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Η πανμφζα ιεηαπηοπζαηή δζαηνζαή δζελήπεδ ζημ ενβαζηήνζμ Ακμζμαζμθμβίαξ 

ημο Σιήιαημξ Βζμθμβίαξ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ. Θα ήεεθα κα εοπανζζηήζς 

εενιά ηδκ επζαθέπμοζα ηαεδβήηνζα ηα Αεακαζάηδ Δζνήκδ βζα ηδκ ειπζζημζφκδ πμο 

ιμο έδεζλε ιε ηδκ ακάεεζδ ηδξ ενεοκδηζηήξ αοηήξ ιεθέηδξ ηαεχξ ηαζ βζα ηδ αμήεεζα, 

ηδκ οπμζηήνζλδ, ημ ζοκεπέξ εκδζαθένμκ ηαζ ηδκ ηαεμδήβδζή ηδξ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα 

ηδξ εηπυκδζήξ ηδξ, ηυζμ ηαηά ημ πεζναιαηζηυ ιένμξ υζμ ηαζ ηαηά ηδ ζοββναθή.  

Θα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ημκ ηαεδβδηή η. Πονίκηζμ ηένβζμ βζα ηδ 

ζοιιεημπή ημο ζηδ ζφθθδρδ ηδξ ενεοκδηζηήξ ζδέαξ αθθά ηαζ βζα ηδκ πνμιήεεζα ημο 

θοηζημφ οθζημφ.  

 Δοπανζζηχ ημκ Γν Κμοηζζμφθδ Γδιήηνδ βζα ηδκ πνμζθμνά ηδξ ημθχκαξ Q-

sepharose αθθά ηαζ βζα ηδκ πμθφηζιδ αμήεεζά ημο ζηδκ πνςηεσκζηή ηθαζιάηςζδ. 

Δπίζδξ, εοπανζζηχ εενιά ηδκ οπεφεοκδ ηεπκζημφ πνμζςπζημφ ημο ενβαζηδνίμο 

ηνοζηαθθμβναθίαξ (Σιήια Βζμθμβίαξ), η. Παπαδμααζζθάηδ Μανία βζα ηδκ δζελαβςβή 

ηδξ FPLC ηαζ ηδ αμήεεζά ηδξ ζηδκ αλζμθυβδζή ηδξ. Γζα ηδκ πνυζααζδ ζηδ ζοζηεοή 

ηοηηανζημφ ζοθθέηηδ εα πνέπεζ κα εοπανζζηήζς ηδκ η. Βθαηά Υανά (ηεπκζηυ 

πνμζςπζηυ ΙΣΔ), εκχ βζα ηδ απνυζημπηδ πνήζδ ημο ιεηνδηή α-αηηζκμαμθίαξ LKB 

εοπανζζηχ ημκ Γν Ιςακκίδδ Νίημ. Ο ελςηενζηυξ θεμνζζιυξ πναβιαημπμζήεδηε απυ 

ηδκ Υασδάηδ Αεδκά ζηδκ μπμία πνςζηάς έκα εη ααεέςκ εοπανζζηχ.  

 Γζα ηδ ζοκεζζθμνά οθζηχκ αθθά ηαζ βζα ηζξ πμθφηζιεξ ζοιαμοθέξ ημοξ εα 

πνέπεζ κα εοπανζζηήζς ημοξ ζοιθμζηδηέξ ιμο ηαζ ζδζαίηενα ηδκ Κνομανοζακάηδ 

Νζημθέηα, ημκ Πέηνμ Φναβημφθδ ηαζ ηδκ Βμβζαηγάηδ Δθίκα.  

 Δπίζδξ, εοπανζζηχ εενιά υθα ηα άημια πμο ενβάγμκηακ ζημ ενβαζηήνζμ 

ακμζμαζμθμβίαξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εηπυκδζδξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ, βζα ηδ εενιή 

οπμδμπή ημοξ, βζα ηδ αμήεεζα αθθά ηαζ βζα ηδκ άνζζηδ ζοκενβαζία. 

Σέθμξ, δε εα ιπμνμφζα κα παναθείρς ηδκ μζημβέκεζά ιμο πμο ιμο 

ζοιπαναζηάεδηε ζε υθδ ηδκ πμνεία ιμο, αθθά ηαζ ημκ αννααςκζαζηζηυ ιμο, πμο ιε 

ζηήνζγε ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ δζαηνζαήξ αοηήξ, πμο ιε οπέιεκε ηαζ πμο ιε 

ζοιαμφθεοε ηαζ ιε ζηήνζγε υηακ ημ είπα ακάβηδ.  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

 

Σα θοηά ηαζ ηα πανάβςβά ημοξ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ακά ημοξ αζχκεξ ζηδ εεναπεία 

αζεεκεζχκ ηαζ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηναοιάηςκ. Σα αζεένζα έθαζα ηςκ θοηχκ ημο βέκμοξ 

Phlomis έπμοκ ιεθεηδεεί εηηεκχξ βζα ηζξ ακηζιζηνμαζαηέξ ηαζ ακηζ-μλεζδςηζηέξ ημοξ 

ζδζυηδηεξ. Έκαξ εηπνυζςπμξ ημο βέκμοξ αοημφ, ημ θοηυ Phlomis lanata, είκαζ έκα απυ 

ηα εκδδιζηά θοηά ημο κδζζμφ ηδξ Κνήηδξ ηαζ απμηεθεί ημ ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ αοηήξ 

ηδξ ενβαζίαξ. Δκχ θμζπυκ, έπμοκ ενεοκδεεί μζ ζδζυηδηεξ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ ηαζ ηςκ 

εηποθζζιάηςκ ημο Phlomis lanata, δε θαίκεηαζ κα έπμοκ ιεθεηδεεί μζ πνςηεΐκεξ ημο 

θοημφ αοημφ. ηδκ πανμφζα ιεθέηδ δζενεοκήεδηε δ πζεακή επίδναζδ ηςκ πνςηεσκχκ  

ημο θοημφ ζημ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια ημο ιουξ. Οζ πνςηεΐκεξ ημο θοημφ, αθμφ 

απμιμκχεδηακ ηαζ ηθαζιαηχεδηακ, ιε ηδ αμήεεζα ημθχκαξ ζμκημακηαθθαβήξ, 

πνμζηέεδηακ ζε ζπθεκμηφηηανα ιουξ ηαζ ιεθεηήεδηε δ επίδναζή ημοξ ζημκ 

πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ ηοηηάνςκ αοηχκ ηαζ ζηδκ παναβςβή ηοημηζκχκ. Γζα κα βίκεζ πζμ 

μθμηθδνςιέκδ δ ιεθέηδ, μζ πθδεοζιμί ηςκ Σ θειθμηοηηάνςκ δζαπςνίζηδηακ αάζεζ 

ηδξ φπανλδξ ή υπζ ηςκ οπμδμπέςκ CD25 ηαζ CD4. Απυ ηα απμηεθέζιαηα λεπχνζζακ 

δφμ ηθάζιαηα, πμο μκμιάζηδηακ W1 ηαζ 600mM NaCl, ηαζ ηα μπμία ειθάκζγακ 

ηαηαζημθή ηαζ επαβςβή ημο πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ ζπθεκμηοηηάνςκ, ακηίζημζπα. 

Μεηά απυ ηδ ιεθέηδ ημο πνμηφπμο ηςκ ηοημηζκχκ αθθά ηαζ ηδξ επίδναζδξ ηςκ 

ηθαζιάηςκ αοηχκ πάκς ζημοξ δζαπςνζζιέκμοξ πθδεοζιμφξ ηςκ T ηοηηάνςκ, 

επζαεααζχεδηε δ ηαηαζηαθηζηή δνάζδ ηςκ πνςηεσκχκ πμο πενζέπμκηαζ ζημ ηθάζια W1 

εκχ ημ ηθάζια 600mM NaCl θάκδηε κα ηαηαζηέθθεζ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ 

νοειζζηζηχκ Σ θειθμηοηηάνςκ βεβμκυξ πμο επζαεααζχκεζ ηδκ ανπζηά παναηδνμφιεκδ 

επαβςβή ημο πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ ζπθεκμηοηηάνςκ. Η πενεηαίνς ιεθέηδ ηςκ 

πνςηεσκζηχκ ηθαζιάηςκ W1 ηαζ 600mM NaCl εα ιπμνμφζε κα μδδβήζεζ ζε πνήζζια 

ζοιπενάζιαηα ηαζ ίζςξ ζηδκ εφνεζδ ηδξ/ηςκ πνςηεσκχκ πμο πνμηαθμφκ ή ακαζνμφκ 

ηδκ ακμζμηαηαζημθή, ακηίζημζπα.     
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

 

1.1 Phlomis lanata 

 

Σα θοηά ηδξ μζημβέκεζαξ Lamiaceae (πίκαηαξ 1.1) απμηεθμφκ ιζα ζδιακηζηή 

μζημκμιζηή θοηζηή πδβή αζεένζςκ εθαίςκ ηαζ θυβς ηδξ ελάπθςζήξ ημοξ ηαζ ηδξ 

πμζηζθίαξ ημοξ ζημ πχνμ ηδξ Μεζμβείμο πνμηαθμφκ ημ εκδζαθένμκ απυ πθεονάξ 

αμηακζηήξ, ηαλμκμιζηήξ, πδιζηήξ ζφζηαζδξ ηαζ μζημθμβίαξ (1).  

Σμ βέκμξ Phlomis L. είκαζ έκαξ απυ ημοξ πθέμκ αλζυθμβμοξ εηπνμζχπμοξ ηδξ 

μζημβέκεζαξ Lamiaceae (2) ηαζ απμηεθείηαζ απυ πενίπμο 100 είδδ. Σα πενζζζυηενα απυ 

αοηά ηαηακέιμκηαζ ζε πενζμπέξ ιε γεζηυ ηθίια ημκηά ζημ βεςβναθζηυ πθάημξ 408 Β, 

πμο πενζθαιαάκεζ Δονχπδ, Αζία ηαζ αυνεζα Αθνζηή (Κίκα, Ινάκ, Ινάη, πνχδκ 

μαζεηζηή Έκςζδ, Δθθάδα, Μανυημ ηαζ Ιζπακία) (Πίκαηαξ 1.2). Μενζηά θοηά ημο 

βέκμοξ έπμοκ υιμνθα άκεδ ιε εοπάνζζημ άνςια ηαζ ηαθθζενβμφκηαζ ςξ ηαθθςπζζηζηά 

θοηά ζε πμθθέξ πχνεξ (3-5). Σμ Phlomis lanata είκαζ έκαξ εάικμξ φρμοξ πενίπμο 35 

cm, εκδδιζηυξ ηδξ Κνήηδξ (6), ιε ηίηνζκα άκεδ ηαζ πθμφζζμξ ζε αζεένζα έθαζα (εζηυκα 

1.1).   

 

Άζξνηζκα Spermatophyta 

Τπνάζξνηζκα Magnoliophytina 

Κιάζε Magnoliatae 

Τπνθιάζε Asteriadae 

Σάμε Lamiales 

Οηθνγέλεηα Lamiaceae 

Γέλνο Phlomis 

Δίδνο lanata 
Πίλαθαο 1.1: οζηδιαηζηή ηαηάηαλδ ημο οπυ ιεθέηδ θοημφ Phlomis lanata. 

 

 

1.2 Υξήζεηο ηνπ Phlomis lanata 

 

Σα είδδ ημο Phlomis ακαθένμκηαζ απυ ημκ Γζμζημονίδδ (7) ςξ θανιαηεοηζηά 

αυηακα εκχ πνδζζιμπμζμφκηαζ εεκμθανιαημθμβζηά ζηδκ Αζία, ηδκ Δονχπδ ηαζ ηδκ 

Αθνζηή ςξ ημκςηζηά, δζεβενηζηά, εεναπεοηζηά (βζα ελςηενζηά ηναφιαηα ηαζ πθδβέξ), 

πςκεοηζηά ηαζ ακαθβδηζηά θάνιαηα αθθά ηαζ ςξ μνεηηζηά ηαζ νμθήιαηα (8-10). Δηηυξ 

υιςξ απυ ηδκ παναδμζζαηή ημοξ πνήζδ, οπάνπμοκ ηαζ εκδείλεζξ πμο οπμζηδνίγμοκ υηζ 

ηα ζοζηαηζηά ημο βέκμοξ αοημφ ιπμνμφκ κα δνάζμοκ ςξ ακηζθθεβιμκχδδ, 

ακηζδζααδηζηά, ακηζμλεζδςηζηά, ακμζμηαηαζηαθηζηά, ακαθβδηζηά,  ακηζ-ιεηαθθαλζβυκα, 

ακηζιζηνμαζαηά ηαεχξ επίζδξ ηαζ ςξ απμζαέζηεξ εθεφεενςκ νζγχκ (11). Κάπμζεξ 
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ζαηνζηέξ πνήζεζξ ημο Phlomis grandiflora ςξ εεναπεία βζα ηζξ δζαηαναπέξ ημο ζημιάπμο 

έπμοκ ακαθενεεί απυ ημοξ Gurbuz et al. (2003) ηαζ Ozcelik (1987).  

Δηηεκείξ θοημπδιζηέξ ένεοκεξ ζημ βέκμξ μδήβδζακ ζηδκ απμιυκςζδ 151 

ζοζηαηζηχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηενπεκμεζδχκ (ζεζηζηενπεκίςκ, δζηενπεκίςκ, 

ηνζηενπεκίςκ), θθααμκμεζδχκ (14), θαζκοθεεακμεζδχκ (phenylehtanoid) βθοημζζδίςκ, 

ζνζδμεζδχκ (15), θαζκοθπνμπακμεζδχκ βθοημζζδίςκ (16), θζβκζκχκ ηαζ αζεένζςκ εθαίςκ 

ηηθ. Tα αηαηένβαζηα εηποθίζιαηα ηαζ ιενζηά πδιζηά ζοζηαηζηά ημο βέκμοξ Phlomis 

ανέεδηακ κα ηαηέπμοκ δζάθμνεξ αζμθμβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ (11). ηδκ πνυζθαηδ 

αζαθζμβναθία έπμοκ ιεθεηδεεί δ ζφζηαζδ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ ημο P. fruticosa (17) 

ηαζ ημο P. lanata πμο θφμκηαζ ζηδκ Δθθάδα, ηαζ έπμοκ επζαεααζςεεί μζ ακηζμλεζδςηζηέξ 

(18) ηαζ ακηζιζηνμαζαηέξ ζδζυηδηεξ ημο ηεθεοηαίμο (19). Παν‟ υθα αοηά, οπάνπμοκ 

αηυιδ πμθθά είδδ Phlomis πμο δεκ έπμοκ ιεθεηδεεί ηαζ πνήγμοκ θοημπδιζηχκ ηαζ 

αζμθμβζηχκ ενεοκχκ.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                             Δηθόλα 1.1: Phlomis lanata  
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Πίλαθαο 1.2: Καηακμιή ημο βέκμοξ Phlomis ακά πχνα ή πενζθένεζα 

Υώξα ή πεξηθέξεηα Αξηζκόο εηδώλ 
Νδζζά ημο Αζβαίμο 3 

Ιηαθία  4 

Αθβακζζηάκ 8 

Καζιίν 3 

Αθαακία 2 

Κμνέα (Βυνεζα) 1 

Αθβενία 6 

Λίαακμ ηαζ ονία 26 

Βαθεανίδεξ κήζμζ  1 

Λζαφδ  1 

Βμοθβανία 2 

Μανυημ 8 

Μζακιάν 2 

Νεπάθ 7 

Κίκα 72 

Παηζζηάκ 4 

Κνήηδ ηαζ Κάνπαεμξ 8 

Πμνημβαθία 3 

Αοηυκμιδ Γδιμηναηία ηδξ Κνζιαίαξ 4 

ανδδκία 1 

Κφπνμξ 7 

ζηεθία 2 

Αίβοπημξ 2 

Υενζυκδζμξ ημο ζκά 3 

Γαθθία 2 

Ιζπακία 11 

Δθθάδα 6 

Σοκδζία  5 

Ικδία (Ιιαθάσα) 5 

Σμονηία 49 

Ινάκ 31 

Πνχδκ ΔΓ 52 

Ινάη 15 

Πνχδκ Γζμοβημζθααία 4 

Ιζναήθ ηαζ Ιμνδακία 6 
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1.3 Σν Αλνζνπνηεηηθό ύζηεκα 
 

 Σμ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια απμηεθεί ημ ιέζμ άιοκαξ ηαζ πνμζηαζίαξ ημο 

μνβακζζιμφ απυ ελςβεκή ηαζ εκδμβεκή ενεείζιαηα. Σμ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια ηςκ 

εδθαζηζηχκ μνβακχκεηαζ ζε ζοβηεηνζιέκα πνςημβεκή (ηεκηνζηά) ή δεοηενμβεκή 

(πενζθενεζαηά) θειθζηά υνβακα πμο απμηεθμφκ ηζξ εζηίεξ δζαθμνμπμίδζδξ ηαζ 

δζαιμκήξ ηςκ θειθζηχκ ηοηηάνςκ. ηα πνςημβεκή θειθζηά υνβακα υπςξ μ ιοεθυξ ηςκ 

μζηχκ ηαζ μ εφιμξ αδέκαξ δζαθμνμπμζμφκηαζ ηα θειθμηφηηανα, εκχ ζηα δεοηενμβεκή 

υπςξ είκαζ μζ θειθαδέκεξ ηαζ μ ζπθήκαξ ιεηακαζηεφμοκ ηα χνζια θειθμηφηηανα απυ 

υπμο ηαζ ζοιαάθθμοκ ζηδκ πνμζανιμζηζηή ακμζμθμβζηή απάκηδζδ. 

 

1.4 Κύηηαξα ηνπ Αλνζνπνηεηηθνύ πζηήκαηνο 

 

Ακάθμβα ιε ημκ πνυβμκυ ημοξ ζημ ιοεθυ ηςκ μζηχκ ηα ηφηηανα ημο 

ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ πςνίγμκηαζ ζε ιοεθζηά ηφηηανα (ιμκμηφηηανα ηαζ 

πμθοιμνθμπφνδκα) ηαζ ζε θειθζηά ηφηηανα (Σ ηαζ Β θειθμηφηηανα). Σα ιμκμηφηηανα 

ηαζ ηα πανάβςβά ημοξ (ιαηνμθάβα) ελοπδνεημφκ ζδιακηζηυ νυθμ πάνδ ζηδκ 

ζηακυηδηά ημοξ κα θαβμηοηηανχκμοκ έκα ακηζβυκμ ηαζ κα εηεέημοκ ζηδ ιειανάκδ ημοξ 

έκα ιένμξ ημο χζηε κα ακαβκςνζζηεί απυ ηα θειθζηά ηφηηανα, βζα αοηυ ημ θυβμ 

ακαθένμκηαζ ηαζ ςξ ακηζβμκμπανμοζζαζηζηά ηφηηανα (APCs). Άθθα ηφηηανα πμο 

θεζημονβμφκ ςξ ακηζβμκμπανμοζζαζηζηά είκαζ ηα δεκδνζηζηά ηαζ ηα Β θειθμηφηηανα.  

 

1.4.1 Λεκθνθύηηαξα  

 

Σα T θειθμηφηηανα απμηεθμφκ ημοξ ηφνζμοξ νοειζζηέξ ηδξ ακμζμθμβζηήξ 

απυηνζζδξ, πνμένπμκηαζ απυ ημκ ιοεθυ ηςκ μζηχκ ηαζ ςνζιάγμοκ ζημ εφιμ αδέκα. Σα 

ηφηηανα αοηά παναηηδνίγμκηαζ απυ ημκ οπμδμπέα ηςκ Σ ηοηηάνςκ (T-cell receptor) μ 

μπμίμξ ακαβκςνίγεζ ιυκμ ακηζβυκα πμο ανίζημκηαζ ζοκδεδειέκα ιε ιεανακζηέξ 

πνςηεΐκεξ πμο μκμιάγμκηαζ ιυνζα ημο ιείγμκμξ ζοιπθέβιαημξ ζζημζοιααηυηδηαξ 

(MHC). Τπάνπμοκ δφμ ηφπμζ ιμνίςκ MHC, ηα ιυνζα MHC ηάλδξ Ι (εηθνάγμκηαζ ζε 

υθα ζπεδυκ ηα ειπφνδκα ηφηηανα) ηαζ ηα ιυνζα MHC ηάλδξ ΙΙ (εηθνάγμκηαζ ιυκμ ζηα 

ακηζβμκμπανμοζζαζηζηά ηφηηανα-δεκδνζηζηά ηφηηανα, ιαηνμθάβα ηαζ Β ηφηηανα). 

Σα Σ θειθμηφηηανα πςνίγμκηαζ ζε ηνεζξ δζαθμνεηζημφξ ηοηηανζημφξ πθδεοζιμφξ 

ιε δζαθμνεηζηή θεζημονβία, ηα αμδεδηζηά Σ θειθμηφηηανα (Σh) πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ 

επαβςβή ηδξ ποιζηήξ απυηνζζδξ, ηα Σ ηοηηανμημλζηά (Tcyt) πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ 

ηοηηανζηή απυηνζζδ ηαηαζηνέθμκηαξ ιμθοζιέκα ηφηηανα, ηανηζκζηά ή αθθμβεκεηζηά, 
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ηαζ ηέθμξ ζημοξ Σ πανειπμδζζηέξ (Σs), πμο νοειίγμοκ ηυζμ ηδ ποιζηή υζμ ηαζ ηδκ 

ηοηηανζηή ακμζία. 

 

1.4.1.1 T θύηηαξα βνεζνί 

 

Σα Σ ηφηηανα αμδεμί (Th) θαίκμκηαζ κα είκαζ απαναίηδηα βζα ηδ ποιζηή αθθά 

ηαζ βζα ηδκ ηοηηανζηή ακμζία ηαζ ιπμνμφκ κα πανέπμοκ εζδζηή (εηηνζκυιεκδ ιμνθή 

οπμδμπέα ηςκ Σ θειθμηοηηάνςκ-TCR) ηαζ ιδ εζδζηή αμήεεζα (θειθμηίκεξ/ηοημηίκεξ). 

Σα χνζια Th ηφηηανα παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδ ζοκεπή έηθναζδ ημο οπμδμπέα CD4 

(CD4+ ηφηηανα) ζηδκ επζθάκεζά ημοξ. Όηακ έκα Th ηφηηανμ ακαβκςνίζεζ ηαζ 

αθθδθεπζδνάζεζ ιε έκα ζφιπθμημ ακηζβυκμο- MHC ηάλδξ ΙΙ ιέζς ημο οπμδμπέα TCR 

(T cell receptor), εκενβμπμζείηαζ, ηαείζηαηαζ δναζηζηυ ηαζ εηηνίκεζ δζάθμνμοξ 

αολδηζημφξ πανάβμκηεξ βκςζημφξ ςξ ηοημηίκεξ. Οζ εηηνζκυιεκεξ ηοημηίκεξ παίγμοκ 

ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ εκενβμπμίδζδ Β ηοηηάνςκ, Tcyt ηοηηάνςκ, ιαηνμθάβςκ ηαζ 

δζαθυνςκ άθθςκ ηοηηανζηχκ ηφπςκ πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδκ ακμζμθμβζηή απυηνζζδ. 

