με ηνλ ηξφπν απηφ 

πνζνηηθνπνηείηαη ξεαιηζηηθά ην πνζφλ ηνπ λνπθιετληθνχ νμένο. 

Σν εηδηθφ κεράλεκα (Real Time PCR) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηεμαγσγή 

ησλ πεηξακάησλ είλαη ην Rotor-Gene RG-3000 ηεο εηαηξείαο CORBETT Research.  

Σν κεράλεκα απηφ απνηειείηαη απφ έλα ζεξκηθφ θπθινπνηεηή, έλα θζνξηφκεηξν γηα 

ηελ αλίρλεπζε ηνπ θζνξηζκνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θάζεο ησλ θχθισλ θαη έλαλ 

ππνινγηζηή πνπ ζπγθεληξψλεη ηα δεδνκέλα θζνξηζκνχ, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηελ 

νζφλε κε ηε κνξθή γξαθεκάησλ κέζσ εηδηθνχ ινγηζκηθνχ (Rotor gene, έθδνζε 6 γηα 

Windows). 

Αξρή κεζφδνπ:  

H παξαγσγή mRNA γηα ηελ IL-10 ζε θπζηνινγηθά αλζξψπηλα Σ-

ιεκθνθχηηαξα πξαγκαηνπνηείηαη κε πξνηππσκέλν θηη ηεο αιπζηδσηήο αληίδξαζεο 

πνιπκεξάζεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ηεο εηαηξείαο Maxim Biotech Inc. Η πνξεία 

βαζίδεηαη ζηηο νδεγίεο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην έλζεην 

θπιιάδην πνπ ζπλνδεχεη ην πξντφλ.  

Πνξεία: 

πλνπηηθά, γηα θάζε δείγκα πξαγκαηνπνηνχληαη δχν αληηδξάζεηο. Η πξψηε 

παξνπζία εηδηθψλ εθθηλεηψλ γηα ηελ IL-10 θαη ε δεχηεξε κε εηδηθνχο εθθηλεηέο γηα ην 

γνλίδην ειέγρνπ 18S. Κάζε αληίδξαζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηα εηδηθά γηα RT-PCR 

θηαιίδηα, ρσξεηηθφηεηαο 0.1 ml. Σα αληηδξαζηήξηα αλαθηλνχληαη, θπγνθεληξνχληαη 

ζχληνκα θαη πξνζηίζεληαη ζην θηαιίδην, σο αθνινχζσο:  
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Πίνακαρ 4. 

Σςγκενηπώζειρ 
 
Υλικά 

Σςγκένηπωζη 
διαλςμάηων stock 

Ποζόηηηα (μl) ανά 
25 μl ανηίδπαζηρ 

πςθμιζηικό διάλςμα ηηρ 
RT-PCR  

2x 12.5 μl 

probes 10x 2.5 μl 
Εκκινηηέρ 10x 2.5 μl 

Taq DNA πολςμεπάζη 5 U/μl 0.25 μl 
cDNA (0.01)-

0.1μg)  2.5 μl 

αποζηειπωμένο ddH2O  4.75 μl 

 

Οη εθθηλεηέο είλαη εκπνξηθά δηαζέζηκνη απφ ηελ Maxim Biotech Inc. Σα 

πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αληηδξάζεηο ζπγθεληξψλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

 

 

Πίνακαρ 5. 

P
CR 

πποϊόν 

Α
πιθμόρ 
κύκλων 

Απ
οδιάηαξη 

Υβ
πιδιζμόρ 

Επι
μήκςνζη 

ηελ
ική 

επιμήκςνζη 

I
L-10 

4
5 

95º
C  

10 
sec 

60º
C  

30 
sec 

72º
C 

30 
sec 

72º
C  

10 
min 

I
L-4 

4
5 

95º
C  

10 
sec 

60º
C  

30 
sec 

72º
C 

30 
sec 

72º
C  

10 
min 

1
8S 

4
5 

95º
C  

10 
sec 

60º
C  

30 
sec 

72º
C 

30 
sec 

72º
C  

10 
min 

 

Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε εηδηθνχ 

ινγηζκηθνχ ηνπ κεραλήκαηνο ηεο RT-PCR. 
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2.4 ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΜΔΣΑΓΡΑΦΗΚΖ ΡΤΘΜΗΖ  

2.4.1In vivo έιεγρνο ελεξγόηεηαο κεηαγξαθηθώλ παξαγόληωλ θαη 

ππνθηλεηώλ 

2.4.1.1Μεταςχηματιςμβσ ςτελέχουσ E.coli με αναςυνδυαςμένο 

πλαςμίδιο (transformation) 

Αξρή Μεζφδνπ: 

Σα πεξηζζφηεξα είδε βαθηεξίσλ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ππφ θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

λα πξνζιακβάλνπλ θαη λα ελζσκαηψλνπλ DNA κφξηα, ηδηαίηεξα φηαλ ην DNA είλαη 

πιαζκηδηαθφ, απφ ην ζξεπηηθφ πιηθφ ζην νπνίν θαιιηεξγνχληαη. Γηα ηελ παξαιαβή 

κεγάισλ πνζνηήησλ ησλ αλαζπλδπαζκέλσλ πιαζκηδίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

κεηαζρεκαηηζκφο βαθηεξίσλ E.coli ησλ ζηειερψλ DH5α (competent cells), ηα νπνία 

είλαη εκπνξηθά δηαζέζηκα απφ ηελ εηαηξεία Promega. Η επεμεξγαζία ησλ 

βαθηεξηαθψλ ζηειερψλ ηνπ E.coli ψζηε λα θαηαζηνχλ επηδεθηηθά ζε κεηαζρεκαηηζκφ 

έγηλε ζχκθσλα κε ηε κέζνδν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ζπλνδεπηηθφ έλζεην ηνπ θηη. 

Πνξεία: 

Έλα θηαιίδην επηδεθηηθψλ θπηηάξσλ DH5α (20κl competent cells), 

απνςχρεηαη ζε παγφινπηξν θαη πξνζηίζεληαη 10-50ng DNA (αλαζπλδπαζκέλνπ 

πιαζκηδίνπ). Αθνινπζεί επψαζε ζηνλ πάγν γηα 30 ιεπηά, κεηαθνξά γηα 2 ιεπηά ζε 

ζεξκνθξαζία 42
ν
C θαη επψαζε γηα 2 ιεπηά ζηνλ πάγν. ηα θχηηαξα πξνζηίζεληαη 1 

ml ζξεπηηθνχ κέζνπ SOC ή L-Broth ζε ζηείξεο ζπλζήθεο θαη επσάδνληαη γηα 1-2 

ψξεο ζηνπο 37
ν
C γηα ηελ έθθξαζε ηνπ γνληδίνπ πνπ πξνζδίδεη αλζεθηηθφηεηα ζην 

αληηβηνηηθφ. ηε ζπλέρεηα θπγνθεληξνχληαη ζηα 1200 x g γηα 5 ιεπηά θαη ην ίδεκα 

ησλ κεηαζρεκαηηζκέλσλ θπηηάξσλ θαη ηεο θαιιηέξγεηά ηνπο επηζηξψλεηαη ζε ηξπβιίν 

κε L-broth θαη 1.5 % άγαξ παξνπζία αληηβηνηηθνχ, πνπ απνηειεί ηε βάζε επηινγήο 

ηνπ βαθηεξίνπ πνπ θέξεη ην πιαζκηδηαθφ DNA, θαη επσάδνληαη γηα 16 ψξεο ζηνπο 

37
ν 
C.  

2.4.1.2Καλλιέργεια/Πολλαπλαςιαςμβσ μεταςχηματιςμένων 

κυττάρων 

Απφ ην ηξπβιίν απνκνλψλνληαη 1 απνηθία θαη εκβνιηάδεηαη αξρηθά ζε 5ml LB 

ζξεπηηθνχ πιηθνχ παξνπζία αληηβηνηηθνχ ην νπνίν απνηειεί ηε βάζε επηινγήο ηνπ 

βαθηεξίνπ πνπ θέξεη ην πιαζκηδηαθφ DNA. Αθνινπζεί επψαζε γηα 8 ψξεο ζηνπο 37
o 

C ζε αλαθηλνχκελν επσαζηήξα θαη εκβνιηαζκφο 1 ml απφ ηελ 8-σξε θαιιηέξγεηα ζε 
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250 ml L-broth πάιη παξνπζία αληηβηνηηθνχ. Η θαιιηέξγεηα επσάδεηαη γηα 24 ψξεο 

ζηνπο 37
ν 

C ζε αλαθηλνχκελν επσαζηήξα θαη ζηε ζπλέρεηα ζπιιέγεηαη ζε θηαιίδηα 

ηχπνπ Falcon 50 ml, θπγνθεληξείηαη γηα 7 ιεπηά ζηα 2500 x g θαη 4º C θαη απφ ην 

ίδεκα απνκνλψλεηαη ην πιαζκηδηαθφ DNA κέζσ ζηειψλ θαζαξηζκνχ.  

2.4.1.3Απομβνωςη πλαςμιδίων με ςτήλεσ καθαριςμογ 

Η απνκφλσζε ησλ αλαζπλδπαζκέλσλ πιαζκηδίσλ IL-10/Luc, pRL-TK απφ 

ηελ θαιιηέξγεηα ησλ E.coli επηδεθηηθψλ θπηηάξσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην 

NucleoBond Xtra Maxi θηη ηεο εηαηξίαο Macherey-Nagel αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο 

ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο πνπ ζπλνδεχνπλ ην θηη.  

Αξρή κεζφδνπ: 

Η κέζνδνο απηή εθαξκφδεηαη γηα ηελ απνκφλσζε γξακκηθνχ αιιά θαη 

θπθιηθνχ DNA (200-50,000bp) θαη βαζίδεηαη ζηελ ηδηφηεηα κηαο παηεληαξηζκέλεο 

κεκβξάλεο ηεο εηαηξείαο λα ζπγθξαηεί αξλεηηθά θνξηηζκέλα DNA κφξηα ζε 

ζπλζήθεο φμηλνπ πεξηβάιινληνο pH. Η κεκβξάλε είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε εηδηθέο 

ζηήιεο κε θίιηξν, ζηηο νπνίεο πξνζηίζεληαη ηα βαθηεξηαθά θχηηαξα κε ην 

πιαζκηδηαθφ DNA, αθνχ ιπζνχλ κε ηε ρξήζε αιθαιηθνχ δηαιχκαηνο. Σν DNA πνπ 

απειεπζεξψλεηαη, θαζαξίδεηαη απφ ηπρφλ πξνζκίμεηο ηνπ κε πξσηεΐλεο, RNA, 

ρξσκνζσκηθφ DNA, θαη ηειηθά εθινχεηαη, θαζαξφ θαη ειεχζεξν πξνζκίμεσλ απφ ηε 

ζηήιε κέζσ βαξχηεηαο (εηθφλα 2-5). Η απφδνζε ηεο κεζφδνπ είλαη ~≥90% γηα 0.5-

5κg πιαζκηδηαθφ DNA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πνξεία:  

Εικόνα 2-5. Σχθματικι απεικόνιςθ τθσ 
απομόνωςθσ πλαςμιδιακοφ DNA με τθ 
χριςθ ςτθλϊν 
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Σα βαθηεξηαθά θχηηαξα κε ην πιαζκηδηαθφ DNA αλαδηαιχνληαη ζε 12 ml 

παγσκέλνπ δηαιχκαηνο αλαζχζηαζεο παξνπζία RNAζεο Α (resuspension buffer RES 

+ RNAse A), ζε θηαιίδηα ηχπνπ falcon ησλ 50 ml. Σαπηφρξνλα, πξαγκαηνπνηείηαη 

εμηζνξξφπεζε ηεο ζηήιεο κε 25 ml δηαιχκαηνο εμηζνξξφπεζεο (equilibration buffer 

EQU). ηα θηαιίδηα κε ηα βαθηεξηαθά θχηηαξα πξνζηίζεληαη 12 ml δηαιχκαηνο 

ιχζεο (lysis buffer LYS) θαη, αθνχ αλαθηλεζνχλ 5-6 θνξέο, επσάδνληαη ζε 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα 5 ιεπηά. Αθνινπζεί πξνζζήθε 12 ml δηαιχκαηνο 

εμνπδεηέξσζεο (neutralization buffer NEU) θαη αθνχ ηα θηαιίδηα αλαθηλεζνχλ 10-15 

θνξέο θαη ην δηάιπκα πξνζηίζεηαη ζην θίιηξν ηεο ζηήιεο. Αθνχ πεξάζεη απφ ην 

θίιηξν θαη ηε ζηήιε φιν ην δηάιπκα κε ηε βνήζεηα ηεο βαξχηεηαο, ζην θίιηξν θαη 

ζηήιε πξνζηίζεληαη  15 ml δηαιχκαηνο εμηζνξξφπεζεο (equilibration buffer EQU). 

Αθνινπζεί πεξαηηέξσ πιχζε ηεο ζηήιεο κε ηελ πξνζζήθε 25 ml δηαιχκαηνο πιχζεο 

(wash buffer WASH) απεπζείαο ζηε ζηήιε. ηε ζηήιε πξνζηίζεληαη 15 ml 

δηαιχκαηνο έθινπζεο (elution buffer ELU), ηα νπνία ζπιιέγνληαη ζε λέα θηαιίδηα 

ηχπνπ falcon. ηε ζπλέρεηα ε ζηήιε απνξξίπηεηαη θαη ζην δηάιπκα πνπ έρεη ην 

έθινπζκα πξνζηίζεληαη 10,5 ml Ιζνπξνππιηθήο αιθνφιεο θαη ηα θηαιίδηα 

θπγνθεληξνχληαη γηα 1 ψξα ζηα 7500g ζηνπο 4°C. Μεηά ην πέξαο ηεο θπγνθέληξεζεο 

θαη ηελ επαθφινπζε απφξξηςε ηνπ ππεξθεηκέλνπ, πξνζηίζεηαη ζην ίδεκα 2 ml 70 % 

ν/ν αηζπιηθήο αιθνφιεο θαη κεηά απφ θαιή αλάκεημε κε πηπέηηα ην DNA κεηαθέξεηαη 

ζε λέα θηαιίδηα ηχπνπ eppendorf. Σα θηαιίδηα θπγνθεληξνχληαη ζηα 15000 g γηα 5 

ιεπηά ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ θαη, κεηά απφ πξνζεθηηθή απφξξηςε ηνπ 

ππεξθεηκέλνπ κε πηπέηηα ηχπνπ Gilson, αθήλνληαη αλνηρηά γηα 10-15 ιεπηά ψζηε λα 

εμαηκηζηεί εληειψο ε αηζπιηθή αιθνφιε. Σν ίδεκα κε ην DNA αλαδηαιχεηαη ζε 200 κl 

δηαιχκαηνο TE, ε ζπγθέληξσζε ηνπ πιαζκηδηαθνχ DNA θσηνκεηξείηαη θαη ε 

πνηφηεηα ηνπ πιαζκηδίνπ ειέγρεηαη ζε πεθηή αγαξφδεο.    

2.4.1.4Έλεγχοσ ποιβτητασ και ειδικβτητασ του πλαςμιδιακογ DNA 

Ο πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο ησλ αλαζπλδπαζκέλσλ πιαζκηδίσλ 

πηζηνπνηήζεθε κεηά απφ πέςε κε έλδπκα πεξηνξηζκνχ εηδηθά γηα ην θάζε πιαζκίδην 

κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλεη ν ράξηεο θάζε πιαζκηδίνπ. Η ειεθηξνθφξεζε ησλ 

πξντφλησλ ηεο πέςεο έγηλε ζε πήθησκα αγαξφδεο θαη ειέγρζεθε ν αξηζκφο θαη ην 

κέγεζνο ησλ DNA ζξαπζκάησλ κε αληηζηνίρεζε κε εηδηθνχο κνξηαθνχο δείθηεο DNA 

ζην πήθησκα ηεο αγαξφδεο  (Ready Load
TM

 100bp DNA Ladder, Gibco BRL). 
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2.4.1.5Μέθοδοσ διαμολγνςεωσ Τ λεμφοκυττάρων με 

ηλεκτροδιάτρηςη για ενςωμάτωςη πλαςμιδιακογ DNA (transfection by 

electroporation) 

Αξρή κεζφδνπ: 

Η ηθαλφηεηα εηζαγσγήο θαη ελζσκάησζεο αλαζπλδπαζκέλνπ πιαζκηδηαθνχ 

DNA ζην γνληδίσκα ησλ -ππφ κειέηε- επθαξπσηηθψλ θπηηάξσλ  (δηακφιπλζε) 

επηηξέπεη ηελ κειέηε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ξχζκηζεο ηεο έθθξαζεο ησλ γνληδίσλ. Η 

έθθξαζε ηνπ πιαζκηδηαθνχ DNA πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηα θχηηαξα κπνξεί ππφ 

θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο λα είλαη κφληκε ή παξνδηθή. ηηο ζπλζήθεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ ε έθθξαζε ησλ πιαζκηδηαθψλ DNA είλαη παξνδηθή. Σα 

θχηηαξα εθθξάδνπλ ην DNA πνπ ελζσκαηψλνπλ γηα 12-72 ψξεο απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ηεο δηακφιπλζεο. Αλάκεζα ζηηο ηερληθέο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επηηπρή 

εηζαγσγή πιαζκηδηαθνχ DNA ζε θχηηαξα ζειαζηηθψλ ή θπηψλ είλαη απηή ηεο 

κεζφδνπ ειεθηξνδηάηξεζεο πνπ εθαξκφδεη παικηθφ ειεθηξηθφ πεδίν ζε θχηηαξα πνπ 

βξίζθνληαη ζε θαιιηέξγεηα. Η κέζνδνο αλ θαη απιή ζηελ εθαξκνγή ηεο, επεξεάδεηαη 

απφ πνιιέο παξακέηξνπο κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ δηαθπκάλζεηο ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ απφ εξγαζηήξην ζε εξγαζηήξην. Παξάκεηξνη πνπ 

κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ απφδνζε ηεο ειεθηξνδηάηξεζεο είλαη νη παξαθάησ: 

α) Η δχλακε ηνπ παικηθνχ ειεθηξηθνχ πεδίνπ πνπ εθαξκφδεηαη:  

ε ρακειήο έληαζεο ξεχκα, νη θπηηαξνπιαζκαηηθέο κεκβξάλεο δελ αλνίγνπλ 

δηφδνπο αξθεηέο ψζηε λα κπνξνχλ λα ελζσκαηψζνπλ ην μέλν πιαζκηδηαθφ DNA. 

Αληίζεηα ζε πςειήο έληαζεο ξεχκα νη θπηηαξνπιαζκαηηθέο κεκβξάλεο 

θαηαζηξέθνληαη αλεπαλφξζσηα κε απνηέιεζκα ηε ιχζε ηνπ θπηηάξνπ. Γηα ηα 

πεξηζζφηεξα αλζξψπηλα θχηηαξα ε κέγηζηε απφδνζε ηεο κεζφδνπ επηηπγράλεηαη φηαλ 

αζθείηαη ξεχκα έληαζεο κεηαμχ 250V/cm. ε απηέο ηηο ζπλζήθεο πεξίπνπ 30 – 50 % 

ησλ θπηηάξσλ επηβηψλνπλ θαη κπνξνχλ λα εθθξάδνπλ ηα γνλίδηα πξνο κειέηε. 

β) Ο ρξφλνο εθαξκνγήο ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ είλαη: 

πλήζσο, έλαο θαη κφλνο ειεθηξηθφο παικφο δηέξρεηαη ηε κεκβξάλε ησλ 

θπηηάξσλ. Οξηζκέλεο ζπζθεπέο ειεθηξνδηάηξεζεο επηηξέπνπλ ηε ξχζκηζε ηνπ 

κήθνπο θαη ζπρλφηεηαο ηνπ ειεθηξηθνχ παικνχ πνπ ζα δηαπεξάζεη ηα θχηηαξα ψζηε 

λα ηα θάλεη επηδεθηηθά ζην πιαζκηδηαθφ DNA πνπ ζέινπκε λα ηνπο ελζσκαηψζνπκε. 

Ο βέιηηζηνο ρξφλνο έληαζεο ηνπ παικηθνχ ειεθηξηθνχ πεδίνπ πνπ πξέπεη λα 

εθαξκφδεηαη γηα ηελ θαιχηεξε επηβίσζε ησλ θπηηάξσλ είλαη 20-50sec. 
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γ) Η ζεξκνθξαζία: 

Η κέγηζηε απφδνζε ηεο κεζφδνπ επηηπγράλεηαη φηαλ ηα θχηηαξα δηαηεξνχληαη 

ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ιίγν πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα, αιιά θαη ιίγν κεηά ηελ 

πεηξακαηηθή επεμεξγαζία. Τπάξρνπλ κειέηεο σζηφζν πνπ αλαθέξνπλ φηη ηα 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα επηηπγράλνληαη φηαλ ηα θχηηαξα δηαηεξνχληαη ζηνπο – 4
o
C. 

δ) Σν ζρήκα θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ πιαζκηδηαθνχ DNA: 

Παξφιν πνπ έρεη αλαθεξζεί φηη ηφζν ην γξακκηθφ φζν θαη ην θπθιηθφ 

πιαζκηδηαθφ DNA δηακνιχλεη επθαξπσηηθά θχηηαξα επηηπρψο κε ηε κέζνδν ηεο 

ειεθηξνδηάηξεζεο, ε ρξήζε γξακκηθνχ DNA είλαη πξνηηκφηεξε θαη ε 

θαηαιιειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο πξνο ρξήζε θπκαίλνληαη ζηα 1-40 κg/ml. 

ε) Ινληηθή ηζρχο θαη ζχζηαζε ηνπ θαιιηεξγεηηθνχ πγξνχ: 

Όηαλ ε ηνληηθή ηζρχο ηνπ δηαιχκαηνο πνπ εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο είλαη 

ζρεηηθά πςειή (HEPES – buffered saline) ηφηε ε κέζνδνο δίλεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα. 

Πποεηοιμαζία- σειπιζμόρ κςηηάπων: 

  Σα θχηηαξα ησλ θπηηαξηθψλ ζεηξψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηα 

πεηξάκαηα δηακνιχλζεσο πξέπεη λα είλαη ζε ινγαξηζκηθή θάζε αλάπηπμεο, γηαηί κφλν 

ηφηε ελζσκαηψλνπλ ην μέλν DNA κε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα. Σα 

θπζηνινγηθά Σ ιεκθνθχηηαξα γηα ηνλ ίδην ζθνπφ είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη πγηή θαη 

θαηά ηνλ κηθξνζθνπηθφ ηνπο έιεγρν λα κελ ππάξρνπλ λεθξά θχηηαξα, θαζψο ε 

ειεθηξνδηάηξεζε είλαη έλα κεραληθφ stress πνπ επηηαρχλεη ηνλ θπηηαξηθφ ζάλαην. 

