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Abstract 

Main goal of the present study was the development of an in vitro culturing system of human 
B lymphocytes simulating the human thymus dependent humoral immune response. The strategy was: 
1) define the culture conditions according to my theoretical model, 2) design and construct immuno-
genic antigen formulations, 3) induce secretion of antibodies of desired specificity, 4) induce isotype 
switch, 5) induce the somatic mutation mechanism and 6) evaluate the liposomes as an antigen delivery 
system. The conditions of the culture system were defined based on the theory that the main event that 
drives the differentiation of the B cell during the immune response is its interaction with a properly 
activated T cell. In our system this interaction was achieved through normal antigen presentation of the 
B cell to the T cell. Selection of appropriate T cell epitope from tetanus toxoid enabled us to recruit the 
population of already existing memory T cells from potential donors. As B cell antigens were selected: 
1) V3 region of gp120 of HIV-1 (LAI) representative of foreign antigens and 2) the core of MUC-1 
representative of autologous antigens. The in vitro culture system succeeded in inducing specific anti-
bodies against both the V3 and the autologous antigen MUC-1. It also succeeded in inducing matura-
tion of the immune response through isotype switching of the resulting antibodies from IgM to IgG. In 
the next phase utilizing single B cell cultures we showed that the in vitro system could induce the so-
matic mutation machinery and produce mutations and produce mutations in the immunoglobulin genes 
of the B cells. Expression in bacterial strains of the mutated antibodies showed that they were specific 
for the immunizing antigen proving that the induction of mutation was antigen related. Finally the 
study of the liposomes showed that they represent a potent alternative of the soluble antigen. The 
spectacular finding regarding the liposomes was that when they are covered with the V3 peptide from 
gp120 of HIV-1 exerts a stimulatory effect on memory T cells. Further study of the liposomes showed 
that the phenomenon is strictly V3 dependent and that it appears during the interaction of the antigen 
presenting cell and the memory T cell. These results give a new perspective in the pathology of HIV. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Βασικός στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η ανάπτυξη ενός in vitro συστήµατος καλλιέρ-
γειας ανθρώπινων Β κυττάρων το οποίο να προσοµοιάζει κατά το βέλτιστο δυνατόν την ανθρώπινη 
χυµική ανοσιακή απάντηση εναντίον των θυµοεξαρτώµενων αντιγόνων. H στρατηγική περιελάµβανε: 
(α) ανασύσταση των συνθηκών στις οποίες συµβαίνει φυσιολογικά η χυµική ανοσιακή απάντηση µε 
βάση το δικό µας θεωρητικό µοντέλο, (β) σχεδίαση και κατασκευή ενός συνδυασµού αντιγόνων αυ-
στηρά καθορισµένων, µε υψηλή ανοσογονικότητα, (γ) επαγωγή αντιγονοειδικών ανοσοσφαιρινών, (δ) 
αλλαγή του ισότυπου των παραγόµενων αντισωµάτων, (ε) επαγωγή του µηχανισµού των σωµατικών 
µεταλλαγών και (στ) αξιολόγηση των λιποσωµάτων ως εναλλακτική µέθοδο χορήγησης των αντιγόνων 
καθώς και ως τεχνική σύνδεσης T και B επιτόπων. Το µοντέλο του συστήµατος που σχεδιάστηκε βα-
σίστηκε στην θεωρία ότι το κεντρικό γεγονός που καθορίζει την πορεία διαφοροποίησης του Β κυττά-
ρου και συνακόλουθα της χυµικής απάντησης είναι η επαφή του αντιγονοειδικού Β κυττάρου µε το 
αντίστοιχο αντιγονοειδικό Τ κύτταρο βοηθός. Στην δική µας προσέγγιση η ανασύσταση της αλληλεπί-
δραση του Τ µε το Β κύτταρο έπρεπε να επιτευχθεί µέσω της φυσιολογικής παρουσίασης αντιγόνου. 
Με την επιλογή κατάλληλου Τ επιτόπου από το τοξοειδές του τετάνου έγινε προσπάθεια εκµετάλλευ-
σης του έτοιµου πληθυσµού ώριµων Τ κυττάρων µνήµης σε κάθε δότη. Τα Β αντιγόνα στόχοι που 
χρησιµοποιήθηκαν ήταν: 1) η V3 περιοχή της gp120 ως εκπρόσωπος των εξωγενών αντιγόνων και 2) ο 
πυρήνας επανάληψης της βλεννίνης MUC-1 ως εκπρόσωπος των αυτοαντιγόνων. Το πρώτο βήµα της 
ανοσοποίησης περιλάµβανε πολυκλωνική και αντιγονοειδική ενεργοποίηση ταυτοχρόνως πετυχαίνο-
ντας ενεργοποίηση και αύξηση του πληθυσµού των Β κυττάρων. Στο δεύτερο βήµα της ανοσοποίησης 
δηµιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις ώστε Τ και Β κύτταρα να αλληλεπιδράσουν. Με την βοήθεια του in 
vitro συστήµατος επιτεύχθηκε η παραγωγή αντιγονοειδικών ανοσοσφαιρινών τόσο µε το εξωγενές όσο 
και µε το ενδογενές αντιγόνο. Έλεγχος του ισότυπου αυτών των αντισωµάτων έδειξε ότι µετά το 
πρώτο βήµα της ανοσοποίησης ήταν αποκλειστικά IgM. Μόνο µετά το δεύτερο βήµα παρατηρήθηκαν 
και IgG αντιγονοειδικά αντισώµατα σε µεγάλο ποσοστό των δοτών που χρησιµοποιήθηκαν. Στη συνέ-
χεια, σε καλλιέργειες ενός µοναδικού Β κυττάρου αποδείξαµε ότι το σύστηµα in vitro ανοσοποίησης 
έχει τις προϋποθέσεις (απαιτούµενα σήµατα) για να επάγει το µηχανισµό σωµατικών µεταλλαγών στα 
γονίδια των ανοσοσφαιρινών των Β κυττάρων. Έκφραση στα βακτήρια των µεταλλαγµένων αντισωµά-
των έδειξε ότι έφεραν ειδικότητα για το αντιγόνο της ανοσοποίησης και επιβεβαιώθηκε έτσι ότι η επα-
γωγή των σωµατικών µεταλλαγών στο σύστηµα είναι αντιγονο-εξαρτώµενη. Συνοψίζοντας το in vitro 
σύστηµα ανοσοποίησης αποδείξαµε ότι επιτυγχάνει α) επαγωγή αντισωµάτων επιθυµητής ειδικότητας, 
β) αλλαγή ισότυπου και γ) επαγωγή του µηχανισµού σωµατικών µεταλλαγών. ∆ηλαδή το σύστηµα 
αναπαριστά µεγάλο µέρος των διαδικασιών της χυµικής ανοσιακής απάντησης. Τέλος η µελέτη των 
λιποσωµάτων ως φορείς αντιγόνου έδειξε ότι έχουν την δυνατότητα να αποτελέσουν εναλλακτική 
λύση στην χορήγηση του διαλυτού αντιγόνου. Ωστόσο το εκπληκτικό αποτέλεσµα της εργασίας µας 
πάνω στα λιποσώµατα ήταν η ανακάλυψη της ειδικής διεγερτικής ικανότητας των λιποσωµάτων που 
φέρουν επίστρωση µε το V3 πεπτίδιο από την gp120 του HIV-1. Μελέτη αυτών των λιποσωµάτων 
έδειξε ότι το φαινόµενο οφείλεται σε αποκλειστική ικανότητα της V3 περιοχής και εκδηλώνεται κατά 
την διάρκεια της παρουσίασης αντιγόνου από το κύτταρο παρουσιαστή στο Τ κύτταρο µνήµης. Τα 
αποτελέσµατα φωτίζουν µια νέα πιθανή πτυχή της παθοφυσιολογίας του HIV. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