Γζαθμνέξ ζημ πνυηοπμ ηςκ ηοημηζκχκ πμο πανάβμκηαζ απυ ηα εκενβμπμζδιέκα Th 

ηφηηανα μδδβμφκ ζε δζαθμνεηζημφξ ηφπμοξ ακμζμθμβζηήξ απυηνζζδξ.  

Σα Th δζαθμνμπμζμφκηαζ ζε ηνεζξ ηφπμοξ, ηα εηηεθεζηζηά Th ηφηηανα, ηα Th 

ηφηηανα ικήιδξ ηαζ ηα Th νοειζζηζηά ηφηηανα (CD25+CD4+). Σα Th εηηεθεζηζηά 

ηφηηανα εηηνίκμοκ ηοημηίκεξ, πνςηεΐκεξ ή πεπηίδζα πμο δζεβείνμοκ ή αθθδθεπζδνμφκ 

ιε άθθα θεοημηφηηανα, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ Th ηοηηάνςκ. Σα Th ηφηηανα 

ικήιδξ δζαηδνμφκ ηδκ ακηζβμκζηή ζοββέκεζα ημο ανπζηά εκενβμπμζδιέκμο Σ ηοηηάνμο, 

ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα δνμοκ ςξ ιεηέπεζηα ηφηηανα εηηεθεζηέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ιζαξ δεοηενμβεκμφξ ακμζμθμβζηήξ απυηνζζδξ.  

Οζ Sakaguchi et al. ακαηάθορακ υηζ έκαξ ιζηνυξ πθδεοζιυξ CD4
+
 Σ 

θειθμηοηηάνςκ (10%) πμο ζοκεηθνάγεζ ημ ακηζβυκμ CD25 θαίκεηαζ κα θεζημονβεί ςξ 

νοειζζηζηυξ πθδεοζιυξ Σ ηοηηάνςκ ζημ εκήθζημ θοζζμθμβζηυ άημιμ (20, 21). Ο 

πθδεοζιυξ αοηυξ απμηεθεί ημ 5-8% ηςκ Σ ηοηηάνςκ ή ημ 10-15% ηςκ CD4
+
 ηοηηάνςκ 

ημο πμκηζηζμφ. In vitro, ηα C25
+
CD4

+
 ηφηηανα είκαζ ακεκενβά ζηδ δζέβενζδ ημο 

οπμδμπέα ηςκ Σ ηοηηάνςκ (TCR), υιςξ ιεηά απυ εκενβμπμίδζδ αοηά είκαζ ζηακά κα 

ηαηαζηείθμοκ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ CD25
-
CD4

+
 ηοηηάνςκ (Th ηφηηανα). Η 

ηαηαζηαθηζηή θεζημονβία ηςκ CD25
+
CD4

+
 Σ ηοηηάνςκ είκαζ ακηζβμκμεζδζηή ηαζ 

ιεζμθααείηαζ απυ ημ ιπθμηάνζζια ηδξ ιεηαβναθήξ ημο βμκζδίμο ηδξ IL-2 ζηα CD25
-

CD4
+
 Σ ηφηηανα. Η ηαηαζημθή αοηή απαζηεί δζαηοηηανζηή επαθή ηαζ εκενβμπμίδζδ 

ιέζς ημο TCR (22-27).
 

Ο ανζειυξ ηςκ CD4
+
CD25

+
ηοηηάνςκ είκαζ αζοκήεζζηα 
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ζηαεενυξ ζηα θοζζμθμβζηά άημια απμοζία ηάπμζαξ δζαηαναπήξ ημο ακμζμπμζδηζημφ 

ζοζηήιαημξ ηαζ βζα ημκ θυβμ αοηυ ακαθένμκηαζ ςξ “naturally occurring” ή «εκδμβεκή» 

Σ ηαηαζηαθηζηά ηφηηανα (28).  

  

1.4.1.2 Σ ξπζκηζηηθά θύηηαξα 

 

Σα νοειζζηζηά T ηφηηανα (Ts, CD25+) δεκ πνμάβμοκ ηδκ ακμζμθμβζηή 

θεζημονβία, αθθά ακηζεέηςξ δνμοκ βζα κα ηδ ιεζχκμοκ. Σα Σs ιπμνμφκ κα 

πανειπμδίζμοκ υθμοξ ημοξ ηφπμοξ ακμζμθμβζηήξ απυηνζζδξ ηαζ εοεφκμκηαζ βζα ηδκ 

έβηαζνδ ηαζ ζςζηή θήλδ ηδξ. Πανά ηα παιδθά ημοξ κμφιενα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ιυθοκζδξ, αοηά ηα ηφηηανα πζζηεφεηαζ υηζ παίγμοκ έκα ζδιακηζηυ νυθμ ζημκ αοημ-

πενζμνζζιυ ημο ακμζμθμβζημφ ζοζηήιαημξ. Φαίκεηαζ υηζ πνμθαιαάκμοκ ηδκ ακάπηολδ 

πμζηίθςκ αοημάκμζςκ αζεεκεζχκ. Σα Σ ηφηηανα νοειζζηέξ (πανειπμδζζηέξ) 

ηαηαζηέθθμοκ ηυζμ ηδ ποιζηή υζμ ηαζ ηδκ ηοηηανζηή ακμζία πανάβμκηαξ IL-10. 

Φαίκεηαζ κα παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ ακμπήξ.  

 

 

1.4.1.3 Σ θπηηαξνηνμηθά θύηηαξα 

 

Κάης απυ ηδκ επίδναζδ ηςκ ηοημηζκχκ (ππ IL-2), έκα πνμ-ηοηηανμημλζηυ 

ηφηηανμ (Tcyt) πμο ακαβκςνίγεζ έκα ζφιπθμημ ακηζβυκμο-MHC ηάλδξ Ι, 

πμθθαπθαζζάγεηαζ ηαζ δζαθμνμπμζείηαζ ζε δναζηζηυ ηφηηανμ, ημ ηοηηανμημλζηυ Σ 

θειθμηφηηανμ (CTL). Σμ CTL δεκ εηηνίκεζ πμθθέξ ηοημηίκεξ αθθά δζαεέηεζ 

ηοηηανμημλζηή δνάζδ. Η ααζζηή θεζημονβία ημο CTL είκαζ δ επζηήνδζδ ηςκ ηοηηάνςκ 

ημο ζχιαημξ ηαζ μ πενζμνζζιυξ ηοηηάνςκ ιμθοζιέκςκ ιε ζυ, ηανηζκζηχκ ηοηηάνςκ 

ηαζ αθθμβεκεηζηχκ ηοηηάνςκ, ιέζς ηδξ θφζδξ ημοξ. Σα Σ ηφηηανμημλζηά ηφηηανα 

παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδκ έηθναζδ ημο οπμδμπέα CD8 ζηδκ επζθάκεζά ημοξ. Σα 

ηφηηανα πμο δεζιεφμοκ ημ λέκμ ακηζβυκμ ζε έκα ιυνζμ MHC I μκμιάγμκηαζ 

ηνμπμπμζδιέκα εαοηά ηφηηανα ηαζ απμηεθμφκ ζηυπμοξ ηςκ CTL. Σα CTL ηφηηανα 

παναηηδνίγμκηαζ ςξ CD25-CD8+ ηφηηανα.  

 

1.5 Αλνζνινγηθνί κεραληζκνί 

 

Οζ ακμζμθμβζημί ιδπακζζιμί απυηνζζδξ πνμξ ιζα ιυθοκζδ ιπμνμφκ κα 

δζαπςνζζημφκ ζηδκ εζδζηή ηαζ ηδ ιδ εζδζηή ακμζία (29). Η έιθοηδ (ιδ εζδζηή) ακμζία 

απμηεθεί ηδκ πνχηδ βναιιή άιοκαξ εκάκηζα ζηζξ ιμθφκζεζξ. Αοηή εδνάγεηαζ ζημ δένια 

ηαζ ημοξ αθεκκμβυκμοξ ηαζ ζηδ δνάζδ ηδξ θαιαάκμοκ ιένμξ δ θοζμγφιδ, ημ παιδθυ 
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pH, ηα ηφηηανα ΝΚ ηά. Οζ παναπάκς ιδπακζζιμί δεκ είκαζ εζδζημί βζα έκα 

ζοβηεηνζιέκμ παεμβυκμ αθθά πενζθαιαάκμοκ ηοηηανζηά ηαζ ιμνζαηά ζοζηαηζηά ηα 

μπμία ακαβκςνίγμοκ ηάλεζξ ιμνίςκ, πμο ιμζάγμοκ ιε ηα ζοκήεδ παεμβυκα.  

Οζ ιζηνμμνβακζζιμί πμο πζεακυκ κα παναηάιρμοκ ημοξ έιθοημοξ ιδ εζδζημφξ 

ιδπακζζιμφξ ακηίζηαζδξ, εα ένεμοκ ακηζιέηςπμζ ιε ηδ δεφηενδ βναιιή ηδξ άιοκαξ 

ημο λεκζζηή. Η πνμζανιμζηζηή (εζδζηή) ακμζία, πμο επάβεηαζ, παναηηδνίγεηαζ απυ 

ελεζδίηεοζδ ηαζ ικήιδ. Δλεζδίηεοζδ, ηαεχξ ηα πνμσυκηα ηδξ ακμζμθμβζηήξ απυηνζζδξ 

εα ακηζδνάζμοκ ιυκμ ιε ημ ακηζβυκμ πμο πνμηάθεζε αοηή ηδκ απυηνζζδ ή ιε ηάπμζμ 

άθθμ πμθφ ζοββεκζηυ ιε αοηυ, ηαζ ικήιδ, ηαεχξ δδιζμονβμφκηαζ εζδζηά ηφηηανα 

ικήιδξ ηα μπμία πνμηαθμφκ εκημκυηενδ απυηνζζδ ζε πζεακή δεφηενδ επαθή ιε ημ ίδζμ 

ακηζβυκμ.   

Τπάνπμοκ δφμ είδδ ιδπακζζιχκ πνμζανιμζηζηήξ ακμζίαξ: δ ηοηηανζηή ηαζ δ 

ποιζηή ακμζία. Η ηοηηανζηή απυηνζζδ ααζίγεηαζ ζηδκ παναβςβή ηθχκςκ ηοηηάνςκ-

αμδεχκ ηαζ ηοηηανμημλζηχκ Σ-θειθμηοηηάνςκ πμο ακαβκςνίγμοκ ηα ακηζβυκα ηςκ 

ιζηνμμνβακζζιχκ. Καηά ηδκ ηοηηανζηή απυηνζζδ, ημ ακηζβυκμ ακαβκςνίγεηαζ άιεζα 

απυ Σ θειθμηφηηανα. Η ποιζηή ακμζία ζηδνίγεηαζ ζημ ζπδιαηζζιυ εζδζηχκ 

ακηζζςιάηςκ απυ ηα πθαζιαημηφηηανα (δζαθμνμπμζδιέκα Β-θειθμηφηηανα), ηα μπμία 

ελμοδεηενχκμοκ ημ παεμβυκμ ιζηνυαζμ.   

Σα εθεφεενα ακηζζχιαηα πμο είκαζ πανυκηα ζημ αίια, ηδ θέιθμ ηαζ ηζξ αθέκκεξ 

υπςξ επίζδξ ηαζ μζ απεηηνίζεζξ ημο μνμφ είκαζ ηα ζημζπεία-ηθεζδζά ηδξ ποιζηήξ 

απυηνζζδξ. ηδκ πνχηδ θάζδ, ηα Β θειθμηφηηανα ζοκεέημοκ ακηζζχιαηα ηφπμο IgM 

(οπυ ιμνθή πεκηαιενχκ). Έπεζηα, ηα Β θειθμηφηηανα λεηζκμφκ ηδκ παναβςβή εκυξ 

άθθμο ηφπμο ακηζζςιάηςκ, ζοκήεςξ IgG (ςξ ιμκμιενή), πμο είκαζ πζμ εζδζηά ςξ πνμξ 

ημ επζηζεέιεκμ ακηζβυκμ.  

οκήεςξ έκα ζοβηεηνζιέκμ ακηζβυκμ επάβεζ ηδκ ηοηηανζηή ηαζ ηδ ποιζηή 

απυηνζζδ ηαοηυπνμκα. Σμ πμζα απυ ηζξ δφμ απμηνίζεζξ ηονζανπεί, ελανηάηαζ απυ ηδ 

ιμνθή ημο ακηζβυκμο ηαζ ημ είδμξ ηαζ ημκ ηνυπμ ηδξ δζέβενζδξ.   

 

 

1.6 Κπηνθίλεο 

 

Η θθεβιμκχδδξ δζαδζηαζία ιπμνεί κα μνζζηεί ςξ δ αθθδθμοπία ηςκ βεβμκυηςκ 

πμο ζοιααίκμοκ ςξ απυηνζζδ ζε επζαθααέξ ενέεζζια ή ιυθοκζδ. Αοηέξ μζ απμηνίζεζξ 

εκμνπδζηνχκμκηαζ απυ ιζα άηνςξ νοειζζιέκδ αθθδθεπίδναζδ ακάιεζα ζε 

δζαιεζμθααδηέξ ηδξ θθεβιμκήξ ηαζ ηςκ ηοηηάνςκ ηδξ θθεβιμκήξ (30). Η ακάπηολδ 
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ιζαξ απμηεθεζιαηζηήξ ακμζμαπυηνζζδξ ειπθέηεζ θειθμεζδή ηφηηανα, ηφηηανα 

θθεβιμκήξ ηαζ αζιμπμζδηζηά ηφηηανα. Οζ πμθφπθμηεξ αθθδθεπζδνάζεζξ ιεηαλφ ηςκ 

ηοηηάνςκ αοηχκ νοειίγμκηαζ απυ έκα ζφκμθμ νοειζζηζηχκ πνςηεσκχκ ή 

βθοημπνςηεσκχκ, παιδθμφ ιμνζαημφ αάνμοξ, πμο μκμιάγμκηαζ ηοημηίκεξ (cytokines). 

Έηζζ μζ ηοημηίκεξ ειπθέημκηαζ ζε έκα ανηεηά εονφ θάζια αζμθμβζηχκ θεζημονβζχκ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ έιθοηδξ ακμζίαξ, ηδξ πνμζανιμζηζηήξ ακμζίαξ, ηδξ 

θθεβιμκήξ ηαζ ηδξ αζιμπμίδζδξ. Ροειίγμοκ ηδκ έκηαζδ ηαζ ηδ δζάνηεζα ιζαξ 

ακμζμθμβζηήξ απυηνζζδξ, ιέζς δζέβενζδξ ή ακαζημθήξ ηδξ εκενβμπμίδζδξ, ημο 

πμθθαπθαζζαζιμφ ηαζ/ή ηδξ δζαθμνμπμίδζδξ δζαθυνςκ ηοηηάνςκ, ηαεχξ ηαζ ιέζς ημο 

εθέβπμο έηηνζζδξ ακηζζςιάηςκ ή άθθςκ ηοημηζκχκ.    

Οζ ηοημηίκεξ απμηεθμφκ ιία μιάδα απυ πμθφ-θεζημονβζηέξ μοζίεξ πμο 

ειπθέημκηαζ ζε πμθθά αήιαηα ηδξ θθεβιμκχδμοξ απυηνζζδξ. Ροειίγμοκ ηζξ 

ακμζμθμβζηέξ απμηνίζεζξ ηαζ ηδξ θθεβιμκχδεζξ ακηζδνάζεζξ πανάθθδθα ιε πμθθέξ 

αζμθμβζηέξ ακηζδνάζεζξ. Απμηεθμφκ πανάβμκηεξ πμθθαπθαζζαζιμφ ηαζ 

δζαθμνμπμίδζδξ πμζηίθςκ ηοηηανζηχκ πθδεοζιχκ. Έπμοκ ανεεεί κα επάβμοκ ηδκ 

πνςηεσκζηή έηθναζδ εκχ ζπεηίγμκηαζ ηαζ ιε ηδκ ηοηηανμημλζηυηδηα. Ανηεηέξ 

ηοημηίκεξ απεθεοεενχκμκηαζ ςξ απυηνζζδ ζηδκ πμζηζθία ηςκ ακηζβυκςκ, ααηηδνζαηχκ 

θζπμπμθοζαηπανζηχκ, θεηηζκχκ (31) ηαζ δζαιεζμθααμφκ ηδκ επελενβαζία πθδνμθμνζχκ 

ακάιεζα ζηα θθεβιμκχδδ ηφηηανα. ηζξ ηοημηίκεξ ακήημοκ μζ ζκηενθεοηίκεξ ηαζ μζ 

πδιεζμηίκεξ.  

  Οζ ηοημηίκεξ δεζιεφμκηαζ ζε εζδζημφξ ιειανακζημφξ οπμδμπείξ ηςκ ηοηηάνςκ-

ζηυπςκ. Μέπνζ ηχνα, πενζζζυηενα απυ 200 ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ ηςκ ηοημηζκχκ ηαζ μζ 

εζδζημί ημοξ οπμδμπείξ έπμοκ παναηηδνζζηεί (32-34). Γεκζηά, μζ ηοημηίκεξ ιπμνμφκ κα 

ηαηδβμνζμπμζδεμφκ ςξ πνμ- ή ακηζ- θθεβιμκχδεζξ, ακάθμβα ιε ημκ ηνυπμ πμο 

επδνεάγμοκ ηδ θθεβιμκή. Πζμ απθμπμζδιέκα, μζ πνμ-θθεβιμκχδεζξ ηοημηίκεξ (ππ. IL-

1b, TNF-α, IL-6 ηαζ IL-18) θαίκεηαζ κα ειπθέημκηαζ ζηδκ εηηίκδζδ ηαζ ηδκ εκίζποζδ 

ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ θθεβιμκήξ, εκχ μζ ακηζ-θθεβιμκχδεζξ ηοημηίκεξ (ππ. IL-10, TGF-α 

ηαζ IRA) νοειίγμοκ ανκδηζηά αοηά ηα βεβμκυηα (35, 36).   

  Οζ ηοημηίκεξ πανάβμκηαζ ηυζμ απυ δζαιέκμκηα υζμ ηαζ απυ ιεηακαζηεοηζηά 

ηφηηανα, υπςξ ηα ααζευθζθα, ηα ιαηνμθάβα ηαζ ηα μοδεηενυθζθα ηαζ, ιεηά ηδκ 

απεθεοεένςζδ ιπμνμφκ κα δνάζμοκ είηε ημπζηά (αοημηνζκήξ ηαζ παναηνζκήξ δνάζδ) 

είηε ζοζηδιαηζηά (εκδμηνζκήξ δνάζδ). Υάνδ ζηζξ άθεμκεξ ηαζ πθεζμηνμπζηέξ δνάζεζξ 

ημοξ, μζ ηοημηίκεξ ζπδιαηίγμοκ έκα δίηηομ ιέζα ζημ μπμίμ ιζα ηοημηίκδ ιπμνεί κα 
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επάβεζ ηδκ ίδζα ηδκ παναβςβή ηδξ ή αηυιδ ηδ δεοηενμβεκή παναβςβή άθθςκ 

ηοημηζκχκ (37).  

Πανυθμ πμο ιζα πμζηζθία ηοηηάνςκ ιπμνεί κα πανάβεζ ηοημηίκεξ, μζ δφμ ηφνζμζ 

παναβςβμί είκαζ ηα Th ηφηηανα ηαζ ηα ιαηνμθάβα. Οζ ηοημηίκεξ πμο πανάβμκηαζ απυ 

ημοξ δφμ αοημφξ ηφπμοξ ηοηηάνςκ, εκενβμπμζμφκ έκα μθυηθδνμ δίηηομ 

αθθδθεπζδνχκηςκ ηοηηάνςκ. Τπάνπμοκ δεδμιέκα πμο οπμζηδνίγμοκ ηδκ φπανλδ 

δζαθμνχκ ιεηαλφ ηςκ οπμπθδεοζιχκ ηςκ Th ηοηηάνςκ, ςξ πνμξ ηα πνυηοπα έηηνζζδξ 

ηοημηζκχκ, μζ μπμίεξ ηαεμνίγμοκ ημκ ηφπμ ηδξ ακμζμθμβζηήξ απυηνζζδξ πμο εα 

ακαπηοπεεί εκάκηζα ζε ιζα ακηζβμκζηή επίεεζδ.   

Σα CD4+ Th ηφηηανα αζημφκ ηδκ πθεζμρδθία ηςκ αμδεδηζηχκ θεζημονβζχκ 

ημοξ δζαιέζμο εηηνζκυιεκςκ ηοημηζκχκ, μζ μπμίεξ δνμοκ είηε ιε αοημηνζκή είηε ιε 

παναηνζκή ηνυπμ. Πανυθμ πμο ηα CD8+ CTL εηηνίκμοκ επίζδξ ηοημηίκεξ, δζαεέημοκ 

βεκζηά έκα πζμ πενζμνζζιέκμ θάζια επζθμβήξ, ζε ζπέζδ ιε ηα CD4+ Th ηφηηανα. 

Έπμοκ πενζβναθεί δφμ οπμ-πθδεοζιμί CD4+ Th ηοηηάνςκ πμο μκμιάγμκηαζ Th1 ηαζ 

Th2, ιε αάζδ ηζξ ηοημηίκεξ πμο εηηνίκμοκ. Καζ μζ δφμ πθδεοζιμί εηηνίκμοκ IL-3 αθθά 

δζαθένμοκ ζηζξ οπυθμζπεξ ηοημηίκεξ πμο εηηνίκμοκ. Σα Th1 πανάβμοκ θθεβιμκχδεζξ 

πανάβμκηεξ υπςξ δ IL2, δ IL-6, μ TNFα ηαζ δ IFΝβ, εκχ ηα Th2 θαίκεηαζ κα πανάβμοκ 

ακηζ-θθεβιμκχδεζξ πανάβμκηεξ υπςξ δ IL-4, δ IL-10 ηαζ μ GM-CSF.  

Γεκζηά, ηα Th ηφηηανα πμο εκενβμπμζμφκηαζ απυ ηάπμζμ ακηζβυκμ εα βίκμοκ 

Th0 ηφηηανα (T helper 0) ηα μπμία εηηνίκμοκ IL-2, IL-4 ηαζ IFΝ-β. Σα Th0 ηφηηανα εα 

δζαθμνμπμζδεμφκ έπεζηα ζε Th1 ή Th2 ηφηηανα 

ακάθμβα ιε ημ πενζαάθθμκ ηςκ ηοημηζκχκ. Σα 

Th1 ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηοηηανζηή ακμζία, εκχ 

ηα Th2 ηφηηανα ιε ηδκ παναβςβή ακηζζςιάηςκ 

ηαζ ηζξ αθθενβζηέξ ακηζδνάζεζξ. Πανυθμ πμο ηαζ 

μζ δφμ ηοηηανζημί οπμ-πθδεοζιμί πανάβμοκ 

ιεβάθμ ανζειυ ηοηηανμηζκχκ, ιυκμ ηα Th1 

ηφηηανα πανάβμοκ IFN-β ηαζ IL-2, εκχ ιυκμ ηα 

Th2 ηφηηανα πανάβμοκ IL-4 ηαζ IL-10 (38). 