 

Πποεηοιμαζία πλαζμιδιακού DNA: 

Σν πιαζκηδηαθφ DNA πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πεηξάκαηα δηακφιπλζεο είλαη 

ειεχζεξν πξσηετλψλ, RNA ή άιισλ ρεκηθψλ νπζηψλ. DNA θαηαθξεκληζκέλν κε 

αηζαλφιε πξέπεη λα αλαζπζηαζεί ζε ζηείξν δηάιπκα Σ.Δ. ή milli-Q – H2O ζε 

ζπγθέληξσζε 0.2 – 1 mg/ml. Μία θαιή έλδεημε γηα ηελ θαζαξφηεηα ηνπ DNA είλαη ν 

ιφγνο ηεο απνξξφθεζεο ζηα 260nm πξνο ηελ απνξξφθεζε ζηα 280nm, φπνπ ηηκέο 

κεγαιχηεξεο ηνπ 1.8 είλαη επηζπκεηέο. 

Πνξεία: 

25 x 10
6
 θξέζθα αλζξψπηλα Σ ιεκθνθχηηαξα/δείγκα ζπιιέγνληαη κε 

θπγνθέληξεζε ζηηο 1100 x g  γηα 10 ιεπηά ζηνπο 4
ν
C. Παξάιιεια, ζε εηδηθή θπββέηα 

ειεθηξνδηάηξεζεο (0.4cm) πξνζηίζεληαη 50 κg πιαζκηδηαθνχ DNA.  Σν ίδεκα ηεο 

θπγνθέληξεζεο  αλαδηαιχεηαη ζε ζξεπηηθφ πιηθφ παξνπζία 10% νξνχ (FCS), 
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απνπζία αληηβηνηηθνχ, έηζη ψζηε ε ηειηθή ζπγθέληξσζε ησλ θπηηάξσλ λα είλαη 25 x 

10
6
 θχηηαξα/0,3 ml ζξεπηηθνχ πιηθνχ. ηε ζπλέρεηα κε απνζηεηξσκέλε ιεπηή πηπέηηα 

ηχπνπ Pasteur ηνπνζεηνχκε ηα θχηηαξα ζηελ εηδηθή θπβέηηα (25x10
6
θπηηαξα/50κg 

πιαζκηδίνπ/0,3 ml RPMI 1640+10% FCS/θπβέηηα). Δθαξκφδνπκε ξεχκα παικηθήο 

έληαζεο ζηελ θπββέηα (360Volt) κε ηε ρξήζε gene pulser (ECM
®
 399,BTX) θαη 

κεηαθέξνπκε ηα θχηηαξα ζε θηαιίδηα ηχπνπ falcon κε 5 ml ζξεπηηθνχ πιηθνχ 

παξνπζία αληηβηνηηθνχ. Σα θχηηαξα επσάδνληαη ζε θιίβαλν ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα γηα 2 ψξεο, πξηλ δηεγεξζνχλ κε ηνπο θαηάιιεινπο γηα ην ζθνπφ ηνπ 

πεηξάκαηνο δηεγέξηεο γηα 16 ψξεο. ηε ζπλέρεηα ηα δηεγεξκέλα δηακνιπζκέλα 

θχηηαξα ζπιιέγνληαη κε θπγνθέληξεζε ζηηο 1100 x g  γηα 10 ιεπηά ζηνπο 4
ν
C θαη 

ιχνληαη κε θαηάιιειν ιπηηθφ δηάιπκα. Δλαιιαθηηθά κεηά ηε θπγνθέληξεζε ηνπο, ηα 

θχηηαξα κπνξνχλ λα θπιαρζνχλ ζηνπο -70
ν
C κέρξηο φηνπ ιπζνχλ κε θαηάιιειν 

δηάιπκα ιχζεο.  

2.4.1.6 Πλαςμίδια 

Σα πιαζκίδηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηα πεηξάκαηα δηακνιχλζεσο είλαη ηα 

εμήο 

 Σν πιαζκίδην IL-10/Luc, ην νπνίν θσδηθνπνηεί ην γνλίδην ηεο firefly luciferase 

ππφ ηνλ έιεγρν νιφθιεξνπ ηνπ ππνθηλεηή ηνπ γνληδίνπ ηεο Ιληεξιεπθίλεο 10 

[1037bp – Z30175] (Platzer et al., 1995) (θαηαζθεπή θ. Μαπξνζαιαζζίηεο).  

 Σν πιαζκίδην pRL-TK ην νπνίν θσδηθνπνηεί ην γνλίδην ηεο Renilla luciferase 

ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ππνθηλεηή ηνπ απινχ έξπεηα (Herpes simplex virus 

thymidine kinase promoter) (Promega Corporation, Madison, WI).  

 Σα πιαζκίδηα SecI, p3782, pVUII, BSU θαη DraI ηα νπνία θσδηθνπνηνχλ ηε 

firefly luciferase ππφ ηνλ έιεγρν ησλ πξψησλ 135, 235, 310, 500 ή 1010 bp, 

αληηζηνίρσο πξηλ ην θνπηί TATA ηνπ ππνθηλεηή ηεο IL-10 (θαηαζθεπή θ. 

Μαπξνζαιαζζίηεο). 

 Σα πιαζκίδηα MEF2/luc (πξνζθνξά απφ Han et al., 1995) θαη CREB/luc 

(STRATAGENE) θσδηθνπνηνχλ ηε firefly luciferase ππφ ηνλ έιεγρν ησλ 

κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ MEF2 θαη CREB αληηζηνίρσο.  

 Σν φρεκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ έθθξαζε ηεο θαιζηλεπξίλεο θαη ηεο 

CaM Kinase II είλαη ην SRa. (Muramatsu et al., 1989), 

 ελψ ην φρεκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ έθθξαζε ησλ IL-10/Luc, SecI, 

p3782, pVUII, BSU θαη DraI ήηαλ ην pGL3 (INVIVOGEN).  
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 ΓCAM-AΙ πνπ θσδηθνπνηεί ηελ θαηαιπηηθή ππνκνλάδα ηεο θαιζηλεπξίλεο κε 

ζπλερή δξαζηηθφηεηα θσζθαηάζεο (O‟Keefe et al.,1992),δσξεά ηνπ Dr. R. 

L.Kincaid. 

 γΒ*CAM-K πνπ έρεη ην 40% ηεο ελεξγφηεηαο ηεο CaM K II απνπζία Ca
2+

-

Καικνδνπιίλεο (Hama et al.,1996). 

2.4.1.7 Προςδιοριςμβσ ςυγκέντρωςησ  πρωτεΰνησ πυρηνικών 

εκχυλιςμάτων με μεθοδολογία BRADFORD.   

Η κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ πξσηετλεο ππξεληθψλ εθρπιηζκάησλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ην BIORAD Protein Assay (5x) αληηδξαζηήξην, ην νπνίν 

απνηειεί παξαιιαγή ηεο κεζφδνπ Bradford (Bradford, 1976) θαη είλαη εκπνξηθά 

δηαζέζηκν θαη βαζίδεηαη ζηηο νδεγίεο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο. 

Αξρή κεζφδνπ: 

Σν αληηδξαζηήξην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εχθνιε θαη κε αθξίβεηα 

πνζνηηθνπνίεζε πξσηετλψλ ζε δηάιπκα. Δκπεξηέρεη ρξσζηηθή Coomassie Brilliant 

Blue G-250 ζε φμηλν δηάιπκα φπνπ έρεη κέγηζηε απνξξφθεζε ζηα 450 nm. Σν ρξψκα 

ηεο νπζίαο απηήο αιιάδεη δηαδνρηθά κεηά ηελ πξνζζήθε δηαδνρηθψλ ζπγθεληξψζεσλ 

πξσηεΐλεο θαη εκθαλίδεη κέγηζηε απνξξφθεζε ζηα 595 nm. Η ρξσζηηθή Coomassie 

Brilliant Blue G-250 δεζκεχεηαη ζε βαζηθά θαη ακηλνμέα εηδηθά αξγηλίλεο. 

Πνξεία: 

Παξαζθεπάδνληαη 5 δηαδνρηθέο αξαηψζεηο πξφηππσλ δηαιπκάησλ π.ρ. BSA ζε 

εχξνο ζπγθεληξψζεσο αληίζηνηρν κε απηφ ηνπ αγλψζηνπ δηαιχκαηνο ππφ κέηξεζε. 

Σν εχξνο ηεο ζπγθέληξσζεο πνπ αληρλεχεη ε κέζνδνο είλαη απφ 1.2κg/ml έσο θαη 

10κg/ml πξσηεΐλεο ζε δηάιπκα. 

ε κηθξνπιάθα 96 ζέζεσλ πξνζηίζεληαη 50 κl θάζε πξφηππνπ δηαιχκαηνο ή 2 

κl ηνπ δείγκαηνο πξνο κέηξεζε ζε 48 κl δηαιχκαηνο ιχζεο. ηε ζπλέρεηα 250 κl 

δηαιχκαηνο BIORAD (1x) πξνζηίζεληαη ζε θάζε έλα απφ ηα πξφηππα θαη ηα δείγκαηα 

πξνο κέηξεζε θαη αλακεηγλχνληαη θαη κε ην αθξνθχζην ηεο πηπέηηαο. Η κηθξνπιάθα 

επσάδεηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα 5 ιεπηά θαη ηα δείγκαηα θσηνκεηξνχληαη ην 

αξγφηεξν εληφο κηαο ψξαο  θαζψο ε απνξξφθεζε απμάλεηαη κε ηελ πάξνδν ηεο ψξαο. 

Αθνχ θαηαγξαθνχλ νη ηηκέο ηνπ θαζκαηνθσηφκεηξνπ γηα θάζε πξφηππν θαη δείγκα 

μερσξηζηά, αθνινπζεί ν ζρεδηαζκφο πξφηππεο θακπχιεο κε ηηο γλσζηέο 

ζπγθεληξψζεηο ησλ πξφηππσλ δηαιπκάησλ θαη ηηο ηηκέο ησλ απνξξνθήζεψλ ηνπο. Με 
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βάζε απηή ηελ θακπχιε ππνινγίδεηαη ε ζπγθέληξσζε θάζε άγλσζηνπ δείγκαηνο (ζε 

κg/ml) απφ ηελ ηηκή ηεο απνξξφθεζεο ηνπ. 

2.4.1.8 Έλεγχοσ αποτελεςματικβτητασ τησ διαμολγνςεωσ 

Ο έιεγρνο ηεο έθθξαζεο απφ ηα θχηηαξα ησλ ππφ κειέηε πιαζκηδίσλ, γίλεηαη 

κε ην θηη ηεο Promega “Dual-Luciferase Reporter Assay System” αθνινπζψληαο ηηο 

αλαιπηηθέο νδεγίεο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο πνπ ζπλνδεχνπλ ην θηη.  

Αξρή κεζφδνπ: 

Ο φξνο „Dual reporter‟ αλαθέξεηαη ζηελ ηαπηφρξνλε έθθξαζε θαη κέηξεζε 

δχν δηαθνξεηηθψλ κεκνλσκέλσλ ελδχκσλ αλαθνξάο κέζα ζην ίδην εληαίν ζχζηεκα. 

Καη ηα δπν έλδπκα αλαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην θηη δελ ρξεηάδνληαη κεηα-

κεηαθξαζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα λα ελεξγνπνηεζνχλ ελδπκαηηθά θαη έηζη κπνξνχλ λα 

δξάζνπλ απεπζείαο κεηά ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κεηάθξαζεο.  

Σα πιαζκίδηα Luc (πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πεξηγξαθφκελα πεηξάκαηα 

δηακφιπλζεο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ) έρνπλ ηηο θσδηθνπνηνχζεο πεξηνρέο ησλ ππφ 

κειέηε ππνθηλεηψλ, ζπλδεδεκέλεο κε ην Luc γνλίδην αλαθνξάο. Σν γνλίδην απηφ 

θσδηθνπνηεί ηελ πξσηεΐλε ινπζηθεξάζε (firefly luciferase απφ ηελ ππγνιακπίδα 

Photinus pyralis). Η ζπγθεθξηκέλε πξσηεΐλε δελ εθθξάδεηαη απφ ηα επθαξπσηηθά 

θχηηαξα, αιιά ε έθθξαζή ηεο είλαη αλάινγε ηνπ πιαζκηδηαθνχ DNA πνπ 

ελζσκαηψλεηαη θαη εθθξάδεηαη ζην θχηηαξν. Η κέζνδνο βαζίδεηαη ζηε ηδηφηεηα ηεο 

ινπζηθεξάζεο λα θαηαιχεη ηελ νμεηδσηηθή απνθαξβνμπιίσζε ηεο ινπζηθεξίλεο 

παξνπζία ATP. Απνηέιεζκα απηήο ηεο αληίδξαζεο είλαη ε εθπνκπή θσηφο ζε κήθνο 

θχκαηνο 562nm ην νπνίν αληρλεχεηαη κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ινπκηλφκεηξνπ. Σν kit 

ηεο Promega ρξεζηκνπνηεί απηφ ην γνλίδην αλαθνξάο γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ 

πνζνζηνχ έθθξαζεο ησλ πιαζκηδίσλ απφ ηα θχηηαξα.  

Σα θχηηαξα πνπ δηακνιχλνληαη κε ην ππφ κειέηε πιαζκίδην Luc, ζπλ-

δηακνιχλνληαη θαη κε ην πιαζκίδην pRL/TK πνπ θσδηθνπνηεί ηελ ινπζηθεξάζε ηεο 

Renilla (Renilla luciferase απφ ηελ Renilla reniformis) θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ 

ππνθηλεηή ηνπ απινχ έξπεηα. Σα θχηηαξα πνπ έρνπλ ελζσκαηψζεη επηηπρψο ην 

ζπγθεθξηκέλν πιαζκίδην θαη ην έρνπλ εθθξάζεη σο κέξνο ηνπ γνληδηψκαηνο ηνπο, 

ζεσξείηαη φηη έρνπλ ελζσκαηψζεη θαη εθθξάζεη εμίζνπ επηηπρψο θαη ην ππφ κειέηε 

πιαζκίδην. πλεπψο απηφ ην γνλίδην αλαθνξάο απνηειεί ηνλ εζσηεξηθφ κάξηπξα ηεο 

ηερληθήο, βάζε ηνπ νπνίνπ εμνκαιχλνληαη νη ηπρφλ δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο ησλ 

δεηγκάησλ πνπ κπνξεί λα νθείινληαη ζε αληίζηνηρεο δηαθπκάλζεηο είηε ιφγσ 
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βησζηκφηεηαο ησλ θπηηάξσλ είηε ιφγσ δηαθνξάο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηακνιχλζεσο.  

Η κέζνδνο αλίρλεπζεο ηεο ινπζηθεξάζεο είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηε θαη 

ζρεηηθά εχθνιε ζηνπο πεηξακαηηθνχο ρεηξηζκνχο. Σν εχξνο αλίρλεπζήο ηεο κε απηή 

ηε κεζνδνινγία είλαη 10fg-10ng ινπζηθεξάζεο. Η κέζνδνο κεηνλεθηεί κφλν ζην 

γεγνλφο φηη ε παξαγσγή θσηφο είλαη παξνδηθή θαη ζρεηηθά γξήγνξε (peak 0.3-0.5sec) 

θάλνληαο ηνπο πεηξακαηηθνχο ρεηξηζκνχο δχζθνινπο. Χζηφζν ζηε κεζνδνινγία ηεο 

Promega εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο κε ην αθέηπιν ζπλέλδπκν Α (AcetylcoA), ε 

παξνπζία ηνπ νπνίνπ βνεζάεη ζηελ παξαηεηακέλε παξαγσγή θαη εθπνκπή θσηφο. 

Πνξεία: 

Απφ δηακνιπλζέληα θχηηαξα απνκνλψλνληαη 40 κl (≈ 40 κg) νιηθψλ 

πξσηετληθψλ εθρπιηζκάησλ ζε ζσιελάξηα ηχπνπ eppendorf θαη πξνζηίζεηαη 

ινπζηθεξίλε, ην ππφζηξσκα ηεο ινπζηθεξάζεο. Οη ελεξγφηεηεο ησλ δπν 

δηαθνξεηηθψλ ελδχκσλ αλαθνξάο, ινπζηθεξάζεο ηεο firefly θαη ινπζηθεξάζεο ηεο 

Renilla, κεηξηνχληαη δηαδνρηθά ζην ίδην θηαιίδην γηα θάζε δείγκα. Αξρηθά 

πξνζηίζεληαη 80 κl απφ ην αληηδξαζηήξην ηνπ θηη πνπ κεηξάεη ηελ ελεξγφηεηα ηεο 

ινπζηθεξάζεο ηεο firefly θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνζηίζεληαη 80 κl απφ ην αληηδξαζηήξην 

γηα ηε κέηξεζε ηεο ελεξγφηεηαο ηεο ινπζηθεξάζεο ηεο Renilla, ην νπνίν θαη ζηακαηά 

ηελ αληίδξαζε ηεο ινπζηθεξάζεο ηεο firefly θαη μεθηλά ηελ αληίδξαζε ηεο 

ινπζηθεξάζεο ηεο Renilla (εηθφλα 2-6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα, κε ηε ρξήζε εηδηθνχ ινπκηλφκεηξνπ (Turner Designs DT20/20) 

αληρλεχεηαη ε εθπνκπή ηνπ θσηφο ηεο αληίδξαζεο. Δθφζνλ ζηα δείγκαηα ππάξρεη 

Εικόνα 2-6. Σχθματικι 
απεικόνιςθ του ελζγχου 
ζκφραςθσ πλαςμιδίων 
μζςω τθσ τεχνικισ Dual 
Luciferase. 
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ινπζηθεξάζε πνπ έρεη εθθξαζηεί απφ ηα θχηηαξα πνπ έρνπλ δηακνιπλζεί, απηή ζα 

αληηδξάζεη κε ην ππφζηξσκά ηεο θαη ζα παξαρζεί θσο ζηα 562nm. Η έθθξαζε ηνπ 

γνληδίνπ είλαη αλάινγε ηεο ελεξγφηεηα ηεο ινπζηθεξάζεο, θαηά επέθηαζε αλάινγε 

ηεο εθπνκπήο θσηφο ζηα 562 nm θαη νη κνλάδεο κέηξεζεο ηεο ελεξγφηεηαο είλαη νη 

ζρεηηθέο κνλάδεο θσηφο (RLU: Relative Light Units). Η ελεξγφηεηα ηεο 

ινπζηθεξάζεο γηα θάζε δείγκα αλάγεηαη αλά mg νιηθνχ πνζνχ πξσηεΐλεο, πνπ 

ππνινγίδεηαη κε βάζε πξφηππε θακπχιε δεηγκάησλ αλαθνξάο (standards), 

δηνξζσκέλε σο πξνο ηελ ηηκή ηεο κέηξεζεο ηεο ελεξγφηεηαο ηεο ινπζηθεξάζεο ηεο 

Renilla αλά δείγκα.  

2.4.2 In vitro έιεγρνο δέζκεπζεο κεηαγξαθηθώλ παξαγόληωλ 

2.4.2.1 Σήμανςη του 5’ άκρου των ολιγονουκλεοτιδικών 

αλληλουχιών DNA (5’ end labeling) 

Αξρή κεζφδνπ: 

Γηα ηε κειέηε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ πξσηετλψλ θαη αιιεινπρηψλ 

DNA κε ηε κέζνδν ηεο κεηαηφπηζεο ηεο ειεθηξνθνξεηηθήο θηλεηηθφηεηαο (EMSA), ε 

αιιεινπρία ηνπ DNA πάλσ ζηελ νπνία δεζκεχεηαη ν ππφ κειέηε παξάγνληαο 

κεηαγξαθήο ζεκαίλεηαη ξαδηελεξγά. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ην εκπνξηθά 

δηαζέζηκν θηη ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηελ Σ4 πνιπλνπθιενηηδηθή θηλάζε (PNK), ηεο 

εηαηξείαο Promega. Η PNK θαηαιχεη ηε κεηαθνξά ελφο ηειηθνχ ξαδηελεξγνχ 

θσζθφξνπ [γ-
32

P]  ηνπ ATP (Amersham Pharmacia Biotech) ζην 5‟-πδξνμπ ηειηθφ 

άθξν κνξίνπ DNA. Όια ηα αληηδξαζηήξηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε ζήκαλζε ηνπ DNA  

εκπεξηέρνληαη ζην πξντφλ ελψ ε πνξεία ηεο κεζφδνπ βαζίδεηαη ζην εηδηθφ έλζεην ηνπ 

θηη. 

Πνξεία: 

ε θηαιίδην ηχπνπ eppendorf πξνζζέηνπκε ηα εμήο:   

Πίνακαρ 6. 

               Σςγκενηπώζειρ 
                            -όγκοι 

Υλικά 

Σςγκένηπωζη 
διαλςμάηων stock 

Ποζόηηηα (μl) ανά 
20 μl ανηίδπαζηρ 

[γ-32P]  (3000 Ci/mmole) 2 μl 
DNA ςπόζηπωμα 2 μg/ μl 1 μl 

Τ4 PNK buffer 10x 2 μl 
T4 κινάζη 10 U/μl 2.5 μl 

αποζηειπωμένο ddH2O  12.5 μl 
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Σα δείγκαηα επσάδνληαη γηα 30 ιεπηά ζε πξνζεξκαζκέλν ζηνπο 37
ν 

C 

πδαηφινπηξν θαη ν πβξηδηζκφο ησλ κνλφθισλνπ DNA θαη ε κεηαηξνπή ηνπ ζε 

δίθισλν πξαγκαηνπνηείηαη κε ζέξκαλζε αξρηθά ησλ δεηγκάησλ ζηνπο 95º C θαη ζηε 

ζπλέρεηα βαζκηαία επαλαθνξά ηεο ζεξκνθξαζίαο παξακέλνληαο ζην δνρείν δέζεσο ζε 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Σν ξαδηελεξγφ DNA θαζαξίδεηαη απφ πξντφληα κε επηηπρνχο 

ελζσκάησζεο ξαδηελεξγνχ θσζθφξνπ κέζσ ζηήιεο (ROCHE Diagnostics Co, 

Indianapolis, IN, USA) θαη κηθξή ελδεηθηηθή πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο ηεο αληίδξαζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ ηεο ελζσκάησζεο 

ξαδηντζνηφπνπ ζηελ αιιεινπρία DNA ζε πγξφ ζπηλζεξηζκνχ θαη κεηξεηή β-

αθηηλνβνιίαο (β-counter). Σν πνζνζηφ ελζσκάησζεο θαη εθπνκπήο ξαδηελέξγεηαο 

εθθξάδεηαη ζε θξνχζεηο αλά ιεπηφ (cpm/min).  