BSA  - αλβουµίνη ορού αγελάδας 
CCR5 - υποδοχέας χυµοκινών 5 
CD* - επιφανειακά αντιγόνα λεµφοκυττάρων 
cDNA  δεοξυριβονουκλεϊκό προϊόν αντίστροφης µεταγραφής του mRNA 
CDR1-3 - περιοχή του αντισώµατος που έρχεται σε επαφή µε το αντιγόνο 
CPM - κρούσεις ανά λεπτό 
EBV - ιός Eppstein Barr 
FAB - τεµάχιο του αντισώµατος το οποίο περιλαµβάνει την µεταβλητή περιοχή 

(V) και το πρώτο τµήµα της σταθερής περιοχής (CH1) τόσο της βαριάς όσο 
και της ελαφριάς αλυσίδας 

FACS - Fluorescence Assisted Cell Sorting 
Fc - τεµάχιο του αντισώµατος το οποίο περιλαµβάνει το δεύτερο και τρίτο 

τµήµα της σταθερής περιοχής (CH1) της βαριάς αλυσίδας 
FCS - ορός εµβρύου αγελάδας 
FR1-4 - περιοχή του αντισώµατος που αντιπροσωπεύει τον σκελετό του µορίου 
HAMA - ανθρώπινη αντι-ποντίκι απάντηση 
Hev - high endothelial venuls 
HIV - human immunodeficiency virus 
HRP - Horseradish peroxidase 
IFN-γ - ιντερφερόνη γάµµα 
IL-* - ιντερλευκίνη * 
LLOME - L-Leucyl-L-Leucine mehtylester hydrobromide 
LPS - λιποπολυσακχαρίδιο 
MRNA - αγγελιοφόρο ριβονουκλεϊκό οξύ 
MUC - οικογένεια βλεννινών 
PBL - περιφερειακά λεµφοκύτταρα του αίµατος 
PBMC - περιφερειακά µονοκύτταρα του αίµατος 
PCR - polymerase chain reaction 
PMA - phorbol 12 myristate 13-acetate 
PNA - peanut agglutinin 
PWM - Pokeweed mitogen 
SCF - stem cell factor 
SCFV - ανασυνδυασµένα τεµάχια αντισωµάτων τα οποία αποτελούνται από την 

µεταβλητή περιοχή (V) της βαριάς και της ελαφριάς αλυσίδας εκφραζόµενα 
σε ένα µοναδικό πολυπεπτίδιο. 