Δπζπθέμκ αοηχκ, ηα Th1 ηφηηανα πανάβμοκ IL-

12, TFN-b, IL-3, GM-CSF ηαζ TΝF-α, εκχ ηα 

Δηθόλα 1.2: Γζαθμνμπμίδζδ Th ηοηηάνςκ ζημοξ      Th2 ηφηηανα     πανάβμοκ IL-5,  IL-6,  IL-9, IL-         

οπμπθδεοζιμφξ Th1 ηαζ Th2                13,   GM-CSF   ηαζ    TΝF-α.    Οζ    δφμ    αοηέξ        
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μιάδεξ    ηοημηζκχκ      ακηαβςκίγμκηαζ   δ   ιία   ηδ δνάζδ ηδξ άθθδξ. Η IFN-β μδδβεί 

ζηδκ παναβςβή ηςκ Th1 ηοηηάνςκ εκχ δ IL-10 ηαζ δ IL-4 πανειπμδίγμοκ ηδκ 

παναβςβή ηςκ Th1 ηοηηάνςκ. Ακηζζηνυθςξ, δ IL-4 μδδβεί ζηδκ παναβςβή Th2 

ηοηηάνςκ ηαζ δ IFN-β πανειπμδίγεζ ηα Th2 ηφηηανα. Πνέπεζ κα  ζδιεζςεεί   υηζ   αοηέξ  

μζ  ηοημηίκεξ  είκαζ πθεζμηνμπζηέξ  ηαζ  εηηεθμφκ  πμθθέξ  άθθεξ θεζημονβίεξ  ηδξ  

ακμζμθμβζηήξ  απυηνζζδξ. 

Οζ ηοημηίκεξ ιε ηζξ μπμίεξ αζπμθδεήηαιε ζηδκ πανμφζα ιεθέηδ είκαζ δ 

ζκηενθεοηίκδ-2, δ ζκηενθεοηίκδ-10 ηαζ μ πανάβμκηαξ κέηνςζδξ υβηςκ-α (TNFα).  

 

 

1.6.1 Ζ ηληεξιεπθίλε-2 (IL-2) 

 

Η IL-2 εεςνείηαζ αολδηζηυξ πανάβμκηαξ ηςκ Σ ηοηηάνςκ. Γζεβείνεζ ηδκ αφλδζδ 

ηαζ ηδ δζαθμνμπμίδζδ ηςκ B ηαζ T θειθμηοηηάνςκ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηςκ ΝΚ 

ηοηηάνςκ. Δίκαζ ιζα πνςηεΐκδ 15-20 kDa πμο πανάβεηαζ απυ ηα Σ ηφηηανα ηαζ ακήηεζ 

ζηζξ πνμ-θθεβιμκχδεζξ ηοημηίκεξ. Δπάβεζ ηδκ παναβςβή άθθςκ ηοηηανμηζκχκ, ηονίςξ 

IFN-β ηαζ IL-1 (έιιεζδ δνάζδ ζηδ θθεβιμκή) απυ ηα εκενβμπμζδιέκα θειθμηφηηανα 

ηαζ ειθακίγεζ ζοκενβζηή δνάζδ ιε άθθεξ. Η παναβςβή ηδξ IL-2 απυ ηα Th ηφηηανα 

είκαζ επίζδξ απαναίηδηδ βζα ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ εκενβμπμζδιέκςκ CD8+ T 

ηοηηάνςκ. Η πνςηεΐκδ CD25 πμο εεςνείηαζ υηζ παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ 

πνμζηαηεοηζηή ζδζυηδηα ηςκ νοειζζηζηχκ ηοηηάνςκ είκαζ μ οπμδμπέαξ ηδξ 

ζκηενθεοηίκδξ-2.  

 

1.6.2 Ζ ηληεξιεπθίλε-10 (IL-10) 

 

Δίκαζ ιζα πνςηεΐκδ 35-40 kDa ηαζ εεςνείηαζ ακαζηαθηζηυξ πανάβμκηαξ ηδξ 

ζφκεεζδξ ηςκ ηοημηζκχκ ηαζ πανάβεηαζ απυ εκενβμπμζδιέκα CD4+ ηαζ CD8+ T 

ηφηηανα, ηαεχξ ηαζ απυ εκενβμπμζδιέκα ιαηνμθάβα. Δκχ δ ακενχπζκδ IL-10 (hIL-10) 

ηαηαζηέθθεζ ηδ δνάζδ ηςκ ιαηνμθάβςκ ηαζ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηαζ ηδκ παναβςβή 

ηςκ ηοημηζκχκ απυ υθα ηα Σ ηφηηανα, δζεβείνεζ ή εκζζπφεζ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ 

εοιμηοηηάνςκ, ηςκ ζζηζμηοηηάνςκ ηαζ ηςκ Β ηοηηάνςκ, δζαζθαθίγμκηαξ υηζ δ 

παναβςβή ακηζζςιάηςκ ελαημθμοεεί κα ζοιααίκεζ. Γνα ακηαβςκζζηζηά ζηδ 

δδιζμονβία ημο Th1 οπμπθδεοζιμφ ηςκ Th ηοηηάνςκ.  
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1.6.3 Ο παξάγνληαο λέθξωζεο όγθωλ-α (TNFα) 

 

Ο πανάβμκηαξ κέηνςζδξ υβηςκ-α (TNF-α) είκαζ έκα πεπηίδζμ 52kDa, ημ μπμίμ 

παίγεζ έκακ εειεθζχδδ νυθμ ζηδκ άιοκα ημο λεκζζηή (39). Πανάβεηαζ απυ 

ιμκμηφηηανα, ιαηνμθάβα ηαζ άθθμοξ ηφπμοξ ηοηηάνςκ ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ T 

ηοηηάνςκ ηαζ ηςκ ζκμαθαζηχκ. Δίκαζ έκαξ ζζπονυξ νοειζζηήξ θθεβιμκςδχκ ηαζ 

ακμζμπμζδηζηχκ θεζημονβζχκ. Ροειίγεζ ηδκ αφλδζδ ηαζ ηδ δζαθμνμπμίδζδ εονείαξ 

πμζηζθίαξ ηοηηανζηχκ ηφπςκ εκχ έπεζ ηοηηανμημλζηυ νυθμ βζα πμθθμφξ ηφπμοξ 

ιεηαζπδιαηζζιέκςκ ηοηηάνςκ (40).  

 

1.6.4 Υξήζεηο θπηνθηλώλ  

 

Η πνήζδ ηςκ ηοημηζκχκ έπεζ ιαηνά ζζημνία ζηδκ ακμζμεεναπεία, ιε ηδκ 

ζκηενθενυκδ-a κα είκαζ δ πνχηδ ηοημηίκδ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ζηδκ ακμζμεεναπεία 

υβημο ημ 1957. Οζ ηοημηίκεξ ιπμνμφκ κα νοειίγμοκ ηζξ ακμζμθμβζηέξ απμηνίζεζξ ηαζ 

εηηνίκμκηαζ απυ ηα ηφηηανα ηεθεζηέξ ημο ακμζμθμβζημφ ζοζηήιαημξ ηαεχξ ηαζ απυ 

ιζα ιεβάθδ πμζηζθία άθθςκ ηοηηάνςκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ηοηηάνςκ ηςκ 

υβηςκ. Η ζκηενθεοηίκδ-2 ηαζ δ μ πανάβμκηαξ κέηνςζδξ υβηςκ-α είκαζ δφμ απυ ηζξ πζμ 

ιεθεηδιέκεξ ηοημηίκεξ βζα θυβμοξ ακμζμεεναπείαξ υβηςκ.   

οκεπχξ, μ παναηηδνζζιυξ ιζηνμιμνζαηχκ ζοζηαηζηχκ πμο πνμένπμκηαζ απυ 

θοηά, ζηακχκ κα επειααίκμοκ ζηδκ παναβςβή ηαζ/ή ηδ θεζημονβία ηοημηζκχκ εα 

ιπμνμφζε κα απμηεθέζεζ ιζα ζδιακηζηή εκαθθαηηζηή θφζδ βζα ηδ εεναπεία πμθθχκ 

θθεβιμκςδχκ αζεεκεζχκ (37).   

 

1.7 Βνηαληθά πιηθά θαη Αλνζνπνηεηηθό ύζηεκα 

 

Δίκαζ εονέςξ βκςζηυ υηζ ζοζηαηζηά πμο πνμένπμκηαζ απυ θοηά πανμοζζάγμοκ 

ζδιακηζηέξ ακηζμλεζδςηζηέξ ηαζ ακηζ-θθεβιμκχδεζξ ζδζυηδηεξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ ηζξ 

ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ δ πνμζμπή έπεζ ζηναθεί ζηδκ ένεοκα βζα πζμ απμηεθεζιαηζημφξ 

ακηζιζηνμαζαημφξ πανάβμκηεξ απυ ημοξ ήδδ οπάνπμκηεξ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα βζα 

θοζζημφξ ακηζιζηνμαζαημφξ πανάβμκηεξ υπςξ ηα αζεένζα έθαζα (41-43).  

Τπάνπεζ έκημκμ εκδζαθένμκ βζα ηδκ ακαηάθορδ ζοζηαηζηχκ πμο ηαηέπμοκ ηδκ 

ζηακυηδηα κα πνμζηαηεφμοκ ημ ζχια απυ αθάαεξ πμο πνμηαθμφκηαζ απυ ημ μλεζδςηζηυ 

ζηνεξ πμο επάβεηαζ απυ εθεφεενεξ δναζηζηέξ νίγεξ ηαζ ηα θοζζηά ακηζμλεζδςηζηά 

εεςνμφκηαζ πνήζζιμζ πανάβμκηεξ βζα ηδκ πνυθδρδ ηανδζαββεζαηχκ αζεεκεζχκ (44) ηαζ 

ανηεηχκ ηανηίκςκ (45).   
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Σα θοηζηά εηποθίζιαηα ηαζ ηα αζεένζα έθαζα απμηεθμφκ ιζα θοζζηή πδβή 

ακηζιζηνμαζαηχκ ιεζβιάηςκ βζα αζχκεξ. Σα αζεένζα έθαζα ημο βέκμοξ Phlomis 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ αζμιδπακίεξ θανιάηςκ ηαζ ηνμθίιςκ (46) ηαεχξ ιπμνμφκ κα 

δνάζμοκ ςξ θοζζηά ακηζιζηνμαζαηά ζε ηνμθζηά ζοζηήιαηα εκχ παναηείκμοκ ηδ γςή 

ηςκ επελενβαζιέκςκ ηνμθίιςκ δνχκηαξ εκάκηζα ζε ααηηήνζα ηαζ ιφηδηεξ (41, 42, 47).  

Πμθθά απυ ηα είδδ ημο βέκμοξ Phlomis πνδζζιμπμζμφκηαζ παναδμζζαηά ζηδκ 

Δθθάδα βζα ηδκ παναζηεοή ηζαβζμφ απυ αυηακα, ςξ ανςιαηζηά ηαζ ιονςδζηά ηαζ 

έπμοκ ελεηαζηεί βζα πμζηίθεξ θανιαημθμβζηέξ δναζηδνζυηδηεξ (48-52). Σμ Phlomis 

lanata ιάθζζηα ανέεδηε κα ηαηέπεζ ακηζμλεζδςηζηέξ ζδζυηδηεξ ζπεδυκ ακηίζημζπεξ ηδξ 

α-ημημθενυθδξ (18). 

Μεθέηεξ βζα ηζξ ακηζιζηνμαζαηέξ ζδζυηδηεξ πμζηίθςκ εζδχκ ημο Phlomis απυ 

δζαθμνεηζηέξ ημπμεεζίεξ έδεζλακ ηαηαζηαθηζηή δναζηδνζυηδηα έκακηζ ζε έκα εονφ 

θάζια ιζηνμμνβακζζιχκ υπςξ ιφηδηεξ αθθά ηαζ ακενχπζκα, γςζηά ηαζ θοηζηά 

παεμβυκα, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ααηηδνίςκ πμο πνμηαθμφκ ηνμθζηέξ δδθδηδνζάζεζξ 

(48, 53-55). ε αοηέξ ηζξ ένεοκεξ ιεθεηήεδηακ ηα εηποθίζιαηα (54, 56), ηα αζεένζα 

έθαζα ηαζ ηα ηαεανά ζοζηαηζηά ημο Phlomis (53, 57, 58).   

Σα αζεένζα έθαζα ηαζ μζ ακηζιζηνμαζαηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ εζδχκ ημο Phlomis έπμοκ 

οπάνλεζ ακηζηείιεκμ ιεθέηδξ ιυκμ θίβςκ ενεοκχκ (48, 54, 55, 59-63). Σμ αζεένζμ έθαζμ 

ημο P. linearis ελεηάζηδηε πάκς ζηδ πμνζμαθθακημσηή ιειανάκδ (CAM) ηςκ 

βμκζιμπμζδιέκςκ αοβχκ ηυηαξ ιε ζηυπμ κα ελεηαζηεί δ δνάζδ ημο εκάκηζα ζηδκ 

αββεζμβέκεζδ ηαζ ηζξ θθεβιμκέξ (62). Σα αζεένζα έθαζα έπμοκ ανεεεί κα δνμοκ 

ζπαζιμθοηζηά ηαζ ηαηαπνατκηζηά πάκς ζημ κεονζηυ ζφζηδια εκχ θαίκεηαζ κα  

ηαηέπμοκ ααηηδνζμζηαηζηέξ ηαζ ζμζηαηζηέξ ζδζυηδηεξ. Σα πμθοθαζκμθζηά ζοζηαηζηά ηαζ 

ηα εζηενζηά ζοζηαηζηά ημοξ έπμοκ επίζδξ ακηζ-ζζηέξ ζδζυηδηεξ, ηαεχξ είκαζ ζδζαζηένςξ 

απμηεθεζιαηζηά απέκακηζ ζημκ ζυ Herpes (έκα ζοζηαηζηυ ηδξ αθμζθήξ βζα ημκ ένπδ) 

(64).  

 Σα αμηακζηά αηαηένβαζηα οθζηά πμο πενζέπμοκ αζμθμβζηά ηαζ πδιζηά εκενβά 

ζοζηαηζηά, υπςξ πμθοθαζκμθζηά μλέα, ιπμνμφκ κα είκαζ ιζα πμθφ εκδζαθένμοζα μιάδα 

ζοζηαηζηχκ ακ θάαμοιε οπυρδ ηδκ ακμζμθμβζηή ημοξ δναζηδνζυηδηα (64) ηαεχξ μζ 

ιδπακζζιμί ηδξ ακμζμθμβζηήξ απυηνζζδξ ιπμνμφκ κα ιεηααθδεμφκ ηυζμ απυ 

ζοκεεηζηά υζμ ηαζ απυ θοζζηά ζοζηαηζηά (αζμνοειζζηέξ) (65). Όζμκ αθμνά ηζξ ακηζ-

θθεβιμκχδεζξ ζδζυηδηέξ ημοξ ηα θοηζηά πανάβςβα απμηεθμφκ πζεακά ιυνζα βζα ηδκ 

ακάπηολδ κέςκ θανιάηςκ, εζδζηά ζπεδζαζιέκςκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηαζ/ή ημκ 
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έθεβπμ πνυκζςκ θθεβιμκςδχκ ηαηαζηάζεςκ υπςξ δ νεοιαημεζδήξ ανενίηζδα, ημ 

άζεια, θθεβιμκχδεζξ παεήζεζξ ημο εκηένμο, αεδνμζηθήνςζδ, ηηθ. (37).   

Σα αμηακζηά αηαηένβαζηα οθζηά είκαζ θάνιαηα πμθφπθμηδξ πδιζηήξ ζφζηαζδξ 

(66) ηαζ ζοκήεςξ υθα ηα ζοζηαηζηά πμο πενζέπμκηαζ ζηα οθζηά αοηά έπμοκ αζμθμβζηέξ 

επζδνάζεζξ. Σα αμηακζηά αηαηένβαζηα οθζηά, πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ εδχ ηαζ πμθφ 

ηαζνυ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ δζάθμνςκ παεήζεςκ (ημο πεπηζημφ ηαζ ακαπκεοζηζημφ 

ζοζηήιαημξ, δενιαηζηέξ ηαζ ιεηααμθζηέξ αζεέκεζεξ, ηα), πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα ςξ ακμζμννοειζζηζηά θάνιαηα. Τπάνπμοκ δφμ ηφπμζ 

ακμζμννοειζζηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ- δ δζέβενζδ ηαζ δ ηαηαζημθή. Βέααζα, ιενζηά 

αζμθμβζηά ζοζηαηζηά επδνεάγμοκ ηζξ ακμζμθμβζηέξ απμηνίζεζξ ηαζ δζεβείνμκηαξ ηαζ 

ηαηαζηέθθμκηάξ ηζξ, ηαζ δ δνάζδ ημοξ αοηή ελανηάηαζ απυ ηδ δυζδ, ηδκ εθανιμγυιεκδ 

εεναπεοηζηή αβςβή, ημ πεζναιαηζηυ ιμκηέθμ (in vitro, in vivo) ηαζ ηδκ ηαηάζηαζδ ηδξ 

ακμζμθμβζηήξ ακηζδναζηζηυηδηαξ ημο ζχιαημξ.   

Απυ ηα παναπάκς εκζζπφεηαζ δ ακηίθδρδ υηζ μζ εεκμαμηακζηέξ πνμζεββίζεζξ 

ζηδ δζαθμβή θοηχκ ςξ πζεακέξ πδβέξ αζμεκενβχκ ζοζηαηζηχκ εα ιπμνμφζε κα είκαζ 

έκαξ επζηοπδιέκμξ ενεοκδηζηυξ ημιέαξ (67).  

 

1.8 θνπόο ηεο εξγαζίαο 

 

Λαιαάκμκηαξ οπυρδ υθα ηα παναπάκς ζοιπεναίκμοιε υηζ ηα θοηζηά 

ζοζηαηζηά έπμοκ οπάνλεζ ηαζ ζοκεπίγμοκ ιέπνζ ηαζ ζήιενα κα απμηεθμφκ ζδιακηζηή 

πδβή ακηζιζηνμαζαηχκ, ηαζ υπζ ιυκμ, παναβυκηςκ. Μέπνζ ζηζβιήξ μζ ένεοκεξ 

εζηζάγμκηαζ ηονίςξ ζηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ ηαζ ηςκ πμθοθαζκμθζηχκ 

μλέςκ. Η πανμφζα ενβαζία ελεηάγεζ ηδκ πζεακή επίδναζδ ηςκ πνςηεσκχκ ημο θοημφ 

Phlomis lanata ζημ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια ηςκ ιοχκ. Οζ πνςηεΐκεξ εηποθίζηδηακ 

ηονίςξ απυ ηα θφθθα ηαζ ηα άκεδ ημο θοημφ ηαζ ιεθεηήεδηε δ επίδναζή ημοξ ζηα 

ηφηηανα ημο ζπθήκα ηςκ ιοχκ.    
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2. ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

 

2.1 Φπηηθό πιηθό, πεηξακαηόδωα θαη ρεηξηζκνί 

 

Σμ θοηυ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηζξ πεζναιαηζηέξ δζαδζηαζίεξ είκαζ ημ Phlomis lanata, 

έκα εκδδιζηυ θοηυ ηδξ Κνήηδξ. Η ζοθθμβή ημο θοημφ έβζκε απυ αβνυ ηαζ δζαηδνήεδηε 

ζε δςιάηζμ εθεβπυιεκδξ εενιμηναζίαξ (cold room). Σα ηφηηανα είκαζ ηφηηανα ζπθήκα 

ιουξ Balb/C απυ ημ γςμηνμθείμ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ. Σα πμκηίηζα εηηνέθμκηαζ 

ζε ζηαεενέξ ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ (18-25
μ
C), οβναζίαξ (-50%) ηαζ θςημπενίμδμ ιε 

12 χνεξ θςξ (απυ 6.30π.ι. έςξ 18.30ι.ι.) ηαζ 12 χνεξ ζημηάδζ.   

 

2.2 Δθρύιηζε θαη απνκόλωζε νιηθώλ πξωηεϊλώλ από θπηηθό ηζηό  

 

Φοηζηυξ ζζηυξ (θφθθα, άκεμξ, αθαζηυξ) μιμβεκμπμζείηαζ ζε νοειζζηζηυ δζάθοια 50mM 

Tris/HCl (pH 7,5) πμο πενζέπεζ 1mM EDTA, 2mM EGTA, 150mM NaCl, 1% Triton, 

10% βθοηενυθδ, 1% ηοηηανζκάζδ, 1% PVP, 250Mm PMSF ηαζ 10ιl ακαζημθείξ 

πνςηεαζχκ (Sigma P8340-1ML). Μεηά ηδ θεζμηνίαδζδ ηα δείβιαηα αθήκμκηαζ ζημκ 

πάβμ βζα πενίπμο 1 χνα, εκχ ηάεε 15 θεπηά ακαδεφμκηαζ. Έπεζηα θοβμηεκηνμφκηαζ ζηα 

10000 rpm, ζημοξ 4
μ
 C, βζα 10 θεπηά. Μεηαθένμοιε ημ οπενηείιεκμ ζε ηαζκμφνζμ 

ζςθδκάηζ ηαζ απμεδηεφμοιε ζημοξ -80
μ
 C.  

 

2.3 Πνζνηηθνπνίεζε πξωηεϊλώλ κε Lowry 

 

Γζα ηδκ πμζμηζημπμίδζδ ηςκ πνςηεσκχκ, πνδζζιμπμζήεδηε δ ιέεμδμξ ηςκ Lowry et al., 

(1951). οβηεηνζιέκα, 20-25 ιl πνςηεσκζημφ εηποθίζιαημξ ηαηαηνδικίζεδηακ ιε ηδκ 

πνμζεήηδ ίζμο υβημο 20% (v/v) TCA ηαζ ιε ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ δεζβιάηςκ ζημοξ 

4
μ
C βζα ημοθάπζζημκ 30 θεπηά. Αημθμφεδζε θοβμηέκηνδζδ (10000 g βζα 10 θεπηά), 

απυννζρδ ημο οπενηεζιέκμο ηαζ επακαδζάθοζδ ημο ζγήιαημξ ιε πνμζεήηδ 100 ιl 

δζαθφιαημξ Α (10 gr Na2CO3, 0,1 gr K-Na Tartrate, 2 gr NaOH ακά 100 ml Α). ηδ 

ζοκέπεζα, πνμζηέεδηε 1 ml δζαθφιαημξ Γ ημ μπμίμ πενζείπε ακά 10 ml δζαθφιαημξ A 

0.2 ml δζαθφιαημξ B (0,5 gr CuSO4 .5H2O ακά 100 ml). Καηυπζκ, πνμζηέεδηακ 100 ιl 

δζαθφιαημξ Γ ημ μπμίμ πενζείπε ημ ακηζδναζηήνζμ θαζκυθδξ Folin Ciocalteu (Merck, 

Darmstadt, Germany) αναζςιέκδ 1:1 (v/v) ιε dH2O. Σα δείβιαηα επςάζηδηακ ζε RT 

βζα 30 θεπηά ηαζ θςημιεηνήεδηακ ζηα 625 nm, θαιαάκμκηαξ οπ‟ υρζκ υηζ μπηζηή 

ποηκυηδηα 1 ακηζζημζπεί ζε 80 mg πνςηεΐκδξ, αάζδ πνυηοπδξ ηαιπφθδξ 
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ηαηαζηεοαζιέκδξ ιε bovine serum albumin (BSA). Ωξ ανκδηζηυ πείναια εθέβπμο 

πνδζζιμπμζήεδηε δείβια πςνίξ πνςηεΐκεξ. 