2.4.2.2 Απομβνωςη πυρηνικών πρωτεΰνικών εκχυλιςμάτων 

Αξρή κεζφδνπ: 

Γηα ηελ παξαιαβή ππξεληθψλ εθρπιηζκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη κέζνδνο 

απνκφλσζεο κε ξπζκηζηηθά δηαιχκαηα φπνπ απνθεχγεηαη ε πξφζκημε κε 

θπηηαξνπιαζκαηηθέο πξσηεΐλεο (Dignam et al., 1983). Η κέζνδνο ζπλδπάδεη ηελ 

απνκφλσζε ππξεληθψλ πξσηετλψλ απφ κηθξφ ζρεηηθά δείγκα θπηηάξσλ κε ηε ρξήζε 

ελφο ππφηνλνπ δηαιχκαηνο κε ην νπνίν δηαζπάηαη ε θπηηαξνπιαζκαηηθή κεκβξάλε 

ησλ θπηηάξσλ (Γηάιπκα Α) θαη ελφο ππέξηνλνπ δηαιχκαηνο κε ην νπνίν δηαζπάηαη ε 

ππξεληθή κεκβξάλε ησλ θπηηάξσλ θαη εθινχνληαη νη ππξεληθέο πξσηεΐλεο (Γηάιπκα 

C).   

Τιηθά θαη φξγαλα: 

Πίνακαρ 7. 
Λςηικό Διάλςμα A Λςηικό Διάλςμα C 

10 mM HEPES pH 
7.9 

20 mM HEPES  

10 mM KCl 0.4 M KCl 
0.1 mM EDTA 1 mM EDTA 
0.1 mM EGTA 20 % Glycerol 

1 mM DTT 1 mM DTT 
0.5 mM PMSF 0.5 mM PMSF 

 

Πνξεία: 

20 x 10
6
 απνκνλσκέλσλ θπζηνινγηθψλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ ζε 10 ml TBS  

θπγνθεληξνχληαη ζηα 250 x g ζηνπο 4ºC γηα 7 ιεπηά. Σν θπηηαξηθφ ίδεκα 

αλαδηαιχεηαη ζε 1 ml TBS θαη κεηαθέξεηαη ζε απνζηεηξσκέλα θηαιίδηα ηχπνπ 

Eppendorf. Σα θηαιίδηα θπγνθεληξνχληαη ζηα 250 x g ζηνπο 4ºC γηα 7 ιεπηά θαη ην 
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ππεξθείκελν απνκαθξχλεηαη κε πηπέηηα. ηε ζπλέρεηα, 400 κl ιπηηθνχ δηαιχκαηνο A 

πξνζηίζεληαη ζηα θπηηαξηθά ηδήκαηα θαη κεηά απφ θαιή αλαδηάιπζε ηνπο ηα ηδήκαηα 

επσάδνληαη γηα 15 ιεπηά ζε πάγν. Αθνινπζεί ε πξνζζήθε 25 κl 10 % ν/ν NP-40 θαη 

ηα θηαιίδηα αλακεηγλχνληαη δπλαηά ζε κεράλεκα vortex γηα 10 δεπηεξφιεπηα πξνηνχ 

θπγνθεληξεζνχλ ζηα 250 x g ζηνπο 4ºC γηα 4 ιεπηά. Μεηά ην πέξαο ηεο 

θπγνθέληξεζεο, ην ππεξθείκελν απνξξίπηεηαη πξνζεθηηθά κε πηπέηηα ηχπνπ Gilson 

θαη πξνζηίζεληαη 30 κl παγσκέλνπ ιπηηθνχ δηαιχκαηνο C αλά θπηηαξηθφ ίδεκα θαη 

επψαζε ησλ θηαιηδίσλ ζε πιαηθφξκα αλαθίλεζεο γηα 15 ιεπηά ζηνπο 4º C. Σειηθά ηα 

θηαιίδηα θπγνθεληξνχληαη ζηα 250 x g ζηνπο 4º C γηα 10 ιεπηά, θαη ην ππεξθείκελν 

ζπιιέγεηαη κε πηπέηηα ηχπνπ Gilson θαη θπιιάζεηαη ζε λέα θηαιίδηα ηχπνπ 

Eppendorf ζηνπο -70º C ή ζε Τγξφ Άδσην (-196º C). Αθνχ ηα ππξεληθά πξσηετληθά 

εθρπιίζκαηα έρνπλ απνκνλσζεί, ε ζπγθέληξσζε ηεο πξσηεΐλεο ησλ δεηγκάησλ 

πξνζδηνξίδεηαη φπσο έρεη ήδε πεξηγξαθεί κε ηε ρξήζε ηνπ αληηδξαζηεξίνπ Biorad 

Protein Assay ηεο εηαηξείαο Biorad (ηερληθή Bradford).  

2.4.2.3 Έλεγχοσ δέςμευςησ πυρηνικών πρωτεΰνών ςε τμήματα DNA 

που αντιςτοιχογν ςε θέςεισ δέςμευςησ μεταγραφικών παραγβντων 

Ο έιεγρνο ηεο δέζκεπζεο πξσηετλψλ ζε ζεκαζκέλα κε 
32

P ηκήκαηα DNA πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε ζέζεηο δέζκεπζεο κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ, έγηλε ζχκθσλα κε 

πξνηππσκέλε κεζνδνινγία (Ausubel F.M., et al, 1989 in: Current Protocols in 

Molecular Biology). 

Αξρή κεζφδνπ: 

Η κέζνδνο βαζίδεηαη ζηελ ηδηφηεηα πνπ έρνπλ ηα ζχκπινθα πξσηετλψλ-DNA 

λα κεηαλαζηεχνπλ πην αξγά ζε πήθησκα αθξπιακίδεο απφ φηη ηα ειεχζεξα ηκήκαηα 

DNA ή δίθισλσλ νιηγνλνπθιενηηδίσλ. Έηζη, ππξεληθά εθρπιίζκαηα πξσηετλψλ (πνπ 

πεξηέρνπλ ηνπο παξάγνληεο κεηαγξαθήο), επσάδνληαη κε ξαδηελεξγά ζεκαζκέλν 
32

P 

ηκήκα DNA (ζην 5΄ άθξν ηνπ) πνπ εκπεξηέρεη ηελ αιιεινπρία δέζκεπζεο 

ζπγθεθξηκέλνπ παξάγνληα κεηαγξαθήο (π.ρ. MEF2). Σα πξντφληα ηεο αληίδξαζεο 

αλαιχνληαη κε ειεθηξνθφξεζε ζε πήθησκα αθξπιακίδεο ρσξίο απνδηαηαθηηθνχο 

παξάγνληεο. Η αιιειεπίδξαζε παξαγφλησλ κεηαγξαθήο θαη DNA πηζηνπνηείηαη 

απηνξαδηνγξαθηθά κε ηελ εκθάληζε δψλεο-επάξκαηνο ζην πήθησκα πνπ έρεη δηαλχζεη 

κηθξφηεξν δηάζηεκα απφ φηη ην ειεχζεξν ηκήκα ηνπ DNA (probe). Η εηδηθφηεηα ηεο 

δέζκεπζεο ηνπ παξάγνληα κεηαγξαθήο ζηε ζπγθεθξηκέλε αιιεινπρία DNA 

απνδεηθλχεηαη κε πεηξάκαηα «αληαγσληζκνχ». πγθεθξηκέλα, ππξεληθέο πξσηεΐλεο 
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επσάδνληαη κε κνξηαθή πεξίζζεηα κε ζεζεκαζκέλνπ DNA, ίδηαο ή δηαθνξεηηθήο 

εηδηθφηεηαο κε ηνλ ξαδηελεξγφ αληρλεπηή πξηλ ηε πξνζζήθε ηνπ ξαδηελεξγνχ 

αληρλεπηή. Η πεξίζζεηα ηνπ εηδηθνχ ςπρξνχ αληρλεπηή ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

αλαζηνιή ηεο δέζκεπζεο ηνπ εηδηθνχ ζεξκνχ (εμαθάληζε δψλεο ζπκπιφθνπ), ελψ ε 

πεξίζζεηα ηνπ κε εηδηθνχ δελ ζα αλαζηείιεη ηε δέζκεπζε (παξακνλή δψλεο 

ζπκπιφθνπ). 
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Τιηθά θαη φξγαλα: 

5 x δηάιπκα δέζκεπζεο γηα ηνλ MEF2  

 10 mM Tris HCl pH 7.5 

 50 mM NaCl 

 1 mM DDT 

 5% glycerol 

4 κg BSA 

4 κg PolyDIDC 

Πνξεία: 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο δέζκεπζεο πξσηετλψλ ζε ζεκαζκέλα κε 
32

P ηκήκαηα DNA 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ζέζεηο δέζκεπζεο κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ, πξνζηίζεληαη ζε 

ζηείξν θηαιίδην ηχπνπ eppendorf θαηά ζεηξά ηα αθφινπζα: 

Πίνακαρ 8. 

               
Σςγκενηπώζειρ 

                            -όγκοι 
Υλικά 

Σςγκένηπωζη 
διαλςμάηων stock 

Ποζόηηηα (μl) ανά 
18 μl ανηίδπαζηρ 

πςπηνική ππωηεΐνη  10 μg x μl 
BSA 2 μg/ μl 2 μl 

PolyDIDC 2 μg/ μl 2 μl 
Διάλςμα δέζμεςζηρ 5 x 4 μl 

αποζηειπωμένο ddH2O  x μl 
 

Αθνινπζεί επψαζε γηα 10 ιεπηά ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. ηε ζπλέρεηα 

πξνζηίζεηαη ξαδηελεξγά ζεκαζκέλε DNA αιιεινπρία 2 pmol DNA probe (2-5 x 10
4
 

cpm) ζε θάζε δείγκα. Σα δείγκαηα επσάδνληαη γηα 30 ιεπηά πάιη ζε ζεξκνθξαζία 

δσκαηίνπ θαη ηειηθά 3 κl δηαιχκαηνο θφξησζεο πεθηήο (gel loading buffer) 

πξνζηίζεληαη ζε θάζε θηαιίδην θαη ηα δείγκαηά θνξηψλνληαη πξνζεθηηθά ζε θξεάηηα 

πεθηήο ηνπ αθξπιακηδίνπ (5 % ρσξίο απνδηαηαθηηθνχο παξάγνληεο), αθνχ έρεη πξν-

ειεθηξνθνξεζεί γηα ηνπιάρηζηνλ 1 ψξα ζε ξεχκα ζηαζεξήο έληαζεο 35 mA. Αθνχ 

πξνζηεζνχλ ηα δείγκαηα ζην πήθησκα, ξεχκα ζηαζεξήο έληαζεο 35 mA εθαξκφδεηαη 

γηα πεξίπνπ 2 ψξεο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. ην ηειηθφ ζηάδην, ην πήθησκα 

ζηεγλψλεηαη ζε αθπγξαληήξα θαη αθνινπζεί ε έθζεζε ηνπ ζε θηικ απηνξαδηνγξαθίαο 

ζηνπο –70
ν
C ζε θαζζέηεο εκθάληζεο θηικ κε εληζρπηηθέο πιάθεο γηα πεξίπνπ 12 ψξεο 

ή παξαπάλσ αλάινγα κε ηελ έληαζε ηνπ ιακβαλφκελνπ ζήκαηνο. Η αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηερλνινγία PhopshorImager FUJIFILM FLA 

3000 (FUJIFILM Europe) κεζσ ηνπ ινγηζκηθνπ AIDA γηα πεξηβάιινλ Windows.  
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2.4.2.4 DNA consensus ανιχνευτέσ 

Οη αθφινπζεο consensus νιηγνλνπθιενηηδηθέο αιιεινπρίεο πξφζδεζεο 

ρξεζηκνπνηεζήθαλ γηα ηα πεηξάκαηα EMSA: 

α) MEF2 (παπούζα ζηην πεπιοσή ηος ςποκινηηή ηηρ IL-10): 

5‟-GTAGCCCATCCTAAAAATAGCTGTAATGC-3‟  

2.4.3 Ειεγρνο ζεκείωλπξόζδεζεο θαη πξζδηνξηζκόο δέζκεπζεο 

κεηαγξαθηθώλ παξαγόληωλζηνλ ππνθηλεηή ηνπ γνληδίνπ ηεο IL_10ν  

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ κεηαγξαθηθψλ παξαγνλησλ πνπ πξνζδέλνπλ ζηηο 500 

πξψηεο βάζεηο ηνπ ππνθηλεηή ηεο IL-10 πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο CONSITE (Sandelin et al., 2004). Σν CONSITE είλαη δηαζέζηκν 

online (http://asp.ii.uib.no:8090/cgi-bin/CONSITE/consite) θαη εθηφο απφ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ πξνζδίδεη επίζεο ζεκαληηθέο 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εηδηθφηεηα πξφζδεζεο ηνπο ζην DNA.  

Σν CONSITE απνηειεί έλα πνιχ θηιηθφ γηα ηνλ ρξήζηε πξφγξακκα ην νπνίν: 

 επζπγξακκίδεη ηελ αιιεινπρία ησλ ππφ κειέηε ππνθηλεηψλ, 

 ππνινγίδεη ην βαζκφ ζπληήξεζεο/δηαηήξεζεο ζηελ επζπγξακκηζκέλε πεξηνρή, 

 ειέγρεη ηελ αιιεινπρία ηεο γηα ζέζεηο δέζκεπζεο κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ 

κε βάζε ζπγθεθξηκέλα πξνθίι, 

 θηιηξάξεη ηα απνηειέζκαηα κε βάζε ην θπινγελεηηθφ απνηχπσκα, 

εληνπίδνληαο ζπληεξεκέλεο αιιεινπρίεο αλάκεζα ζε είδε 

 εκθαλίδεη ηα απνηειέζκαηα ζε θηιηθή γηα ηνλ ρξήζηε κνξθή. 

  

http://asp.ii.uib.no:8090/cgi-bin/CONSITE/consite
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3 ΤΚΔΤΔ 

 Φπρφκελε θπγφθεληξνο ηχπνπ Sorvall RC5C 

 Φαζκαηνθσηφκεηξν Beckmann 

 πζθεπή ειεθηξνθφξεζεο Mini Trans Blot Electrophoretic Transfer Cell 

BioRad 

 πζθεπή ειεθηξνθφξεζεο DNA/RNA Horizon 11-14 Gibco BRL  

 VORTEX Genie 2 Scientific Industries  

 Τδαηφινπηξν 37
o
C BioLine 

 Θάιακνο θαιιηέξγεηαο αλζξψπηλσλ θπηηάξσλ 37
ν
C Forma Scientific 3250 

 Θάιακνο θάζεηεο (λεκαηηθήο) ξνήο Holten HB 2448 

 Σξνθνδνηηθφ ζηαζεξήο έληαζεο Power/PAC 300 BioRad  

 Λνπκηλφκεηξν Turner Designs DT20/20 

 Φπρφκελε θπγφθεληξνο ηχπνπ eppendorf γηα θηαιίδηα 1.5 ml Eppendorf 

5417R 

 ηήιε απηνληζκέλνπ λεξνχ θαη ζπζθεπή απφζηαμεο  

 πζθεπέο απνζηείξσζεο γπάιηλσλ θηαιψλ θαη δηαιπκάησλ (απηφθαπζην) 

 Απηφκαην πιπληήξην κηθξφ επσαζηηθήο πιάθαο 96-θξεαηησλ Sorin Biomedica 

 Αλαιπηήο ζπηλζεξηζκνχ ηχπνπ Behkman 

 Φπρφκελε θπγφθεληξνο ηχπνπ Hettich Universal 32R 

 Πιάθα αλαθίλεζεο-αλάδεπζεο Swip KL-2 alpha scientific  

 Rotor-Gene RG-3000 ηεο εηαηξείαο CORBETT Research  

Οη ζπζθεπέο πνπ αλαθέξνληαη βξίζθνληαη ζην Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο ζηα 

Πξνθιηληθά θηίξηα Σκήκαηνο Ιαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Σν κεράλεκα 

PhopshorImager FUJIFILM FLA 3000 (FUJIFILM Europe) βξίζθεηαη ζην 

εξγαζηήξην Βηνρεκείαο ζηα Πξνθιηληθά θηίξηα Σκήκαηνο Ιαηξηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. 

  



[109] 
 

4 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

4.1 ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΤΣΣΑΡΟΚΗΝΧΝ ΑΠΟ 

ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΑ Σ ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΑ & 

ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ Σ ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΗΚΔ ΔΗΡΔ 

4.1.1. Επίδραςη των ενζγμων καλςινευρίνη και CaM-

Κinase II ςτο ςτάδιο τησ πρωτεανοςγνθεςησ τησ IL-10. 

Η in vitro ελεξγνπνίεζε ησλ θπζηνινγηθψλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνχο δηέγεξζεο, νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη εθηελψο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηε κειέηε ηεο παξαγσγήο 

θπηηαξνθηλψλ απφ ηα Σ ιεκθνθχηηαξα, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 

„Γηέγεξζε θπζηνινγηθψλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ‟, ηνπ θεθαιαίνπ Τιηθά θαη Μέζνδνη.  

Ο πξψηνο ηξφπνο δηέγεξζεο ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ αθνξά ζηε ρξήζε 

Ινλνκπθίλεο (Ionomycin-Ion) ε νπνία απμάλεη ην ελδνπηηάξην αζβέζηην, θαη ηνπ 

θνξβνιηθνχ εζηέξα PMA πνπ ελεξγνπνεί ηελ πξσηεηληθή θηλάζε C. Η δηέγεξζε ησλ 

Σ θπηηάξσλ πξαγκαηνπνηήζεθε επίζεο κε ηε βνήζεηα ησλ κνλνθισληθψλ 

αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ CD3 κνξίνπ ηνπ Σ θπηηαξηθνχ ππνδνρέα (anti-CD3) θαη ηνπ 

ζπλδηεγεξηηθνχ κνξίνπ CD28 (anti-CD28). Η ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

αληηζσκάησλ επάγεη ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ Σ θπηηάξσλ, 

κηκνχκελε ηε θπζηνινγηθή (in vivo) ελεξγνπνίεζε ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ κέζσ ηνπ Σ 

θπηηαξηθνχ ππνδνρέα ηνπο θαη ηνπ ζπλδηεγεξηηθνχ κνξίνπ.  

Οη παξαπάλσ ηξφπνη δηέγεξζεο κειεηεζήθαλ ζηηο 24, ζηηο 48 θαζψο θαη ζηηο 

72 ψξεο, έηζη ψζηε λα επηιεγεί ε ρξνληθή πεξίνδνο εθείλε θαηά ηελ νπνία 

επηηπγράλνληαη ε κέγηζηε βησζηκφηεηα ησλ θπηηάξσλ θαη ηαπηφρξνλα ε 

ηθαλνπνηεηηθή παξαγσγή ηληεξιεπθίλεο 10 (IL-10). Σν πξσηετληθφ πξντφλ ηεο IL-10 

απμάλεηαη ζηαδηαθά κέρξη ηηο 48 πξψηεο ψξεο κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ Σ 

ιεκθνθπηηάξσλ νπνχ ε IL-10 πξσηεΐλε έρεη ηελ κέγηζηε ηηκή ηεο (peak) κεηά ηηο 48 

ψξεο αξρίδεη λα κεηψλεηαη ζηαδηαθά. Με βάζε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ πξνέθπςε απφ 

ηα αξρηθά απηά πεηξάκαηα (Γηάγξακκα 1), ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ θάιππηε ηηο 

παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο θαη γηα ην ιφγν απηφ επηιέρζεθε θαη σο ρξφλνο δηεμαγσγήο 

ησλ πεηξακάησλ δηέγεξζεο ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ ήηαλ νη 48 ψξεο.  
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Γηα λα ειέγμνπκε ηνλ ππνπιεζπζκφ ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ πνπ παξάγνπλ IL-10 

πξαγκαηνπνηήζεθε δηαρσξηζκφο ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ ζε κλεκνληθά Σ 

ιεκθνθχηηαξα (Memory T cells – CD45RO+) θαη ζε Παξζέλα Σ ιεκθνθχηηαξα 

(Naïve T cells – CD45RA+) πξηλ ηε δηέγεξζε ηνπο. Οη δχν πιεζπζκνί δηεγέξζεθαλ  

κε ηνπο δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο γηα 24 ψξεο, θαη φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 3 

ε παξαγσγή ηεο IL-10 απφ ηα κλεκνληθά Σ ιεκθνθχηηαξα είλαη πςειφηεξε ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε ησλ παξζέλσλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ. 

 

Διάγραμμα 1.: Κινθτικι παραγωγισ πρωτεϊνικοφ προϊόντοσ τθσ IL-10 από ανκρώπινα 
φυςιολογικά Σ λεμφοκφτταρα μετά από διζγερςθ με Ion/PMA, ι anti-CD3/anti-CD28. 