SSCP - single strand chain polymorphism 
TcR - υποδοχέας των T λεµφοκυττάρων 
TH1 - T λεµφοκύτταρα βοηθοί τύπου 1  
TH2 - T λεµφοκύτταρα βοηθοί τύπου 2  
TNF - tumor necrosis factor 
TT - τοξοειδές του τετάνου 
∆Θ - δείκτης θετικότητας 
ΘA - θυµο-ανεξάρτητα αντιγόνα 
ΘE - θυµο-εξαρτώµενα αντιγόνα 
Λίπο-V3 - λιποπεπτίδιο V3 
ΠTT - πεπτίδιο από το τοξοειδές του τετάνου 
πV3 - πεπτίδιο από την gp120 του HIV-1 (LAI) 
Σ∆ - συντελεστής διέγερσης 
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 KEΦAΛAIO 1. EIΣAΓΩΓH 

Γενικά 

Το Aνοσοποιητικό Σύστηµα 

Η φύση πίσω από το ειρηνικό και γαλήνιο προσωπείο που εµφανίζει κρύβει έναν αµείλικτο 

αγώνα για επιβίωση µεταξύ των διάφορων οργανισµών που συνιστούν το κάθε οικοσύστηµα. Επιπρό-

σθετα ο κάθε οργανισµός από τη στιγµή που θα γεννηθεί βρίσκεται σε εµπόλεµη κατάσταση µε το µι-

κρόκοσµο που τον περιβάλλει. Τα πιο εξελιγµένα ζώα, τα θηλαστικά και ιδιαίτερα ο άνθρωπος έχουν 

αναπτύξει δύο κατηγορίες εξειδικευµένων µηχανισµών άµυνας για να αντεπεξέλθουν στη συνεχή επί-

θεση του µικρόκοσµου. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τα φυσικά εµπόδια που έχει θέσει ο οργανι-

σµός όπως είναι η σκληρή κεράτινη στοιβάδα του δέρµατος που διαχωρίζει κατά το δυνατόν το εσωτε-

ρικό από το εξωτερικό περιβάλλον και οι διάφοροι πολύπλοκοι σχηµατισµοί που προστατεύουν τις 

οπές του σώµατος. Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει ένα σύνολο ενεργητικών αµυντικών µηχανι-

σµών οι οποίοι συνιστούν το ανοσοποιητικό σύστηµα. 

Oι πρώτες µαρτυρίες που υπεδείκνυαν την παρουσία ενός αµυντικού συστήµατος στον αν-

θρώπινο οργανισµό εντοπίζονται πολύ πριν την εποχή της σύγχρονης ιατρικής. Ωστόσο η ανακάλυψη 

του E.Jenner το 1798µ.X µε το εµβόλιο για την ευλογία και στη συνέχεια η εργασία του L.Pasteur το 

1881 µε το εµβόλιο για τη χολέρα ήταν γεγονότα ορόσηµα που έθεσαν τις βάσεις για την ανάπτυξη της 

ανοσολογίας ως επιστήµης. Στη συνέχεια οι ανακαλύψεις στο χώρο της ανοσολογίας ακολούθησαν µε 

ολοένα αυξανόµενη ταχύτητα.  

Σήµερα ως ανοσοποιητικό σύστηµα ορίζεται το σύνολο των µηχανισµών που παρέχουν στον 

οργανισµό τη δυνατότητα να αναγνωρίζει διάφορες ουσίες ως ξένες προς τον εαυτό του και να αντα-

ποκρίνεται προσπαθώντας να τις καταστρέψει. Tο ανοσοποιητικό σύστηµα εκτός από την προστασία 

του σώµατος από εισβάλλοντες µικροοργανισµούς και τοξίνες, είναι επιφορτισµένο µε δύο ακόµα κα-

θήκοντα, την οµοιόσταση και την επιτήρηση. Η οµοιόσταση αναφέρεται στην αναγκαιότητα κάθε πο-

λυκύτταρου οργανισµού για αποµάκρυνση των κυτταρικών στοιχείων που καταστρέφονται φυσιολο-

γικά ή µετά από τραυµατισµό. Η επιτήρηση περιλαµβάνει την αναγνώριση και καταστροφή µεταλλαγ-