 

2.4 SDS-PAGE 

 

Μεηά ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ πνςηεσκχκ ιε Lowry αημθμφεδζε δθεηηνμθυνδζδ ηςκ 

εηποθζζιάηςκ ζε επίπεδα απμδζαηαηηζηά πδηηχιαηα πμθοαηνοθαιίδδξ 

πενζεηηζηυηδηαξ 10% (separating gel). Σα πδηηχιαηα ήηακ πάπμοξ 1,5mm, δ ζοζηεοή 

δθεηηνμθυνδζδξ ήηακ ηδξ BIO-RAD, (Mini-PROTEAN Tetra System), εκχ μ 

πανμπέαξ ηάζδξ ήηακ ηδξ GIBCO BRL (ST 606T). Σμ πήηηςια ζοζζχνεοζδξ 

(stacking gel) ήηακ 4%. Σμ νοειζζηζηυ δζάθοια δθεηηνμθυνδζδξ πενζείπε Tris, 

βθοηίκδ ηαζ SDS. Σμ δζάθοια θυνηςζδξ (loading buffer) πενζέπεζ 100mM Tris-HCl 

(pH 6,8), 4% SDS, 20% βθοηενυθδ, 0,2% Bromophenol blue ηαζ 1:5 DTT.  

 

2.5 Υξώζε Coomassie  

 

Μεηά ηδκ δθεηηνμθυνδζδ ημ πήηηςια πμθοαηνζθαιίδδξ ζηαεενμπμζείηαζ ζε δζάθοια 

ιε 30% ιεεακυθδ ηαζ 10% μλζηυ μλφ βζα 20 θεπηά ηαζ έπεζηα πνςιαηίγεηαζ ζε δζάθοια 

ιε 0,1% Coomassie Brilliant Blue R-250, 40% ιεεακυθδ ηαζ 10% μλζηυ μλφ, βζα 

πενίπμο 20 θεπηά. Ο απμπνςιαηζζιυξ βίκεηαζ ιε 30% ιεεακυθδ ηαζ 10% μλζηυ μλφ 

ιέπνζ κα θακμφκ μζ γχκεξ ζημ πήηηςια.     

 

2.6 Υξώζε κε άξγπξν (silver staining) 

 

Μεηά ηδ πνχζδ ιε Coomassie ημ πήηηςια πμθοαηνζθαιίδδξ ημπμεεηείηαζ ζε 30% 

αζεακυθδ ηαζ 10% μλζηυ μλφ βζα υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ ηαζ έπεζηα ζε 30% 

αζεακυθδ βζα 30 θεπηά. Δπακαθαιαάκμοιε ημ πνμδβμφιεκμ αήια. Ξεπθέκμοιε ιε 

απεζηαβιέκμ κενυ (3 πθοζίιαηα ηςκ 10 θεπηχκ). οκεπίγμοιε επςάγμκηαξ ημ πήηηςια 

ζε 0,1% AgNO3 βζα 1 χνα. Ξεπθέκμοιε ιε απεζηαβιέκμ κενυ ηαζ ημ ημπμεεημφιε ζε 

1,5% Sodium Carbonate ηαζ 0,02% θμνιαθδεΰδδ ιέπνζ κα ανπίζμοκ κα ειθακίγμκηαζ 

μζ γχκεξ ηςκ πνςηεσκχκ. ηαιαηάιε ηδκ ακηίδναζδ ιε 1% μλζηυ μλφ.   

 

2.7 Γηαπίδπζε 

 

Μεηά ηδκ απμιυκςζδ ηαζ ηδκ πμζμηζημπμίδζδ ηςκ πνςηεσκχκ αημθμφεδζε 

ηθαζιάηςζή ημοξ ιε ημθχκα ζμκημακηαθθαβήξ. Η ημθχκα αοηή δζαπςνίγεζ ηζξ 

πνςηεΐκεξ αάζεζ ημ ζοκμθζηυ ημοξ θμνηίμ πνδζζιμπμζχκηαξ δζαθμνεηζηέξ 

ζοβηεκηνχζεζξ NaCl. Δπεζδή ημ νοειζζηζηυ δζάθοια πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ 
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απμιυκςζδ ηςκ πνςηεσκχκ πενζείπε NaCl είκαζ απαναίηδηδ δ απμιάηνοκζή ημο χζηε 

κα ιπμνεί κα βίκεζ δ ηθαζιάηςζδ. Αοηυ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιέζς ιζαξ δζαδζηαζίαξ 

πμο μκμιάγεηαζ δζαπίδοζδ. Σμ εηπφθζζια ηςκ πνςηεσκχκ ημπμεεηείηαζ ζε ζάημ 

δζαπίδοζδξ πμο δδιζμονβείηαζ απυ διζδζαπεναηή ιειανάκδ, δ μπμία επζηνέπεζ ηδ 

δζέθεοζδ ιζηνμφ ιμνζαημφ αάνμοξ εκχζεςκ. Έηζζ πνςηεΐκεξ ιζηνμφ ιμνζαημφ αάνμοξ, 

άθαηα ηαζ άθθα ζοζηαηζηά απμιαηνφκμκηαζ απυ ημ εηπφθζζια ιέζς δζάποζδξ. Η 

ιειανάκδ αοηή πμο πενζέπεζ ημ εηπφθζζια ημπμεεηείηαζ ζε νοειζζηζηυ δζάθοια 25mM 

Tris (pH 7,8) ζε δςιάηζμ εθεβπυιεκδξ εενιμηναζίαξ (4
μ
 C) βζα υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ 

κφπηαξ ιε εθαθνζά ακάδεοζδ. Η ιειανάκδ πμο πνδζζιμπμζήεδηε έπεζ πυνμοξ πμο 

επζηνέπμοκ ηδ δζέθεοζδ ιμνίςκ ιζηνυηενα ηςκ 12000-14000 kDa (molecularporous 

membrane tubing, Spectra/Por, Spectrum). Σμ νοειζζηζηυ δζάθοια πνζκ 

πνδζζιμπμζδεεί ήηακ ημπμεεηδιέκμ ζημοξ 4
μ
 C ηαεχξ μζ πνςηεΐκεξ είκαζ εοαίζεδηεξ ζε 

ορδθέξ εενιμηναζίεξ ηαζ ηζκδοκεφμοκ κα απμδζαηαπημφκ. Σα δείβιαηα ήηακ ζημοξ -80
μ
 

C. Έηζζ απμθεφβεηαζ δ έκημκδ δζαθμνά εενιμηναζίαξ ηαζ δ απμδζάηαλδ ηςκ 

πνςηεσκχκ.  

 

2.8 Κιαζκάηωζε πξωηεϊλώλ 

 

Γζα ηδκ ηθαζιάηςζδ ηςκ πνςηεσκχκ πνδζζιμπμζήεδηε ημθχκα Q-sepharose. Έβζκακ 

ηνία πθοζίιαηα ηδξ ημθχκαξ ιε νοειζζηζηυ δζάθοια 25mM Tris ηαζ έπεζηα 

ημπμεεηήεδηακ 5ml ζε ηφθζκδνμ, ζηδ αάζδ ημο μπμίμο οπήνπε απμννμθδηζηυ θίθηνμ 

πμο πενζμνίγεζ ηδ νμή. Πενκάιε ημ εηπφθζζια ζηδκ ημθχκα ηαζ ημ ηθάζια πμο 

ζοθθέβμοιε ημ μκμιάγμοιε FT (flow through). ε αοηυ ημ ηθάζια πενζέπεηαζ 

μηζδήπμηε δεκ πνμζδέκεηαζ ζηδκ ημθχκα. ηδ ζοκέπεζα, πενκάιε 10 υβημοξ 

νοειζζηζημφ δζαθφιαημξ 25mM Tris (δ ημθχκα είκαζ 5ml μπυηε πνδζζιμπμζμφιε 50ml 

νοειζζηζημφ δζαθφιαημξ) ηαζ ημ ηθάζια πενζέπεζ υ, ηζ πνμζδέεδηε ζηδκ ημθχκα ιδ 

εζδζηά (wash). Σέθμξ, πενκάιε δφμ υβημοξ (10ml) νοειζζηζημφ δζαθφιαημξ απυ ηζξ 

δζαθμνεηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ NaCl πμο ιαξ εκδζαθένμοκ (100mM, 200mM, 300mM, 

400mM, 500mM, 600mM, 700mM, 800mM, 900mM, 1M NaCl) ηαζ ζοθθέβμοιε ηάεε 

ηθάζια πςνζζηά. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ μζ πνςηεΐκεξ δζαπςνίγμκηαζ αάζεζ ημο 

ζζμδθεηηνζημφ ημοξ ζδιείμο. Σα ηθάζιαηα απμεδηεφμκηαζ ζημοξ -80
μ
 C.      
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2.9 FPLC (Fast Protein Liquid Chromatography) 

 

Πενζζζυηενδ αηνίαεζα ζηδκ παναπάκς δζαδζηαζία ιπμνεί κα δχζεζ ιία 

αοημιαημπμζδιέκδ ιμνθή ηθαζιάηςζδξ, βκςζηή ςξ FPLC. φιθςκα ιε αοηή, δ 

ηθαζιάηςζδ πναβιαημπμζείηαζ απυ εζδζηυ ιδπάκδια (Pharmacia FPLC system). ε 

ακηίεεζδ ιε ημκ παναπάκς ηνυπμ δ FPLC ιαξ δίκεζ απεζηυκζζδ ηδξ ηθαζιάηςζδξ ηαζ 

ζοκεπχξ ιαξ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ελαβάβμοιε επζπθέμκ ζοιπενάζιαηα. Καηά ηδκ 

FPLC πνδζζιμπμζήεδηε δ ίδζα ημθχκα ζμκημ-ακηαθθαβήξ (Q-sepharose) ηαζ δ 

ηθαζιάηςζδ ζοκεπίζηδηε ιέπνζ 2Μ ζοβηέκηνςζδξ NaCl.  

 

2.10 πκπύθλωζε πξωηεϊλώλ  
 

Οζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ πνςηεσκχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ πεζναιαηζηή 

δζαδζηαζία είκαζ ηέημζεξ πμο απαζημφκ ηδ ζοιπφηκςζδ ηςκ ηθαζιάηςκ. Η 

ζοιπφηκςζδ έβζκε ιε ηδ πνήζδ εζδζηχκ θίθηνςκ ηα μπμία επζηνέπμοκ ηδ δζέθεοζδ 

ιμνίςκ ιέπνζ 10,000 kDa. Σμ δείβια ημπμεεηείηαζ ζε αοηά ηα θίθηνα ηαζ αημθμοεεί 

θοβμηέκηνδζδ ζηα 3,000 rpm. Ο πνυκμξ θοβμηέκηνδζδξ ελανηάηαζ απυ ηδ 

ζοιπφηκςζδ πμο εέθμοιε κα επζηφπμοιε.  

 

2.11 Κπηηαξηθόο πνιιαπιαζηαζκόο   

 

Η ιέηνδζδ ναδζεκενβμφξ εοιζδίκδξ είκαζ ιζα ναδζμ-ζζμημπζηή ιέεμδμξ ιέηνδζδξ ημο 

πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ ηοηηάνςκ. Μεθεηήεδηε δ επίδναζδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ 

ηθαζιάηςκ ηςκ πνςηεσκχκ πάκς ζημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ ηοηηάνςκ ημο ζπθήκα. Η 

ζοβηέκηνςζδ ηςκ πνςηεσκχκ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ήηακ 5 ιg/ml. Με απμζηεζνςιέκα 

πεζνμονβζηά ενβαθεία ηαζ οπυ ζηείνεξ ζοκεήηεξ απμημθθάιε ηδ ζπθήκα απυ ημ πμκηίηζ 

ηαζ ηδκ ημπμεεημφιε ζε ηνοαθίμ petri πμο πενζέπεζ ενεπηζηυ HBSS υπμο 

απμιαηνφκμοιε ηα ηφηηανα. Φοβμηεκηνμφιε ζηζξ 1200 rpm βζα 6 θεπηά ηαζ 

επακαδζαθφμοιε ημ ίγδια ζε 10ml ενεπηζηυ DMEM. Ωξ ιάνηοναξ πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ηφηηανα πςνίξ ηδκ πνμζεήηδ πνςηεσκχκ ηαζ ςξ εεηζηυξ ιάνηοναξ πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ηφηηανα ζηα μπμία έπεζ πνμζηεεεί ημκηακαααθίκδ Α (ConA), δ μπμία επάβεζ ημκ 

πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ ζπθεκμηοηηάνςκ. Σα ηφηηανα ημπμεεημφκηαζ ζε 96-well Vee 

bottom plate (1 εηαημιιφνζμ ηφηηανα ζε 200ιl ενεπηζημφ οθζημφ) ηαζ επςάγμκηαζ βζα 

72 χνεξ ζε επςαζηζηυ ηθίαακμ νοειζζιέκμ ζηζξ ελήξ ζοκεήηεξ: 37
μ
C εενιμηναζία, 

95% αένα / 5% CO2 αηιυζθαζνα ηαζ 100% οβναζία. Γζα ηάεε δείβια πνεζαγυιαζηε 

ηνεζξ επακαθήρεζξ.  
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Πνμζηίεεηαζ  1ιCi/ml [
3
H]-TdR ζε ηάεε πδβαδάηζ αναζςιέκμ ζε 10ιl ενεπηζημφ 

οθζημφ ηαζ επςάγμοιε βζα επζπθέμκ 20 χνεξ ζημοξ 37
μ
 C. Μεηά ημ ηέθμξ ηδξ επχαζδξ 

ζοθθέβμοιε ηα ηφηηανα ιε ηδ ζοζηεοή ηοηηανζημφ ζοθθέηηδ έηζζ χζηε ημ πενζεπυιεκμ 

ηςκ πδβαδζχκ κα ιεηαθενεεί ζηα πάνηζκα θίθηνα. Αθήκμοιε ηα θίθηνα κα ζηεβκχζμοκ 

ηαζ ηεθζηά ημπμεεημφιε ηάεε έκα ζε 2ml ζπζκεδνζζηζημφ δζαθφιαημξ (ημθμουθζμ, 

Sigma. USA ηαζ Omnifluor, Amersham, International plc- 3,18gr Omnifluor/ 1lt 

Toluene). Σα δείβιαηα ιαξ ιεηνζμφκηαζ ζε ιεηνδηή α-αηηζκμαμθίαξ LKB, υπμο δ 

εκζςιάηςζδ ναδζεκενβμφξ εοιζδίκδξ εηθνάγεηαζ ζε ηνμφζεζξ/θεπηυ (c.p.m.). Η ανπή 

ηδξ παναπάκς δζαδζηαζίαξ ζηδνίγεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ηα ηφηηανα υηακ 

πμθθαπθαζζάγμκηαζ πνδζζιμπμζμφκ εοιζδίκδ. Δάκ πνμζεέζμοιε ζημ οπυζηνςιά ημοξ 

ηνζηζςιέκδ εοιζδίκδ (
3
HTdR), δδθαδή εοιζδίκδ ιε ηδκ μπμία έπεζ ζοκδεεεί ημ 

ναδζμσζυημπμ ηνίηζμ, ηα δζαζνμφιεκα ηφηηανα ηδ πνδζζιμπμζμφκ ηαζ ηα επίπεδα ηδξ 

εκζςιάηςζήξ ηδξ είκαζ ακάθμβα ιε ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ ηοηηάνςκ.  

 

2.12 ELISA  

 

Η παναβςβή ηοημηζκχκ ιεθεηήεδηε ιε ηδκ ακμζμεκγοιζηή ιέεμδμ ELISA. Πνυηεζηαζ 

βζα ιζα ζδζαίηενα εοαίζεδηδ ιέεμδμ πμο επζηνέπεζ ημκ εκημπζζιυ ακηζβυκςκ ηαζ 

ακηζζςιάηςκ ζε οπενηείιεκα ηαθθζενβεζχκ ή ζε δζάθμνα οβνά ζοζηαηζηά ημο 

μνβακζζιμφ ιε ηδ αμήεεζα εζδζηχκ ακηζζςιάηςκ. Οζ πανάβμκηεξ πμο δζενεοκήεδηακ 

ήηακ δ IL-2, δ IL-10 ηαζ μ TNFα. Η ηαθθζένβεζα ηςκ ζπθεκμηοηηάνςκ, ζηδκ μπμία 

έπμοκ πνμζηεεεί μζ πνςηεΐκεξ ηςκ ηθαζιάηςκ ζε ζοβηέκηνςζδ 5ιg/ml ημπμεεηείηαζ ζε 

επςαζηζηυ ηθίαακμ (αθ παναπάκς) βζα 48 χνεξ. Αημθμοεεί θοβμηέκηνδζδ ζηα 1200 

rpm βζα 6 θεπηά, ηαζ ημ οπενηείιεκμ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ ιέεμδμ ELISA. Η 

ζοβηέκηνςζδ ηςκ οπενηεζιέκςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα αοηή ηδ ιέεμδμ είκαζ 1:2 

ζε coating buffer (0,05M NaHCO3, 0,05M Na2CO3, pH 9,6). Σα ακηζζχιαηα είκαζ anti-

IL2 (PharmMingen, 18161D), anti-IL10 (Serotec, MCA1302G) ηαζ anti-TNFα 

(Serotec, MCA1487) ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε αναίςζδ 1: 1000. Σμ δεφηενμ ακηίζςια, 

πμο ακαβκςνίγεζ ημ πνχημ ηαζ πνμζδέκεηαζ ζε αοηυ (anti-IgG), θένεζ εκςιέκδ 

πενμλεζδάζδ. Αθμφ πνμζεέζμοιε ημ δζάθοια πνςιμβυκμο-οπμζηνχιαημξ ηδξ 

πενμλεζδάζδξ πενζιέκμοιε κα ειθακζζηεί ημ παναηηδνζζηζηυ πνχια ηδξ ακηίδναζδξ. 

Αοηυ εα ζοιαεί υηακ οπάνπεζ παναβςβή ηςκ παναπάκς ηοημηζκχκ ηαζ άνα πνυζδεζδ 

ηςκ ακηζζςιάηςκ ζε αοηέξ. ηαιαηάιε ηδκ ακηίδναζδ ιε 1Μ Η2SO4 ηαζ ιεηνάιε ηα 

απμηεθέζιαηα ζημ ELISA plate reader ζηα 450nm.  
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2.13 Γηαρωξηζκόο θπηηαξηθώλ πιεζπζκώλ  

 

Με απμζηεζνςιέκα πεζνμονβζηά ενβαθεία ηαζ οπυ ζηείνεξ ζοκεήηεξ απμημθθάιε ημκ 

ζπθήκα απυ ημκ ιο ηαζ απμιμκχκμοιε ηα ηφηηανα ζε ενεπηζηυ HBSS. Αθμφ 

ιεηαθένμοιε ηα ηφηηανα ζε ενεπηζηυ DMEM ηα αθήκμοιε ζημκ επςαζηήνα βζα 

πενίπμο 20 χνεξ χζηε κα απμιαηνοκεμφκ ηα ιαηνμθάβα. Πανάθθδθα ημπμεεημφιε 

15ml aCD25 (EuroBioSciences, M22128) ζε αναίςζδ 1/500 ζε PBS ζε 

απμζηεζνςιέκμ ηνοαθίμ, ημ μπμίμ αθήκμοιε ζημοξ 4
μ
 C βζα 20 πενίπμο χνεξ.  

οθθμβή θειθμηοηηάνςκ 

Σδκ επυιεκδ ιένα ζοθθέβμοιε ημ οπενηείιεκμ ηδξ ηαθθζένβεζαξ ηαζ ημπμεεημφιε ηα 

ηφηηανα ζε νοειζζηζηυ δζάθοια PBS. Μεηνάιε ημκ ανζειυ ηςκ ηοηηάνςκ ιε ηδ 

αμήεεζα αζιμηοηηανυιεηνμο βζα κα εηηζιήζμοιε ηδκ πμζυηδηα ηςκ ακηζζςιάηςκ πμο 

εα πνδζζιμπμζδεμφκ. Ξεπθέκμοιε ηα ηφηηανα ιε PBS.  

Γζαπςνζζιυξ Β ηαζ Σ θειθμηοηηάνςκ  

Πνμζεέημοιε aCD45 (EuroBioSciences, M22131) ζε αναίςζδ 1/100 ζε PBS-BSA 

0,1%, NaN3 0,02% ηαζ επςάγμοιε ζε εενιμηναζία δςιαηίμο βζα 40 θεπηά. Πθέκμοιε 

ηα ηφηηανα ιε PBS, πνμζεέημοιε ζθαζνίδζα Dynabeads, sheep anti-rat IgG (Invitrogen, 

110.35) ηαζ επςάγμοιε ζε εενιμηναζία δςιαηίμο βζα 30 θεπηά ιε ήπζα ακάδεοζδ. 

Πενκάιε ηα ηφηηανα απυ ιαβκήηδ βζα 10-15 θεπηά ηαζ απμιαηνφκμοιε πνμζεηηζηά ημ 

οπενηείιεκμ. Έπεζηα ιεηνάιε ηα ηφηηανα ιε ηδ αμήεεζα ημο αζιμηοηηανυιεηνμο. 

Φοβμηεκηνμφιε ζηα 1200 rpm βζα 6 θεπηά. 

 

 

Γζαπςνζζιυξ CD25
+
  ηαζ CD25

-
 ηοηηάνςκ 

Αθμφ επακαδζαθφζμοιε ηα ηφηηανα ζε ενεπηζηυ DMEM, ηα ιεηαθένμοιε ζημ ηνοαθίμ 

πμο είπαιε ημπμεεηήζεζ ζημοξ 4
μ
 C (αθμφ πνχηα αθαζνέζμοιε ημ aCD25) ηαζ 

επςάγμοιε ζε εενιμηναζία δςιαηίμο βζα 1 χνα. οθθέβμοιε ημ οπενηείιεκμ, ημ μπμίμ 

πενζέπεζ ηα CD25
-
 ηφηηανα, ηαζ αθμφ θοβμηεκηνήζμοιε (1200rpm βζα 6 θεπηά) 

επακαδζαθφμοιε ηα ηφηηανα ζε PBS. 

Γζα ηδ ζοθθμβή ηςκ CD25+ ηοηηάνςκ πνδζζιμπμζμφιε scraper ηαζ PBS.  

Μεηνάιε ηαζ ημοξ δφμ πθδεοζιμφξ ιε αζιμηοηηανυιεηνμ. Πθέκμοιε ιε PBS.  