Διάγραμμα 2: Παραγωγι πρωτεϊνικοφ προϊόντοσ τθσ IL-10 από παρκζνα και μνθμονικά ανκρώπινα 
φυςιολογικά Σ λεμφοκφτταρα μετά από διζγερςθ με Ion/PMA, anti-CD3 ι anti-CD3/anti-CD28. 
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Γηα ηελ κειέηε ηεο ζπκβνιήο ηνπ αζβεζηην-εμαξησκέλνπ κνλνπαηηνχ ζηε 

ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο ηεο IL-10 απφ Σ ιεκθνθχηηαξα,θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

ξφινπ ησλ ελδχκσλ θαιζηλεπξίλε θαη CaM-Kinase II ρξεζηκνπνηήζακε ηνπο εηδηθνχο 

αλαζηνιείο ηεο δξάζεο ησλ έλδπκσλ θαιζηλεπξίλε θαη CaM-Κinase II, θπθινζπνξίλε 

θαη KN-62 αληίζηνηρα.Οη αλαζηνιείο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε δηάθνξεο ζπγθεληξψζεηο 

θαη νη θαηαιιειε οζπγθεληξψζεηο ήηαλ γηα ηελ θπθινζπνξίλε 100ng/ml, ελψ γηα ηελ 

CaM Kinase II 1κΜ. ε πξνθαηαξθηηθά πεηξάκαηα ειέγρζεθε ε δξάζε ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ αλαζηνιέσλ ζηε βησζηκφηεηα ησλ θπηηάξσλ κε ηε ρξσζηηθή trypan 

blue θαη απνδείρηεθε αζήκαληε. Παξνπζία θπθινζπνξίλεο ε παξαγσγή ηεο IL-10 

κεηψζεθε θαηά 80%-100%, ελψ παξνπζία ΚΝ-62 ε παξαγσγή ηεο IL-10 κεηψζεθε 

θαηά 70%-90%, ζε φια ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηα νπνία κειεηήζεθε. Σα πνζνζηά 

αλαζηoιήο ήηαλ ίδηα θαη θαηά ηνπο δχν ηξφπνπο δηέγεξζεο. Σα απνηειέζκαηα 

ζπλνςίδνληαη ζηα δηαγξάκκαηα 3Α θαη 3Β.  
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4.1.2. Η κείωζε ηεο παξαγωγήο ηεο IL-10 κέζω ηωλ 

αλαζηνιέωλ CsA ΚΑΙ ΚΝ-62 από θπζηνινγηθά Σ ιεκθνθύηηαξα δελ 

δηακεζνιαβείηαη από ηελ IL-2 

Η IL-2 πνπ παξάγεηαη ζηε δηάξθεηα ελεξγνπνίεζεο ελφο Σ ιεκθνθπηηάξνπ 

απνηειεί απμεηηθφ παξάγνληα γηα ην ιεκθνθχηηαξν πξνζδελφκελε ζηνλ ππνδνρέα 

ηεο. Γεδνκέλνπ ηνπ φηη ζην ππφ-κειέηε ζχζηεκα ηφζν ε παξαγσγή ηεο IL-2 φζν θαη 

εθείλε ηεο IL-10 κεηψλνληαη σο απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ηεο θπθινζπνξίλεο, θξίζεθε 

απαξαίηεην λα ειεγρζεί ε πηζαλή ζπκκεηνρή ηεο αλαζηνιήο ηεο IL-2 ζηελ αλαζηνιή 

ηεο IL-10. Έηζη, γηα λα απαληεζεί ην εξψηεκα αλ ε παξαηεξεζείζα αλαζηνιή ηεο 

παξαγσγήο ηεο IL-10 είλαη ζπλέπεηα ηεο αλαζηνιήο ηεο παξαγσγήο ηεο IL-2, 

εμσγελήο IL-2 πξνζηέζεθε ζηε δηέγεξζε ησλ θπζηνινγηθψλ αλζξψπηλσλ Σ 

ιεκθνθχηηαξσλ, ηα νπνία δηεγέξζεθαλ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 

„Γηέγεξζε θπζηνινγηθψλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ παξνπζία rh-IL-2‟, ηνπ θεθαιαίνπ Τιηθά 

θαη Μέζνδνη.  
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ηα πεηξάκαηα πνπ αθνινχζεζαλ (Γηάγξακκα 5), ε πξνζζήθε rh-IL-2 ζηα 

θχηηαξα πνπ δηεγεξζήθαλ κε I/PMA, παξνπζία θπθινζπνξίλεο Α δελ επαλάθεξε ηελ 

παξαγσγή ηεο IL-10 ζηα επίπεδα ηνπ κάξηπξα (θχηηαξα δηεγεξκέλα κε I/PMA).  

4.1.3. In vivo κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο θαιζηλεπξίλεο θαη CaM-

Κinase II ζηελ παξαγωγή IL-10 κέζω ππεξέθθξαζεο ηωλ γνληδίωλ 

ηνπο ζε αλζξώπηλα Σ-ιεκθνθύηηαξα 

Δπεηδή νη θαξκαθεπηηθνί αλαζηνιείο δελ ερνπλ πάληα έλα κφλν ζηφρν γηα λα 

κειεηεζεί αθξηβέζηεξα ν ξφινο ησλ Calcineurin θαη Cam Kinase II πξνρσξήζακε ζε 

in vivo κειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ελδχκσλ ζηελ παξαγσγή ηεο IL-

10. Απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε κε πεηξάκαηα παξνδηθήο δηακφιπλζεο ησλ Σ-

ιεκθνθπηηαξσλ κε ηελ κέζνδν ηεο ειεθηξνδηάηξεζεο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ πιαζκίδηα 

πνπ θσδηθνπνηνχλ ηελ θαηαιπηηθή ππνκνλάδα ηεο θαιζηλεπξίλεο (ΓCAM-A) ή ηεο 

CaM-Κinase II (γΒ*CAM-K)πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ έθθξαζε κεηαιιαγκέλσλ 

κνξθψλ ησλ ελδχκσλ ησλ νπνίσλ ε δξαζηηθφηεηα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ 

ελδνθπηηάξηα ζπγθέληξσζε αζβεζηίνπ. Υξεζηκνπνηήζεθε επίζεο ην πιαζκίδην pSRa 

ην νπνίν είλαη ην φρεκα ησλ δχν πξνεγνπκέλσλ πιαζκηδίσλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ησλ πεηξακαηηθψλ ζπλζεθψλ. Σαπηφρξνλα εηζάγακε ζηα θχηηαξα 

πιαζκίδην pGEFP ην νπνίν θσδηθνπνηεί θζνξίδνπζα πξσηεΐλε ε νπνία επηηξέπεη ηνλ 

αθξηβή δηαρσξηζκφ ησλ δηακνιπλζέλησλ θπηηάξσλ κε θπηηαξνκεηξεηή δηαρσξηζηή 

θζνξηζκνχ. Σα θχηηαξα δηεγέξζεθαλ κε ηνλ ζπλδπαζκφ ION/PMA φπσο 

πεξηγξάθηεθε πξνεγνπκέλσο. ηα πεηξάκαηα απηά απνδεηθλχεηαη πσο ε παξαγσγή 

ηεο IL-10 απμάλεηαη ηξεηο θνξέο ζηα αλζξψπηλα Σ-ιεκθνθχηηαξα ηα νπνία έρνπλ 

δηακνιπλζεί κε ην πιαζκηδην πνπ θσδηθνπνηεί ηελ θαηαιπηηθή ππνκνλάδα ηεο  CaM-

Κinase II θαη θαηά ηέζζεξηο θνξέο ζηα αλζξψπηλα Σ-ιεκθνθχηηαξα ηα νπνία έρνπλ 

δηακνιπλζεί κε ην πιαζκίδην πνπ θσδηθνπνηεί ηελ θαηαιπηηθή ππνκνλάδα ηεο 

θαιζηλεπξίλεο ζπγθξηηηθά κε θχηηαξα ηα νπνία έρνπλ δηακνιπλζεί κφλν κε ην 

πιαζκίδην pSRa. (Γηάγξακκα 7). 
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4.2 ΔΛΔΓΥΟ ΜΔΣΑΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑ-

ΜΔΣΑΓΡΑΦΗΚΖ ΡΤΘΜΗΖ ΣΖ IL-10 ΑΠΟ 

ΚΑΛΗΝΔΤΡΗΝΖ ΚΑΗ CaM KINASE II Δ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ 

ΑΝΘΡΧΠΗΝΑ Σ ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΑ  

4.2.1. Επίδξαζε ηωλ ελδύκωλ θαιζηλεπξίλε θαη CaM-Kinase II 

ζην ζηάδην παξαγωγήο mRNA ηεο IL-10 

Σν εξψηεκα πνπ ηέζεθε ζηε ζπλερεία ήηαλ πνηφ είλαη ην επφπεδν  ξχζκηζεο 

ηεο παξαγσγήο ηεο IL-10 κέζσ ησλ ελδχκσλ Calcineurin θαη CaM Kinase II. Γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο ξχζκηζεο  ζε κεηαγξαθηθφ επίπεδν κειεηήζακε ηα επίπεδα mRNA θάησ 

απφ ηε επίδξαζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ αλαζηνιέσλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ελδχκσλ, 

θπθινζπνξίλε θαη ΚΝ-62. Η κειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ αζβεζηίνπ ζηελ παξαγσγή 

mRNA ηεο IL-10 πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θπζηνινγηθά αλζξψπηλα Σ ιεκθνθχηηαξα 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν „Πξνζδηνξηζκφο επηπέδσλ παξαγσγήο mRNA 

εηδηθνχ γηα ηελ Ιληεξιεπθίλε-10 απφ θπζηνινγηθά αλζξψπηλα Σ ιεκθνθχηηαξα, ηνπ 

θεθαιαίνπ Τιηθά θαη Μέζνδνη. Φπζηνινγηθά αλζξψπηλα ιεκθνθχηηαξα δηεγέξζεθαλ 

κε ζπλδπαζκν ION/PMA γηα 12 ψξεο, απνκνλψζεθε RNA θαη πνζνηηθνπνηήζεθε κε 

Real Time PCR. 
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Διαγραμμα 7 : Παραγωγι τθσ ιντερλευκίνθσ-10 ςε Σ λεμφοκφτταρα διεγερμζνα με Ion/PMA μετά 
από διαμόλυνςι τουσ με τισ ενεργζσ μορφζσ των ενηφμων καλςινευρίνθ ι CaM Kinase II. 
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Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ην ζηάδην ζην νπνίν εκπιέθνληαη ε 

θαιζηλεπξίλε θαη ε CaM-Κinase II εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν δηέγεξζεο ησλ 

θπηηάξσλ. Δηδηθφηεξα φηαλ ηα θχηηαξα δηεγείξνληαη κέζσ TCR θαη ηνπ 

ζπλδηεγεξηηθνχ κνξίνπ CD28 ε αλαζηνιή ησλ παξαπάλσ ελδχκσλ δελ επεξεάδεη ηελ 

ζπζζψξεπζε ηνπ mRNA ηεο IL-10, ππνδειψλνληαο φηη ε ξχζκηζε γίλεηαη ζε 

κεηαγελέζηεξα ηεο κεηαγξαθήο ζηάδηα, επεξεάδνληαο πηζαλά ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ 

mRNA ή ην ξπζκφ κεηάθξαζήο ηνπ. Όηαλ ν ηξφπνο δηέγεξζεο ησλ θπηηάξσλ 

παξαθάκπηεη ηνλ TCR ηφηε ε αλαζηνιή ησλ πξναλαθεξζέλησλ ελδχκσλ αλαζηέιιεη 

ηελ ζπζζψξεπζε mRNA γηα ηελ IL-10 (δηάγξακκα 8),ππνδειψλνληαο φηη δξνπλ ζην 

κεηαγξαθηθφ ή θαη κεηα-κεηαγξαθηθφ κεραληζκφ ηνπ θπηηάξνπ. 

Διάγραμμα 8 :Παραγωγι mRNA τθσ ιντερλευκίνθσ-10 ςε Σα λεμφοκφτταρα διεγερμζνα με Ion/PMA ι με 
CD3/CD28 για 12 ώρεσ παρουςία ι απουςία CsA ι ΚΝ-62. 

4.2.2. Η θαιζηλεπξίλε θαη ε CaM Kinase II απμάλνπλ εθιεθηηθά 

ηε ελεξγόηεηα ηνπ ππνθηλεηή  IL-10 ζηα θπζηνινγηθά Σ ιεκθνθύηηαξα. 

ηε ζπλέρεηα, ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο ηεο κεηαγξαθηθήο ξχζκηζεο ηεο IL-10 

απφ ηελ αχμεζε ηνπ αζβεζηίνπ, ειέγρζεθε ε ελεξγφηεηα νιφθιεξνπ ηνπ ππνθηλεηή 

(1327 βάζεηο) ηνπ γνληδίνπ ηεο IL-10 (Kube et al.,1995)  (πνπ παξαζθεπάζηεθε ζην 

εξγαζηήξην Μνξηαθήο Βηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή Κξήηεο, θ. Μαπξνζαιαζζίηεο) γηα 

λα δηαπηζηψζνπκε ζε ηη νθείιεηαη ε παξαηεξνχκελε κείσζε ησλ επηπέδσλ ηνπ 

mRNA ηεο IL-10 παξνπζία ησλ εηδθψλ αλαζηνιέσλ θπθινζπνξίλεο θαη ΚΝ-62 σο 

πξψην ζηάδην ξχζκηζεο ηεο κεηαγξαθήο ηεο IL-10. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, θπζηνινγηθά 

αλζξψπηλα Σ ιεκθνθχηηαξα δηακνιχλζεθαλ κε πιαζκηδηαθφ DNA πνπ θσδηθνπνηεί 

ηελ ελεξγφηεηα ηεο ινπζηθεξάζεο ηεο Firefly ππφ ηνλ έιεγρν νιφθιεξνπ ηνπ 
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ππνθηλεηή ηεο IL-10 φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν „Μέζνδνο δηακνιχλζεσο Σ 

ιεκθνθπηηάξσλ κε ειεθηξνδηάηξεζε γηα ελζσκάησζε πιαζκηδηαθνχ DNA 

(transfection by electroporation)‟ ηνπ θεθαιαίνπ Τιηθά θαη Μέζνδνη. Μαδί κε ηνλ 

ππνθηλεηή ηεο IL-10 ( Reporter plasmid) εηζήρζεθαλ  πιαζκίδηα πνπ θσδηθνπνηνχλ 

ηελ θαηαιπηηθή ππνκνλάδα ηεο θαιζηλεπξίλεο (ΓCAM-A) ή ηεο CaM-Κinase II 

(γΒ*CAM-K)πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ έθθξαζε κεηαιιαγκέλσλ κνξθψλ ησλ 

ελδχκσλ ησλ νπνίσλ ε δξαζηηθφηεηα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ ελδνθπηηάξηα 

ζπγθέληξσζε αζβεζηίνπ. Υξεζηκνπνηήζεθε επίζεο ην πιαζκίδην pSRa ην νπνίν είλαη 

ην φρεκα ησλ δχν πξνεγνπκέλσλ πιαζκηδίσλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο 

ησλ πεηξακαηηθψλ ζπλζεθψλ. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο δηακφιπλζεο 

ησλ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην πιαζκηδην pRL-TK ην νπνίν θσδηθνπνηεί 

ηελ Renilla luciferase θάησ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ ππνθηλεηή ηνπ ηνχ ηνπ απινχ έξπεηα 

Η παξαγσγή ηεο Firefly luciferase θαζψο θαη ηεο Renilla luciferase κεηξήζεθε ζε 

νιηθέο πξσηεΐλεο κε εηδηθφ θηη Dual-Lusiferase assay system.  

 

Παξαηεξήζακε φηη ζηα αλζξψπηλα Σ-ιεκθνθχηηαξα ηα νπνία είρακε 

δηακνιχλεη είηε κε κεηαιιαγκέλε κνξθή ηεο θαιζηλεπξίλεο, είηε κε ηελ CaM-Κinase 

II, ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ππνθηλεηή ηεο IL-10 πνπ παξαηεξείηαη κεηά απφ δηέγεξζε κε 

ΙON/PMA γηα 24 ψξεο απμήζεθε θαηά 5 θαη 3 θνξέο αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ηα 

θχηηαξα ηα νπνία είραλ δηακνιπλζεί κφλν κε ην φρεκα pSRa, φπσο θαίλεηαη ζην 

δηάγξακκα 9. Γηα λα ειέγμνπκε αλ ε επίδξαζε ηεο ππεξέθθξαζεο ησλ δχν ελδχκσλ 

είλαη εηδηθή γηα ηνλ ππνθηλεηή ηεο IL-10, κειεηήζακε ηελ επίδξαζε ηεο 
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Διάγραμμα 9 : Επίδραςθ των ενεργών ενηφμων καλςινευρίνθ ι CaM Kinase II Α ςτθν ενεργότθτα του 
υποκινθτθ τθσ IL-10  και ςτον υποκινθτθ του SV40 ςε Σ λεμφοκφτταρα διεγερμζνα με Ion/PMA  
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θαιζηλεπξίλεο θαη ηεο CaM-Κinase II ζηνλ ππνθηλεηή ηνπ SV-40 αθνινπζψληαο ην 

ίδην πεηξακαηηθφ κνληέιν. Oπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 9 ηα δχν έλδπκα δελ είραλ 

θακία επίδξαζε ζηνλ ππνθηλεηή SV-40 

Η επίδξαζε θαη ησλ δχν ελδχκσλ ( Calcineurin, CaM KinaseII) ζηε 

δξαζηηθφηεηα ηνπ ππνθηλεηή ηεο ΙL-10 είλαη ζεκαληηθή θαη αθνξά ηφζν ηνλ ηξφπν 

δηέγεξζεο πνπ κηκείηαη ηνλ ππνδνρέα αληηγφλνπ (Ion/PMA) φζν θαη απηφλ πνπ 

ζηνρεχεη ζε ελδνθπηηάξηα δηέγεξζε ησλ ζεκαηνδνηηθψλ νδψλ πνπ ειέγρνπλ ε αχμεζε 

ηνπ Ca++  θαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο PKC (CD3/CD28).(Γηάγξακκα 10). 

4.2.3. Η CaM Kinase II κεηώλεη ηελ ελεξγόηεηα ηωλ ππνθηλεηώλ 

ηεο IL-2 θαη ηεο IL-4 

ηελ ζπλέρεηα, ειέγμακε ηελ επίδξαζε ησλ ελδχκσλ θαιζηλεπξίλε θαη CaM 

Kinase II ζηελ ελεξγφηεηα ησλ ππνθηλεηψλ δχν άιισλ θπηηαξνθηλψλ, ηεο IL-2  θαη 

ηεο IL-4 γηα λα δηαπηζηψζνπκε ηελ εθιεθηηθφηεηα ηεο δξάζεο ηεο CaM Kinase II 

ζηελ επίδξαζή ηεο ζηνλ ππνθηλεηή ηεο IL-10. Σαπηφρξνλα, κειεηήζακε θαη ηελ 

επίδξαζε ηεο θαιζηλεπξίλεο ζηνπο δχν ππνθηλεηέο ζην ζχζηεκα κηαο θαη είλαη ήδε 

γλσζηή ε ζεηηθή ηεο επίδξαζε . 

ΔΚΑΓΡΑΜΜΑ 10: Επίδραςθ τθσ υπερζκφραςθσ των ενηφμων καλςινευρίνθ και CaM Kinase II ςτθν ενεργότθτα 
ολόκλθρου του υποκινθτι του γονιδίου τθσ IL-10 από φυςιολογικά ανκρώπινα Σ λεμφοκφτταρα διεγερμζνα 
είτε με Ion/PMA είτε με CD3/CD28. 
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Η δξάζε ηεο CaM Kinase II  είλαη εθιεθηηθή γηα ηνλ ππνθηλεηή ηεο ΙL-10 

εθφζνλ ηα ίδηα έλδπκα κεηψλνπλ ηελ δξαζηηθφηεηα ηνπ ππνθηλεηή ηφζν κηαο άιιεο 

Th2 θπηηαξνθίλεο  φπσο ε IL-4 (Γηάγξακκα 11) φπσο επίζεο θαη ηεο IL-2 

(Γηάγξακκα 12) 

  

Διάγραμμα 11: Επίδραςθ τθσ υπερζκφραςθσ των ενηφμων καλςινευρίνθ και CaM Kinase II ςτθν ενεργότθτα 
ολόκλθρου του υποκινθτι του γονιδίου τθσ IL-4 από φυςιολογικά ανκρώπινα Σ λεμφοκφτταρα διεγερμζνα είτε 
με Ion είτε με CD3/CD28. 
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Διάγραμμα 12 : Επίδραςθ τθσ υπερζκφραςθσ των ενηφμων καλςινευρίνθ και CaM Kinase II ςτθν ενεργότθτα 
ολόκλθρου του υποκινθτι του γονιδίου τθσ IL-2 από φυςιολογικά ανκρώπινα Σ λεμφοκφτταρα διεγερμζνα είτε 
με Ion είτε με CD3/CD28. 
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4.2.4 Η αύμεζε ηνπ αζβεζηίνπ απμάλεη ηελ ελεξγόηεηα ηωλ 500 

πξώηωλ βάζεωλ ηνπ ππνθηλεηή ηεο IL-10  

Σα επφκελα πεηξάκαηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ ππνθηλεηή ηεο IL-10, ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ 

αχμεζε ηνπ αζβεζηίνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηεζήθαλ Φπζηνινγηθά 

αλζξψπηλα Σ ιεκθνθχηηαξα ηα νπνία δηακνιχλζεθαλ αξρηθά κε πιαζκίδηα πνπ 

θέξνπλ νιφθιεξν ή ηκήκαηα ηνπ ππνθηλεηή ηεο IL-10 (θαηαζθεπέο ηνπ εξγαζηεξίνπ 

θ.Μαπξνζαιαζζίηε) φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν „Μέζνδνο δηακνιχλζεσο Σ 

ιεκθνθπηηάξσλ κε ειεθηξνδηάηξεζε γηα ελζσκάησζε πιαζκηδηαθνχ DNA 

(transfection by electroporation)‟ ηνπ θεθαιαίνπ Τιηθά θαη Μέζνδνη θαη ζηε ζπλερεία 

δηεγέξζεθαλ κε Ion/PMA ή κε CD3/CD28 παξνπζία ή απνπζία  ΚΝ-62.  

Δπεηδή ε δξάζε ηεο θπθινζπνξίλεο έρεη θαιά ραξαθηεξηζηεί φζνλ αθνξά ηνλ 

κεηαγξαθηθφ παξάγνληα ζηφρν ηεο ( NF-AT) εζηηάζακε πεξηζζφηεξν ζηε δξάζε ηεο 

CAM Kinase II ζηε κειέηε πηζαλψλ ζηφρσλ-παξαγφλησλ κεηαγξαθήο. Με ηε ρξήζε 

ηνπ αλαζηνιέα ηεο KN-62 ή ηεο ελεξγήο κνξθεο ηνπ ελδχκνπ ηεο CaM Kinase II ε 

δξάζε ηνπ ελδχκνπ εζηηάδεηαη ζηηο πξψηεο 500 βάζεηο. Σα ηκήκαηα  Sec I, p3782, 

pvu II , θαη BSU πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο-135, -235, -310, -500 παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθά πνζνζηά αλαζηνιήο παξνπζία ΚΝ-62 (Γηάγξακκα 13). 

Σαπηφρξνλα, ε ππεξέθθξαζε ηνπ ελεξγνχ ελδχκνπ ηεο CaM Kinase II είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ελεξγφηεηαο ηνπ ππνθηλεηεο ηεο ηληεξιεπθίλεο 10 ζηηο 

πξψηεο 500 βάζεηο.  