µένων κυτταρικών τύπων που παράγονται συνέχεια µέσα στο σώµα είτε αυτόµατα είτε µετά από επί-

δραση ιών ή χηµικών ουσιών.  
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Όταν µια ξένη ως προς το ξενιστή ουσία έρθει σε επαφή µε το ανοσοποιητικό σύστηµα ανε-

ξάρτητα αν είναι βλαβερή ή όχι, εφόσον πληροί κάποια κριτήρια µεγέθους, επάγει την ανοσιακή απά-

ντηση η οποία εµφανίζει τρία χαρακτηριστικά γνωρίσµατα: εξειδίκευση, ετερογένεια και µνήµη. H 

εξειδίκευση εξασφαλίζει ότι το προϊόν της ανοσιακής απάντησης θα είναι ειδικό µόνο για τον αιτιολο-

γικό παράγοντα ή για κάτι άλλο µε µεγάλη δοµική οµολογία. H ετερογένεια αναφέρεται στην ικανό-

τητα του ανοσοποιητικού συστήµατος να αναπτύσσει πολυµέτωπη απάντηση εναντίον του αιτιολογι-

κού παράγοντα αυξάνοντας την αποτελεσµατικότητα της απάντησης. Tέλος η µνήµη αναφέρεται στην 

ικανότητα του συστήµατος να «θυµάται» ως ένα βαθµό προγενέστερες ανοσιακές απαντήσεις έτσι 

ώστε σε περίπτωση δευτερογενούς επαφής µε κάποιον παράγοντα να αναπτύσσεται άµεσα ισχυρή 

προστατευτική απάντηση.  

H ανοσιακή απάντηση χωρίζεται στην φυσική και την επίκτητη. Η φυσική υπάρχει από την 

αρχή της ζωής του ατόµου και συνίσταται από κυτταρικούς πληθυσµούς µε ειδικές αµυντικές ιδιότη-

τες. Η επίκτητη ανοσιακή απάντηση αναπτύσσεται κατά την διάρκεια της ζωής του ατόµου και κατα-

τάσσεται σε δύο είδη µε βάση τη φύση του τελικού προϊόντος της: α) κυτταρική ανοσία όταν το τελικό 

προϊόν είναι ειδικά ευαισθητοποιηµένα κύτταρα τα οποία εξουδετερώνουν τον αιτιολογικό παράγοντα 

και β) χυµική ανοσία όταν η εξουδετέρωση επιτυγχάνεται µε κυτταρικά προϊόντα του λεµφικού ιστού. 

Η Χυµική Ανοσιακή Απάντηση 

Στα τέλη του 19ου αιώνα οι Behring και Kitassato παρατήρησαν ότι η χορήγηση τοξίνης από 

το βακτήριο του τετάνου σε ζώα είχε ως αποτέλεσµα την παραγωγή στον ορό τους µιας ουσίας η οποία 

µπορούσε να την εξουδετερώσει. Η ουσία αυτή ονοµάστηκε αντιτοξίνη. Λίγο αργότερα ο Γερµανός 

P.Ehrlich βασιζόµενος σε αποτελέσµατα δικά του αλλά και άλλων, πρότεινε τη θεωρία των πλευρικών 

αλύσεων. Σύµφωνα µε αυτήν υπήρχαν διάφορα είδη υποδοχέων στην επιφάνεια κυττάρων οι οποίοι 

αντιδρούσαν µε την τοξίνη και παρήγαγαν νέους υποδοχείς, ενώ όσοι από τους υποδοχείς δεν δεσµεύ-

ονταν ελευθερώνονταν στον ορό ως αντιτοξίνες. Στη συνέχεια, για πολλές δεκαετίες δόθηκε µεγάλη 

έµφαση στην αναγνώριση και στο χαρακτηρισµό των διάφορων παραγόντων του «χυµού». H χυµική 

θεωρία επιβεβαιώθηκε ακόµα περισσότερο µε την ανακάλυψη από τον M.Heidelberger ότι οι ιδιότητες 

των αντιορών οφείλονται σε ειδικά πρωτεϊνικά µόρια τα αντισώµατα ενώ οι A.Tiselious και E.Kabat 

διαπίστωσαν ότι αυτές οι πρωτεΐνες είχαν όµοιες ηλεκτροφορητικές ιδιότητες µε τις γ-σφαιρίνες και 

για αυτό τις ονόµασαν ανοσοσφαιρίνες. 

Oι ανοσοσφαιρίνες είναι πρωτεϊνικά µόρια που παράγονται από τα B κύτταρα του λεµφικού 

συστήµατος µετά από ειδική αντιγονική πρόκληση και είτε παραµένουν προσδεδεµένες στην επιφάνεια 

των κυττάρων είτε εκκρίνονται στον ορό. Στη δοµή τους διακρίνουµε δύο περιοχές, την FAB και την 

Fc. H περιοχή FAB καθορίζει την ειδικότητα της πρόσδεσης του αντισώµατος µε το στόχο του και 

εµφανίζει µια εξαιρετικά µεγάλη ποικιλοµορφία µε την οποία εξασφαλίζεται τεράστιο πιθανό εύρος 

στόχων. H Fc περιοχή καθορίζει την ικανότητα επίδρασης του αντισώµατος (effector function) και 

διακρίνεται σε 5 τάξεις: IgM, IgG, IgA, IgD και IgE. 

