
77

    Η σηματοδότηση μέσω του TLR3 αυξάνει τη σύνθεση και προκαλεί πυρηνική 
ανακατανομή του αυτοαντιγόνου Ro52/TRIM21 σε Επιθηλιακά Κύτταρα Σιελογόνων 
Αδένων (ΕΚΣΑ), μέσω του μονοπατιού των Ιντερφερονών Τύπου I 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Θεωρητικό Υπόβαθρο: Σε Επιθηλιακά Κύτταρα Σιελογόνων Αδένων (ΕΚΣΑ) ασθενών που 
πάσχουν από σύνδρομο Sjögren έχει περιγραφεί αυξημένη έκφραση των αυτοαντιγόνων Ro52/
TRIM21, Ro60/TROVE2 και La/SSB. Τα ΕΚΣΑ, τα οποία αποτελούν τους βασικούς ρυθμιστές των 
αυτοάνοσων αποκρίσεων στο σύνδρομο Sjögren, εκφράζουν υψηλά επίπεδα λειτουργικών TLR3 
στην κυτταρική τους μεμβράνη, ενώ η Ro52/TRIM21 ρυθμίζει αρνητικά τη μεσολαβούμενη από 
τον TLR3 φλεγμονή. Στην παρούσα μελέτη, διερευνήσαμε την επίδραση της σηματοδότησης 
μέσω του TLR3 στην έκφραση των αυτοαντιγόνων Ro52/TRIM21, Ro60/TROVE2 και La/SSB, από 
τα ΕΚΣΑ.
Μέθοδοι: Η επίδραση της διέγερσης του TLR3 ή του TLR4 στην έκφραση των αυτοαντιγόνων 
αξιολογήθηκε με την επίδραση με polyI:C ή LPS, αντίστοιχα, σε σειρές ΕΚΣΑ (10 από ασθενείς 
που πάσχουν από σύνδρομο Sjögren, 12 από μάρτυρες που δεν πάσχουν από σύνδρομο Sjögren) 
ή σε κύτταρα HeLa, την οποία ακολούθησε ανάλυση της έκφρασης mRNA και πρωτεΐνης. 
Αποτελέσματα: Η επίδραση με polyI:C, αλλά όχι με LPS, κατέληξε στην επαγωγή της έκφρασης 
του mRNA της Ro52/TRIM21 από τα ΕΚΣΑ σε δύο βήματα, μία 12-πλάσια αύξηση στις 6-ώρες 
επίδρασης την οποία ακολούθησε μία 2.5-πλάσια αύξηση στις 24-48 ώρες, ενώ προκάλεσε 
μία καθυστερημένη 2-πλάσια αύξηση της έκφρασης των mRNA των Ro60/TROVE2 και La/
SSB στις 48 ώρες επίδρασης. Παρότι τα επίπεδα έκφρασης της πρωτεΐνης δεν επηρεάστηκαν 

σημαντικά, η καθυστερημένη αύξηση της έκφρασης του 
mRNA της Ro52/TRIM21 συνοδεύτηκε από ανακατανομή 
της πρωτεΐνης Ro52/TRIM21 στον πυρήνα, από ένα πρότυπο 
που προσομοιάζει σε χρώση του πυρηνίσκου σε αρκετές 
κουκίδες που εκτείνονται σε όλο το εύρος του πυρήνα. Τα 
καθυστερημένα αυτά φαινόμενα μεσολαβούνται κυρίως από 
την παραγωγή IFNβ, όπως καταμαρτυρείται από  την έκκριση 
της αντίστοιχης ιντερφερόνης από τα ΕΚΣΑ και από ειδικά 
πειράματα αναστολής. Η σηματοδότηση μέσω του TLR3 είχε 
παρόμοια επίδραση σε ΕΚΣΑ που είχαν ληφθεί από ασθενείς 
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που πάσχουν από σύνδρομο Sjögren και σε μάρτυρες, ενώ δεν επηρέασε την έκφραση αυτών 
των αυτοαντιγόνων σε κύτταρα HeLa.
Συμπέρασμα: Η σηματοδότηση μέσω του TLR3 ρυθμίζει την έκφραση των αυτοαντιγόνων 
από ΕΚΣΑ εμπλέκοντας τα μονοπάτια της φυσικής ανοσίας στην αύξηση της έκφρασης των 
αυτοαντιγόνων αυτών στους φλεγμαίνοντες ιστούς και πιθανά και στην έκθεσή τους στο 
ανοσοποιητικό σύστημα.
Mediterr J Rheumatol 2015; 26(1): 77-79
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        ή ΣήματΟδΟτήΣή μεΣώ τΟυ tlr3 αυξανει τή ΣυνθεΣή και πρΟκαλει πυρήνική ανακατανΟμή τΟυ αυτΟαντιγΟνΟυ 
ro52/trim21 Σε επιθήλιακα κυτταρα ΣιελΟγΟνών αδενών (εκΣα), μεΣώ τΟυ μΟνΟπατιΟυ τών ιντερφερΟνών τυπΟυ i 

siGnal transduction via tlr3 incrEasEs synthEsis and nuclEar translocation of autoantiGEn  
ro52/trim21 in EpithElial cElls of salivary Glands throuGh thE intErfEron i pathway 

Signal transduction via TLR3 increases synthesis and nuclear translocation of autoantigen 
Ro52/TRIM21 in epithelial cells of salivary glands through the interferon I pathway 
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ABSTRACT
Objective: Upregulated expression of Ro52/TRIM21, Ro60/TROVE2 and La/SSB autoantigens 
has been described at the salivary gland epithelial cells (SGEC) of patients with Sjögren’s syndrome 
(SS). SGECs, the key regulators of autoimmune SS responses, express high levels of surface 
functional TLR3, whereas Ro52/TRIM21 negatively regulates TLR3-mediated inflammation. 
Herein, we investigated the effect of TLR3-signaling on the expression of Ro52/TRIM21, as well 
as Ro60/TROVE2 and La/SSB autoantigens, by SGECs.
Methods: The effect of TLR3- or TLR4-stimulation on autoantigen expression was evaluated 
by polyI:C or LPS treatment, respectively, of SGEC-lines (10 from SS-patients, 12 from non-SS 
controls) or HeLa cells, followed by analysis of mRNA and protein expression. 
Results: PolyI:C, but not LPS, resulted in a two-step induction of Ro52/TRIM21 mRNA 
expression by SGECs, a 12-fold at 6-hrs followed by a 2.5-fold increment at 24-48-hrs, whereas 
it induced a late 2-fold upregulation of Ro60/TROVE2 and La/SSB mRNAs at 48-hrs. Although, 
protein expression levels were not significantly affected, the late upregulation of Ro52/TRIM21 
mRNA was accompanied by protein redistribution, from nucleolar-like pattern to multiple coarse 
dots spanning throughout nucleus. These late phenomena were significantly mediated by IFNβ 
production, as attested by cognate secretion and specific inhibition experiments and associated 
with IRF3 degradation. TLR3-signaling had similar effects on SGECs obtained from SS patients 
and controls, whereas it did not affect the expression of these autoantigens in HeLa cells.
Conclusion: TLR3-signaling regulates the expression of autoantigens by SGECs, implicating 
innate immunity pathways in their overexpression at inflamed tissues and possibly in their exposure 
to immune system.
Mediterr J Rheumatol 2015; 26(1): 77-79
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