Διάγραμμα 13 : Επίδραςθ του αναςτολζα τθσ CaM Kinase II, KN-62  ςε τμιματα του υποκινθτι τθσ IL-10 ςε Σ 
λεμφοκφτταρα διεγερμζνα με Ion/PMA. 
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Διάγραμμα 14 : Επίδραςθ τθσ ενεργισ μορφισ του ενηφμου CaM Kinase II ςε τμιματα του υποκινθτι τθσ 

IL-10 ςε Σα λεμφοκφτταρα διεγερμζνα με Ion/PMA. 
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4.3 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΜΔΣΑΓΡΑΦΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ 

ΠΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΤΝ ΖΜΔΗΑ ΠΡΟΓΔΖ ΣΗ 500 ΠΡΧΣΔ 

ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΤΠΟΚΗΝΖΣΖ ΣΖ IL-10 ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

CONSITE 

 Υξεζηκνπνηψληαο ην πξφγξακκα CONSITE ζπγθξίζεθαλ ε 

ζπληεξεκέλε πεξηνρή αλάκεζα ζηηο 500 πξψηεο βάζεηο πξηλ απφ ην ΣΑΣΑ πιαίζην 

ηνπ ππνθηλεηή ηεο IL-10 ζηνλ άλζξσπν (Human IL-10 promoter GeneBank: Z30175-

1327bp) θαη κε ην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ γνληδίνπ ηεο IL-10 ηνπ πνληηθηνχ (Mouse IL-

10 gene GeneBank: M84340). Με ηνλ ηξφπν απηφ εληνπίζηεθαλ νη κεηαγξαθηθνί 

παξαγφληεο πνπ απνηεινχλ πηζαλνχο ζηφρνπο ηεο ελδνθπηηαξηαο αχμεζεο ηνπ 

αζβεζηίνπ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 14. 

Με κπιε ρξψκα παξαηίζεληαη νη βάζεηο ηνπ ππνθηλεηή ηεο IL-10 ζηνλ άλζξσπν 

(Human IL-10 promoter GeneBank: Z30175) ελψ κε πξάζηλν ρξψκα νη βάζεηο ηνπ 

γνληδίνπ ηεο IL-10 ζην πνληίθη (Mouse IL-10 gene GeneBank: M84340). 

Δπηπξφζζεηα, ζηε γξαθηθή παξάζηαζε θαίλνληαη νη κεηαγξαθηθνί παξάγνληεο πνπ 

πξνζδέλνπλ ζηηο ζπληεξεκέλεο (conserved) αιιεινπρίεο κεηαμχ ησλ 2 εηδψλ θαη ηα 

πνζνζηά νκνηφηεηαο ηνπο έλαληη ησλ ζέζεσλ ησλ λνπθιενηηδίσλ. Αλάκεζα ζηνπο 

κεηαγξαθηθνχο παξάγνληεο πνπ πξνζδέλνπλ ζηηο βάζεηο απηέο, ζην ζχζηεκα ησλ Σ 

ιεκθνθπηηάξσλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπγθεληξψλνπλ ν 

MEF2 θαη ν CREB, ελψ πίλαθεο κε πιεξνθνξίεο γηα ηνπ παξάγνληεο απηνχο δίλνληαη 

ζην Γηάγξακκα 15. 
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Conservation profile of Human_IL10 

 

 

 

Conservation profile of Mouse_IL10 
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A)  

Sc

ore 

Positi

on 
Sequence 

16.

302 
1037 Human_IL10 

16.

302 
1350 Mouse_IL10 

I

D 

MA00

52 

 

N

ame 
MEF2 

Cl

ass 

MAD

S 

S

pecies 

Homo 

sapiens 

Se

quence 
 

Li

t ref  
 

A  [ 1  0 57  2  9  6 37  2 56  6 ] 
C  [50  0  1  1  0  0  0  0  0  0 ] 

G  [ 0  0  0  0  0  0  0  0  2 50 ] 

T  [ 7 58  0 55 49 52 21 56  0  2 ] 

M

edline 
 

  

 

B) 

Sc

ore 

Posi

tion 
Sequence 

9.5

31 
899 Human_IL10 

10.

116 
1207 Mouse_IL10 

ΔΚΑΓΡΑΜΜΑ 1. Γραφικι αναπαράςταςθ αποτελεςμάτων προγράμματοσ CONSITE.  
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I

D 

MA00

18 

 

N

ame 
CREB 

Cl

ass 
bZIP 

S

pecies 

Homo 

sapiens 

Se

quence 
 

Li

t ref  
 

A  [ 0  3  0  2  5  0  0 16  0  0  1  5 ] 

C  [ 7  5  3  3  1  0  0  0 16  0  5  6 ] 

G  [ 5  4  6 11  7  0 15  0  0 16  0  3 ] 

T  [ 4  4  7  0  3 16  1  0  0  0 10  2 ] 

M

edline 
 

  

 

 

 

4.4. In vivo ΚΑΗ in vitro ΔΛΔΓΥΟ ΓΡΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΜΔΣΑΓΡΑΦΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ  

4.4.1 Η αύμεζε ηνπ ελδνθπηηάξηνπ αζβεζηίνπ απμάλεη ηελ 

ελεξγόηεηα ηνπ κεηαγξαθηθνύ παξάγνληα MEF2 in vivo  

Γεδνκέλνπ ηνπ φηη ν MEF2 έρεη ήδε ζπλδεζεί κε ηελ Ca
2+

-εμαξηψκελε 

ξχζκηζε θπηηαξνθηλψλ ζε δηάθνξα θχηηαξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ ηεο 

Σ θπηηαξηθήο ζεηξάο Jurkat, ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ λα ειεγρζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ θαη 

ζην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα γηα πηζαλή εκπινθή ηνπ θαη ζην αζβεζηην-εμαξηψκελν 

κνλνπάηη. Φπζηνινγηθά αλζξψπηλα Σ ιεκθνθχηηαξα δηακνιχλζεθαλ κε πιαζκίδην 

πνπ θσδηθνπνηεί ηε firefly Luciferase ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα 

MEF2 φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν „Μέζνδνο δηακνιχλζεσο Σ 

ιεκθνθπηηάξσλ κε ειεθηξνδηάηξεζε γηα ελζσκάησζε πιαζκηδηαθνχ DNA 

 (transfection by electroporation)‟ ηνπ θεθαιαίνπ Τιηθά θαη Μέζνδνη θαη ζηε 

ζπλερεία δηεγέξζεθαλ κε CD3/CD28 παξνπζία ή απνπζία θπθινζπνξίλεο Α ή ΚΝ-

62. Η ελεξγφηεηα ηνπ κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα MEF2 κεηψζεθε θαηά 60% ζε Σ 

ΔΚΑΓΡΑΜΜΑ 2. Μεταγραφικοί παράγοντεσ που πικανόν προςδζνονται ςτισ 500 πρώτεσ βάςεισ του υποκινθτι 
τθσ IL-10 με βάςθ το πρόγραμμα CONSITE.  
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ιεκθνθχηηαξα δηεγεξκέλα κε Ion/PMA παξνπζία θπθινζπνξίλεο Α θαη θαηά 70% 

παξνπζία ΚΝ-62. .(Γηαγξακκα 14). 

 

Μειεηήζακε επίζεο ηελ επίδξαζε ηεο ππεξέθθξαζεο ηνπ ελεξγνχ ελδχκνπ 

ηεο CaM Kinase II ζηελ ελεξγφηεηα ηνπ κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα MEF2 ζε Σ 

ιεκθνθχηηαξα δηεγεξκέλα κε Ion/PMA.Η ελεξγφηεηα ηνπ MEF2 απμήζεθε σο θαη 

πέληε θνξέο παξνπζία ηνπ ελεξγνχ ελδπκνπ ηεο CaM Kinase II.(Γηαγξακκα 15).  Η 
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Διάγραμμα 14 : Επίδραςθ του αναςτολζα ΚΝ-62 ςτθν ενεργότθτα του μεταγραφικοφ παράγοντα 

MEF2 ςε τα λεμφοκφτταρα διεγερμζνα με Ion/PMA. 

Διάγραμμα 15 : Επίδραςθ τθσ Cam Kinase II ςτθν ενεργότθτα του μεταγραφικοφ παράγοντα MEF2 
ςε τα λεμφοκφτταρα διεγερμζνα με Ion/PMA. 
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αλαζηαιηηθή δξάζε ηεο CsA έρεη ήδε πεξηγξαθεί γηα ηνλ MEF2 ζηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ζηε κεηαγξαθή ηνπ γνληδίνπ ηεο IL-2 . Σν λέν εχξεκα απφ ηα ζπγθεθξηκέλα 

πεηξάκαηα είλαη φηη θαη ε CaM Kinase II έρεη ζηφρν ηνλ MEF2 θαη εηδηθφηεξα ε 

αλαζηαιηηθή ηεο δξάζε είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε φηαλ ηα ιεκθνθχηηαξα 

δηεγείξνληαη κέζσ ηνπ ππνδνρέα αληηγφλνπ. 

ηε ζπλέρεηα κειεηήζακε ηελ επίδξαζε ηεο ππεξέθθξαζεο ηνπ κεηαγξαθηθνχ 

παξάγνληα MEF2D ζηελ ελεξγφηεηα ηνπ ππνθηλεηή ηεο IL-10 ζε αλζξψπηλα Σ-

ιεκθνθχηηαξα εηζάγνληαο καδί κε ην πιαζκίδην reporter ( IL-10 Luc) θαη πιαζκίδην 

πνπ θσδηθνπνηεί ηελ πξσηείλε MEF2D, (δσξεα ηνπ dr S. Gregoir ) φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν „Μέζνδνο δηακνιχλζεσο Σ ιεκθνθπηηάξσλ κε 

ειεθηξνδηάηξεζε γηα ελζσκάησζε πιαζκηδηαθνχ DNA (transfection by 

electroporation)‟ ηνπ θεθαιαίνπ Τιηθά θαη Μέζνδνη θαη ζηε ζπλερεία δηεγέξζεθαλ κε 

Ion/PMA.Σα απνηειέζκα έδεημαλ φηη ν MEF2D επεξεάδεη ηελ ελεξγφηεηα ηνπ 

ππνθηλεηή ηεο IL-10, απμάλνληαο ηελ ελεξγφηεηα ηνπ ηξεηο θνξέο ζε ζρέζε κε ην 

control, πνπ ήηαλ Σ-ιεκθνθχηηαξα πνπ είρακε δηακνιχλεη κε ην αδεην φρεκα –

πιαζκίδην (pCDNA)(Γηαγξακκα 16). 
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4.4.2 Η CsA θαη ην ΚΝ-62 κεηώλνπλ ηελ δέζκεπζε ηνπ 

κεηαγξαθηθνύ παξάγνληα MEF2 in vitro  

Η δέζκεπζε ηνπ κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα MEF2 ζε ππξεληθά πξσηετληθά 

εθρπιίζκαηα θπζηνινγηθψλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ, ειέγρζεθε φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ 

παξάγξαθν „In vitro έιεγρνο δέζκεπζεο κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ‟ ηνπ θεθαιαίνπ 

Τιηθά θαη Μέζνδνη.  

ε Σ ιεκθνθχηηαξα δηεγεξκέλα κε Ion/PMA ή κε CD3/CD28 αληρλεχεηαη 

δέζκεπζε ηνπ κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα MEF2 πνπ κεηψλεηαη θαηά 50% πεξίπνπ 

παξνπζία CsA θαη ΚΝ-62 

  

MEF-2D 

 

Lane 1 : ION/PMA, Lane 2: ION/PMA + CsA, Lane 3: ION/PMA + KN-62,  

Lane 4: CD3/CD28, Lane 5: CD3/CD28 + CsA, Lane 6: CD3/CD28 + KN-62 

Lane 7: + COLD MEF-2D, Lane 8: + COLD AP-1 

 

 

 

 

 

1     2         3   4       5   6      7       8 
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4.4.3 Η CaM K II κεηώλεη ηελ ελεξγόηεηα ηωλ κεηαγξαθηθώλ 

παξαγόληωλ NF-kB θαη CREB 

Οη κεηαγξαθηθνί παξάγνληεο CRΔB θαη NF-θB απνηεινχλ θνηλνχο ζηφρνπο 

ηνπ αζβεζηην-εμαξησκέλνπ κνλνπαηηνχ, ζέζεηο πξφζδεζήο ηνπο ππάξρνπλ κέζα ζηηο 

500 πξψηεο βάζεηο ηνπ IL-10 promoter θαη ζπλεπψο θξίζεθε απαξαίηεην ν έιεγρνο 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ππφ κειέηε ζχζηεκα. Αιισζηε έρεη απνδεηρζεί φηη ζε 

θχηηαξα HuT 78 ν κεηαγξαθηθφο παξάγνληαο NF-kB είλαη ζεκαληηθφο γηα ηε 

ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο ηεο IL-10 (Mori et al., 1997).Φπζηνινγηθά αλζξψπηλα Σ 

ιεκθνθχηηαξα δηακνιχλζεθαλ κε πιαζκίδην πνπ θσδηθνπνηεί ηε firefly Luciferase 

ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα CREB ή ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ 
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Διάγραμμα 17: Επίδραςθ των ενηφμων καλςινευρίνθ και CaM Kinase II ςτθν ενεργότθτα του 
μεταγραφικοφ παράγοντα NF- κΒ ςε Σα λεμφοκφτταρα διεγερμζνα είτε με Ion είτε με PMA  

Διάγραμμα 18: Επίδραςθ των ενηφμων καλςινευρίνθ και CaM Kinase II ςτθν ενεργότθτα του 
μεταγραφικοφ παράγοντα NF- κΒ ςε Σα λεμφοκφτταρα διεγερμζνα είτε με Ion είτε με PMA 
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κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα NF-θB,ηαπηφρξνλα κε ηηο ελεξγέο κνξθέο ησλ ελδχκσλ 

θαιζηλεπξίλε θαη CaM Kinase II θαη ζηε ζπλερεία δηεγέξζεθαλ κε Ion/PMA. 

Η CaM Kinase II κεηψλεη ηελ ελεξγφηεηα θαη ησλ δχν κεηαγξαθηθψλ 

παξαγφλησλ NF-θΒ θαη CREB θαηά 50 % πεξίπνπ κε φινπο ηνπο ηξφπνπο δηέγεξζεο 

ζε αληίζεζε κε ηελ θαιζηλεπξίλε πνπ ηελ απμάλεη φπσο άιισζηε έρεη αλαθεξζεί θαη 

απφ άιινπο εξεπλεηέο. Aπν ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζπκπεξαίλεηαη φηη 

πηζαλφηαηα ε CaM Kinase II απμάλεη ηελ παξαγσγή ηεο ηληεξιεπθίλεο 10 απμάλνληαο 

ηε δξαζηηθφηεηα ηνπ ηνπ κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα MEF2 ζηα Σ ιεκθνθχηηαξα. 
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5 ΤΕΖΣΖΖ 

Η ελεξγνπνίεζε ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ κέζσ ηνπ ζπκπιφθνπ ηνπ Σ 

θπηηαξηθνχ ππνδνρέα νδεγεί ζε άκεζε αχμεζε ηεο ελδνθπηηάξηαο ζπγθέληξσζεο ηνπ 

αζβεζηίνπ. (Abbas & Lichtman, 2001; Barritt, 1992). Η αχμεζε ηνπ ελδνθπηηάξηνπ 

αζβεζηίνπ πξνθαιεί ηελ ελεξγνπνίεζε ζεκαηνδνηηθψλ κνξίσλ θαη κεηαγξαθηθψλ 

παξαγφλησλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ππξνδνηνχλ ηελ έθθξαζε γνληδίσλ πνπ ειέγρνπλ 

ηελ ελεξγνπνίεζε, ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ, ηελ δηαθνξνπνίεζε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ 

Σ ιεκθνθπηηάξσλ. Γεληθά, ην αζβέζηην ζηα Σ ιεκθνθχηηαξα έρεη αλαθεξζεί φηη 

εκπιέθεηαη ζηελ επαγσγή αλεξγίαο (Gallichio et al.,1994,Schwartz et. Al., 1997), 

ζηελ απφπησζε (King & Ashwell, 1993) θαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θαιζηλεπξίλεο 

(Ho et. Al.,1996, Schreiber & Crabtree,1992), ε νπνία έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο IL-2 θαη ηεο IL-4 (Paliogianni et al.,1996, Hama et al., 1996). 

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηξφπνπο ξχζκηζεο ηεο αλνζνινγηθήο 

απφθξηζεο είλαη ε ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο ησλ θπηηαξνθηλψλ απφ ηα θχηηαξα πνπ 

πξσηαγσληζηνχλ ζε απηήλ. Γεδνκέλνπ ηνπ φηη ην αζβέζηην έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

ξπζκίδεη ηελ αλνζνινγηθή απφθξηζε, ζπκπεξαίλεη θαλείο φηη ε αζβέζηην-εμαξηψκελε 

ξχζκηζε ησλ θπηηαξνθηλψλ θαίλεηαη λα είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή. Άιισζηε, νη 

Feske et al.,2001, απέδεημαλ φηη κφλν ην 25% φισλ ησλ ελεξγνπνηνχκελσλ γνληδίσλ 

ζηα Σ ιεκθνθχηηαξα δελ εμαξηάηαη απφ ην αζβέζηην, ρξεζηκνπνηψληαο αλάιπζε κε 

DNA microarrays.  

Αχμεζε ηνπ ελδνθπηηάξηνπ αζβεζηίνπ ελεξγνπνηεί ηελ θαικνδνπιίλε, ε 

νπνία ζηε ζπλέρεηα ελεξγνπνηεί νκάδα θηλαζψλ, νη νπνίεο θσζθoξπιηψλνπλ άιια 

ππνζηξψκαηα. Οη πην θαιά ραξαθηεξηζκέλεο ζηα Σ ιεκθνθχηηαξα είλαη ε CaM-

θηλάζε ΙΙ θαη ε CaM-θηλάζε IV. Μέζσ ηεο θαικνδνπιίλεο ελεξγνπνηείηαη επίζεο ε 

θσζθαηάζε θαιζηλεπξίλε, ε νπνία είλαη ην έλδπκν θιεηδί γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

IL-2, ελεξγνπνηψληαο ηνπο κεηαγξαθηθνχο παξάγνληεο ,NF-AT, OCT-1,θαη NF-θB. 

Πξνεγνχκελε κειέηε έρεη δείμεη φηη ε παξαγσγή ηεο IL-10 ζε θπζηνινγηθά Σ 

ιεκθνθχηηαξα εμαξηάηαη άκεζα απφ ην κνλνπάηη αζβεζηίνπ/ θαιζηλεπξίλεο, θαζψο ε 

CsA θαηαζηέιιεη πιήξσο ηελ παξαγσγή ηεο IL-10 (Rafiq et al.,2001), ζε ζπκθσλία 

κε παιαηφηεξεο κειέηεο ζε πνληηθίζηα θχηηαξα (Weber CB et al, 1999,Tomkins PT et 

al.,1995,Durez P. Et al.,1993) αιιά θαη ζε αλζξψπηλεο  θπηηαξηθέο ζεηξέο ( Cohen SB 

et al.,1997). Παξφιν απηά , δελ έρεη βξεζεί σο ηψξα πνηνο κεηαγξαθηθφο παξάγνληαο 

εκπιέθεηαη ζε απηή ηε ξχζκηζε. H ζπκκεηνρή ηεο IL-10 ζηελ επαγσγή αλεξγίαο έρεη 
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πεξηγξαθεί ζε πνηθίιια εξεπλεηηθά πξσηφθνιια(Akdis et. al., 2000, Groux et 

al.,1994). Η CaM Kinase II, έλαο ζεκαληηθφο απνδέθηεο ηεο ελδνθπηηάξηαο αχμεζεο 

ηνπ αζβεζηίνπ έρεη εκπιαθεί ζηελ επαγσγή αλεξγίαο θαη ζηελ αξλεηηθή ξχζκηζε ηεο 

παξαγσγήο θπηηαξνθηλψλ(Hama et al.,1995, Lin et al.,2005).Ο ξφινο ηεο CaM 

Kinase II ζηελ παξαγσγή ηεο IL-10 δελ έρεη κέρξη ζήκεξα κειεηεζεί ζε θπζηνινγηθά 

Σ ιεκθνθχηηαξα. 

 

5.1 ΜΟΝΟΠΑΣΗΑ ΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΚΤΣΣΑΡΟΚΗΝΧΝ ΑΠΟ Σ ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΑ 

5.1.1 Παραγωγή κυτταροκινών απβ τα εν ηρεμία Τ 

λεμφοκγτταρα 

Έρεη απνδεηρηεί φηη ηα ελ εξεκία Σ ιεκθνθχηηαξα δελ παξάγνπλ θπηηαξνθίλεο. 

Η παξαγσγή ησλ θπηηαξνθηλψλ επάγεηαη σο απνηέιεζκα ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ Σ 

ιεκθνθπηηάξσλ θαη εμαξηάηαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά απφ ην ζήκα ελεξγνπνίεζεο 

ηνπο. ε ζπκθσλία κε ηα αλσηέξσ, ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε δελ παξαηεξήζεθε 

παξαγσγή πξσηετληθνχ πξντφληνο ησλ ππφ έιεγρν θπηηαξνθηλψλ, IL-10, IL-2 θαη IL-

4, απφ ηα ελ εξεκία θπζηνινγηθά Σ ιεκθνθχηηαξα.  

 

5.1.2.Παραγωγή IL-10 απβ διεγερμένα Τ λεμφοκγτταρα 

Ο έιεγρνο ηεο παξαγσγήο θπηηαξνθηλψλ απφ Σ ιεκθνθχηηαξα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα ζχζηεκα „θαζαξφ‟ θαη απφ ην νπνίν απνπζίαδαλ ηα 

κνλνθχηηαξα, κεηά απφ εηδηθή πεηξακαηηθή κέζνδν. Με ηνλ ηξφπν απηφ κειεηήζεθαλ 

ηα ελδνθπηηάξηα ζπκβάληα ζε θεθαζαξκέλν πιεζπζκφ θπηηάξσλ.  

Οη δχν ηξφπνη δηέγεξζεο πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ γηα ηελ in vitro ελεξγνπνίεζε 

ησλ θπζηνινγηθψλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ (Ion/PMA, CD3/CD28,) ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

νη πιένλ απνδεθηνί ηξφπνη ελεξγνπνίεζεο ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ in vitro γηα ηελ 

κειέηε παξαγσγήο θπηηαξνθηλψλ θαζψο θαη γηα ηελ απνζαθήληζε ησλ κνλνπαηηψλ 

πνπ εκπιέθνληαη ζηε ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο ηνπο. Η δηέγεξζε κε ηε ρξήζε 

Ινλνκπθίλεο θαη PMA νδεγεί ζε κε εηδηθή ελεξγνπνίεζε κέζσ αχμεζεο ηεο 

θπηηαξνπιαζκαηηθήο ζπγθέληξσζεο ηνπ αζβεζηίνπ θαη ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο 

Πξσηετληθήο Κηλάζεο C (PKC) αληίζηνηρα (Barritt, 1992; Abbas & Lichtman, 2001). 
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Έηζη, ε ελεξγνπνίεζε ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

πξαγκαηνπνηείηαη, παξαθάκπηνληαο ηνλ Σ θπηηαξηθφ ππνδνρέα θαη ηα ζπλδηεγεξηηθά 

κφξηα (Gaffen et al., 2004), κέζσ απεπζείαο ελεξγνπνίεζεο ελδνθπηηάξησλ ζηφρσλ. 