H ευεργετική δράση των αντισωµάτων µπορεί να συνοψιστεί: 
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A. Στην παρεµπόδιση καίριων λειτουργιών του εισβολέα που οφείλεται στην απευθείας 

πρόσδεσή τους στο στόχο τους (π.χ. εξουδετέρωση της δράσης µιας τοξίνης η παρεµπόδιση της πρόσ-

δεσης ενός ιού στον υποδοχέα του). 

B. Στην αύξηση της τάσης φαγοκυττάρωσης ενός πιθανού στόχου εξαιτίας της πρόσδε-

σής τους σε αυτόν. Αυτό οφείλεται στην Fc περιοχή του αντισώµατος για την οποία τα φαγοκύτταρα 

φέρουν εξειδικευµένους υποδοχείς. H Fc περιοχή µπορεί επίσης να ενεργοποιήσει διαλυτούς παράγο-

ντες του ορού (συµπλήρωµα) και να καταστρέψει απευθείας το κύτταρο στόχο.  

Η τεράστια ποικιλοµορφία της FAB περιοχής εξασφαλίζεται µε ένα πολύπλοκο µηχανισµό 

σωµατικού ανασυνδυασµού ο οποίος ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των λεµφοκυτ-

τάρων. Ο µηχανισµός αυτός συναρµολογεί µε τυχαίο τρόπο FAB περιοχές συνδυάζοντας τα τρία συ-

στατικά τους V, D και J από µια γονιδιακή δεξαµενή δυνατών επιλογών η οποία υπάρχει στο γενετικό 

υλικό κάθε ανθρώπινου οργανισµού. Το πιθανό φάσµα διαφορετικών αντισωµάτων που µπορεί να πα-

ράγει αυτός ο µηχανισµός είναι τεράστιο. Το γεγονός ότι κάθε Β κύτταρο µπορεί να παράγει αντίσωµα 

µόνο µιας ειδικότητας καθιστά αντιληπτό ότι σε κάθε άτοµο παράγεται τεράστια ποικιλία κυττάρων 

όπου κάθε αντιγονική ειδικότητα αντιπροσωπεύεται σε εξαιρετικά χαµηλή συχνότητα. Ο τρόπος µε τον 

οποίο από αυτή την τεράστια ποικιλοµορφία αντισωµάτων καταλήγουµε στην παραγωγή µεγάλων πο-

σοτήτων ενός αντισώµατος ειδικού για το αντιγόνο που το προκάλεσε, εξηγείται µε τη θεωρία της 

κλωνικής επιλογής (Frank Macfarlane Burnet (1899-1985)). Η θεωρία κλωνικής επιλογής ορίζει ότι 

αρχικά το εκάστοτε αντιγόνο προσδένεται στην επιφάνεια του λεµφοκυττάρου που φέρει τον κατάλ-

ληλο αντιγονο-υποδοχέα. Στη συνέχεια το διεγείρει για να πολλαπλασιαστεί και να παράγει λεµφοκυτ-

ταρικούς κλώνους που φέρουν το επιθυµητό αντίσωµα, αυξάνοντας έτσι τη συχνότητα των αντιγονοει-

δικών κυττάρων στο συνολικό πληθυσµό.  

Η Ιστολογική Οργάνωση του Λεµφικού Συστήµατος 

Τα αντισώµατα είναι προϊόντα του λεµφικού συστήµατος. Το λεµφικό σύστηµα αποτελείται 

από λεµφοκύτταρα, επιθηλιακά κύτταρα και κύτταρα του στρώµατος οργανωµένα είτε σε όργανα είτε 

σε συναθροίσµατα διάχυτου λεµφικού ιστού. Tα λεµφικά όργανα χωρίζονται σε πρωτογενή-κεντρικά 

και σε δευτερογενή-περιφερειακά. Tα πρωτογενή λεµφικά όργανα αποτελούν εστίες λεµφοποίησης. 