Γζαπςνζζιυξ CD4
+
 ηαζ CD4

-
 ηοηηάνςκ 

Πνμζεέημοιε aCD4 (EuroBioSciences, M22125) ζε αναίςζδ 1/100 ζε PBS-BSA 

0,1%, NaN3 0,02% ηαζ επςάγμοιε ζε εενιμηναζία δςιαηίμο βζα 40 θεπηά. Πθέκμοιε 

ιε PBS, πνμζεέημοιε ζθαζνίδζα Dynabeads sheep anti-rat IgG (Invitrogen, 110.35) ηαζ 
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επςάγμοιε βζα 30 θεπηά ζε εενιμηναζία δςιαηίμο ιε ήπζα ζοκεπή ακάδεοζδ. Αθμφ 

πενάζμοιε ηα ηφηηανα απυ ιαβκήηδ βζα 10-15 θεπηά ζοθθέβμοιε ημ οπενηείιεκμ 

(ανκδηζηή επζθμβή). Δπακαδζαθφμοιε ηα ζθαζνίδζα ιε ηα ηφηηανα πμο έπμοκ ιείκεζ ζε 

1ml PBS (εεηζηή επζθμβή).  

Μεηνάιε υθμοξ ημοξ πθδεοζιμφξ ηςκ ηοηηάνςκ ζημ αζιμηοηηανυιεηνμ ηαζ 

θοβμηεκηνμφιε ζηζξ 1200 rpm βζα 6 θεπηά. Σεθζηά έπμοιε ηέζζενζξ δζαθμνεηζημφξ 

πθδεοζιμφξ ηοηηάνςκ: CD25
-
CD8

+
, CD25

-
CD4

+
, CD25

+
CD28

+
 ηαζ CD25

+
CD4

+
.  

 

2.14 Δμωηεξηθόο θζνξηζκόο 

 

Σα ηφηηανα πμο έπμοκ απμιμκςεεί ιε ηδ δζαδζηαζία ημο δζαπςνζζιμφ ιμζνάγμκηαζ ζηα 

δφμ ηαζ πθέκμκηαζ 2 θμνέξ ιε PBS 1x βζα κα απμιαηνοκεεί ημ ενεπηζηυ οθζηυ. 

Αημθμοεεί blocking ιε PBS-BSA 3% ηαζ επςάγμοιε ζε εενιμηναζία δςιαηίμο βζα 30 

θεπηά. Πθέκμοιε 2 θμνέξ ιε PBS 1x ηαζ πνμζεέημοιε ημ ακηίζςια aCD25 ζε αναίςζδ 

1:100, ζε PBS-BSA 1% ηαζ επςάγμοιε βζα 45 θεπηά. Αημθμοεμφκ δφμ πθοζίιαηα ηαζ 

αθμφ εέθμοιε κα ηάκμοιε δζπθυ ακμζμθεμνζζιυ πνμζηίεεηαζ ημ επυιεκμ ακηίζςια. 

ηα ιζζά δείβιαηα ημ ακηίζςια είκαζ aCD4 εκχ ζηα οπυθμζπα είκαζ aCD8. Δπςάγμοιε 

βζα 45 θεπηά ηαζ αημθμοεμφκ 2 πθοζίιαηα ιε PBS. Σα ακηζζχιαηα πμο 

πνδζζιμπμζμφιε είκαζ ζογεοβιέκα ιε πνςζηζηή ηαζ επμιέκςξ δε πνεζάγεηαζ κα 

επςάζμοιε ιε θεμνίγμκ ακηίζςια. Μεηά απυ 2 πθοζίιαηα ιε PBS αημθμοεεί 

θοβμηέκηνδζδ ζηα 800 rpm βζα 3 θεπηά. Σμ ίγδια ιεηαθένεηαζ ηαζ απθχκεηαζ ζε 

ακηζηεζιεκμθυνμ πθάηα υπμο ηαζ αθήκεηαζ κα ζηεβκχζεζ ζε ζοκεήηεξ ζηυημοξ. Έπεζηα 

πνμζηίεεκηαζ 20ιl βθοηενυθδ 25%, ζηεπάγμκηαζ ιε ηαθοπηνίδεξ, απμεδηεφμκηαζ ζημ 

ροβείμ ηαζ παναηδνμφκηαζ ζε ιζηνμζηυπζμ θεμνζζιμφ.  
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3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 

 

3.1 Κιαζκάηωζε πξωηεϊλώλ θαη FPLC 

 

Οζ πνςηεΐκεξ ανίζημκηαζ ζημ νοειζζηζηυ δζάθοια ζημ μπμίμ έβζκε δ εηπφθζζδ 

(αθ Τθζηά ηαζ ιέεμδμζ). Η ηθαζιάηςζδ ααζίγεηαζ ζημ δζαπςνζζιυ ηςκ πνςηεσκχκ 

αάζεζ ημο ζοκμθζημφ ημοξ θμνηίμο πνδζζιμπμζχκηαξ δζαθμνεηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ 

NaCl. Δπεζδή, υιςξ, ημ δζάθοια εηπφθζζδξ πενζέπεζ 150mM NaCl, βζα κα ιπμνέζεζ κα 

βίκεζ ζςζηά δ ηθαζιάηςζδ ηαζ πςνίξ αθθμζχζεζξ εα πνέπεζ κα απμιαηνοκεεί αοηυ ημ 

NaCl. Αοηυ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιε ιία δζαδζηαζία πμο μκμιάγεηαζ δζαπίδοζδ 

(dialysis).  

Η ημθχκα πμο πνδζζιμπμζήεδηε ήηακ δ Q-sepharose, πμο είκαζ έκαξ ζζπονυξ 

ζμκημ-ακηαθθάηηδξ. Η ζοβηεηνζιέκδ ημθχκα πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ δέζιεοζδ 

ακζυκηςκ. Δπμιέκςξ, μζ πνςηεΐκεξ πμο δεζιεφμκηαζ είκαζ αοηέξ πμο ημ ζοκμθζηυ ημοξ 

θμνηίμ είκαζ ανκδηζηυ. Οζ εεηζηά θμνηζζιέκεξ πνςηεΐκεξ δε ιπμνμφκ κα δεζιεοημφκ 

ηαζ μπυηε πενζέπμκηαζ ζημ πνχημ ηθάζια πμο μκμιάγεηαζ FT (FT= Flow Through). 

Αημθμοεμφκ δφμ πθοζίιαηα ιε νοειζζηζηυ δζάθοια (αθ Τθζηά ηαζ ιέεμδμζ) ηαζ έηζζ 

έπμοιε δφμ αηυιδ ηθάζιαηα ιε πνςηεΐκεξ πμο ηοπυκ πνμζδέεδηακ ζηδκ ημθχκα ιδ 

εζδζηά. Σα ηθάζιαηα αοηά μκμιάγμκηαζ W1 (Wash1) ηαζ W2 (Wash2). Η ηθαζιάηςζδ 

βίκεηαζ ιε δζαθμνεηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ NaCl (100mM, 200mM, 300mM…..1M) ηαζ 

έηζζ δδιζμονβμφκηαζ 10 ηθάζιαηα. Πνμζδζμνίζηδηακ μζ ζοβηεκηνχζεζξ υθςκ ηςκ 

παναπάκς ηθαζιάηςκ ηαζ θαίκμκηαζ ζημκ πίκαηα 3.1. 

 

 

Κιάζκαηα mg/ml 

FT 1.62 

W1 0.344 

W2 0.064 

100mM NaCl 0.496 

200mM NaCl 0.484 

300mM NaCl 1.204 

400mM NaCl 0.544 

500mM NaCl 0.424 

600mM NaCl 0.252 

700mM NaCl 0.260 

800mM NaCl 0.144 

900mM NaCl 0.096 

1M NaCl 0.076 
Πίλαθαο 3.1: οβηεκηνχζεζξ πνςηεσκχκ ηςκ ηθαζιάηςκ ιεηά απυ πνμζδζμνζζιυ ιε ηδ ιέεμδμ Lowry.  
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Παναηδνμφιε υηζ δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ πνςηεσκχκ ζημ ηθάζια FT είκαζ ανηεηά 

ιεβάθδ, βεβμκυξ ακαιεκυιεκμ, εθυζμκ ιαγί ιε ηα ηθάζιαηα W1 ηαζ W2, πενζέπμοκ 

υθεξ ηζξ εεηζηά θμνηζζιέκεξ πνςηεΐκεξ ημο θοημφ. Σα οπυθμζπα ηθάζιαηα πενζέπμοκ 

πνςηεΐκεξ πμο εηθμφμκηαζ ζηζξ δζαθμνεηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ NaCl. ε ηάεε 

ζοβηέκηνςζδ NaCl οπάνπμοκ δζαθμνεηζηέξ πνςηεΐκεξ πμο απμδεζιεφμκηαζ απυ ηδκ 

ημθχκα ηαεχξ ηα ζυκηα ημο NaCl ακηαβςκίγμκηαζ ηζξ πνςηεΐκεξ βζα ηδκ πνυζδεζδ ζε 

αοηή. Γζαπζζηχκμοιε ηδ ιέβζζηδ ζοβηέκηνςζδ ζημ ηθάζια ιε ζοβηέκηνςζδ NaCl 

300mM. Απυ ημ ηθάζια αοηυ ηαζ ιεηά μζ ζοβηεκηνχζεζξ ανπίγμοκ κα ιεζχκμκηαζ 

ζηαδζαηά.  

 

  Η παναπάκς εζηυκα επζαεααζχκεηαζ ηαζ απυ απμδζαηαηηζηά πδηηχιαηα 

πμθοαηνζθαιίδδξ ιεηά απυ πνχζδ Coomassie. (αθ εζηυκα 3.1).  

 
   ladder     FT       W1     W2      100       200     300       400        500          600      700     800      900       1M 

    
   Δηθόλα 3.1: Απμδζαηαηηζηυ πήηηςια πμθοαηνοθαιίδδξ ζημ μπμίμ έπεζ δθεηηνμθμνδεεί εηπφθζζια  

   πνςηεσκχκ ιεηά απυ ηθαζιάηςζδ. Η πνχζδ έβζκε Coomassie.  
 

ημ ηθάζια FT, πανυθμ πμο δεκ παναηδνμφκηαζ πμθθέξ γχκεξ πνςηεσκχκ, 

αοηέξ πμο υκηςξ οπάνπμοκ είκαζ ανηεηά έκημκεξ, βεβμκυξ πμο ζοκάδεζ ιε ηδ 

ζοβηέκηνςζδ πμο πανμοζζάγεηαζ ζημκ παναπάκς πίκαηα. Γζαπζζηχκμοιε υηζ πζμ 

έκημκεξ γχκεξ οπάνπμοκ ζηα ηθάζιαηα 100mM έςξ ηαζ 500mM πμο θαίκεηαζ κα έπμοκ 

ηαζ ηζξ ιεβαθφηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ πνςηεσκχκ (αθ πίκαηα 3.1). ηα ηθάζιαηα 600mM 

έςξ ηαζ 1Μ μζ γχκεξ είκαζ απκέξ πμο ζδιαίκεζ θζβυηενεξ πνςηεΐκεξ ηαζ άνα 

επζαεααζχκεηαζ μ πίκαηαξ 3.1. 

Μεηά απυ ακάθοζδ ημο πδηηχιαημξ ιε εζδζηυ πνυβναιια (Gel-Pro Analyzer 

3.1) ανέεδηακ ηα ιμνζαηά αάνδ ηςκ γςκχκ ηαζ πανμοζζάγμκηαζ ζημκ παναηάης πίκαηα 

(Πίκαηαξ 3.2).  
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ladder FT W1 W2 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1M 

175              

135                  

100              

75 65.8 67.1  69.2          

60     60 63.4 63.5 63 62 61.8 61 60 58.67 

50    50.9 54.5 51.8 55.5       

 48.1     44.4        

    47.5 48.1         

    42 43.1         

40              

30              

 27.2 27.1 27.6 27.3 27.5         

 24.8  23.7 23.4          

     24.5         

 21.5 21.6            

20   20.9 20.6 20.9         

15 15.8 15.8  14.4          

 7.05 7.2 7.05 6.87 6.5 6.5 7.05 6.7 6.2 6.2    

 1.71 1.34 1.16 1.34          

 

Πίλαθαο 3.2: Πίκαηαξ πμο πανμοζζάγεζ ηα ιμνζαηά αάνδ ηςκ γςκχκ πμο θαίκμκηαζ ζημ πήηηςια πμθοαηνοθαιίδδξ 

ιεηά απυ πνχζδ Coomassie, αάζεζ ηςκ ιμνζαηχκ αανχκ ηςκ γςκχκ ημο ladder. Σα ιμνζαηά αάνδ είκαζ ιεηνδιέκα 

ζε kDa. 
 

Σα παναπάκς πδηηχιαηα πμθοαηνζθαιίδδξ ιπμνμφκ κα ιαξ δχζμοκ ιζα πζμ 

ζαθή ηαζ αηνζαή εζηυκα ιεηά απυ πνχζδ ιε κζηνζηυ άνβονμ.  

 
   ladder     FT       W1      W2      100       200      300       400       500         600       700      800     900       1M 

    
   Δηθόλα 3.2: Απμδζαηαηηζηυ πήηηςια πμθοαηνοθαιίδδξ ζημ μπμίμ έπεζ δθεηηνμθμνδεεί εηπφθζζια   

   πνςηεσκχκ ιεηά απυ ηθαζιάηςζδ. Η πνχζδ έβζκε ιε κζηνζηυ άνβονμ.   

  

 ηδ πνχζδ ιε κζηνζηυ άνβονμ θαίκεηαζ πζμ παναηηδνζζηζηά δ αολδιέκδ 

ζοβηέκηνςζδ πνςηεσκχκ ζημ ηθάζια FT, εκχ ιπμνμφκ κα παναηδνδεμφκ ιε 

ιεβαθφηενδ αηνίαεζα μζ δζαθμνέξ ζηζξ γχκεξ ηςκ πνςηεσκχκ απυ ηθάζια ζε ηθάζια 
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πμο ηαοηυπνμκα ακηζζημζπμφκ ηαζ ζηζξ δζαθμνέξ ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ πμο 

πανμοζζάγμκηαζ ζημκ πίκαηα 3.1.  

 

ladder FT W1 W2 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1M 

175              

135              

100     111.7         

75 65.8 67.1  69.2          

60  60 65.3 65.3 60 63.4 63.5 63 62 61.8 61 60 58.67 

50    50.9 54.5 51.8 55.5       

 48.1 48.1 48.8  48.1  48.6       

   47.5 47.5     47.7      

 43.1 43.8 42.5 42 43.1 44.4        

  41.9 41.9           

40    36.4 36.4 37.1        

30              

 27.2 27.1 27.6 27.3 26.9    27.4 26.9 27.3   

    26.7 27.5 26.1 26.1 26.4      

      25.8 25.3  25.2 25    

 24.8 24.8 24.2 24.5 24.5 24.5 24.8 24.8      

  23.9 23.7 23.4          

 21.5 21.6 20.9 20.6 20.6 21.2   21.2 21.7 21.2   

20     18.9         

    16.9 16.9         

 15.8 15.8 15.3      15.5 15.8    

15 14.4 14.2 14.2 14.4 14.4 13.9 13.9 13.9 14 14 14.8 14.3  

 7.05 7.2 7.05 6.87 6.5 6.5 7.05 6.7 6.2 6.2    

 1.71 1.34 1.16 1.34 1.34         
Πίλαθαο 3.3: Πίκαηαξ πμο πανμοζζάγεζ ηα ιμνζαηά αάνδ ηςκ γςκχκ πμο θαίκμκηαζ ζημ πήηηςια πμθοαηνοθαιίδδξ 

ιεηά απυ πνχζδ ιε κζηνζηυ άνβονμ, αάζεζ ηςκ ιμνζαηχκ αανχκ ηςκ γςκχκ ημο ladder. Οζ γχκεξ πμο πνμτπήνπακ 

ειπθμοηίγμκηαζ ιε επζπθέμκ γχκεξ. Σα ιμνζαηά αάνδ ιεηνχκηαζ ζε kDa.  

 

 Καζ πάθζ, ιεηά απυ ακάθοζδ ιε ημ Gel-Pro Analyzer 3.1 ανέεδηακ ηα ιμνζαηά 

αάνδ ηςκ γςκχκ πμο απεζημκίγμκηαζ ζημ πήηηςια πμθοαηνζθαιίδδξ (Πίκαηαξ 3.3). Η 

πνχζδ ιε κζηνζηυ άνβονμ ειθακίγεζ πενζζζυηενεξ γχκεξ, ηαεχξ είκαζ ιζα ανηεηά πζμ 

εοαίζεδηδ ηεπκζηή. Παναηδνμφιε υηζ μζ γχκεξ πμο αθέπμοιε ζημκ παναπάκς πίκαηα 

(3.2) δζαηδνμφκηαζ ζημκ πίκαηα 3.3 ηαζ ειπθμοηίγμκηαζ απυ άθθεξ πμο ιε ηδ πνχζδ 

Coomassie δε ιπμνμφζακ κα δζαηνζεμφκ. Κάπμζεξ απυ ηζξ γχκεξ, εκχ δζαηνίκμκηαζ 

ζηδκ εζηυκα δε ανίζημκηαζ ζημκ παναηάης πίκαηα ηαεχξ δ δζαηνζηζηή ζηακυηδηα ημο 

πνμβνάιιαημξ είκαζ πενζμνζζιέκδ.  
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ηδκ FPLC δ ηθαζιάηςζδ βίκεηαζ ιε ζοκεπή δζααάειζζδ NaCl μπυηε ηα 

ηθάζιαηα πμο πνμηφπημοκ είκαζ πενζζζυηενα, αθθά ακηζζημζπμφκ ζηα 10 ηθάζιαηα 

πμο ακαθένεδηακ παναπάκς. Δπμιέκςξ, μζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ πνςηεσκχκ πμο 

πνμζδζμνίζηδηακ ιε ηδ ιέεμδμ Lowry βζα ηα 10 ηθάζιαηα ιπμνμφκ κα ζοζπεηζζημφκ 

ιε ηδκ εζηυκα ηδξ FPLC.  

Παναηδνμφιε αολδιέκδ ζοβηέκηνςζδ πνςηεσκχκ ζημ FT, υπςξ θαίκεηαζ απυ 

ηδκ ιπθε βναιιή, βεβμκυξ πμο ζοιπίπηεζ ιε ηα 1,62 mg/ml ηαζ ηζξ έκημκεξ γχκεξ ζημ 

πήηηςια πμθοαηνζθαιίδδξ. ηα ηθάζιαηα W1 ηαζ W2 δ βναιιή ανπίγεζ κα θείκεζ 

ιέπνζ πμο ηεθζηά ιδδεκίγεζ. Αοηή δ ιείςζδ είκαζ ακαιεκυιεκδ ηαεχξ δ ζοβηέκηνςζδ 

ηςκ πνςηεσκχκ ιεζχκεηαζ αζζεδηά. Αοηή δ ιείςζδ θαίκεηαζ ηαεανά ηαζ ζημ πήηηςια 

ηαζ ζημκ πίκαηα 3.1. ε ηάπμζμ ζδιείμ δ ιπθε βναιιή ιδδεκίγεζ ηαεχξ έπμοκ 

απμδεζιεοηεί υθεξ μζ εεηζηά θμνηζζιέκεξ πνςηεΐκεξ πμο οπήνπακ ζημ εηπφθζζια. Σμ 

νοειζζηζηυ δζάθοια πμο πνδζζιμπμζείηαζ έπεζ pH 7,4 ηαζ επμιέκςξ ημ pI ηςκ εεηζηά 

θμνηζζιέκςκ πνςηεσκχκ ανίζηεηαζ απυ ημ 7,5 έςξ ημ 14 εκχ ημ pI ηςκ ανκδηζηά 

θμνηζζιέκςκ πνςηεσκχκ ανίζηεηαζ απυ ημ 6,4 ιέπνζ ημ 1.  

Η ηυηηζκδ βναιιή απεζημκίγεζ ηδ ζοβηέκηνςζδ NaCl πμο αολάκεηαζ ιε ζοκεπή 

δζααάειζζδ. Η ζοβηέκηνςζδ αοηή θηάκεζ ιέπνζ ημ 1Μ NaCl, υπμο δ βναιιή ανπίγεζ 

απυ ηδκ ανπή ηαζ θηάκεζ ιέπνζ ηα 2Μ NaCl. Καεχξ δ ηυηηζκδ βναιιή αολάκεηαζ 

ζδιαίκεζ υηζ ανπίγεζ κα αολάκεηαζ δ ζοβηέκηνςζδ NaCl ηαζ επμιέκςξ ανπίγμοκ κα 

απμδεζιεφμκηαζ πνςηεΐκεξ. Η εζηυκα ηδξ FPLC (εζηυκα 3.3) δε θαίκεηαζ κα 

ζοιπμνεφεηαζ ιε ηα απμηεθέζιαηα απυ ηδ ιέεμδμ Lowry ηαζ απυ ηα απμδζαηαηηζηά 

πδηηχιαηα πμθοαηνζθαιίδδξ. Αοηυ πζεακυκ μθείθεηαζ ζημ υηζ δ ζοζηεοή ιεηνάεζ ζηα 

254nm ηαζ ίζςξ „δζααάγεζ„ ηαζ ιδ πνςηεΐκεξ, ππ ηάπμζεξ πνςζηζηέξ πμο οπάνπμοκ ζηα 

θοηά.  

Παναηδνμφιε υηζ δ ιπθε βναιιή δε ιδδεκίγεζ ζε ζοβηέκηνςζδ 1Μ NaCl ηαζ 

επμιέκςξ ζοκεπίζηδηε δ ηθαζιάηςζδ ιέπνζ 2Μ NaCl. Μέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ ηυηηζκδξ 

βναιιήξ, δδθαδή ιέπνζ κα θηάζμοιε ζηα 2Μ NaCl, δ ζοβηέκηνςζδ ηςκ πνςηεσκχκ 

(ιπθε βναιιή) ιεζχκεηαζ ζηαδζαηά ιέπνζ πμο ιδδεκίγεζ. Γζα κα δζενεοκδεεί δ πζεακή 

πανμοζία πνςηεσκχκ ηαζ δ ζοβηέκηνςζδ αοηχκ πμο οπάνπμοκ, πνμζδζμνίζηδηε δ 

ζοβηέκηνςζδ ηάπμζςκ εκδεζηηζηχκ ηθαζιάηςκ ιε ηδ ιέεμδμ Lowry. Σα απμηεθέζιαηα 

πανμοζζάγμκηαζ ζημκ πίκαηα 3.2. 
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θιάζκαηα mg/ml 

1 0.076 

5 0.12 

10 0.048 

15 0.04 

20 0.065 

25 0.096 

30 0.070  

35 0.104 
Πίλαθαο 3.4 : οβηεκηνχζεζξ πνςηεσκχκ εκδεζηηζηχκ ηθαζιάηςκ ακάιεζα ζηζξ ζοβηεκηνχζεζξ 1Μ ηαζ 2Μ NaCl.  
 

 

Ο πίκαηαξ πανμοζζάγεζ ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ πνςηεσκχκ πμο πενζέπμκηαζ ζηα 

ηθάζιαηα απυ ηδκ FPLC ακάιεζα ζηζξ ζοβηεκηνχζεζξ 1Μ έςξ 2Μ NaCl. Σα 

ηθάζιαηα επζθέπεδηακ ηοπαία. Οζ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ πνςηεσκχκ είκαζ ιζηνέξ ηαζ 

ιεθεηήεδηε δ πανμοζία ημοξ ζε πήηηςια πμθοαηνζθαιίδδξ.  