Αληηζέησο ε ρξήζε κνλνθισληθψλ αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ κνξίνπ CD3 ηνπ Σ 

θπηηαξηθνχ ππνδνρέα θαη ηνπ ζπλδηεγεξηηθνχ κνξίνπ CD28 νδεγεί ζε ελεξγνπνίεζε 

ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ κέζσ ηνπ Σ θπηηαξηθνχ ππνδνρέα ηνπο  (Geppert et al., 1986; 

Manger et al., 1987).  

Η δηέγεξζε θαη κε ηνπο δχν ηξφπνπο είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο ηνπ πξσηετληθνχ πξντφληνο ηεο IL-10 ζε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηεο ζηα 

ελ εξεκία Σ ιεκθνθχηηαξα, ζε ζπκθσλία κε πξνεγνχκελα δεκνζηεπκέλεο κειέηεο. Η 

κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηεο IL-10 παξαηεξήζεθε κεηά απφ δηέγεξζε ησλ 

Σ ιεκθνθπηηάξσλ κε ηε ζπλδπαζηηθή ρξήζε Ινλνκπθίλεο θαη PMA, ελψ αθνινπζεί ε 

δηέγεξζε κε ηε ρξήζε κνλνθισληθψλ αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ κνξίνπ CD3 ηνπ Σ 

θπηηαξηθνχ ππνδνρέα θαη ηνπ ζπλδηεγεξηηθνχ κνξίνπ CD28. 

Σν γεγνλφο φηη ε κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ πξσηετληθνχ 

πξντφληνο ηεο IL-10 παξαηεξείηαη ζηα ελεξγνπνηεκέλα κε Ion/PMA Σ ιεκθνθχηηαξα, 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο ηεο απφ ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηελ 

επαθφινπζε ζπκκεηνρή/αιιειεπίδξαζε άιισλ ζεκαηνδνηηθψλ κνλνπαηηψλ, ηα νπνία 

δελ ελεξγνπνηνχληαη κέζσ TCR/CD28. Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ σζηφζν, φηη ε 

δηέγεξζε κε κνλνθισληθά αληηζψκαηα απνηειεί ηνλ πιεζηέζηεξν ζηνλ θπζηνινγηθφ 

ηξφπν ελεξγνπνίεζεο ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ, νπφηε δηεγεηξφκελα κε απηφ ηνλ ηξφπν 

ηα επίπεδα IL-10 αληαλαθινχλ ηα θπζηνινγηθά παξαγφκελα. 

ηα ελ εξεκία θχηηαξα ε παξαγσγή ηεο IL-10 είλαη ηδηαηηέξσο ρακειή αιιά φρη 

κεδεληθή. Ίζσο ηα ελ ιφγσ ρακειά επίπεδα ηεο IL-10 ζηα ελ εξεκία θχηηαξα λα 

δηαηεξνχλ ην background ηφλν ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη έηζη λα 

ξπζκίδνπλ ηελ έθθξαζε ησλ πξνθιεγκνλσδψλ θπηηαξνθηλψλ. Μεηά απφ ην 

θαηάιιειν ζήκα ελεξγνπνίεζεο ε παξαγσγή ηεο IL-10 ίζσο ξπζκίδεηαη άκεζα, ζηηο 

ζέζεηο ηεο θιεγκνλήο, γηα λα θαηαζηείιεη ή λα επάγεη ηνπο κεραληζκνχο ησλ 

πξνθειγκνλσδψλ θπηηαξνθηλψλ θαη λα επαλαθέξεη ηελ νκνηφζηαζε.  
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5.2 ΑΒΔΣΗΟ-ΔΞΑΡΣΧΜΔΝΖ ΡΤΘΜΗΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΠΡΧΣΔΨΝΗΚΟΤ ΠΡΟΗΟΝΣΟ ΚΤΣΣΑΡΟΚΗΝΧΝ ΣΑ Σ 

ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΑ 

5.2.1 Αςβέςτιο-εξαρτώμενη ργθμιςη τησ παραγωγήσ 

πρωτεΰνικογ προΰβντοσ τησ IL-10 απβ φυςιολογικά Τ 

λεμφοκγτταρα 

Γεδνκέλνπ ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ ηνπ νπνίνπ θαηέρνπλ ηα Σ ιεκθνθχηηαξα ζε 

κηα αλνζνινγηθή απφθξηζε, θαζψο θαη ηνπ φηη νη πεξηζζφηεξεο δξάζεηο ηνπο 

δηακεζνιαβνχληαη απφ θπηηαξνθίλεο, ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ λα ειεγρζεί ν ξφινο ηνπ 

κνλνπαηηνχ ηνπ αζβεζηίνπ ζηε ξχζκηζε ηεο IL-10, ε νπνία θαηέρεη ξπζκηζηηθφ ξφιν 

ζηελ αλνζηαθή απφθξηζε.  

Απηφ έγηλε κειεηψληαο ηελ επίδξαζε ζηελ παξαγσγή ηεο IL-10 δχν ελδχκσλ 

πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζην κνλνπάηη ελεξγνπνίεζεο ηνπ αζβεζηίνπ, ηελ 

θαιζηλεπξίλε θαη ηελ CaM Kinase II. Πην ζπγθεθξηκέλα, κειεηήζεθε ν ξφινο ηεο 

θαιζηλεπξίλεο κέζσ ηνπ γλσζηνχ αλαζηνιέσο CsA  θαη ν ξφινο ηεο CaM Kinase II 

κέζσ ηνπ θαξκαθεπηηθνχ αλαζηνιέσο ηεο ΚΝ-62, ηα νπνία έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί  

εθηελψο ζηε βηβιηνγξαθία. 

ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ε ρξήζε θαη ησλ δχν αλαζηνιέσλ είρε ζαλ 

απνηέιεζκα ηε δξακαηηθή κείσζε ηεο παξαγσγήο ηνπ πξσηετληθνχ πξντφληνο ηεο IL-

10 απφ δηεγεξκέλα, θαη κε ηνπο δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ελεξγνπνίεζεο, Σ 

ιεκθνθχηηαξα. Η παξαηεξεζείζα κείσζε ηεο IL-10 ζην ππφ κειέηε ζχζηεκα ηεο 

παξνχζαο κειέηεο, δελ νθείιεηαη ζε κεησκέλε βησζηκφηεηα ησλ θπηηάξσλ, θαζψο ε 

βησζηκφηεηα ηνπο ειεγρφηαλ κηθξνζθνπηθά θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ησλ 

πεηξακάησλ. Σα απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ θαζαξά ηε ζεκαζία ηεο αζβέζηην-

εμαξηψκελεο νδνχ ελεξγνπνίεζεο ζηελ παξαγσγή ηεο IL-10, γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε 

ζπκθσλία κε παιαηφηεξεο έξεπλεο ( Rafiq et al.,2001). Σν ζεκαληηθφ εχξεκα φκσο 

είλαη φηη δηαθαίλεηαη θαη έλαο ζεκαληηθφο ξφινο ηεο CaM Kinase II ζηελ παξαγσγή 

ηεο IL-10 πνπ δελ έρεη αλαθεξζεί μαλά ζηε βηβιηνγξαθία. 

Μηα άιιε πξνζέγγηζε γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ξφινπ ησλ δχν ελδχκσλ ζηελ 

παξαγσγή ηεο IL-10 έγηλε δηακνιχλνληαο ηα θπζηνινγηθά Σ ιεκθνθχηηαξα κε 

πιαζκίδηα πνπ θσδηθνπνηνχλ ηηο κεηαιιαγκέλεο ζπλερψο δξαζηηθέο κνξθέο ησλ 

ελδχκσλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ απηψλ επηβεβαίσζαλ ηελ εκπινθή ηεο 
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αζβέζηην-εμαξηψκελεο νδνχ ελεξγνπνίεζεο ζηελ παξαγσγή ηεο IL-10. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε ππεξέθθξαζε ηεο κεηαιιαγκέλεο κνξθήο ηεο θαιζηλεπξίλεο ζε 

θπζηνινγηθά Σ-ιεκθνθχηηαξα αχμεζε ηελ παξαγσγή ηεο IL-10 θαηά ηέζζεξηο θνξέο, 

ελψ θαη ε ππεξέθθξαζε ηεο CaM Kinase II νδήγεζε ζε απμεκέλε παξαγσγή IL-10 

θαηά ηξεηο θνξέο ζε θπζηνινγηθά Σ ιεκθνθχηηαξα, δηεγεξκέλα κε ζπλδπαζκφ 

Ινλνκπθίλεο θαη θνξβνιηθνχ εζηέξα ππνδειψλνληαο ηελ εμίζνπ ζεκαληηθή 

ζπκκεηνρή θαη ησλ δχν ελδχκσλ ζηελ παξαγσγή ηεο IL-10. Αμηνζεκείσην είλαη ην 

γεγνλφο φηη παιαηφηεξεο έξεπλεο ζε πνληηθίζηα θχηηαξα δείρλνπλ φηη ε παξαγσγή ηεο 

IL-10 επεξεάδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην αζβεζηην-εμαξηψκελν κνλνπάηη αλάινγα κε 

ηνλ δηεγέξηε θαη κάιηζηα φηαλ ηα θχηηαξα δηεγείξνληαη κέζσ ηνπ CD3 ε παξαγσγή 

ηεο IL-10 κεηψλεηαη δξακαηηθά απφ ηελ θπθινζπνξίλε, ελψ φηαλ δηεγείξνληαη κε LPS 

ηφηε ε θπθινζπνξίλε έρεη αληίζεηε επίδξαζε ζηελ παξαγσγή ηεο IL-10 (Durez et 

al.,1993).Δπίζεο, ζε δηάθνξεο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη θπξίσο ζε κνλνθχηηαξα, άιιεο 

νδνί ελεξγνπνηήζεο, φπσο απηή πνπ δηακεζνιαβείηαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ θπθιηθνχ 

cAMP απμάλεη ηελ παξαγσγή ηεο IL-10 (Platzer et al., 1999; Platzer et al., 1995), ελψ 

πξφζθαηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο αχμεζεο ηνπ θπθιηθνχ cAMP ζηελ επίδξαζε ηεο 

παξαγσγήο ηεο IL-10, πνπ έγηλε ζην εξγαζηήξηφ καο (Liopeta et al.,2008), δείρλεη φηη 

ε αχμεζε ηνπ θπθιηθνχ cAMP κεηψλεη ηελ παξαγσγή ηεο IL-10. 

5.2.2 Η αςβέςτιο-εξαρτώμενη ργθμιςη τησ παραγωγήσ τησ 

IL-10 απβ φυςιολογικά Τ λεμφοκγτταρα δεν είναι IL-2-

εξαρτώμενη 

Έλα απφ ηα πξψηα απνηειέζκαηα ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ Σ ιεκθνθπηηάξνπ 

είλαη ε επαγσγή ηεο παξαγσγήο ηεο IL-2 θαη ε αχμεζε ηεο έθθξαζεο ησλ ππνδνρέσλ 

ηεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε IL-2 απηνθξηλψο ζπκβάιιεη ζηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ Σ ιεκθνθπηηάξνπ, ζηελ πξφνδν ηνπ ζηνλ θπηηαξηθφ θχθιν θαη ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ. Δίλαη πιένλ θνηλά απνδεθηφ φηη ε θπθινζπνξίλε αλαζηέιιεη ηελ 

παξαγσγή ηεο IL-2 θαζψο θαη ηελ έθθξαζε ηνπ ππνδνρέα πςειήο ζπγγέλεηαο ηεο 

ηφζν ζηα αλζξψπηλα φζν θαη ζηα πνληηθίζηα Σ ιεκθνθχηηαξα. 

πλεπψο ε παξαηεξεζείζα κείσζε ηεο παξαγσγήο ηεο IL-10 ζα κπνξνχζε λα 

είλαη δεπηεξνγελήο ηεο αλαζηνιήο ηεο IL-2, ε νπνία έρεη απνδεηρηεί λα αλαζηέιιεηαη 

ζην ζπγθεθξηκέλν αιιά θαη ζε άιια ζπζηήκαηα. Η IL-2-εμαξηψκελε κείσζε ηεο 

παξαγσγήο θπηηαξνθηλψλ έρεη απνδεηρηεί λα ιακβάλεη ρψξα ζηελ πεξίπησζε άιισλ 
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θπηηαξνθηλψλ φπσο ζηελ IL-5 (Heijink et al., 2003). Η ζπκβνιή ηεο αλαζηνιήο ηεο 

IL-2 ζηελ αλαζηνιή ηεο IL-10 ειέγρζεθε κε ηελ εμσγελή πξνζζήθε IL-2 ζηα Σ 

ιεκθνθχηηαξα πνπ ελεξγνπνηεζήθαλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. ην ππφ κειέηε 

ζχζηεκα δελ παξαηεξήζεθε άξζε ηεο αλαζηνιήο ηεο IL-10, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη  

φηη ε αλαζηνιή ηεο παξαγσγήο ηεο IL-10 δελ είλαη IL-2-εμαξηψκελε, ζε ζπκθσλία κε 

παιηφηεξε κειέηε ζε αλζξψπηλεο Σ θπηηαξηθέο ζεηξέο (Shara et al.1997). Tν εχξεκα 

απηφ επηβεβαηψλεη φηη ε δξάζε ηεο αζβεζηηνμαξηψκελεο νδνχ ελεξγνπνίεζεο ζηελ 

παξαγσγή ηεο IL-10 δηεμάγεηαη ζην πξψηκν ζηάδην ελεξγνπνίεζεο ηνπ Σ- 

ιεκθνθπηηάξνπ θαη πξνεγείηαη ηεο έθθξαζεο άιισλ γνληδίσλ. 

 

 

5.3 ΜΔΣΑΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑ-ΜΔΣΑΓΡΑΦΗΚΖ ΡΤΘΜΗΖ 

ΣΖ IL-10 ΑΠΟ TΟ ΑΒΔΣΗΟ Δ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ Σ 

ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΑ 

5.3.1 Αςβέςτιο-εξαρτώμενη ργθμιςη του υποκινητή τησ  

IL-10 ςε φυςιολογικά Τ λεμφοκγτταρα  

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεηαγξαθηθήο ξχζκηζεο ηεο IL-10 απφ ην αζβέζηην 

ζεσξήζεθε απαξαίηεην λα ειεγρζεί αξρηθά ε αζβέζηην-εμαξηψκελε ξχζκηζε ηεο 

ελεξγφηεηαο ηνπ ππνθηλεηή ηνπ γνληδίνπ ηεο IL-10. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

θαηαζθεπάζηεθε έλα πιαζκίδην, ην νπνίν θσδηθνπνηεί ην γνλίδην ηεο firefly 

Luciferase ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ππνθηλεηή ηνπ γνληδίνπ ηεο Ιληεξιεπθίλεο 10 (1327 

βάζεηο) [Z30175], ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελα δεκνζηεπκέλε κειέηε ησλ Platzer et 

al. (Platzer et al., 1995). 

ε πξνεγνπκέλε κειέηε είρε πξνηαζεί φηη ε ελεξγφηεηα ηνπ ππνθηλεηή ηεο IL-

10 δελ απμάλεηαη κεηά απφ ελεξγνπνίεζε ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ κε Ion/PMA (Wang 

et al., 2005). ηελ παξνχζα κειέηε επηηεχρζεθε αχμεζε ηεο ελεξγφηεηαο ηνπ 

ππνθηλεηή ηεο IL-10 κεηά απφ δηέγεξζε ησλ θπηηάξσλ κε Ion/PMA, ε νπνία 

απμήζεθε ζεκαληηθά κεηά απφ ππεξέθθξαζε ηεο θαιζηλεπξίλεο θαη ηεο CaM kinase 

II, ππνδεηθλχνληαο φηη ε ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο ηεο IL-10 γίλεηαη ζε κεηαγξαθηθφ 

επίπεδν. Σα ίδηα απνηειέζκαηα είρακε θαη φηαλ δηεγείξακε ηα Σ ιεκθνθχηηαξα  κέζσ 

ηνπ Σ θπηηαξηθνχ ππνδνρέα θαη ηνπ ζπλδηεγεξηηθνχ κνξίνπ γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ε 

επίδξαζε θαη ησλ δχν ελδχκσλ (θαιζηλεπξίλε θαη CaM Kinase II) είλαη ζεκαληηθή 
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θαη αθνξά ηφζν ηνλ ηξφπν δηέγεξζεο πνπ κηκείηαη ηνλ ππνδνρέα αληηγφλνπ ( 

ION/PMA) φζν θαη απηφλ πνπ ζηνρεχεη ζε ελδνθπηηάξηα δηέγεξζε ησλ 

ζεκαηνδνηηθψλ νδψλ πνπ ειέγρνπλ ε αχμεζε ηνπ αζβεζηίνπ θαη ε πξσηετληθή θλάζε 

C (PKC). Αληηζέησο, ε ππεξέθθξαζε ησλ δχν ελδχκσλ ζε Σ ιεκθνθχηηαξα δελ είρε 

θακκία επίδξαζε ζηνλ ππνθηλεηή ηνπ SV40, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε δξάζε ησλ 

δχν ελδχκσλ είλαη εηδηθή γηα ηνλ ππνθηλεηή ηεο IL-10. 

Ο ιφγνο ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη 

εθείλεο ησλ Wang et al. ίζσο νθείιεηαη ζηε δηαθνξά ηεο θχζεο ησλ θπηηάξσλ ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Η παξνχζα κειέηε βαζίζηεθε ζε πεηξάκαηα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε θξέζθα Σ ιεκθνθχηηαξα, ελψ ε νκάδα Wang et al 

ρξεζηκνπνίεζε θπηηαξηθέο ζεηξέο πνληηθνχ γηα ηε ζπιινγή ησλ απνηειεζκάησλ. 

Δίλαη γλσζηφ φηη ηα κνλνπάηηα κπνξεί λα δηαθέξνπλ αλάκεζα ζε πνληηθίζηα θαη 

αλζξψπηλα κνληέια.  

5.3.2 Επίδραςη τησ CaM Kinase II ςτην ενεργβτητα των 

υποκινητών τησ IL-2 και τησ IL-4 

ηελ πξνζπάζεηα λα απαληεζεί ην εξψηεκα εάλ ε αζβέζηην-εμαξηψκελε 

ξχζκηζε ηεο IL-10, ε νπνία είρε αξρηθά ραξαθηεξηζζεί σο θπηηαξνθίλε ηεο 

νηθνγέλεηαο ησλ TH2 παξαγφκελσλ θπηηαξνθηλψλ, είλαη γεληθφηεξε ηδηφηεηα θαη 

ραξαθηεξίδεη θαη ηηο άιιεο TH2 θπηηαξνθίλεο ειέγρζεθε ε ζπκβνιή ηνπ κνλνπαηηνχ 

ζηε ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο κηαο αληηπξνζσπεπηηθήο γηα θάζε νηθνγέλεηα 

θπηηαξνθίλεο. Έηζη, ειέγρζεθε ε ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο ηεο IL-2, κηαο 

αληηπξνζσπεπηηθήο TH1 θπηηαξνθίλεο θαη ηεο IL-4, κηαο ραξαθηεξηζηηθήο TH2 

θπηηαξνθίλεο ζε Σ ιεκθνθχηηαξα. Παιαηφηεξεο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε 

θαιζηλεπξίλε ελεξγνπνηεί ηελ ελεξγφηεηα ηνπ ππνθηλεηή  ηεο IL-2 θαη ηεο IL-4 ζε 

αλζξψπηλεο θπηηαξηθέο ζεηξέο ελψ ε CaM Kinase II έρεη ηελ αληίζεηε επίδξαζε θαη 

ζηνπο δχν ππνθηλεηέο, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ηελ ελεξγφηεηά ηνπο (Paliogianni et 

al.,1996, Hama et al., 1996).  

ηελ παξνχζα κειέηε ειέγρζεθε ν ξφινο θαη ησλ δχν ελδχκσλ θαιζηλεπξίλε 

θαη CaM Kinase II ζηελ ελεξγφηεηα ησλ ππνθηλεηψλ ηεο IL-2 θαη ηεο IL-4 ζε Σ-

ιεκθνθχηηαξα κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ειέγρζεθε θαη ε επίδξαζε ησλ δχν 

πξναλαθεξζέλησλ ελδχκσλ ζηνλ ππνθηλεηή ηεο IL-10. ηελ πεξίπησζε ηεο IL-2 

ρξεζηκνπνηήζεθε πιαζκίδην ην νπνίν θσδηθνπνηεί ην γνλίδην ηεο firefly Luciferase 

ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ππνθηλεηή ηνπ γνληδίνπ ηεο Ιληεξιεπθίλεο 2, ελψ γηα ηνλ έιεγρν 
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ηεο δξαζηηθφηεηαο ηνπ ππνθηλεηή ηεο IL-4 ρξεζηκνπνηήζακε πιαζκίδην πνπ 

θσδηθνπνηεί ην έλδπκν αθεηπινηξαλζθεξάζε ηεο ρισξνακθεληθφιεο θάησ απφ ηνλ 

έιεγρν ηνπ ππνθηλεηή ηεο IL-4 (Paliogianni et al.,1995).  

Σα απνηειέζκαηα καο έδεημαλ φηη ε ππεξέθθξαζε ηεο θαιζηλεπξίλεο απμάλεη 

ζεκαληηθά ηελ ελεξγφηεηα θαη ησλ δχν ππνθηλεηψλ ησλ θπηηαξνθηλψλ, IL-2 θαη IL-4 

ζε θπζηνινγηθά Σ ιεκθνθχηηαξα δηεγεξκέλα είηε κέζσ ηνπ Σ θπηηαξηθνχ ππνδνρέα 

θαη ηνπ ζπλδηεγεξηηθνχ κνξίνπ, είηε παξαθάκπηνληαο ηνλ TCR (ζπλδπαζκφο 

ION/PMA). Αληηζέησο, ε CaM Kinase II κείσζε ηελ ελεξγφηεηα ησλ δχν 

ππνθηλεηψλ. Σα επξήκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε παιαηφηεξεο κειέηεο ζε T-

ιεκθνθπηηαξηθή ζεηξά Jurkat (Paliogianni et al.,1996, Hama et al., 1996)  θαη 

απνδεηθλχνπλ φηη ε CaM Kinase II απμάλεη εθιεθηηθά ηελ ελεξγφηεηα ηνπ ππνθηλεηή 

ηεο IL-10, ελψ ε θαιζηλεπξίλε θαίλεηαη λα επεξεάδεη κε ηνλ ίδην ηξφπν ηελ 

παξαγσγή δηαθνξεηηθψλ θπηηαξνθηλψλ απφ ηα Σ ιεκθνθχηηαξα. Η εθιεθηηθή 

ξχζκηζε ηεο IL-10 απφ ηελ CaM Kinase II είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ εχξεκα δηφηη 

ππνδεηθλχεη ζπγθεθξηκέλν ζηφρν ζην κνλνπάηη παξαγσγήο κηαο ξπζκηζηηθήο 

θπηηαξνθίλεο, αλεμάξηεην απφ άιια έλδπκα ζην ίδην κνλνπάηη ελεξγνπνίεζεο πνπ 

ειέγρνπλ ηελ παξαγσγή άιισλ θπηηαξνθηλψλ –ηξνθηθψλ παξαγφλησλ φπσο ε IL-2.  