Στον άνθρωπο και γενικότερα στα θηλαστικά πρωτογενή λεµφικά όργανα είναι ο θύµος όπου γίνεται 

παραγωγή και διαφοροποίηση των T-κυττάρων καθώς και το εµβρυϊκό ήπαρ και ο µυελός των οστών 

όπου γίνεται παραγωγή των B κυττάρων. Στα πρωτογενή λεµφικά όργανα υπάρχουν το πρόδροµα λεµ-

φοκύτταρα τα οποία πολλαπλασιάζονται και διαφοροποιούνται. Eκεί αποκτούν τους πρωτογενείς αντι-

γόνο-υποδοχείς τους και επιλέγονται εκείνα που διαχωρίζουν το "εαυτό" από το "ξένο". 
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Tα δευτερογενή λεµφικά όργανα περιλαµβάνουν τους λεµφαδένες, το σπλήνα, το διάχυτο 

λεµφικό ιστό στο σώµα και το λεµφικό ιστό που σχετίζεται µε βλεννογόνους όπως οι αµυγδαλές και οι 

πλάκες του Peyer στα έντερα. Tα δευτερογενή λεµφικά όργανα αποτελούν το περιβάλλον µέσα στο 

οποίο συντελούνται οι πολύπλοκες διακυτταρικές αλληλεπιδράσεις της χυµικής ανοσιακής απάντησης. 

Τα λεµφικά όργανα συνδέονται µεταξύ τους αλλά και µε το κυκλοφορικό σύστηµα µε ένα πολύπλοκο 

σύστηµα λεµφαγγείων (Σχήµα 1.1). Μεσοκυττάριο υγρό αποστραγγίζεται από τους ιστούς µέσω των 

λεµφικών τριχοειδών και µεταφέρεται στα µεγαλύτερα λεµφικά αγγεία. Τα λεµφικά αγγεία διέρχονται 

από τους λεµφαδένες όπου η λέµφος εµπλουτίζεται σε λεµφοκύτταρα και στη συνέχεια διαµέσου του 

θωρακικού πόρου οδηγείται στην κυκλοφορία του αίµατος. 
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Κυτταρολογική Οργάνωση του Λεµφικού Συστήµατος 

Τα λεµφοκύτταρα χωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) τα Β κύτταρα τα οποία είναι 

υπεύθυνα για την παραγωγή των αντισωµάτων και β) τα Τ κύτταρα τα οποία µε τη σειρά τους 

χωρίζονται στα κυτταροτοξικά όταν εµφανίζουν κυτταροτοξική ικανότητα και σε βοηθούς όταν ο 

ρόλος τους είναι να συνεπικουρούν άλλα είδη λεµφοκυττάρων. Τα Τ κύτταρα βοηθοί ανάλογα µε το 

συνδυασµό κυτοκινών που παράγουν χωρίζονται σε ΤΗ1 και ΤΗ2 και συνεπικουρούν τα Τ 

κυτταροτοξικά και τα Β κύτταρα, αντίστοιχα. Τα λεµφοκύτταρα όπως και τα υπόλοιπα λευκοκύτταρα 

(Σχήµα 1.4) προέρχονται από προγονικά κύτταρα που βρίσκονται στο µυελό των οστών. Τα Β κύτταρα 

παράγονται και ωριµάζουν στο µυελό των οστών ενώ τα Τ κύτταρα παράγονται στο µυελό των οστών 

και µεταναστεύουν στο θύµο όπου πραγµατοποιείται η παραπέρα διαφοροποίηση και επιλογή τους. Τα 

ώριµα πλέον Β και Τ κύτταρα ξεκινούν ένα κύκλο µετάβασης από την κυκλοφορία του αίµατος στα 

δευτερογενή λεµφικά όργανα και πάλι πίσω κατά τη διάρκεια της οποίας περιµένουν την επαφή τους 

µε το αντιγόνο. 

Β κύτταρα 

∆ηµιουργία και ∆ιαφοροποίηση Β Κυττάρων 

Η δηµιουργία των Β κυττάρων (Σχήµα 1.2) πραγµατοποιείται στο ήπαρ κατά την εµβρυϊκή 

ηλικία και στο µυελό των οστών στην υπόλοιπη ζωή του ατόµου. Κατά τη διαφοροποίησή τους µέχρι 

το στάδιο των ώριµων Β κυττάρων που βγαίνουν στην περιφέρεια, διέρχονται από 3 στάδια ανάπτυξης. 

Στο πρώτο στάδιο το πρόδροµο κύτταρο αποκτά υπόσταση Β κυττάρου (προ-Β κύτταρο) και ξεκινά το 

σωµατικό ανασυνδυασµό των VDJ γενετικών περιοχών που έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή 

λειτουργικής βαριάς αλυσίδας (πρε-Β κύτταρα). Ακολουθεί ο ανασυνδυασµός VJ για την παραγωγή 
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της ελαφριάς αλυσίδας και ο µετασχηµατισµός τους σε ανώριµα Β κύτταρα τα οποία φέρουν στην 

επιφάνειά τους λειτουργική ανοσοσφαιρίνη ισότυπου ΙgM. Στην τρίτη φάση τα ανώριµα Β κύτταρα 

αρχίζουν να παράγουν µε εναλλακτική συναρµολόγηση του mRNA (splicing) ανοσφαιρίνες ισότυπου 

ΙgM και IgD ταυτόχρονα και µετατρέπονται σε ώριµα Β κύτταρα µέσα σε µερικές ηµέρες. Στη 

αναπτυξιακή διαδικασία των Β κυττάρων συµµετέχουν ενεργά τα µη λεµφοκυτταρικά κύτταρα του 

στρώµατος, είτε µε την παραγωγή διαλυτών παραγόντων (IL-7, SCF), είτε µε τη µετάδοση 

διακυτταρικών σηµάτων, π.χ. διαµέσου των µορίων προσρόφησης (CD49- CD106, CD44).  