 

   ladder   1      5      10      15      20      25     30      35     ladder     1        5        10     15       20      25    30     35            

   
    Δηθόλα 3.3: Απμδζαηαηηζηυ πήηηςια πμθοαηνοθαιίδδξ ζημ μπμίμ έπεζ δθεηηνμθμνδεεί εηπφθζζια   

    πνςηεσκχκ ιεηά απυ FPLC. Υνχζδ Coomassie ανζζηενά ηαζ πνχζδ ιε κζηνζηυ άνβονμ δελζά. 
 

 Με πνχζδ Coomassie δε δζαηνίκμκηαζ γχκεξ πνςηεσκχκ εκχ ιε πνχζδ κζηνζημφ 

ανβφνμο ανπίγμοκ κα ειθακίγμκηαζ ηάπμζεξ γχκεξ, εζδζηά ζηα ηθάζιαηα 1 ηαζ 5. 

Αλζμπνυζεηηεξ είκαζ μζ γχκεξ πμο ειθακίγμκηαζ ζε υθα ηα ηθάζιαηα ηαζ ανίζημκηαζ 

πενίπμο ζηα 70 kDa. Πανυιμζμο ιμνζαημφ αάνμοξ γχκεξ δζαηνίκμκηαζ επίζδξ ζε υθα 

ηα ηθάζιαηα ηςκ εζηυκςκ 3.1 ηαζ 3.2.      
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ladder      1      5     10     15     20     25    30     35 

175         

135         

100         

75 71.8 71.8 70.7 70 70.7 70.4 69.3 67.5 

60         

50         

40         

 34.6        

30         

 23.9 24.4       

         

20         

  18.1       

 16.4 16.5       

15         

         

 9.9 10.6       

  1.7 2.2      

  1.1       
Πίλαθαο 3.4: Πίκαηαξ πμο πανμοζζάγεζ ηα ιμνζαηά αάνδ ηςκ γςκχκ πμο θαίκμκηαζ ζημ πήηηςια πμθοαηνοθαιίδδξ 

ιεηά απυ πνχζδ ιε κζηνζηυ άνβονμ, αάζεζ ηςκ ιμνζαηχκ αανχκ ηςκ γςκχκ ημο ladder. Σα ιμνζαηά αάνδ ιεηνχκηαζ 

ζε kDa. 
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                         FT         W1         W2        100 200   300   400   500   600   700   800   900   1M 

 
                                                                                      1M NaCl                                                                2M NaCl                                

Δηθόλα 3.4: Απεζηυκζζδ ηδξ FPLC. Η ζοβηέκηνςζδ ηςκ πνςηεσκχκ πανμοζζάγεηαζ απυ ηδκ ιπθε βναιιή εκχ δ 

ηυηηζκδ βναιιή ακηζπνμζςπεφεζ ηδ δζααάειζζδ NaCl απυ 0 έςξ 1Μ ηαζ 1Μ έςξ 2Μ NaCl.   

 

  

 

PLC 
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3.2 Δπίδξαζε ηωλ πξωηεϊληθώλ θιαζκάηωλ ζηα ζπιελνθύηηαξα 

 

 Μεηά ηδκ ηθαζιάηςζδ ηςκ πνςηεσκχκ ημο θοημφ, ηα ηθάζιαηα πμο 

πνμέηορακ εθέβπεδηακ βζα ηδκ πζεακή επίδναζή ημοξ ζηα ζπθεκμηφηηανα ιουξ. 

οβηέκηνςζδ 5ιg/ml ηςκ παναπάκς πνςηεσκζηχκ ηθαζιάηςκ πνμζηίεεηαζ ζε 

ζπθεκμηφηηανα ηαζ ιεηνάηαζ δ εκζςιάηςζδ ναδζεκενβμφξ εοιζδίκδξ (αθ οθζηά ηαζ 

ιέεμδμζ). Οζ ιεηνήζεζξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηάεε ηοηηανζηυ πθδεοζιυ πμο δέπηδηε 

πνςηεΐκεξ ζοβηνίκμκηαζ ιε ηζξ ιεηνήζεζξ ημο πθδεοζιμφ-ιάνηονα ζημκ μπμίμ δεκ 

έπμοκ πνμζηεεεί πνςηεΐκεξ. Ωξ εεηζηυξ ιάνηοναξ πνδζζιμπμζήεδηε δ ημκηακαααθίκδ 

Α (ConA), ιζα πνςηεΐκδ πμο είκαζ βκςζηή βζα ηδκ επίδναζή ηδξ ζηδκ αφλδζδ ημο 

πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ Σ  θειθμηοηηάνςκ.  

  
Δηθόλα 3.2.1: Πανμοζζάγεηαζ δ επαβςβή/ηαηαζημθή ημο πμθθαπθαζζαζιμφ (ιεηά απυ ιέηνδζδ εκζςιάηςζδξ 

ναδζεκενβμφξ εοιζδίκδξ, αθ οθζηά ηαζ ιέεμδμζ) ηςκ ζπθεκμηοηηάνςκ πμο πνμηαθείηαζ απυ ηα πνςηεσκζηά ηθάζιαηα 

(FT-1M NaCl) ζε ζφβηνζζδ ιε πθδεοζιυ-ιάνηονα ζπθεκμηοηηάνςκ πμο δεκ έπμοκ δεπηεί πνςηεΐκεξ (Control). Ωξ 

εεηζηυξ ιάνηοναξ έπεζ πνδζζιμπμζδεεί δ ConA. Οζ ηζιέξ εηθνάγμκηαζ ςξ ιέζδ ηζιή ± ηοπζηυ ζθάθια.  

 

 Παναηδνμφιε υηζ ηα πενζζζυηενα ηθάζιαηα δε ιαξ δίκμοκ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή απυηνζζδ ζε ζπέζδ ιε ημκ πθδεοζιυ-ιάνηονα (Control). Σα ηθάζιαηα FT, 

W1 ηαζ W2 θαίκεηαζ κα δίκμοκ ζδιακηζηή ηαηαζημθή ζημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ 

ηοηηάνςκ, εκχ ημ ηθάζια πμο πενζέπεζ ηζξ πνςηεΐκεξ πμο εηθμφμκηαζ ζε 600mM NaCl 
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θαίκεηαζ κα δίκεζ αφλδζδ ημο πμθθαπθαζζαζιμφ. Γζα ηα πενεηαίνς πεζνάιαηα 

επζθέπεδηακ έκα ηθάζια πμο δίκεζ ηαηαζημθή (W1) ηαζ έκα πμο δίκεζ αφλδζδ (600mM 

NaCl). Σα ηθάζιαηα FT ηαζ W2 δεκ επζθέπεδηακ ηαεχξ ημ FT πενζέπεζ υθεξ ηζξ εεηζηά 

θμνηζζιέκεξ πνςηεΐκεξ ημο θοημφ ηαζ ημ W2 πενζέπεζ πμθφ θίβεξ πνςηεΐκεξ (αθ 

Δζηυκεξ 3.1 ηαζ 3.2).  

Μζα πζμ λεηάεανδ εζηυκα ηςκ επζθεβιέκςκ ηθαζιάηςκ ζε ζπέζδ  ιε ημκ ιάνηονα 

θαίκεηαζ ζηδκ παναηάης εζηυκα.  

 

 
Δηθόλα 3.2.2: Πανμοζίαζδ ηδξ ηαηαζημθήξ ημο πμθθαπθαζζαζιμφ πμο πνμηαθεί ημκ πνςηεσκζηυ ηθάζια W1 ζηα 

ζπθεκμηφηηανα, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδξ επαβςβήξ ημο πμθθαπθαζζαζιμφ πμο πνμηαθείηαζ απυ ημ πνςηεσκζηυ ηθάζια 

600mM NaCl. Ωξ Control έπεζ πνδζζιμπμζδεεί πθδεοζιυξ ηοηηάνςκ ζπθήκα πςνίξ ηδκ πνμζεήηδ πνςηεσκχκ. Οζ 

ηζιέξ εηθνάγμκηαζ ςξ ιέζδ ηζιή ± ηοπζηυ ζθάθια. 

 

 ηδκ εζηυκα 3.2.2 θαίκεηαζ πζμ ηαεανά δ ηαηαζημθή πμο πνμηαθείηαζ ζηδκ 

ακάπηολδ ηςκ ζπθεκμηοηηάνςκ απυ ηζξ πνςηεΐκεξ πμο πενζέπμκηαζ ζημ ηθάζια W1 

εκχ παναηδνμφιε ηαζ ηδκ αφλδζδ ημο πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ ηοηηάνςκ ζηα μπμία 

πνμζηέεδηακ μζ πνςηεΐκεξ πμο πενζέπμκηαζ ζημ ηθάζια ηςκ 600mM NaCl.  

 ημκ παναηάης πίκαηα πανμοζζάγεηαζ δ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ ηςκ ιεηνήζεςκ 

πμο εθήθεδζακ ιεηά ηδκ πνμζεήηδ ηδξ ναδζεκενβμφξ εοιζδίκδξ. Έπεζ οπμθμβζζηεί ημ p 

value ηαζ ημ SD πνδζζιμπμζχκηαξ ημ student‟s t-test ηαζ παναηδνμφιε υηζ ζηζξ 
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ιεηνήζεζξ πμο πνμέηορακ απυ ηα ηθάζιαηα πμο επεθέπεδζακ βζα κα ζοκεπζζηεί δ 

ένεοκα (W1, 600mM NaCl),  δ πζεακυηδηα ηοπαζυηδηαξ είκαζ εθάπζζηδ.  

 

 p value SD 

FT 0,0048 260 

W1 0,0073 343 

W2 0,0045 105 

100 mM NaCl 0,44 529 

200 mM NaCl 0,70 1.467 

300 mM NaCl 0,39 169 

400 mM NaCl 0,34 802 

500 mM NaCl 0,033 936 

600 mM NaCl 0,0055 675 

700 mM NaCl 0,048 2.687 

800 mM NaCl 0,018 1.342 

900 mM NaCl 0,084 1.399 

1 M NaCl 0,083 724 
Πίλαθαο 3.2.1: Πανμοζίαζδ ημο p value ηςκ ιεηνήζεςκ ηδξ εκζςιάηςζδξ ναδζεκενβμφξ εοιζδίκδξ ζε ζπέζδ ιε ημκ 

πθδεοζιυ Control, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδξ ηοπζηήξ απυηθζζδξ ηςκ ιεηνήζεςκ αοηχκ. Η ζηαηζζηζηή ακάθοζδ έβζκε ιε 

ημ student‟s t-test.  
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3.3 Δπίδξαζε πξωηεϊληθώλ θιαζκάηωλ ζε απνκνλωκέλνπο πιεζπζκνύο Σ 

ιεκθνθπηηάξωλ 

 

 Γζα κα δζενεοκδεεί πζμ ακαθοηζηά δ επίδναζδ ηςκ επζθεβιέκςκ πνςηεσκζηχκ 

ηθαζιάηςκ ζηα Σ θειθμηφηηανα, ηα ηεθεοηαία δζαπςνίζηδηακ ζε ηέζζενζξ 

πθδεοζιμφξ, ηα CD25+CD4- (Ts), CD25+CD4+ (Ts), CD25-CD4- (Tcyt) ηαζ CD25-

CD4+ (Th).  Η επζηοπία ημο δζαπςνζζιμφ εθέβπεδηε ιε ακμζμθεμνζζιυ (αθ. οθζηά ηαζ 

ιέεμδμζ). 

 
Δηθόλα 3.3.1: Απεζηυκζζδ ηδξ ζπεηζηήξ αφλδζδξ ηαζ ηδξ ζπεηζηήξ ιείςζδξ, ακηίζημζπα, πμο πανμοζζάγεζ μ 

ηοηηανζηυξ οπμ-πθδεοζιυξ CD25+CD4- ιεηά απυ ηδκ επίδναζδ ηςκ πνςηεσκζηχκ ηθαζιάηςκ W1 ηαζ 600mM NaCl 

ζε ζπέζδ ιε ημκ πθδεοζιυ ιάνηονα. Οζ ηζιέξ εηθνάγμκηαζ ςξ ιέζδ ηζιή ± ηοπζηυ ζθάθια. 

 

 ηδκ εζηυκα 3.3.1 παναηδνμφιε ηδκ επίδναζδ πμο έπμοκ ηα ηθάζιαηα W1 ηαζ 

600mM NaCl ζηα νοειζζηζηά Σ ηφηηανα (CD25+CD4-). Παναηδνμφιε ιζα αφλδζδ 

ηςκ νοειζζηζηχκ ηοηηάνςκ οπυ ηδκ επίδναζδ ημο W1 ηθάζιαημξ, εκχ μ πθδεοζιυξ 

πμο δέπηδηε ημ ηθάζια 600mM NaCl δε θαίκεηαζ κα έπεζ ιεβάθεξ δζαθμνέξ ζε ζπέζδ 

ιε ημκ πθδεοζιυ-ιάνηονα.   
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Δηθόλα 3.3.2: Απεζηυκζζδ ηδξ ζπεηζηήξ αφλδζδξ ηαζ ηδξ ζπεηζηήξ ιείςζδξ, ακηίζημζπα, πμο πανμοζζάγεζ μ 

ηοηηανζηυξ οπμ-πθδεοζιυξ CD25+CD4+ ιεηά απυ ηδκ επίδναζδ ηςκ πνςηεσκζηχκ ηθαζιάηςκ W1 ηαζ 600mM 

NaCl ζε ζπέζδ ιε ημκ πθδεοζιυ ιάνηονα. Οζ ηζιέξ εηθνάγμκηαζ ςξ ιέζδ ηζιή ± ηοπζηυ ζθάθια. 

 

 Σα CD25+CD4+ είκαζ νοειζζηζηά Σ ηφηηανα ηαζ παναηδνμφιε ηαζ πάθζ ιζα 

αφλδζδ ημο πμθθαπθαζζαζιμφ ημοξ ζε ζπέζδ ιε ημκ ιάνηονα εκχ ημ ηθάζια 600mM 

NaCl θαίκεηαζ κα ζπεηίγεηαζ ιε ιείςζδ ημο ηοηηανζημφ πθδεοζιμφ.  
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Δηθόλα 3.3.3: Απεζηυκζζδ ηδξ ιείςζδξ πμο πανμοζζάγεζ μ ηοηηανζηυξ οπμ-πθδεοζιυξ CD25-CD4- ιεηά απυ ηδκ 

επίδναζδ ηςκ πνςηεσκζηχκ ηθαζιάηςκ W1 ηαζ 600mM NaCl ζε ζπέζδ ιε ημκ πθδεοζιυ ιάνηονα. Οζ ηζιέξ 

εηθνάγμκηαζ ςξ ιέζδ ηζιή ± ηοπζηυ ζθάθια. 

 

 ηδκ εζηυκα 3.3.3 παναηδνμφιε ηδκ ηαηαζημθή ζηδκ ακάπηολδ ηςκ CD25-

CD4- Σ ηοηηάνςκ (Tcyt) πμο πνμηαθείηαζ απυ ηζξ πνςηεΐκεξ ημο ηθάζιαημξ 600mM 

NaCl αθθά ηονίςξ παναηδνμφιε ηδκ έκημκδ ιείςζδ πμο πνμηαθείηαζ απυ ημ ηθάζια 

W1.  
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Δηθόλα 3.3.4: Απεζηυκζζδ ηδξ ιείςζδξ ηαζ ηδξ ζπεηζηήξ ιείςζδξ, ακηίζημζπα, πμο πανμοζζάγεζ μ ηοηηανζηυξ οπμ-

πθδεοζιυξ CD25-CD4+ ιεηά απυ ηδκ επίδναζδ ηςκ πνςηεσκζηχκ ηθαζιάηςκ W1 ηαζ 600mM NaCl ζε ζπέζδ ιε 

ημκ πθδεοζιυ ιάνηονα. Οζ ηζιέξ εηθνάγμκηαζ ςξ ιέζδ ηζιή ± ηοπζηυ ζθάθια. 

 

 ε ακηίεεζδ ιε υθμοξ ημοξ παναπάκς πθδεοζιμφξ, ηα Σ ηφηηανα αμδεμί 

(CD25-CD4+) θαίκεηαζ κα έπμοκ ηδκ πζμ δναιαηζηή ιείςζδ ζημκ πμθθαπθαζζαζιυ 

ημοξ υηακ δέπμκηαζ ηζξ πνςηεΐκεξ ημο W1 ηθάζιαημξ. Σμ πνςηεσκζηυ ηθάζια 600mM 

NaCl θαίκεηαζ κα πνμηαθεί ιζα ζπεηζηή ιείςζδ ζε ζπέζδ ιε ημκ πθδεοζιυ-ιάνηονα, 

πμο υιςξ δε θαίκεηαζ κα είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή. 

 ημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί είκαζ ζοβηεκηνςιέκεξ μζ ιεηνήζεζξ p value ηαζ SD 

ηςκ ιεηνήζεςκ (απυ ηζξ μπμίεξ έπμοκ πνμηφρεζ μζ εζηυκεξ 3.3.1-3.3.4), ηαζ ιπμνμφιε 

κα παναηδνήζμοιε υηζ ζημοξ πθδεοζιμφξ CD25-CD4+ ηαζ CD25-CD4- ημ p value 

είκαζ ανηεηά παιδθυ εκχ ζημοξ πθδεοζιμφξ CD25+CD4+ ηαζ CD25+CD4- θαίκεηαζ 

κα αολάκεηαζ αθθά κα παναιέκεζ ζε απμδεηηά επίπεδα χζηε κα ιδ εεςνμφκηαζ ηοπαία 

βεβμκυηα. Δλαίνεζδ ζηα παναπάκς απμηεθεί δ επίδναζδ ημο πνςηεσκζημφ ηθάζιαημξ 

600mM NaCl ζημκ πθδεοζιυ CD25+CD4- υπμο ημ p value είκαζ ανηεηά ορδθυ ηαζ 

ιπμνεί κα εεςνδεεί ηοπαίμ βεβμκυξ.   
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 p value SD 

CD25-4+   

W1 <0,001 113 

600 0,093 3.738 

CD25-4-   

W1 0,0001 488 

600 0,0063 1.271 

CD25+4+   

W1 0,045 21,6 

600 0,04 7,21 

CD25+4-   

W1 0,024 33 

600 0,32 4,16 
Πίλαθαο 3.3.1: Πανμοζίαζδ ημο p value ηςκ ιεηνήζεςκ ηδξ ναδζεκενβήξ εοιζδίκδξ ζε ζπέζδ ιε ημκ πθδεοζιυ 

Control, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδξ ηοπζηήξ απυηθζζδξ ηςκ ιεηνήζεςκ αοηχκ. Η ζηαηζζηζηή ακάθοζδ έβζκε ιε ημ 

student‟s t-test.   
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3.4 Έιεγρνο παξαγωγήο θπηνθηλώλ από ζπιελνθύηηαξα  

 

 Γζα κα επζαεααζςεμφκ ηα πεζνάιαηα ημο πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ 

ζπθεκμηοηηάνςκ έβζκε έθεβπμξ ηδξ παναβςβήξ ηςκ ηοημηζκχκ IL-2, IL-10 ηαζ TNFα 

βζα ημ ζφκμθμ ηςκ ηοηηάνςκ αθθά ηαζ βζα ηάεε ηοηηανζηυ οπμ-πθδεοζιυ λεπςνζζηά 

(CD25+CD4-, CD25+CD4+, CD25-CD4- ηαζ CD25-CD4+).    

 
Δηθόλα 3.4.1: Απεζηυκζζδ ηδξ επίδναζδξ πμο πνμηαθεί ημ πνςηεσκζηυ ηθάζια W1 ζηα ζπθεκμηφηηανα ιουξ. Οζ 

ηζιέξ εηθνάγμκηαζ ςξ ιέζδ ηζιή ± ηοπζηυ ζθάθια.  

 
 Η εζηυκα 3.4.1 πανμοζζάγεζ ηδ ιείςζδ ζηδκ παναβςβή ηδξ IL-2 ζηα 

ζπθεκμηφηηανα πμο έπμοκ δεπηεί ημ πνςηεσκζηυ ηθάζια W1 ζε ζπέζδ ιε ημκ Control 

πθδεοζιυ, εκχ δζαηνίκεηαζ ιζα αφλδζδ ζηδκ παναβςβή ηςκ IL-10 ηαζ TNFα.  
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Δηθόλα 3.4.2: Απεζηυκζζδ ηδξ επίδναζδξ πμο πνμηαθεί ημ πνςηεσκζηυ ηθάζια 600mM NaCl ζηα ζπθεκμηφηηανα 

ιουξ. Οζ ηζιέξ εηθνάγμκηαζ ςξ ιέζδ ηζιή ± ηοπζηυ ζθάθια. 

 

 

 Απυ ηδκ παναπάκς εζηυκα ζοιπεναίκμοιε υηζ δ πνμζεήηδ ημο πνςηεσκζημφ 

ηθάζιαημξ 600mM NaCl ζηα ζπθεκμηφηηανα πνμηαθεί ζπεηζηή αφλδζδ ζηδκ 

παναβςβή ηδξ IL-2, πμο υιςξ δε ιπμνεί κα εεςνδεεί ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή. 

Ακηζεέηςξ, δ αφλδζδ ηδξ IL-10 είκαζ ζαθήξ, εκχ μ TNFα θαίκεηαζ κα ιεζχκεηαζ.  

 

 

 p SD 

W1   

IL-2 0,023 0,003 

IL-10 <0,001 0,0087 

TNFα <0,001 0,00058 

   

600mM NaCl   

IL-2 0,054 0,002 

IL-10 0,0065 0,027 

TNFα 0,013 0,009 
Πίλαθαο 3.4.1: Πανμοζίαζδ ημο p value ηςκ ιεηνήζεςκ ηδξ παναβςβήξ ηοημηζκχκ (IL-2, IL-10, TNFα) απυ 

ηφηηανα πμο έπμοκ δεπηεί πνμζεήηδ πνςηεσκχκ (W1, 600mM NaCl) ζε ζπέζδ ιε ημκ πθδεοζιυ Control, ηαεχξ 

επίζδξ ηαζ ηδξ ηοπζηήξ απυηθζζδξ ηςκ ιεηνήζεςκ αοηχκ. Η ζηαηζζηζηή ακάθοζδ έβζκε ιε ημ student‟s t-test.    
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 ημκ παναπάκς πίκαηα είκαζ ζοβηεκηνςιέκεξ μζ ιεηνήζεζξ p value ηαζ SD ηςκ 

ιεηνήζεςκ (απυ ηζξ μπμίεξ έπμοκ πνμηφρεζ μζ εζηυκεξ 3.4.1 ηαζ 3.4.2), ηαζ ιπμνμφιε κα 

παναηδνήζμοιε υηζ ημ p value ηςκ ηζιχκ ηςκ ηοημηζκχκ πμο ιεθεηήεδηακ είκαζ 

ανηεηά παιδθυ ηαζ επμιέκςξ ζηαηζζηζηά απμδεηηυ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

3.5 Έιεγρνο παξαγωγήο θπηνθηλώλ από απνκνλωκέλνπο πιεζπζκνύο Σ    

ιεκθνθπηηάξωλ 

 

 Η παναβςβή ηςκ ίδζςκ ηοημηζκχκ εθέβπεδηε ηαζ βζα ημοξ απμιμκςιέκμοξ 

πθδεοζιμφξ (CD25+CD4-, CD25+CD4+, CD25-CD4-, CD25-CD4+), ιεηά απυ ηδκ 

επίδναζδ ηςκ πνςηεσκζηχκ ηθαζιάηςκ W1 ηαζ 600mM NaCl.    