5.3.3 Αςβέςτιο -εξαρτώμενη ργθμιςη του ςταθερογ mRNA 

τησ IL-10 απβ φυςιολογικά Τ λεμφοκγτταρα  

Μηα απφ ηηο πηζαλέο αηηίεο ηεο πξναλαθεξζείζαο κείσζεο ηεο παξαγσγήο ηνπ 

πξσηετληθνχ πξντφληνο ηεο IL-10 ζε Σ-ιεκθνθχηηαξα δηεγεξκέλα κε ION/PMΑ ή κε 

CD3/CD28 παξνπζία ησλ δπν εηδηθψλ αλαζηνιέσλ ηεο θαιζηλεπξίλεο θαη ηεο CaM 

Kinase II, CsA θαη ΚΝ-62 αληίζηνηρα, είλαη ε κείσζε ησλ πνζνηήησλ ηνπ mRNA ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θπηηαξνθίλεο. Σα πεηξάκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

απνζαθήληζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο κε ηελ Real Time PCR ηερλνινγία, έδεημαλ πσο 

ην ζηαζεξφ πνζφ mRNA ηεο IL-10 κεηψλεηαη παξνπζία ησλ δχν απηψλ αλαζηνιέσλ 

θαη κάιηζηα ζεκαληηθά, αιιά κφλν ζηα θχηηαξα πνπ ελεξγνπνηήζεθαλ 

παξαθάκπηνληαο ηνλ Σ θπηηαξηθφ ππνδνρέα. Αληηζέησο, νη δχν απηνί εηδηθνί 

αλαζηνιείο, θπθινζπνξίλε θαη ΚΝ-62 δελ είραλ θακκία επίδξαζε φηαλ δηεγείξακε ηα 

θχηηαξα κέζσ ηνπ Σ θπηηαξηθνχ ππνδνρέα θαη ηνπ ζπλδηεγεξηηθνχ κνξίνπ. 

Σα επξήκαηα απηά δείρλνπλ φηη ην επίπεδν ξχζκηζεο ηεο παξαγσγήο IL-10 απφ 

ηηο θαιζηλεπξίλε θαη CaM-Κinase II εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν δηέγεξζεο ησλ 

θπηηάξσλ. Δηδηθφηεξα φηαλ ηα θχηηαξα δηεγείξνληαη κέζσ TCR θαη ηνπ 
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ζπλδηεγεξηηθνχ κνξίνπ CD28 ε αλαζηνιή ησλ παξαπάλσ ελδχκσλ δελ επεξεάδεη ηελ 

ζπζζψξεπζε ηνπ mRNA ηεο IL-10 ππνδειψλνληαο φηη ε ξχζκηζε γίλεηαη ζε 

κεηαγελέζηεξα ηεο κεηαγξαθήο ζηάδηα, επεξεάδνληαο πηζαλά ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ 

mRNA ή ην ξπζκφ κεηάθξαζήο ηνπ. Αληίζεηα ηφζν ε Καιζηλεπξίλε φζν θαη ε CaM 

Kinase II εκπιέθνληαη ηφζν ζηε κεηαγξαθηθή φζν θαη ζηε κεηα/κεηαγξαθηθή ξχζκηζε 

ηεο IL-10 φηαλ ε δηέγεξζε γίλεηαη κέζσ παξάθακςεο ηνπ Σ θπηηαξηθνχ ππνδνρέα  

πνπ θπζηνινγηθά εκπιέθεη θαη ζήκαηα απφ ππνδνρείο θπηηαξνθηλψλ. Η κεηα/ 

κεηαγξαθηθή ξχζκηζε ηεο ΙL-10 θαη απφ ηα δχν έλδπκα άκεζα κεηά ηνλ αληηγνληθφ 

εξεζηζκφ κέζσ TCR, εμππεξεηεί ζηελ άκεζε ξχζκηζε ησλ πνζνηήησλ ηεο IL-10 ζηελ 

εζηία ηεο αληηγνληθήο δηέγεξζεο γεγνλφο πνπ εμαζθαιίδεη ην επίπεδν/έθηαζε ηεο 

απάληεζεο. 

Άιισζηε έρεη απνδεηρζεί φηη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο θπηηαξνθηλψλ, φπσο ε 

IL-2, ε IL-6 θαη ε IL-3, ειέγρνληαη ζην επίπεδν ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ mRNA ηνπο 

(Gaffen et al., 2004) ελψ ζχκθσλα κε κηα κειέηε ησλ Powell et al. πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ EL-4 θπηηαξηθή ζεηξά, ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

αιιεινπρίεο ζην 3‟-UTR άθξν ηνπ IL-10 mRNA, νη νπνίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αιιάδνπλ ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ (mRNA-destabilizing motifs) θαη έηζη λα επεξεάδνπλ 

ηελ παξαγσγή ηεο IL-10 ζε κεηα-κεηαγξαθηθφ επίπεδν (Powell et al., 2000). Tα 

επξήκαηά καο γηα πξψηε θνξά πεξηγξάθνπλ ηε κεηα/κεηαγξαθηθή ξχζκηζε ηεο IL-10 

ζε αλζξψπηλα Σ ιεκθνθχηηαξα. Ο αθξηβήο κεραληζκφο δξάζεο κέζσ ηεο 3-UTR 

πεξηνρήο παξακέλεη πξνο δηεξεχλεζε. 

 

5.3.4 Αςβέςτιο-εξαρτώμενη ργθμιςη τμημάτων του 

υποκινητή τησ IL-10 απβ φυςιολογικά Τ λεμφοκγτταρα 

Γεδνκέλνπ φηη ε ελεξγφηεηα ηνπ ππνθηλεηή ηεο IL-10 απμάλεηαη παξνπζία ησλ 

δχν ελδχκσλ Καιζηλεπξίλε θαη CaM Kinase II κεηά απφ ελεξγνπνίεζε ησλ Σ 

ιεκθνθπηηάξσλ θαη κε ηνπο δχν ηξφπνπο, ζεσξήζεθε απαξαίηεην λα εληνπηζζεί ην 

ηκήκα ηνπ ππνθηλεηή εθείλν ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αχμεζε απηή θαη έηζη λα 

είλαη δπλαηφο ν εληνπηζκφο κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ-πηζαλψλ ζηφρσλ ηνπ 

κνλνπαηηνχ ηνπ αζβεζηίνπ πνπ ίζσο λα δηακεζνιαβνχλ ηε κεηαγξαθηθή ξχζκηζε ηεο 

IL-10. Λφγσ ηνπ φηη είλαη ήδε γλσζηφο ν θχξηνο ζηφρνο ηεο θαιζηλεπξίλεο εζηηάζακε 

πεξηζζφηεξν ζηελ επίδξαζε ηεο CaM kinase II ζηνπο κεηαγξαθηθνχο παξάγνληεο πνπ 

πηζαλά εκπιέθνληαη ζηε ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο ηεο IL-10. 
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Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ δεκηνπξγήζεθαλ εηδηθέο θαηαζθεπέο (5‟ deletion mutants 

ηνπ ππνθηλεηή), ηα νπνία πεξηείραλ ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηνπ ππνθηλεηή ηνπ 

γνληδίνπ ηεο IL-10 (ηηο πξψηεο 135, 235, 310, 500 ή 1010 bp πξηλ ην TATA box) θαη 

ηα νπνία ειέγρνπλ ηε Luciferase firefly, κηα κέζνδνο πνπ ζπλαληάηαη αξθεηά ζπρλά 

ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ πξνέθπςε φηη ην 

ηκήκα ηνπ ππνθηλεηή ηνπ γνληδίνπ ηεο IL-10 πνπ παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε αχμεζε 

ζηελ ελεξγφηεηα ηνπ παξνπζία ηεο CaM Kinase II εληνπίδεηαη ζηηο 500 πξψηεο 

βάζεηο ηνπ. Η αχμεζε απηή  ζρεδφλ ηαπηίδεηαη κε ην αληίζηνηρν πνπ παξαηεξήζεθε 

κε ρξήζε νινθιήξνπ ηνπ ππνθηλεηή ηεο IL-10 ζπλεπψο ε εληζρπηηθή δξάζε ηεο CaM 

Kinase II  ζηελ παξαγσγή ηεο IL-10 ίζσο λα νθείιεηαη εμ νινθιήξνπ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα θαη ζε κεηαγξαθηθνχο παξάγνληεο πνπ αιιειεπηδξνχλ κε απηφ. 

Άιισζηε παξαηεξήζεθε φηη θαη ε αλαζηνιή ηεο ελεξγφηεηαο ηνπ ππνθηλεηή ηεο 

IL-10 ζε Σ-ιεκθνθχηηαξα δηεγεξκέλα κε ION/PMA κε ηε ρξήζε ηνπ εηδηθνχ 

αλαζηνιέα ηεο CaM Kinase II, KN-62 είλαη ζεκαληηθή ζηηο πξψηεο 500bp ηνπ 

ππνθηλεηή ηεο IL-10, γεγνλφο πνπ ζπκθσλεί κε ηα πξνεγνχκελα απνηειέζκαηα. 

Δπηπιένλ, έρεη απνδεηρηεί φηη ζηα κνλνθχηηαξα φπνπ ε αχμεζε ηνπ cAMP- έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηεο IL-10, επζχλνληαη ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο πξφζδεζεο ησλ κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ CREB θαη ATF-1, παξνχζεο 

ζηνλ ππνθηλεηή ηνπ γνληδίνπ ηεο IL-10 θνληά ζην TATA box (Platzer et al., 1999). 

πλεπψο, θαίλεηαη φηη νη πξψηεο 500 βάζεηο ηνπ ππνθηλεηή ηεο IL-10 παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο ηεο, αλεμάξηεηα απφ ην είδνο θπηηάξσλ. 

ην ηκήκα ησλ 500 βάζεσλ, φπνπ εληνπίζηεθε ε αχμεζε ηεο ελεξγφηεηαο ηνπ 

ππνθηλεηή ηεο IL-10 ππφ ηελ επίδξαζε ηεο CaM Kinase II, κε ηε ρξήζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο CONSITE, εληνπίζηεθαλ δπν κεηαγξαθηθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη 

έρνπλ ζπλδεζεί ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο κε ηελ κεηαγξαθηθή ξχζκηζε γνληδίσλ 

θπηηαξνθηλψλ θαη γηα απηφ θαη επηιέρζεθαλ γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο 

ηνπο ζηελ αζβέζηην-εμαξηψκελε ξχζκηζε ηεο IL-10. Οη κεηαγξαθηθνί παξάγνληεο 

είλαη ν MEF2 θαη ν CREB. 
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5.4 Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΓΡΑΦΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ 

MEF2 ΚΑΗ CREB ΣΖ ΡΤΘΜΗΖ ΣΖ IL-10 Δ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ Σ 

ΛΔΜΦΟΚΤΣΣΑΡΑ 

5.4.1 In vivo μελέτη του  ρβλου του μεταγραφικογ 

παράγοντα MEF2 ςτον υποκινητή τησ IL-10 

Ο κεηαγξαθηθφο παξάγνληαο MEF2 παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε γνληδηαθά 

πξνγξάκκαηα πνπ ξπζκίδνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε, ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ, ηε 

κνξθνγέλεζε, ηελ επηβίσζε θαη ηελ απφπησζε ζε κηα κεγάιε ιίζηα θπηηαξηθψλ 

ηχπσλ. Δθ ησλ 4 ηζνκεξψλ ηνπ ζηα ζπνλδπισηά, ν MEF2D είλαη εθείλνο πνπ 

εθθξάδεηαη θπξίσο ζηα Σ ιεκθνθχηηαξα (Brand, 1997; Liu, 2005). Σα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ησλ MEF2 κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ επάγνπλ ηε κεηαγξαθή 

γνληδίσλ/ζηφρσλ ηνπο κεηά απφ πξφζδεζε ηνπο σο νκν- ή εηεξνδηκεξή ζε ζέζεηο 

πξφζδεζεο ηνπο παξνχζεο ζηνπο ππνθηλεηέο ησλ γνληδίσλ απηψλ. Πξφζθαηε κειέηε, 

ζπλέδεζε ηνλ MEF2 κε ηελ  αζβέζηην-εμαξηψκελε ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο ηεο IL-2 

ζηα Σ ιεκθνθχηηαξα, κεηά απφ αλίρλεπζε ηεο ζέζεο πξφζδεζεο ηνπ θνληά ζην 

πιαίζην TATA ηνπ ππνθηλεηή ηνπ γνληδίνπ ηεο (Pan et al., 2004) ελψ consensus 

MEF2 ζέζεηο πξφζδεζεο έρνπλ αληρλεπηεί ζηνπο ππνθηλεηέο γνληδίσλ θπηηαξνθηλψλ 

φπσο ησλ IL4, IL-9, IL-13 θαη IFN-γ (Esau et al., 2001). Η παξνχζα είλαη ε πξψηε 

κειέηε πνπ ζπλδέεη ηνλ κεηαγξαθηθφ παξάγνληα MEF2 κε ηε ξχζκηζε ηεο IL-10 ζηα 

Σ ιεκθνθχηηαξα. 

Δλ αληηζέζεη κε άιινπο κεηαγξαθηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζην 

θπηηαξφπιαζκα ζηα κε ελεξγνπνηεκέλα Σ ιεκθνθχηηαξα, π.ρ. NFAT, θαη 

κεηαθηλνχληαη ζηνλ ππξήλα κφλν κεηά απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπο, ν κεηαγξαθηθφο 

παξάγνληαο MEF2 εληνπίδεηαη ζηνλ ππξήλα ζπλέρεηα ζπλδεδεκέλνο ζην ζεκείν 

πξφζδεζεο ηνπ ζε ππνθηλεηέο γνληδίσλ ζηφρσλ ηνπ, αθφκα θαη ζε κε ελεξγνπνηεκέλα 

θχηηαξα (McKinsey et al., 2002).  Η ελεξγφηεηα ηνπ σζηφζν είλαη απνζησπεκέλε 

εμαηηίαο ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ κε δηαθφξνπο ζπλαλαζηνιείο ηεο δξάζεο ηνπ, φπσο 

νη ηάμεο ΙΙ ηζηνλν-δηαζεηπιάζεο (Class II Histone Deacetylases-HDACs) θαη ε 

Cabin1, νη νπνίεο απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ MEF2, απειεπζεξψλνληαο ηνλ θαη 

επηηξέπνληαο ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κφλν κεηά απφ θαηάιιεια ζήκαηα (Lu et al., 

2000).   
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Ο έιεγρνο ηεο δξάζεο ηνπ κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα MEF2 ζηελ παξαγσγή ηεο 

IL-10 έγηλε αξρηθά κέζσ ππεξέθθξαζεο ηνπ ζε αλζξψπηλα Σ ιεκθνθχηηαξα. Η 

ππεξέθθξαζε ηνπ MEF2 αιιάδεη ηελ αλαινγία ηνπ MEF2 κε ηνπο ελδνγελείο 

αλαζηνιείο ηνπ θαη έηζη απμάλεηαη ε κεηαγξαθηθή δξαζηηθφηεηά ηνπ, φπσο έρεη 

αλαθεξζεί (Youn et al.,2000, Pan et al.,2003). ηελ παξνχζα κειέηε ε ππεξέθθξαζε 

ηνπ MEF2D είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ελεξγφηεηαο ηνπ ππνθηλεηή ηεο IL-

10 σο θαη ηξεηο θνξέο ζε Σ ιεκθνθχηηαξα δηεγεξκέλα κε ION/PMA ππνδεηθλχνληαο 

έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα MEF2 ζηελ ξχζκηζε ηεο 

παξαγσγήο ηεο IL-10.  

5.4.2 Επίδραςη τησ CaM Kinase II ςτην ενεργβτητα του 

μεταγραφικογ παράγοντα MEF2 

Ο έιεγρνο ηεο ξχζκηζεο ηνπ κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα MEF2 έρεη κειεηεζεί 

αξθεηά ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη θαίλεηαη φηη εκπιέθνληαη πνιιά ζεκαηνδνηηθά 

κνλνπάηηα. Οη MAP Κηλάζεο απμάλνπλ ηελ κεηαγξαθηθή δξαζηηθφηεηα ηνπ MEF2 

κέζσ θσζθνξπιίσζεο ηνπ ζηελ πεξηνρή ελεξγνπνίεζεο ηνπ (Han et al. 1997,Kato et 

al.,1997) κε απνηέιεζκα ηελ επαγφκελε αχμεζε ηεο έθθξαζεο θπηηαξνθηλψλ (Esau et 

al., 2001; McKinsey et al., 2002; Savignac et al., 2007) . Η θαιζηλεπξίλε επίζεο 

ελεξγνπνηεί ηνλ MEF2 κε έλαλ κεηα-κεηαθξαζηηθφ κεραληζκφ πνπ θαίλεηαη λα 

απαηηεί ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ηνλ κεηαγξαθηθφ παξάγνληα NF-AT (Youn et al. 

2000, McKinsey et al.,2000), ελψ ην αζβέζηην-εμαξηψκελν κνλνπάηη κέζσ ησλ CAM 

Kηλαζψλ (CaM Kinases II θαη IV) θσζθνξπιηψλεη ηηο ηζηνλν-δηαθεηπιάζεο, 

απειεπζεξψλνληαο ηνλ MEF2 θαη επηηξέπνληαο ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ κε 

ελεξγνπνηεηέο ηνπ φπσο ην p300 (Brand, 1997; Liu, 2005; McKinsey et al., 2002; 

Savignac et al., 2007,Zhang et al.,2007).  

ηελ παξνχζα κειέηε, ε CaM Kinase II απμάλεη ηελ ελεξγφηεηα ηνπ 

κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα in vivo ζε θπζηνινγηθά Σ ιεκθνθχηηαξα δηεγεξκέλα κε 

ION/PMA, ελψ ε ελεξγφηεηα ηνπ MEF2 κεηψζεθε ζεκαληηθά φηαλ ρξεζηκνπνηήζακε 

ηνλ εηδηθφ αλαζηνιέα ηεο CaM Kinase II, KN-62. Eπίζεο ε δέζκεπζε ηνπ 

κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα MEF2 ζην DNA παξνπζία ησλ δχν εηδηθψλ αλαζηνιέσλ 

ηεο θαιζηλεπξίλεο αιιά θαη ηεο CaM Kinase II κείσζε ηελ δέζκεπζε απηή θαηά 50% 

πεξίπνπ.  

Σα επξήκαηα απηά δείρλνπλ φηη ζην ζχζηεκα καο ε CaM kinase II εκπιέθεηαη 

άκεζα ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα MEF2. Ο MEF2 απνηειεί 
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έλαλ κεηαγξαθηθφ παξάγνληα, κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ σο πξνο ηελ ζπκκεηνρή ηνπ 

ζε ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο δηαθφξσλ θπηηαξηθψλ ηχπσλ, ηα κνλνπάηηα πνπ ηνλ 

ελεξγνπνηνχλ, ηνπο κεραληζκνχο αιιειεπίδξαζεο ηνπ κε άιινπο κεηαγξαθηθνχο 

παξάγνληεο, ηελ ξπζκηζηηθή ηνπ δξάζε σο πξνο ηα γνλίδηα/ζηφρνπο ηνπ αιιά θαη σο 

πξνο ηηο απηφ-ξπζκηζηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο. Αλ θαη ζην παξφλ πεηξακαηηθφ κνληέιν 

είλαη δχζθνιν λα εξεπλήζνπκε ηε πηζαλή ζπλεξγαζία ηνπ MEF2 κε άιινπο 

κεηαγξαθηθνχο παξάγνληεο ν αθξηβήο κεραληζκφο ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηε ξχζκηζε ηεο 

παξαγσγήο ηεο IL-10 αμίδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε θαη απνζαθήληζε, θαζψο ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη θαη κειινληηθφ θαξκαθεπηηθφ ζηφρν, κηαο θαη ηα επξήκαηά 

καο αθνξνχλ θπζηνινγηθά Σ- ιεκθνθχηηαξα θαη φρη θπηηαξηθέο ζεηξέο, πνπ πνιιέο 

θνξέο κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά. 

 

5.4.3 Ο ρβλοσ του μεταγραφικογ παράγοντα CREB  

Ο κεηαγξαθηθφο παξάγνληαο CREB απνηειεί θπξίσο ηνλ  δηακεζνιαβεηή ηεο 

cAMP-εμαξηψκελεο ξχζκηζεο γνληδίσλ/ζηφρσλ, κεηά ηελ θσζθνξπιίσζε ηνπ απφ 

ηελ PKA ζηε ζέζε Ser
133

. Η θσζθνξπιίσζε απηή έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

επαγφκελε επηζηξάηεπζε ησλ ζπλελεξγνπνηεηψλ ηνπ CREB, CBP θαη p300, ηε 

δεκηνπξγία ηνπ ζπκπιφθνπ CREB/CBP/p300 θαη ηελ επαθφινπζε αιιειεπίδξαζε 

ηνπ ζπκπιφθνπ κε ηελ CRE αιιεινπρία (Fimia et al., 2001; Mayr et al., 2001; Sands 

et al., 2008; Sassone-Corsi, 1998; Torgersen et al., 2002). Τπάξρνπλ φκσο θαη 

κειέηεο πνπ δείρλνπλ  φηη ε επαγφκελε ηεο ελεξγνπνίεζεο κέζσ ηνπ Σ θπηηαξηθνχ 

ππνδνρέα θσζθνξπιίσζε ηνπ CREB ζηε ζέζε Ser
133

 είλαη απνηέιεζκα ηεο δξάζεο 

ηεο CaMK IV θαη ηεο MAP θηλαζεο  p38 (Yu et al., 2001). Δπηπξφζζεηα, ελψ ε CaM 

Kinase II έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θσζθνξπιηψλεη ηνλ CREB in vitro, δελ κπνξεί λα ηνλ 

ελεξγνπνηήζεη κεηαγξαθηθά.(Sun et al., 1994, Matthews et al., 1994, Bito et al.,1996). 