Τα ώριµα Β κύτταρα εγκαταλείπουν το µυελό των οστών και µε την κυκλοφορία του αίµατος 

µεταφέρονται σε ολόκληρο το σώµα για να καταλήξουν στα δευτερογενή λεµφικά όργανα (σπλήνα, 

λεµφαδένες κ.τ.λ.). Εκεί τα Β κύτταρα µαζί µε θυλακιακά δενδριτικά κύτταρα και Τ κύτταρα βοηθούς 

συγκροτούν συσσωµατώµατα τα οποία ονοµάζονται θυλάκια. Στο µικροπεριβάλλον των θυλακίων τα 

Β κύτταρα δέχονται σήµατα απαραίτητα για την επιβίωση και διαφοροποίησή τους. Τα Β κύτταρα που 

δεν καταφέρουν να εισέλθουν στα θυλάκια καταστρέφονται µετά από λίγες ηµέρες. Στη συνέχεια, µετά 

από διαδικασίες ωρίµανσης επιστρέφουν µέσω των λεµφαγγείων είτε ως πλασµατοκύτταρα είτε ως 

κύτταρα µνήµης στη κυκλοφορία του αίµατος. Τα πλασµατοκύτταρα παράγουν µεγάλες ποσότητες 

αντισωµάτων και έχουν µέγιστη διάρκεια ζωής δύο εβδοµάδες. Η επιβίωση των ώριµων Β κυττάρων 

για µεγάλα χρονικά διαστήµατα (κύτταρα µνήµης) είναι άµεσα εξαρτηµένη από τη διαρκή 

ανακύκλωση διαµέσου των θυλακίων και την λήψη κατάλληλων σηµάτων. Νέα Β κύτταρα παράγονται 

συνεχώς κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόµου. Τα περισσότερα από αυτά καταστρέφονται εξαιτίας 

της αδυναµίας εισόδου στα λυµφοειδή θυλάκια ενώ τα υπόλοιπα συµβάλλουν στο διαρκές φάσµα των 

διαφορετικών περιφερειακών Β κύτταρων του οργανισµού. Η διαρκής παραγωγή νέων Β κύττάρων 

διασφαλίζει τη συνεχή δηµιουργία νέων αντισωµικών ειδικοτήτων και έτσι τη δυνατότητα 

αντιµετώπισης νέων άγνωστων εισβολέων. Η επιβίωση και η διαιώνιση των ενεργοποιηµένων Β 

κυττάρων συµβάλει στη δηµιουργία της µνήµης του ανοσιακού συστήµατος. 

Μηχανισµοί Πρωτογενούς Επιλογής 

Τα Β κύτταρα κατά τη διάρκεια την ανάπτυξής τους στο µυελό των οστών υφίστανται 

πολλαπλές διαδικασίες επιλογής. Στο στάδιο του προ-Β και του πρε-Β κυττάρου η επιλογή γίνεται µε 

βάση την επιτυχή ολοκλήρωση των φαινοµένων του σωµατικού ανασυνδυασµού της βαριάς και 

ελαφριάς αλυσίδας αντιστοίχως. Τα κύτταρα στα οποία δεν ολοκληρώνεται ο ανασυνδυασµός ή ο 

ανασυνδυασµός που πραγµατοποιείται καταλήγει στην παραγωγή µη λειτουργικής ανοσοσφαιρίνης, 

προχωρούν στη διαδικασία της απόπτωσης. Η διαδικασία αρνητικής επιλογής ακολουθεί µετά την 

εµφάνιση των ανώριµων B κυττάρων µε υποδοχέα αντιγόνου IgM στην επιφάνειά τους και έχει ως 

σκοπό την αποµάκρυνση των Β κυττάρων που φέρουν ειδικότητα για τα αντιγόνα του εαυτού. Οι 

µηχανισµοί αρνητικής επιλογής που έχουν περιγραφεί µέχρι σήµερα είναι: α) το Β κύτταρο 

αναγνωρίζει ένα αντιγόνο εαυτού επάνω σε ένα άλλο κύτταρο του µυελού των οστών οπότε επάγεται 

το φαινόµενο την κλωνικής καταστροφής µε συνέπεια το Β κύτταρο να µην βγαίνει ποτέ στην 

περιφέρεια, και β) το Β κύτταρο αναγνωρίζει κάποιο διαλυτό µόριο του εαυτού οπότε επάγεται µια 

κατάσταση ανέργειας, χάνει την επιφανειακή IgM η οποία αποθηκεύεται ενδοκυτταρικά. Όταν το 
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συγκεκριµένο Β κύτταρο βγει στη περιφέρεια παρόλο που εκφράζει κανονικά επιφανειακή IgD δεν 

είναι δεκτικό σε σήµατα ενεργοποίησης.  