 

 
Δηθόλα 3.5.1: Απεζηυκζζδ ηδξ επίδναζδξ πμο πνμηαθεί ημ πνςηεσκζηυ ηθάζια W1 ζημκ οπμ-πθδεοζιυ CD25+CD4- 

Σ ηοηηάνςκ.  Οζ ηζιέξ εηθνάγμκηαζ ςξ ιέζδ ηζιή ± ηοπζηυ ζθάθια. 
 

 

 Η εζηυκα 3.5.1 πανμοζζάγεζ ηδ ιείςζδ ζηδκ παναβςβή ηδξ IL-2 ζηα ηφηηανα 

ημο οπμ-πθδεοζιμφ CD25+CD4- πμο έπμοκ δεπηεί ημ πνςηεσκζηυ ηθάζια W1 ζε 

ζπέζδ ιε ημκ Control πθδεοζιυ, εκχ δζαηνίκεηαζ αφλδζδ ζηδκ παναβςβή ηςκ IL-10 

ηαζ ζπεηζηή αφλδζδ ημο TNFα, πμο υιςξ δε ιπμνεί κα εεςνδεεί ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή.  
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Δηθόλα 3.5.2: Απεζηυκζζδ ηδξ επίδναζδξ πμο πνμηαθεί ημ πνςηεσκζηυ ηθάζια 600mM NaCl ζημκ οπμ-πθδεοζιυ 

CD25+CD4- Σ ηοηηάνςκ.  Οζ ηζιέξ εηθνάγμκηαζ ςξ ιέζδ ηζιή ± ηοπζηυ ζθάθια. 
 

 

 Η εζηυκα 3.5.2 πανμοζζάγεζ ηδ ιείςζδ ζηδκ παναβςβή ηδξ IL-2 ηαζ ηδξ IL-10 

ζηα ηφηηανα ημο οπμ-πθδεοζιμφ CD25+CD4- πμο έπμοκ δεπηεί ημ πνςηεσκζηυ ηθάζια 

600mM NaCl ζε ζπέζδ ιε ημκ Control πθδεοζιυ, εκχ δζαηνίκεηαζ ιζα ζπεηζηή αφλδζδ 

ζηδκ παναβςβή ημο TNFα. Λυβς, υιςξ, ημο ορδθμφ p value δ αφλδζδ αοηή δεκ είκαζ 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή.    

 

 

CD25+CD4- p SD 

W1   

IL-2 0,001 0,0012 

IL-10 0,003 0,001 

TNFα 0,55 0,012 

   

600mM NaCl   

IL-2 0,0032 0,013 

IL-10 <0,0001 0,0035 

TNFα 0,1 0,053 
Πίλαθαο 3.5.1: Πανμοζίαζδ ημο p value ηςκ ιεηνήζεςκ ηδξ παναβςβήξ ηοημηζκχκ (IL-2, IL-10, TNFα) απυ 

ηφηηανα CD25+CD4- πμο έπμοκ δεπηεί πνμζεήηδ πνςηεσκχκ (W1, 600mM NaCl) ζε ζπέζδ ιε ημκ πθδεοζιυ 

Control, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδξ ηοπζηήξ απυηθζζδξ ηςκ ιεηνήζεςκ αοηχκ. Η ζηαηζζηζηή ακάθοζδ έβζκε ιε ημ 

student‟s t-test.    
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 ημκ παναπάκς πίκαηα είκαζ ζοβηεκηνςιέκεξ μζ ιεηνήζεζξ p value ηαζ SD ηςκ 

ιεηνήζεςκ (απυ ηζξ μπμίεξ έπμοκ πνμηφρεζ μζ εζηυκεξ 3.5.1 ηαζ 3.5.2), ηαζ ιπμνμφιε κα 

παναηδνήζμοιε υηζ ημ p value ηςκ ηζιχκ ηςκ ηοημηζκχκ πμο ιεθεηήεδηακ είκαζ 

ανηεηά παιδθυ ηαζ επμιέκςξ ζηαηζζηζηά απμδεηηυ χζηε κα ιδ ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ 

ηοπαία βεβμκυηα. Δλαίνεζδ απμηεθμφκ μζ ιεηνήζεζξ πμο αθμνμφκ ημκ TNFα, μζ μπμίεξ 

θαίκεηαζ κα είκαζ ιεβαθφηενεξ απυ 0,05, επμιέκςξ δε ιπμνμφιε κα απμηθείζμοιε ηδ 

ιδδεκζηή οπυεεζδ.  

 

 
Δηθόλα 3.5.3: Απεζηυκζζδ ηδξ επίδναζδξ πμο πνμηαθεί ημ πνςηεσκζηυ ηθάζια W1l ζημκ οπμ-πθδεοζιυ 

CD25+CD4+ Σ ηοηηάνςκ. Οζ ηζιέξ εηθνάγμκηαζ ςξ ιέζδ ηζιή ± ηοπζηυ ζθάθια. 
 

 φιθςκα ιε ημ παναπάκς δζάβναιια ημ πνςηεσκζηυ ηθάζια W1 θαίκεηαζ κα 

πνμηαθεί ζπεηζηή αφλδζδ ηδξ IL-2 ζε ζφβηνζζδ ιε ημκ πθδεοζιυ control, εκχ δ 

επίδναζή ημο πάκς ζηδκ IL-10 ηαζ ημκ TNFα θαίκεηαζ κα πνμηαθεί ιείςζδ ηςκ 

επζπέδςκ ημοξ.  
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Δηθόλα 3.5.4: Απεζηυκζζδ ηδξ επίδναζδξ πμο πνμηαθεί ημ πνςηεσκζηυ ηθάζια 600mM NaCl ζημκ οπμ-πθδεοζιυ 

CD25+CD4+ Σ ηοηηάνςκ. Οζ ηζιέξ εηθνάγμκηαζ ςξ ιέζδ ηζιή ± ηοπζηυ ζθάθια. 
 

 

 Οζ πνςηεΐκεξ πμο πενζέπμκηαζ ζημ ηθάζια 600mM NaCl θαίκεηαζ κα 

επδνεάγμοκ ημκ ηοηηανζηυ οπμ-πθδεοζιυ CD25+CD4+ πνμηαθχκηαξ αφλδζδ ζηδκ 

παναβςβή ηςκ ηοημηζκχκ IL-2 ηαζ IL-10 εκχ μ TNFα θαίκεηαζ κα επδνεάγεηαζ 

ανκδηζηά. ημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί (Πίκαηαξ 3.5.2) ακαβνάθμκηαζ ημ p value ηαζ ημ 

SD ηςκ ιεηνήζεςκ. Παναηδνμφιε υηζ δ πζεακυηδηα μιμζυηδηαξ ηςκ ιεηνήζεςκ 

ακάιεζα ζημκ οπμ-πθδεοζιυ CD25+CD4+ ηαζ ημκ ιάνηονα είκαζ εθάπζζηεξ.  
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CD25+CD4+ p SD 

W1   

IL-2 0,0077 0,01 

IL-10 <0,0001 0,0025 

TNFα 0,0005 0,002 

   

600mM NaCl   

IL-2 0,0023 0,017 

IL-10 0,0001 0,016 

TNFα <0,0001 0,0025 
Πίλαθαο 3.5.2: Πανμοζίαζδ ημο p value ηςκ ιεηνήζεςκ ηδξ παναβςβήξ ηοημηζκχκ (IL-2, IL-10, TNFα) απυ 

ηφηηανα CD25+CD4+ πμο έπμοκ δεπηεί πνμζεήηδ πνςηεσκχκ (W1, 600mM NaCl) ζε ζπέζδ ιε ημκ πθδεοζιυ 

Control, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδξ ηοπζηήξ απυηθζζδξ ηςκ ιεηνήζεςκ αοηχκ. Η ζηαηζζηζηή ακάθοζδ έβζκε ιε ημ 

student‟s t-test.     

 

 

 
Δηθόλα 3.5.5: Απεζηυκζζδ ηδξ επίδναζδξ πμο πνμηαθεί ημ πνςηεσκζηυ ηθάζια W1 ζημκ οπμ-πθδεοζιυ CD25-CD4- 

Σ ηοηηάνςκ. Οζ ηζιέξ εηθνάγμκηαζ ςξ ιέζδ ηζιή ± ηοπζηυ ζθάθια. 
 

 

 Σμ ηθάζια W1 θαίκεηαζ κα πνμηαθεί ζπεηζηή ιείςζδ ζηδκ παναβςβή IL-2 ζηα 

CD25-CD4- ηφηηανα, αθθά δεδμιέκμο ημο p value, δε ιπμνεί κα εεςνδεεί ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή. Η IL-10 πανμοζζάγεζ αφλδζδ ζηδκ παναβςβή ηδξ εκχ μ TNFα ιείςζδ.  
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Δηθόλα 3.5.6: Απεζηυκζζδ ηδξ επίδναζδξ πμο πνμηαθεί ημ πνςηεσκζηυ ηθάζια 600mM NaCl ζημκ οπμ-πθδεοζιυ 

CD25-CD4- Σ ηοηηάνςκ.  Οζ ηζιέξ εηθνάγμκηαζ ςξ ιέζδ ηζιή ± ηοπζηυ ζθάθια. 
 

 

 Οζ πνςηεΐκεξ ημο ηθάζιαημξ 600mM NaCl θαίκεηαζ κα πνμηαθμφκ ιείςζδ 

ζηδκ παναβςβή ηδξ IL-2. Η αφλδζδ πμο δζαηνίκεηαζ ζηδκ IL-10 δεκ είκαζ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή. Ακηζεέηςξ, παναηδνμφιε ιζα ζαθή αφλδζδ ζηδκ παναβςβή ημο TNFα.   

 

 

CD25-CD4- p SD 

W1   

IL-2 0,056 0,042 

IL-10 0,0075 0,063 

TNFα 0,035 0,001 

   

600mM NaCl   

IL-2 0,0012 0,00252 

IL-10 0,076 0,032 

TNFα <0,0001 0,0061 
Πίλαθαο 3.5.3: Πανμοζίαζδ ημο p value ηςκ ιεηνήζεςκ ηδξ παναβςβήξ ηοημηζκχκ (IL-2, IL-10, TNFα) απυ 

ηφηηανα CD25-CD4- πμο έπμοκ δεπηεί πνμζεήηδ πνςηεσκχκ (W1, 600mM NaCl) ζε ζπέζδ ιε ημκ πθδεοζιυ 

Control, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδξ ηοπζηήξ απυηθζζδξ ηςκ ιεηνήζεςκ αοηχκ. Η ζηαηζζηζηή ακάθοζδ έβζκε ιε ημ 

student‟s t-test.     
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 Ο πίκαηαξ πανμοζζάγεζ ημ p value ηαζ ημ SD ηςκ ιεηνήζεςκ. Οζ ιεηνήζεζξ ηδξ 

IL-2, ιεηά απυ ηδκ επίδναζδ ημο ηθάζιαημξ W1 ηαζ ηδξ IL-10, ιεηά απυ ηδκ επίδναζδ 

ημο ηθάζιαημξ 600mM NaCl, δε ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ, 

ζοβηνζκυιεκεξ ιε ηζξ ηζιέξ ημο Control.  

 

 
Δηθόλα 3.5.7: Απεζηυκζζδ ηδξ επίδναζδξ πμο πνμηαθεί ημ πνςηεσκζηυ ηθάζια W1 ζημκ οπμ-πθδεοζιυ CD25-CD4+ 

Σ ηοηηάνςκ. Οζ ηζιέξ εηθνάγμκηαζ ςξ ιέζδ ηζιή ± ηοπζηυ ζθάθια. 
 

 ηδκ εζηυκα 3.4.7 πανμοζζάγεηαζ δ αφλδζδ πμο παναηδνείηαζ ζηα επίπεδα ημο 

TNFα πμο πανάβεηαζ απυ ηα CD25-CD4+ ηφηηανα, ιεηά απυ ηδκ αθθδθεπίδναζδ 

αοηχκ ιε ηζξ πνςηεΐκεξ ημο ηθάζιαημξ W1. Η αφλδζδ πμο παναηδνείηαζ ζηδκ 

παναβςβή ηδξ IL-2 ηαζ ηδξ IL-10 δε θαίκεηαζ κα είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή (αθ 

πίκαηα 3.5.4).   
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Δηθόλα 3.5.8: Απεζηυκζζδ ηδξ επίδναζδξ πμο πνμηαθεί ημ πνςηεσκζηυ ηθάζια 600mM NaCl ζημκ οπμ-πθδεοζιυ 

CD25-CD4+ Σ ηοηηάνςκ. Οζ ηζιέξ εηθνάγμκηαζ ςξ ιέζδ ηζιή ± ηοπζηυ ζθάθια. 
 

 Η αθθδθεπίδναζδ ηςκ πνςηεσκχκ ημο ηθάζιαημξ 600mM NaCl ιε ημκ 

ηοηηανζηυ οπμ-πθδεοζιυ CD25-CD4+ θαίκεηαζ κα έπεζ ζακ απμηέθεζια ιζα ζπεηζηή 

ιείςζδ ζηα επίπεδα ηςκ ηοημηζκχκ IL-2 ηαζ IL-10, πμο υιςξ δεκ είκαζ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή. Δπίζδξ ζηαηζζηζηά ιδ ζδιακηζηή είκαζ ηαζ δ αφλδζδ πμο θαίκεηαζ κα 

παναηδνείηαζ ζηα επίπεδα ημο TNFα.   

 

CD25-CD4+ p SD 

W1   

IL-2 0,096 0,001 

IL-10 0,052 0,0096 

TNFα 0,038 0,003 

   

600mM NaCl   

IL-2 0,16 0,001 

IL-10 0,17 0,00058 

TNFα 0,098 0,037 
Πίλαθαο 3.5.4: Πανμοζίαζδ ημο p value ηςκ ιεηνήζεςκ ηδξ παναβςβήξ ηοημηζκχκ (IL-2, IL-10, TNFα) απυ 

ηφηηανα CD25-CD4- πμο έπμοκ δεπηεί πνμζεήηδ πνςηεσκχκ (W1, 600mM NaCl) ζε ζπέζδ ιε ημκ πθδεοζιυ 

Control, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδξ ηοπζηήξ απυηθζζδξ ηςκ ιεηνήζεςκ αοηχκ. Η ζηαηζζηζηή ακάθοζδ έβζκε ιε ημ 

student‟s t-test.     
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3.6 Δπίδξαζε ηωλ πξωηεϊληθώλ θιαζκάηωλ ζηα καθξνθάγα 

 

  Σέθμξ, ιεθεηήεδηε ηαζ δ αθθδθεπίδναζδ ηςκ πνςηεσκχκ πμο πενζέπμκηαζ ζηα 

ηθάζιαηα W1 ηαζ 600mM NaCl ιε ηα ιαηνμθάβα. Δπμιέκςξ εθέβπεδηε δ 

επαβςβή/ηαηαζημθή ημο πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ ηοηηάνςκ αοηχκ, ιεηνχκηαξ ηδκ 

εκζςιάηςζδ ναδζεκενβμφξ εοιζδίκδξ ηαζ δ παναβςβή ηοημηζκχκ, ιεηνχκηαξ ηα 

επίπεδα ηςκ IL-2, IL-10 ηαζ TNFα.  

  

Δηθόλα 3.6.1: Απεζηυκζζδ ηδξ επίδναζδξ πμο πνμηαθμφκ ηα πνςηεσκζηά ηθάζια W1 ηαζ 600mM NaCl ζημκ 

πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ ιαηνμθάβςκ. Οζ ηζιέξ εηθνάγμκηαζ ςξ ιέζδ ηζιή ± ηοπζηυ ζθάθια. 
 

 

 Καζ ηα δφμ πνςηεσκζηά ηθάζιαηα θαίκεηαζ κα πνμηαθμφκ ιείςζδ ημο 

πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ ιαηνμθάβςκ (ιείςζδ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή υπςξ θαίκεηαζ ηαζ 

απυ ημκ πίκαηα 3.6.1). Η ιείςζδ πμο πνμηαθείηαζ απυ ημ ηθάζια W1 θαίκεηαζ ανηεηά 

ζδιακηζηή.   

 

 

 

 

 

 



 56 

Μαθξνθάγα p SD 

W1 <0,0001 212 

600mM NaCl 0,033 851 
Πίλαθαο 3.6.1: Πανμοζίαζδ ημο p value ηςκ ιεηνήζεςκ ηδξ ναδζεκενβήξ εοιζδίκδξ ζε ζπέζδ ιε ημκ πθδεοζιυ 

Control, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδξ ηοπζηήξ απυηθζζδξ ηςκ ιεηνήζεςκ αοηχκ. Η ζηαηζζηζηή ακάθοζδ έβζκε ιε ημ 

student‟s t-test.   

 

 
Δηθόλα 3.6.2: Απεζηυκζζδ ηδξ επίδναζδξ πμο πνμηαθεί ημ πνςηεσκζηυ ηθάζια W1 ζηα ιαηνμθάβα ηφηηανα. Οζ 

ηζιέξ εηθνάγμκηαζ ςξ ιέζδ ηζιή ± ηοπζηυ ζθάθια. 
 

 

 Η αφλδζδ πμο παναηδνείηαζ ζηα επίπεδα υθςκ ηςκ ηοημηζκχκ δε θαίκεηαζ κα 

είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή υπςξ πενζβνάθεηαζ ζημκ πίκαηα 3.6.2.  
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Δηθόλα 3.6.2: Απεζηυκζζδ ηδξ επίδναζδξ πμο πνμηαθεί ημ πνςηεσκζηυ ηθάζια 600mM NaCl ζηα ιαηνμθάβα 

ηφηηανα. Οζ ηζιέξ εηθνάγμκηαζ ςξ ιέζδ ηζιή ± ηοπζηυ ζθάθια. 
 

 

 Σα επίπεδα ηδξ IL-2 θαίκεηαζ κα αολάκμκηαζ ζε ζπέζδ ιε ημ Control αθθά αοηή 

δ αφλδζδ δεκ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή. Η IL-10 ηαζ μ TNFα πανμοζζάγμοκ ιείςζδ. 

Η ιείςζδ αοηή δεκ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή (αθ πίκαηα 3.6.2).  

 

 

Μαθξνθάγα p SD 

W1   

IL-2 0,65 36,5 

IL-10 0,45 41,9 

TNFα 0,14 59,0 

   

600mM NaCl   

IL-2 0,72 34,7 

IL-10 0,78 25,4 

TNFα 0,65 22,8 
Πίλαθαο 3.6.2: Πανμοζίαζδ ημο p value ηςκ ιεηνήζεςκ ηδξ παναβςβήξ ηοημηζκχκ (IL-2, IL-10, TNFα) απυ 

ιαηνμθάβα ηφηηανα πμο έπμοκ δεπηεί πνμζεήηδ πνςηεσκχκ (W1, 600mM NaCl) ζε ζπέζδ ιε ημκ πθδεοζιυ 

Control, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδξ ηοπζηήξ απυηθζζδξ ηςκ ιεηνήζεςκ αοηχκ. Η ζηαηζζηζηή ακάθοζδ έβζκε ιε ημ 

student‟s t-test.     
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4. ΤΕΖΣΖΖ 
 

 

4.1 Δπίδξαζε ηωλ πξωηεϊληθώλ θιαζκάηωλ ζηα ζπιελνθύηηαξα  

 

 Ο ζπθήκαξ απμηεθεί έκα απυ ηα πζμ ζδιακηζηά δεοηενμβεκή θειθζηά υνβακα 

ημο μνβακζζιμφ ηαζ επμιέκςξ, δ δζενεφκδζδ ηδξ επίδναζδξ μοζζχκ πάκς ζηα 

ζπθεκμηφηηανα, (Σ ηαζ Β θειθμηφηηανα ηαζ ιαηνμθάβα) θαίκεηαζ κα έπεζ ζδζαίηενμ 

εκδζαθένμκ. 

 Σμ θοηζηυ οθζηυ ημ μπμίμ πνδζζιμπμζήεδηε ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ένεοκα (Phlomis 

lanata) απμηεθεί έκα απυ ηα εκδδιζηά θοηά ημο κδζζμφ ηδξ Κνήηδξ ηαζ δε θαίκεηαζ κα 

έπεζ ιεθεηδεεί εηηεκχξ. Μέπνζ ηχνα, έπμοκ ενεοκδεεί μζ ακηζμλεζδςηζηέξ ηαζ μζ 

ακηζιζηνμαζαηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ αζεένζςκ εθαίςκ ηαζ ηςκ εηποθζζιάηςκ ημο θοημφ (18, 

48), αθθά δεκ έπεζ ιεθεηδεεί δ πζεακή δνάζδ ηςκ πνςηεσκχκ ημο. ηδ δζεεκή 

αζαθζμβναθία παναηδνείηαζ έθθεζρδ ένεοκαξ πμο κα αθμνά ηδ δνάζδ ηςκ θοηζηχκ 

πνςηεσκχκ ζημκ μνβακζζιυ ηςκ εδθαζηζηχκ ηαζ ηαη‟ επέηηαζδ ζημ ακμζμπμζδηζηυ 

ζφζηδια αοηχκ. Γζ‟ αοηυ ζηδκ πανμφζα ενβαζία ιεθεηήεδηε δ επίδναζδ ηςκ 

πνςηεσκχκ ημο Phlomis lanata ζημ ακμζμπμζδηζηυ ζφζηδια ημο ιουξ. 

Σα πνςηεσκζηά ηθάζιαηα πμο επεθέπεδζακ ζε αοηή ηδ ιεθέηδ ήηακ, ημ W1 ηαζ 

ημ 600mM NaCl δζυηζ θάκδηε κα ηαηαζηέθθμοκ ηαζ κα επάβμοκ, ακηίζημζπα, ημκ 

πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ ζπθεκμηοηηάνςκ. Η εζηυκα ήηακ επακαθαιαακυιεκδ ηαζ 

ζηαεενή ηαζ δ ζηαηζζηζηή ακάθοζδ έδεζλε υηζ ηυζμ δ ηαηαζηαθηζηή δνάζδ ημο W1 υζμ 

ηαζ δ επαβςβζηή ζηακυηδηα πμθθαπθαζζαζιμφ ημο ηθάζιαημξ 600mM NaCl δεκ είκαζ 

ηοπαία βεβμκυηα.  