ηελ παξνχζα κειέηε, ε ππεξέθθξαζε ηεο CaM Kinase II κεηψλεη  ηελ 

ελεξγφηεηα ηνπ κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα CREB ζε πεηξάκαηα δηακφιπλζεο κε 

πιαζκίδην πνπ πεξηέρεη απνθιεηζηηθά ζέζεηο δέζκεπζεο γηα ηνλ CREB, πνπ έγηλαλ ζε 

θπζηνινγηθά Σ ιεκθνθχηηαξα δηεγεξκέλα κε ION/PMA, ζε ζπκθσλία κε 

πξνεγνχκελεο κειέηεο πνπ αλαθέξνπλ φηη ε θσζθνξπιίσζε ηνπ CREB απφ ηελ CaM 

Kinase II έρεη αλαζηαιηηθή επίδξαζε ζηελ ελεξγφηεηα ηνπ. κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα 

CREB 
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Έηζη, ελψ ζηα κνλνθχηηαξα ε αχμεζε ηεο ελδνθπηηάξηαο cAMP νδεγεί ζε 

αχμεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ κεηαγξαθηθνπ παξάγνληα CREB θαη ζηελ 

επαθφινπζε αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηεο IL-10 (Platzer et al., 1999), ν κεραληζκφο 

ξχζκηζεο ηεο IL-10 παξαγσγήο ζηα θπζηνινγηθά Σ ιεκθνθχηηαξα, δελ θαίλεηαη λα 

δηακεζνιαβείηαη απφ ηνλ CREB, κηα αθφκα εθιεθηηθή ξχζκηζε ηεο IL-10  ζηα Σ 

ιεκθνθχηηαξα.  

 

5.4.4 Ο ρβλοσ του μεταγραφικογ παράγοντα NF-κB 

 Η ελεξγνπνίεζε ηνπ κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα NF-θB έρεη κειεηεζεί εθηελψο 

ζηα Σ ιεκθνθχηηαξα αιιά θαη ζε άιια θχηηαξα ηνπ ζπζηήκαηνο αλνζίαο κηαο θαη 

είλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ σξίκαλζε, επηβίσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Σ 

ιεκθνθπηηάξσλ(Weil et al.,2006, Li et al.,2004). Δπίζεο, είλαη γλσζηφ φηη ε νδφο 

κεηαγσγήο ζήκαηνο ηνπ αζβεζηίνπ εκπιέθεηαη ζηελ ξχζκηζε ηνπ κεηαγξαθηθνχ 

παξάγνληα NF-θB, θαη φηη ε θαιζηλεπξίλε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε 

ηνπ(Mattila et al.,1990,Steffan et al.,1995, Frantz et al.,1994,Kanno et al.,1996). Οη 

Hughes et al. (2001) απέδεημαλ φηη ε CaMKII είλαη ην έλδπκν πνπ δηακεζνιαβεί ηελ 

θσζθνξπιίσζε ηνπ ΙθΒ, ζε Σ ιεκθνθχηηαξα, ελψ νη Ishiguro et al.(2006), έδεημαλ φηη 

ε CaMKII εληζρχεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ NF-θB, δηακέζνπ ηεο CARMA1. ηελ 

παξνχζα κειέηε, ε ππεξέθθξαζε ηεο CaM Kinase II κεηψλεη  ηελ ελεξγφηεηα ηνπ 

κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα NF-θΒ ζε πεηξάκαηα δηακφιπλζεο κε πιαζκίδην πνπ 

πεξηέρεη απνθιεηζηηθά ζέζεηο δέζκεπζεο γηα ηνλ NF-θΒ  πνπ έγηλαλ ζε θπζηνινγηθά 

Σ ιεκθνθχηηαξα δηεγεξκέλα είηε κε ION  είηε κε PMA ελψ ε θαιζηλεπξίλε απμάλεη 

ηελ ελεξγφηεηα ηνπ. 

Σα επξήκαηα απηά ζπκθσλνχλ κε παιαηφηεξεο κειέηεο φζνλ αθνξά ηε 

επίδξαζε ηεο θαιζίλεπξίλεο ζηελ ελεξγφηεηα ηνπ ΝF-θB, αιιά δηαθσλνχλ ζηελ 

επίδξαζε ηεο CaM Kinase II. Μηα πηζαλή εμήγεζε είλαη φηη ζην δηθφ καο ζχζηεκα 

ρξεζηκνπνηήζακε θπζηνινγηθά αλζξψπηλα Σ ιεκθνθχηηαξα , ελψ νη πξνεγνχκελεο 

κειέηεο έρνπλ γίλεη ζε θπηηαξηθέο, ζεηξέο πνπ πνιιέο θνξέο δηαθέξνπλ ζηα 

κνλνπάηηα ελεξγνπνίεζεο. 
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6 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν αζβέζηην απνηειεί έλα ζεκαληηθφ δεχηεξν κήλπκα πνπ ξπζκίδεη ηελ 

αλνζνινγηθή απφθξηζε. Η αχμεζε ηνπ ελδνθπηηάξηνπ αζβεζηίνπ απμάλεη ηελ 

παξαγσγή ηεο IL-10 ζηα Σ-ιεκθνθχηηαξα, αιιά δελ είλαη ζαθέο πνηά ελδνθπηηάξηα 

κφξηα εκπιέθνληαη ζε απηή ηε ξχζκηζε . θνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε απνζαθήληζε 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αζβεζηίνπ ζηελ παξαγσγή ηεο IL-10 απφ Σ-ιεκθνθχηηαξα θαη ε 

εληφπηζε ησλ πηζαλψλ ελδνθπηηάξησλ ζηφρσλ. 

 Ο ξφινο ησλ ελδχκσλ θιεηδηψλ ζηελ νδφ ελεξγνπνίεζεο κέζσ αζβεζηίνπ 

θαιζηλεπξίλεο θαη CaM Kinase II κειεηήζεθε κε ρξήζε είηε εηδηθψλ αλαζηνιέσλ, 

θπθινζπνξίλεο θαη ΚΝ-62 αληίζηνηρα, είηε κε πιαζκίδηα πνπ θσδηθνπνηνχλ ηηο 

θαηαιπηηθέο ππνκνλάδεο ησλ ελδχκσλ θαιζηλεπξίλε θαη CaM Kinase II. 

 Αλζξψπηλα Σ-ιεκθνθχηηαξα πεξηθεξηθνχ αίκαηνο δηεγέξζεθαλ κε anti-

CD3/anti-CD28 (δηέγεξζε κέζσ TCR), ή Ionomycin/PMA (ελδνθπηηάξηα ζηφρεπζε 

Ca++ θαη PKC) παξνπζία ή απνπζία ησλ εηδηθψλ αλαζηνιέσλ. Σν πξσηετληθφ πξντφλ 

ηεο IL-10 κεηξήζεθε κε ELISA ελψ ε παξαγσγή mRNA ηεο IL-10 κε Real Time 

PCR. Η ελεξγφηεηα ηνπ ππνθηλεηή ηεο IL-10, IL-2, IL-4 παξνπζία ή απνπζία ησλ 

ελεξγψλ ελδχκσλ ειέγρζεθε κε δηακφιπλζε ησλ θπηηάξσλ κε πιαζκίδηα πνπ θέξνπλ 

ηνλ ππνθηλεηή ηνπ γνληδίνπ (1327 bp) ή ηκήκαηα απηνχ (-1010, -500, -310, -235, -135 

bp 

Η δξάζε ησλ ίδησλ ελδχκσλ ζηελ ελεξγφηεηα ησλ κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ 

MEF2, CREB θαη NF-θB ειέγρζεθε κε ηαπηφρξνλε έθθξαζή ηνπο in vivo κε 

πεηξάκαηα δηακνιχλζεσο κε πιαζκίδηα πνπ ειέγρνπλ ηελ ελεξγφηεηα ηεο 

ινπζηθεξάζεο ππφ ηνλ έιεγρν ηνπο θαη in vitro ζε ππξεληθά πξσηετληθά εθρπιίζκαηα 

κε πεηξάκαηα EMSA. Η επίδξαζε ηνπ κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα MEF2 ζηνλ 

ππνθηλεηή ηεο IL-10 έγηλε κέζσ ππεξέθθξαζεο ηνπ in vivo ζε πεηξάκαηα 

δηακφιπλζεο. 

Η IL-10 αληρλεχεηαη 24 ψξεο κεηά ηε δηέγεξζε ησλ θπηηάξσλ, θηάλεη ζην 

κέγηζην ζηηο 48 ψξεο θαη κεηψλεηαη κεηά ηηο 72 ψξεο. Παξνπζία θπθινζπνξίλεο ε 

παξαγσγή ηεο IL-10 κεηψζεθε θαηά 80%-100%, ελψ παξνπζία ΚΝ-62 ε παξαγσγή 

ηεο IL-10 κεηψζεθε θαηά 70%-90%, ζε φια ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηα νπνία 

κειεηήζεθε. Σα πνζνζηά αλαζηoιήο ήηαλ ίδηα θαη θαηά ηνπο δχν ηξφπνπο δηέγεξζεο. 

Οηαλ ηα θχηηαξα δηεγέξζεθαλ κέζσ TCR θαη ηνπ ζπλδηεγεξηηθνχ κνξίνπ CD28, ε 

αλαζηνιή ησλ παξαπάλσ ελδχκσλ δελ επεξεάδεη ηελ ζπζζψξεπζε ηνπ mRNA ηεο 
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IL-10, ππνδειψλνληαο φηη ε ξχζκηζε γίλεηαη ζε κεηαγελέζηεξα ηεο κεηαγξαθήο 

ζηάδηα, επεξεάδνληαο πηζαλά ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ mRNA ή ην ξπζκφ κεηάθξαζήο 

ηνπ.  Όηαλ ν ηξφπνο δηέγεξζεο ησλ θπηηάξσλ παξέθακπηε ηνλ TCR ηφηε ε ειάηησζε 

ηεο παξαγσγήο ηεο IL-10 αληαλαθινχζε θαη ζε επίπεδν mRNA.  

Η ελεξγνπνίεζε ηνπ ππνθηλεηή ηεο IL-10 πνπ παξαηεξείηαη κεηά απφ δηέγεξζε κε 

ΙON/PMA θαη CD3/CD28 απμήζεθε θαηά 5 θαη 3 θνξέο αληίζηνηρα ζε Σ ιεκθνθχηηαξα ηα 

νπνία είραλ δηακνιπλζεί κε ηηο ελεξγέο κνξθέο ησλ ελδχκσλ θαιζηλεπξίλε θαη CaM Kinase II 

ζε ζρέζε κε ηα θχηηαξα ηα νπνία είραλ δηακνιπλζεί κφλν κε ην φρεκα pSRa.  Η δξάζε ηεο 

CaM Kinase II είλαη εθιεθηηθή γηα ηνλ ππνθηλεηή ηεο ΙL-10 εθφζνλ ην ίδην έλδπκν 

κεηψλεη ηελ δξαζηηθφηεηα ηνπ ππνθηλεηή ηφζν κηαο άιιεο Th2 θπηηαξνθίλεο φπσο ε 

IL-4 φπσο επίζεο θαη ηεο IL-2, ελψ ε θαιζηλεπξίλε έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηνπο 

ππνθηλεηέο θαη ησλ ηξησλ θπηηαξνθηλψλ. 

 Σν ηκήκα ηνπ ππνθηλεηή ηεο IL-10 πνπ επεξεάδεηαη απφ ηα πξναλαθεξζέληα 

έλδπκα θαιζηλεπξίλε θαη CaM Kinase II βξίζθεηαη ζηηο πξψηεο 500 bp πξηλ ην TATA 

box, θαη πεξηέρεη ζεκεία πξφζδεζεο ησλ κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ MEF-2, CREB 

θαη NFθΒ φπσο ειέγρζεθε κε ην πξφγξακκα Consite. Η in vitro δξαζηηθφηεηα ηνπ  

MEF-2 ζε ππξεληθά εθρπιίζκαηα δηεγεξκέλσλ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ κεηψζεθε θαηά 

50% παξνπζία ησλ αλαζηνιέσλ ηεο θαιζηλεπξίλεο θαη ηεο CaM Kinase II ελψ ε 

ελεξγφηεηα ηνπ απμήζεθε κεηά απφ ππεξέθθξαζε ηεο CaM Kinase II. Αληίζεηα ε 

ελεξγφηεηα ηφζν ηνπ κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα CREB φζν θαη ηνπ NFθB κεηψζεθε 

παξνπζία ηεο CaM Kinase II, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ηνλ MEF2 σο ελδνθπηηάξην 

ζηφρν ηεο αζβεζηηνεμαξηψκελεο νδνχ ελεξγνπνίεζεο ζηε ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο 

ηεο IL-10 απφ αλζξψπηλα T ιεκθνθχηηαξα. Σν γεγνλφο φηη ε ππεξέθθξαζε ηνπ 

MEF2D ζε Σ-ιεκθνθχηηαξα αχμεζε ηελ ελεξγφηεηα ηνπ ππνθηλεηή ηεο IL-10 

απνδεηθλχεη φηη είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηε ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο ηεο. 

 

ΛΕΞΕΙ-ΚΛΕΙΔΙΑ: αλνζναπφθξηζε, αζβέζηην, θαιζηλεπξίλε, CaM Kinase II, IL-

10, θπζηνινγηθά αλζξψπηλα Σ ιεκθνθχηηαξα, κεηαγξαθή, κεηα-κεηαγξαθή, 

mRNA, ππνθηλεηήο γνληδίνπ IL-10, κεηαγξαθηθνί παξαγφληεο, MEF2, CREB, 

NF-kB. 
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7 ABSTRACT 

Calcium is a second messenger playing a crucial role in the signal transduction 

which controls the immune response, while IL-10 is considered to be an important 

regulator of this response. Elevation of intracellular concentration of calcium has been 

shown to increase IL-10 production. The aim of this study was the  elucidation of the 

role of calcium in IL-10  production by normal T lymphocytes, a mechanism that 

remains unclear.   

Fresh Human Σ-lymphocytes derived from PBMC of healthy donors where 

stimulated with anti-CD3/anti-CD28 or Ionomycin/PMA, in the presence or absence 

of the specific inhibitors of calcineurin and CaM Kinase II, CsA and KN-62 

respectively while there were used plasmids coding the catalytic subunits of 

calcineurin and CaM Kinase II. The protein product of IL-10 was measured by 

ELISA, the production of IL-10 mRNA by Real Time PCR. The activity of IL-10 

promoter was measured by luciferase reporter assay, after transfection of cells with 

plasmids carrying the wild type promoter (1327bp) or promoter fragments (constructs 

of -1010, -500, -310, -235, -135bp).Similarly, we studied the activity of IL-2 and IL-4 

promoter The presence of binding sites of transcription factors in the first 500bp of 

the IL-10 promoter, was validated using the web-based program CONSITE The 

activity of MEF2 NF-kB and CREB was investigated independently with transfection 

experiments using plasmids containing the lusiferase reporter under the control of the 

transcription factors.. Binding of the transcription factor MEF2 was investigated in 

nuclear extracts of stimulated human T cells with EMSA experiments, whilw his 

effect on IL-10 promoter was determined through transfecrtion experiments, using a 

MEF2D plasmid. 

IL-10 production reaches its peak at 48 hours and it is diminished after 72 

hours. We observed a 80-100% reduction of IL-10 production in the presence of CsA 

and a 70-90% reduction in the presence of KN-62. The inhibition was the same 

regardless the way of stimulation. When the cells are stimulated through TCR and 

costimulatory molecule CD28 the inhibition of calcineurin and CaM Kinase II does 

not affect mRNA accumulation, suggesting that the mechanism of regulation is post-

transcriptional, possibly through changes in mRNA stability or through different 

translation rate, while when cells are Ion/PMA stimulated the reduction of IL-10 

protein is also observed at the mRNA level. 
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The induction of IL-10 promoter observed after Ion/PMA stimulation and 

CD3/CD28 is 3 and 5-fold increased in T cells transfected with the active forms of the 

enzymes calcineurin and CaM Kinase II. The effect of CaM Kinase II is selective only 

for the Il-10 promoter, as the same enzyme decreases the activity of IL-2 and IL-4 

promoter, while Calcineurin has the same effect on all three promoters. 

The part of the promoter of IL-10 that shows to be affected by the previously 

mentioned enzymes is the first 500 bp after the TATA box. This part contains binding 

sites for the transcription factors MEF-2 and CREB, as validated by the web-based 

program Consite. The binding of MEF2 to nuclear extracts of stimulated T cells is 

reduced by 50% in the presence of CsA and KN-62, while his activity is induced in t 

cells transfected with CaM Kinase II. On the contrary, CREB and NF-kB activities are 

reduced in the presence of CaM Kinase II, a fact indicating MEF2 as an impotant 

transcription factor for the regulation of IL-10 production. This is also shovn by the 

fact that overexpression of MEF2D in T cells increases the activity of IL-10 promoter. 

KEYWORDS: immune response, calcium, IL-10, Fresh Human  Σ cells, transcription, 

post-transcription, IL-10 mRNA, IL-10 promoter, transcription factos, MEF2, CREB, 

NF-kB. 
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΕ 

AcetylcoA: Acetyl coenzyme A  

AC: Adenylate Cyclase  

Ag: Antigen  

AIDS: Acquired Immunodeficiency Syndrome 

AKAPs: A Kinase Anchoring Proteins 

AP: Alkaline Phosphatase  

APCs: Antigen Presenting Cells  

AP-1: Activator Protein-1  

ATP: Adenosine Triphosphate  

ATF-1: Activation of Transcription Factor-1 

BCA: Bicichoninic Acid 

BSA: Bovine Serum Albumin  

bZip: Basic-domain-leucine-zipper 

cAMP: Cyclic adenosine monophosphate  

Ca
2+

: Calcium  

CaMK: Ca
2+

/calmodulin-dependent protein kinases 

CBP: CREB Binding Protein 

CD3: Cluster of Differentiation 3  

CD4: Cluster of Differentiation 4  

CD8: Cluster of Differentiation 8 

CD28: Cluster of Differentiation 28  

CD45: Cluster of Differentiation 45 

CNGs: Cyclic Nucleotide-Gated ion channels 

CRE: Cyclic AMP Response Element 

CREB: Cyclic AMP Response Element Binding Protein 

CREM: Cyclic AMP Responsive Element Modulator 

CTLA-4 (CD152): Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen 4 

CVI: Common Variable Immunodeficiency 

DNA: Deoxyribonucleic acid  

DNTPs: deoxyribonucleotide triphosphate 

DTT: Dithiothreitol  
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ELISA: Enzyme-Linked Immunosorbent Assay  

EMSA: Electrophoretic Mobility Shift Assay  

Epacs: cAMP-stimulated GDP exchange factors 

FITC: Fluorescein isothiocyanate 

Foxp3: Forkhead box P3 

GDP: Guanosine diphosphate 

GEFs: Guanine Exchange Factors 

Gi-protein: Ginhibitory-protein 

Gs-protein: Gstimulatory-protein 

GTP: Guanosine-5'-triphosphate 

HDACs: Histone deacetylases 

HIV: Human Immunodeficiency Virus 

HRP: Horse Radish Peroxidase  

IFN: Interferon  

ITAM : Immunoreceptor Tyrosine Based Activation Motifs 

IgG: Immunoglobulin G  

IgE : Immunoglobulin E 

IFN-γ: Interferon -gamma 

IL-1- IL-24 : Interleukin-1 - 24  

IL-10 : Interleukin-10 

IL-10R : IL-10 Receptor 

IL-10R1 : IL-10 Receptor 

IL-10R2 : IL-10 Receptor 

IL-2 : Interleukin-2  

IL-2R : IL-10 Receptor  

Ion : Ionomycin 

IκΒ: Inhibitor κΒ  

JAK: Janus Kinases  

JNK: Jun N-Terminal Kinases  

Lck: leukocyte-specific protein tyrosine kinase 

LPS : Lipopolysaccharide 

Luc: Luciferase  

MADS : MCM1, Agamous, Deficiens, Serum response factor 
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MAPK : Mitogen-activated protein kinases 

MEF2 : Myocyte Enhancer Factor-2 

MEF2D : Myocyte Enhancer Factor-2D 

MHC: Major Histocompatibility Complex  

MHC Η: MHC class I 

MHC ΗΗ: MHC class II 

mRNA: messenger RNA  

nTreg : naturally occurring T regulatory cells 

NF-κB : Nuclear Factor-κB 

NK: Natural Killer  

PBL: Peripheral Blood Leukocyte  

PBMC: Peripheral Blood Mononuclear Cells  

PBS: Phosphate Buffer Saline  

PCR: Polymerase Chain Reaction  

PDEs: Phosphodiesterases 

PE: R-Phycoerythrin 

PGE2: Prostaglandin E2  

PKA: Protein Kinase A  

PKA I: Protein Kinase A Type I 

PKA II: Protein Kinase A Type II 

PKC: Protein Kinase C 

PKI: Protein Kinase Inhibitor 

PMA: Phorbol Myristate Acetate  

PMSF: Phenyl-Methyl-Sulphonyl-Fluoride  

PTK : Protein Tyrosine Kinase 

PP-1: Protein Phosphatase 1 

PP-2A: Protein Phosphatase 2A 

PP-2B: Protein Phosphatase 2B 

PP-2C: Protein Phosphatase 2C 

rhIL-2: recombinant human IL-2 

RI: Regulatory subunit I 

RII: Regulatory subunit II 

RLU: Relative Light Units  
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RNA: Ribonucleic Acid  

Rp: Rolipram 

Rp-8Br-cAMP:Rp- isomer 8-bromoadenosine-3', 5'cyclic 

monophosphorothioate  

RT-PCR: Real Time Polymerase Chain Reaction 

SDS: Sodium-Dodecyl-Sulphate 

SDS-PAGE: SDS Polyacrylamide Gel Electrophoresis 

SOCS-1: Suppressor of cytokine signaling 1 

SOCS-3: Suppressor of cytokine signaling 3 

SSIIRT : SuperScript II reverse transcriptase  

STATs : Signal Transuding Activators of Transcription 

TCR: T Cell Receptor  

TH1: T Helper cells 1  

TH2: T Helper cells 2  

TH17: T Helper cells 17  

Tr1: T Regulatory cells 1  

TBS: Tris-Buffered Saline  

TGF: Transforming Growth Factor 

TNF-α: Tumor Necrosis Factor-α  

U.V.: Ultra Violet (Radiation) 

 