Η ιείςζδ ημο πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ ζπθεκμηοηηάνςκ, (Δζηυκα 3.2.2) πμο 

μθείθεηαζ ζηδ δνάζδ ηςκ πνςηεσκχκ ημο ηθάζιαημξ W1, επζαεααζχκεηαζ ηαζ απυ ηδκ 

παναβςβή ηςκ ηοημηζκχκ, υπμο θάκδηε υηζ ημ ηθάζια W1 ιεζχκεζ ηδκ παναβςβή ηδξ 

IL-2 εκχ αολάκεζ ηδκ παναβςβή IL-10 ηαζ TNFα (Δζηυκα 3.4.1). Η IL-2 είκαζ ιζα πνμ-

θθεβιμκχδδξ ζκηενθεοηίκδ πμο δζεβείνεζ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ Σ θειθμηοηηάνςκ 

ηαζ δ μπμία πανάβεηαζ ηονίςξ απυ ηα Σh θειθμηφηηανα (68). Δπμιέκςξ, εθυζμκ ημ 

ηθάζια W1 ηαηαζηέθθεζ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ ζπθεκμηοηηάνςκ είκαζ 

ακαιεκυιεκμ κα έπμοιε ιεζςιέκδ παναβςβή αοηήξ ηδξ ζκηενθεοηίκδξ. Δπζπθέμκ, αοηή 

δ παναηήνδζδ οπμδεζηκφεζ υηζ μ ηοηηανζηυξ πθδεοζιυξ πμο ηαηαζηέθθεηαζ απυ ηδκ 

επίδναζδ ημο ηθάζιαημξ W1 ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα ηςκ Σ θειθμηοηηάνςκ. Η 

παναβςβή ηδξ IL-10, δ μπμία είκαζ ιζα ακηζθθεβιμκχδδξ ζκηενθεοηίκδ (69) ηαζ 
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ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ηαηαζημθή ημο ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ, αολάκεηαζ πανμοζία 

ημο ηθάζιαημξ W1, απμηεθέζιαηα πμο ζοιθςκμφκ ιε ηδ ιείςζδ ημο 

πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ ζπθεκμηοηηάνςκ (εζηυκα 3.4.1)  

ε ακηίεεζδ ιε ημ W1, ημ πνςηεσκζηυ ηθάζια 600mM NaCl δζεβείνεζ ημκ 

πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ ζπθεκμηοηηάνςκ ηαζ αοηυ ζοκμδεφεηαζ, υπςξ ήηακ ακαιεκυιεκμ, 

ιε αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ IL-2 (εζηυκα 3.4.2). ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ, ηα επίπεδα ηδξ 

IL-10 ανέεδηακ κα αολάκμκηαζ. Πανυθμ πμο αοηυ δεκ ήηακ ακαιεκυιεκμ, ιπμνμφιε κα 

πμφιε υηζ δ αφλδζδ μθείθεηαζ ζηδκ αφλδζδ ημο πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ ηοηηάνςκ πμο 

πανάβμοκ ηδκ IL-10, ηα Th2 ηφηηανα.     

 

4.2 Δπίδξαζε ηωλ πξωηεϊληθώλ θιαζκάηωλ ζε απνκνλωκέλνπο πιεζπζκνύο T 

ιεκθνθπηηάξωλ 

 

Αθμφ ηα Σ θειθμηφηηανα δζαπςνίζηδηακ ζε ηέζζενζξ πθδεοζιμφξ (αθ Τθζηά 

ηαζ ιέεμδμζ), ιεθεηήεδηε δ επίδναζδ ηςκ ηθαζιάηςκ W1 ηαζ 600mM NaCl, ζε ηάεε 

έκακ απυ αοημφξ. Δπίδναζδ ημο W1 ηθάζιαημξ ζηα CD25+ ηφηηανα (CD25+CD4+ ηαζ 

CD25+CD4-), πμο απμηεθμφκ ηα νοειζζηζηά Σ ηφηηανα, θαίκεηαζ κα πνμηαθεί 

δζέβενζδ ημο πμθθαπθαζζαζιμφ ημοξ, εκχ ακηζεέηςξ, ζηα CD25- ηφηηανα (Th ηαζ 

Tcyt) θαίκεηαζ κα πνμηαθεί ιείςζδ ημο πμθθαπθαζζαζιμφ ημοξ. Σα T νοειζζηζηά 

θειθμηφηηανα ηαηαζηέθθμοκ ημκ ηοηηανζηυ πμθθαπθαζζαζιυ ζε πμθθά ζοζηήιαηα 

πμο έπμοκ ιεθεηδεεί, ιε ζηυπμ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ ακμζμθμβζηήξ μιμζυζηαζδξ ημο 

μνβακζζιμφ. Σα παναπάκς απμηεθέζιαηα επζαεααζχκμοκ ηδκ ηαηαζηαθηζηή δνάζδ ημο 

W1 ηθάζιαημξ, ηαεχξ παναηδνμφιε αφλδζδ ηςκ νοειζζηζηχκ ηοηηάνςκ (CD25+ 

ηφηηανα) ηα μπμία ζπεηίγμκηαζ ιε αολδιέκα επίπεδα IL-10 ηαζ επμιέκςξ 

ακμζμηαηαζημθή. Δπζπθέμκ, ηα Th ηφηηανα ιεζχκμκηαζ, βεβμκυξ πμο ζοκάδεζ ιε ηδ 

ιεζςιέκδ παναβςβή IL-2.  

Σμ πνςηεσκζηυ ηθάζια 600mM NaCl ακαιέκεηαζ κα πνμηαθεί ιείςζδ ζημκ 

πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ νοειζζηζηχκ ηοηηάνςκ (CD25+) ηαεχξ αοηά ζπεηίγμκηαζ ιε 

ακμζμηαηαζημθή. Πναβιαηζηά παναηδνείηαζ ιείςζδ ηςκ πθδεοζιχκ CD25+CD4+ ηαζ 

CD25+CD4-. Δκχ εα ακαιέκαιε αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ ηςκ CD25- ηοηηάνςκ ηάηζ 

ηέημζμ δε θαίκεηαζ κα ζοιααίκεζ βεβμκυξ πμο οπμδεζηκφεζ υηζ ηα CD25- ηφηηανα δεκ 

απμηεθμφκ ζηυπμ ημο ηθάζιαημξ 600mM NaCl. Πζεακχξ δ δζέβενζδ ημο 

πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ ζπθεκμηοηηάνςκ πμο παναηδνήεδηε ανπζηά (Δζηυκα 3.2.2) κα 

μθείθεηαζ ζηδ ιείςζδ ηςκ ηαηαζηαθηζηχκ/νοειζζηζηχκ Σ ηοηηάνςκ, ή αηυιδ ζε 

ηοηηανζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ πμο δεκ ήηακ πθέμκ εθζηηέξ ιεηά ημκ ηοηηανζηυ 
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δζαπςνζζιυ.  Οζ αθθδθεπζδνάζεζξ αοηέξ πζεακυκ κα αθμνμφκ, εηηυξ απυ ηα Σ 

θειθμηφηηανα, ηαζ ηα ιαηνμθάβα (68, 70, 71). Οζ ιδπακζζιμί βζα ηδ ιεηαηνμπή ηςκ Σ 

θειθμηοηηάνςκ ζε δζαθμνμπμζδιέκα ηφηηανα είκαζ ανηεηά πενίπθμημζ ηαζ 

ζοιπενζθαιαάκμοκ αθθδθεπζδνάζεζξ ακάιεζα ζε δζαθμνεηζημφξ ηοηηανζημφξ ηφπμοξ, 

πενζθαιαάκμκηαξ ηδ ζοιιεημπή δζαθοηχκ ακαπηολζαηχκ παναβυκηςκ (68).   

 

4.3 Παξαγωγή θπηνθηλώλ από απνκνλωκέλνπο πιεζπζκνύο Σ ιεκθνθπηηάξωλ 

 

4.3.1 Δπίδξαζε πξωηεϊληθνύ θιάζκαηνο W1 

 

 Κάεε πθδεοζιυξ Σ θειθμηοηηάνςκ δζενεοκήεδηε βζα ηδκ παναβςβή 

ηοημηζκχκ. Σα CD25+CD4- είκαζ νοειζζηζηά ηφηηανα ηα μπμία θαίκεηαζ κα 

αολάκμκηαζ ιεηά ηδκ επίδναζδ ηςκ πνςηεσκχκ ημο W1. Σα νοειζζηζηά ηφηηανα 

ζοκδέμκηαζ ιε αολδιέκα επίπεδα IL-10 ηαζ ιεζςιέκα επίπεδα IL-2 (αθ παναπάκς), 

βεβμκυξ πμο επζαεααζχκεηαζ απυ ηα απμηεθέζιαηα πμο πανμοζζάγμκηαζ (εζηυκα 3.5.1). 

Η επίδναζδ ημο W1 δεκ πνμηαθεί ζηαηζζηζηά ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ζηδκ παναβςβή ημο 

TNFα. 

 ηα νοειζζηζηά CD25+CD4+ δ IL-2 πανμοζζάγεηαζ κα αολάκεηαζ (Δζηυκα 

3.5.3). Έπεζ πνμηαεεί υηζ βζα ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ CD25+CD4+ ηοηηάνςκ είκαζ 

απαναίηδηδ δ IL-2. Δπμιέκςξ, δ αολδιέκδ IL-2 ιπμνεί κα δζηαζμθμβείηαζ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηα αολδιέκα επίπεδα ηςκ νοειζζηζηχκ αοηχκ ηοηηάνςκ (72). 

Σαοηυπνμκα, υιςξ, πανμοζζάγμκηαζ ιεζςιέκα επίπεδα TNFα. Ο TNFα είκαζ ιζα πνμ-

θθεβιμκχδδξ ηοημηίκδ υπςξ ηαζ δ IL-2. οκεπχξ, δ αολδιέκδ IL-2 ιπμνεί κα 

ακηζζηαειίγεηαζ απυ ηα ιεζςιέκα επίπεδα ημο TNFα. Δπίζδξ, ηα CD25+CD4+ ηφηηανα 

δείπκμοκ κα πμθθαπθαζζάγμκηαζ πανμοζία ημο W1 ηθάζιαημξ, ηαζ επμιέκςξ αοηή δ 

αφλδζδ επζηάζζεζ ηδκ πανμοζία IL-2. Η IL-10 δεκ πανμοζζάγεζ αφλδζδ πανυθμ πμο 

ιζθάιε βζα νοειζζηζηά ηφηηανα. Αοηυ ιπμνεί κα μθείθεηαζ ζημ υηζ δ αφλδζδ ημο 

πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ CD25+CD4+ ηοηηάνςκ, ιεηά απυ ηδ δνάζδ ημο πνςηεσκζημφ 

ηθάζιαημξ W1, θαίκεηαζ κα είκαζ ζηα υνζα ημο ζηαηζζηζηχξ απμδεηημφ. Δπμιέκςξ, 

πζεακχξ ηα ηφηηανα κα ιδκ έπμοκ αολδεεί ανηεηά χζηε κα παναπεεί ανηεηή IL-10.  

 Σα CD25-CD4- είκαζ ηα Σ ηοηηανμημλζηά ηφηηανα, ηαζ μζ πνςηεΐκεξ ημο 

ηθάζιαημξ W1 θαίκεηαζ κα ιεζχκμοκ ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ημοξ, (εζηυκα 3.3.3). 

Παναηδνμφιε ιείςζδ ηςκ πνμ-θθεβιμκςδχκ ηοημηζκχκ (IL-2 ηαζ TNFα) εκχ δ IL-10 

αολάκεηαζ. Σα απμηεθέζιαηα ηςκ ηοημηζκχκ ζοκάδμοκ ιε ηδ ιείςζδ ημο 

πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ ηοηηάνςκ αοηχκ. Μείςζδ ημο πμθθαπθαζζαζιμφ ζδιαίκεζ 
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ιεζςιέκα επίπεδα πνμ-θθεβιμκςδχκ ηοημηζκχκ (IL-2, TNFα) ηαζ αολδιέκα επίπεδα 

ακηζ-θθεβιμκςδχκ ηοημηζκχκ (IL-10).  

 Σέθμξ, ηα CD25-CD4+ απμηεθμφκ ηα Th θειθμηφηηανα. Σα ηφηηανα αοηά είκαζ 

μζ παναβςβμί ηδξ IL-2 αθθά ηαζ ηδξ IL-10. Δπμιέκςξ, πανά ηδ ιείςζδ ζημκ 

πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ ηοηηάνςκ αοηχκ, ηα αολδιέκα επίπεδα ηςκ δφμ παναπάκς 

ηοημηζκχκ είκαζ ακαιεκυιεκα ηαζ απμδεηηά.  

 

4.3.2 Δπίδξαζε πξωηεϊληθνύ θιάζκαηνο 600mM NaCl 
  

 Σα ηφηηανα CD25+CD4- θαίκεηαζ κα πανμοζζάγμοκ ιείςζδ οπυ ηδκ επίδναζδ 

ημο 600mM NaCl πνςηεσκζημφ ηθάζιαημξ, βεβμκυξ πμο ιπμνεί κα ζηδνζπεεί ηαζ απυ 

ηα ιεζςιέκα επίπεδα IL-2 (Πίκαηαξ 3.5.2). Αοηή δ ιείςζδ, υιςξ, δεκ είκαζ ζηαηζζηζηά 

ζδιακηζηή (αθ Πίκαηα 3.3.1). Η IL-10 ακαιέκεηαζ αολδιέκδ ηάηζ πμο δεκ 

παναηδνμφιε αθθά, υπςξ ήδδ ακαθένεδηε, δ ιείςζδ ηςκ ηοηηάνςκ δεκ είκαζ 

ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή. οκεπχξ, δ ιεζςιέκδ IL-10 εα ιπμνμφζε κα δζηαζμθμβείηαζ.  

 Σα CD25+CD4+ ηφηηανα, πανμοζία ημο 600mM NaCl ηθάζιαημξ, 

πανμοζζάγμοκ ιζα ζδιακηζηή ιείςζδ. Αοηή δ ιείςζδ ζοκάδεζ ιε ηα αολδιέκα επίπεδα 

IL-10. Σαοηυπνμκα, υιςξ, παναηδνμφιε αφλδζδ ηδξ IL-2, δ μπμία υιςξ οπμθείπεηαζ 

ζε ζπέζδ ιε ηδκ IL-10. ηδκ ζζμννμπία Th1/Th2 οπενζζπφεζ δ IL-10 ιε απμηέθεζια κα 

ιεζχκεηαζ ηαζ μ πμθθαπθαζζαζιυξ ηςκ CD25+CD4+ ηοηηάνςκ.  

 Σα ηοηηανμημλζηά Σ ηφηηανα (CD25-CD4-) θαίκμκηαζ κα ιεζχκμκηαζ οπυ ηδ 

δνάζδ ηςκ πνςηεσκχκ ημο 600mM NaCl ηθάζιαημξ. Αοηή δ ιείςζδ οπμζηδνίγεηαζ ηαζ 

απυ ηα επίπεδα ηςκ ηοημηζκχκ. Η IL-10, πμο ζπεηίγεηαζ ιε πενζμνζζιυ ηδξ ηοηηανζηήξ 

ακάπηολδξ, πανμοζζάγεζ ιζα ζπεηζηή αφλδζδ, εκχ δ IL-2, πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηοηηανζηυ 

πμθθαπθαζζαζιυ, ιεζχκεηαζ.  

 Σέθμξ, ηα Σ ηφηηανα αμδεμί (CD25-CD4+) πανμοζζάγμοκ ιζα ζπεηζηή ιείςζδ 

ηδξ ακάπηολήξ ημοξ, πμο υιςξ δεκ είκαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηή. Όπςξ ακαθένεδηε 

παναπάκς, αοηά ηα ηφηηανα πζεακυ κα ιδκ απμηεθμφκ ζηυπμ ημο ηθάζιαημξ 600mM 

NaCl. Αοηή δ οπυεεζδ ιπμνεί κα δζηαζμθμβήζεζ ηαζ ηδ ζηαηζζηζηά ιδ ζδιακηζηή 

δζαθμνμπμίδζδ ζηα επίπεδα ηςκ ηοημηζκχκ (αθ Πίκαηαξ 3.5.4).  
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4.4 Δπίδξαζε ηωλ πξωηεϊληθώλ θιαζκάηωλ ζηα καθξνθάγα 

 

  Η ανπζηή επίδναζδ πμο είπε ημ πνςηεσκζηυ ηθάζια 600mM NaCl πάκς ζηα 

ζπθεκμηφηηανα, δδθαδή δ αφλδζδ ημο πμθθαπθαζζαζιμφ ημοξ, θαίκεηαζ κα 

ελαθακίγεηαζ υηακ ηα ηφηηανα δζαπςνίγμκηαζ. Η αφλδζδ αοηή πζεακχξ κα μθείθεηαζ 

ζηζξ αθθδθεπζδνάζεζξ ακάιεζα ζηα Σ θειθμηφηηανα ή αηυιδ ηαζ ακάιεζα ζηα Σ 

θειθμηφηηανα ηαζ ηα ιαηνμθάβα (68, 70, 71). Γζα κα απμηθείζμοιε ημ βεβμκυξ κα 

μθείθεηαζ απμηθεζζηζηά ζημκ αολδιέκμ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ ιαηνμθάβςκ, 

δζενεοκήεδηε δ επίδναζδ ηςκ ηθαζιάηςκ πάκς ζηα ιαηνμθάβα. Όπςξ θαίκεηαζ ζηδκ 

εζηυκα 3.6.1, ημ 600mM NaCl δε θαίκεηαζ κα πνμηαθεί αφλδζδ ηςκ ιαηνμθάβςκ. Γζα 

κα έπμοιε ιζα πζμ μθμηθδνςιέκδ εζηυκα ιεθεηήεδηε ηαζ δ παναβςβή ηςκ ηοημηζκχκ, 

δ παναβςβή ηςκ μπμίςκ δεκ επδνεάγεηαζ ζηαηζζηζηά ζδιακηζηά απυ ημ ηθάζια 

600mM NaCl (εζηυκεξ 3.6.2 ηαζ 3.6.3). Πανυθα αοηά υιςξ, ημ ζοιπέναζια πμο 

πνμηφπηεζ είκαζ υηζ δεκ μθείθεηαζ ζηα ιαηνμθάβα δ αφλδζδ ζημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ 

ζπθεκμηοηηάνςκ, πμο παναηδνείηαζ θυβς ηδξ επίδναζδξ ηςκ πνςηεσκχκ ημο 

ηθάζιαημξ 600mM NaCl, αθθά ιάθθμκ μθείθεηαζ ζηδκ αθθδθεπίδναζδ ηςκ 

ηοηηανζηχκ πθδεοζιχκ.  

 Όζμ αθμνά ημ ηθάζια W1, δ ηαηαζηαθηζηή ημο δνάζδ επζαεααζχκεηαζ βζα ιία 

αηυιδ θμνά, ηαεχξ ηα ιαηνμθάβα ιεζχκμκηαζ ζδιακηζηά ιεηά απυ ηδκ επίδναζή ημο.   

 

 

 οιπεναζιαηζηά, μζ πνςηεΐκεξ ημο ηθάζιαημξ W1 πανμοζζάγμοκ ζδιακηζηή 

ηαηαζηαθηζηή δνάζδ πάκς ζηα ηφηηανα ημο ζπθήκα ημο ιουξ, δ μπμία επζαεααζχκεηαζ 

ηαζ απυ ηδ ιεθέηδ ηςκ ηοημηζκχκ IL-2, IL-10. Αοηή δ ηαηαζηαθηζηή δνάζδ 

οπμζηδνίγεηαζ πενεηαίνς ηαζ απυ ημκ αολδιέκμ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ νοειζζηζηχκ 

ηοηηάνςκ αθθά ηαζ απυ ηδ ιείςζδ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ CD25- ηοηηάνςκ.  

 Ακηζεέηςξ, ημ πνςηεσκζηυ ηθάζια 600mM NaCl εκχ θαίκεηαζ κα πνμηαθεί 

επαβςβή ημο πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ ζπθεκμηοηηάνςκ, αοηή δ επαβςβή πάκεηαζ υηακ ηα 

ηφηηανα δζαπςνζζημφκ. ε ηακέκακ απυ ημοξ ηέζζενζξ πθδεοζιμφξ πμο πνμέηορακ δεκ 

ειθακίγεηαζ αοηή δ δζέβενζδ ημο ακμζμπμζδηζημφ ζοζηήιαημξ, βεβμκυξ πμο δε 

ζοιααίκεζ μφηε ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ ιαηνμθάβςκ. Σα δεδμιέκα απυ ηδκ παναβςβή 

ηςκ ηοημηζκχκ επζαεααζχκμοκ πενζζζυηενμ ηδ ιείςζδ ηδξ ακάπηολδξ ηςκ ηοηηανζηχκ 

πθδεοζιχκ (CD25+CD4-, CD25+CD4+, CD25-CD4-, CD25-CD4+), πμο θαίκεηαζ 

ζηζξ εζηυκεξ 3.3.1-3.3.4, πανά ηδκ ανπζηή δζέβενζδ πμο ειθακίγεηαζ ζηδκ εζηυκα 3.3.2. 
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Δπμιέκςξ, δ αφλδζδ αοηή ημο πμθθαπθαζζαζιμφ πμο πανμοζζάγεηαζ ςξ απυηνζζδ ζηζξ 

πνςηεΐκεξ ημο ηθάζιαημξ 600mM NaCl, μθείθεηαζ ζηδκ ηαηαζημθή ηςκ νοειζζηζηχκ 

Σ ηςκ ηοηηανζηχκ πθδεοζιχκ πμο οπάνπμοκ ζημκ ζπθήκα.  

 Αλζυθμβδ ένεοκα βζα ημ ιέθθμκ εα απμηεθμφζε δ πενεηαίνς ιεθέηδ ημο 

ηθάζιαημξ W1 ηαζ ηςκ πνςηεσκχκ πμο ημ απμηεθμφκ. Θα ήηακ εκδζαθένμκ κα 

ιεθεηδεμφκ πενζζζυηενεξ ηοημηίκεξ ηαζ κα ζπδιαηζζηεί ιζα πζμ μθμηθδνςιέκδ εζηυκα 

βζα ηδκ ηαηαζηαθηζηή δνάζδ ημο ηθάζιαημξ αοημφ. Απχηενμξ ζηυπμξ εα ήηακ δ 

εφνεζδ ηδξ ή ηςκ πνςηεσκχκ πμο πνμηαθμφκ αοηήκ ηδκ ηαηαζημθή, δ απμιυκςζδ, μ 

παναηηδνζζιυξ ηαζ δ δζελμδζηή ιεθέηδ ημοξ. Θα ιπμνμφζαιε κα μδδβδεμφιε ζηδκ 

ακαηάθορδ πνςηεσκχκ πμο εα πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ακμζμηαηαζημθή ηαζ μζ μπμίεξ εα 

πνμένπμκηαζ απυ ηαεανά θοηζηέξ πδβέξ, υπςξ ημ Phlomis lanata. Μζα ηέημζα 

ακαηάθορδ εα ήηακ πνήζζιδ υπζ ιυκμ βζαηί εα ιζθμφζαιε βζα βκήζζα θοηζηά πνμσυκηα, 

αθθά ηαζ βζαηί ημ Phlomis lanata είκαζ έκα θοηυ εκδδιζηυ ηδξ πενζμπήξ ηδξ Κνήηδξ, ηαζ 

εα ιπμνμφζε κα απμηεθέζεζ εθαθηήνζμ ακάπηολδξ βζα ηδκ ένεοκα ηαζ ηδκ μζημκμιία 

ηδξ πχναξ .   
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