Η αρνητική επιλογή στο µυελό των οστών δεν είναι απόλυτα περιοριστική. Πολλά Β κύτταρα 

µε ειδικότητα εναντίον του εαυτού περνούν στην περιφέρεια και ωριµάζουν. Ωστόσο αυτά τα κύτταρα 

δεν προκαλούν προβλήµατα στον οργανισµό γιατί υπάρχουν επιπλέον µηχανισµοί ελέγχου. Τα αντι-

εαυτό Β κύτταρα δεν µπορούν να προχωρήσουν τη χυµική ανοσιακή απάντηση γιατί δεν βρίσκούν 

αντίστοιχα αντι-εαυτό Τ κύτταρα βοηθούς τα οποία είναι απαραίτητα. Επιπλέον σε πειράµατα µε γενε-

τικά τροποποιηµένα ποντίκια αποδείχθηκε ότι και στην περιφέρεια τα Β κύτταρα υφίστανται κλωνική 

καταστροφή και επαγωγή ανέργειας µε µηχανισµό ο οποίος δεν εξαρτάται ούτε από το αναπτυξιακό 
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στάδιο του κυττάρου ούτε από το χρόνο έκθεσης (χρόνια ή παροδική έκθεση) στο αντιγόνο του εαυ-

τού. Η ανέργεια που επάγεται στα ώριµα Β κύτταρα προκαλεί απώλεια της επιφανειακής IgM και της 

ικανότητας διέγερσης του κυττάρου γεγονός που εµποδίζει τα Β κύτταρα να εισέλθουν στα δευτερο-

γενή λεµφικά όργανα και έτσι τελικά τα καταστρέφει. Μόλις το αντιγόνο του εαυτού αποµακρυνθεί τα 

ανεργικά Β κύτταρα επανακτούν την ικανότητα να εισέρχονται στα δευτερογενή λεµφικά όργανα σε 

διάστηµα 24 ωρών και σε µερικές ηµέρες ανακτούν την πλήρη λειτουργικότητά τους. 

Mηχανισµοί Παραγωγής Αντισωµάτων από τα B Κύτταρα 

H παραγωγή των αντισωµάτων από τα B κύτταρα είναι το αποτέλεσµα ενός πολύπλοκου µη-

χανισµού ο οποίος επάγεται από την παρουσία των αντιγόνων. Tα αντιγόνα, ανάλογα µε τον τρόπο που 

ενεργοποιούν τα B κύτταρα, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. 

A.Θυµοανεξάρτητα αντιγόνα (ΘA): είναι αυτά που µπορούν από µόνα τους να ενεργοποιή-

σουν τα B κύτταρα γεγονός το οποίο επιτυγχάνεται είτε µε ενεργοποίηση του B κύττάρου µέσω µονο-

πατιών ανεξάρτητων από την επιφανειακή ανοσοσφαιρίνη (ΘA τύπου 1) είτε µε ταυτόχρονη πολλαπλή 
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πρόσδεσή τους στις επιφανειακές ανοσοσφαιρίνες του B κυττάρου (ΘA τύπου 2). Xαρακτηριστικά 

αντιγόνα ΘA τύπου 1 είναι οι φυτικές λεκτίνες που προσδένονται σε γλυκοζυλιωµένες επιφανειακές 

πρωτεΐνες των B κυττάρων. ΘΑ αντιγόνα τύπου 2 είναι τα πολυσακχαρίδια τα οποία µε την επαναλη-

ψιµότητα της δοµής τους σχηµατίζουν πολλαπλούς Β επίτοπους. 

B. Θυµοεξαρτώµενα αντιγόνα (ΘE): αποτελούν τη µεγαλύτερη οµάδα αντιγόνων. Πήραν το 

όνοµά τους από την παρατήρηση ότι άτοµα που τους έχει αφαιρεθεί ο θύµος αδένας αδυνατούν να πα-

ράγουν αντισώµατα κατά των συγκεκριµένων αντιγόνων. Η επαγωγή χυµικής ανοσιακής απάντησης 

από τα ΘΕ αντιγόνα, εκτός από τα B κύτταρα, απαιτεί την παρουσία ενός δεύτερου κυτταρικού πληθυ-

σµού, αυτή των T κυττάρων. Tα θυµοεξαρτώµενα αντιγόνα υφίστανται φαγοκυττάρωση και παρουσί-

αση σε µόρια ιστοσυµβατότητας τάξης 2 από κύτταρα επαγγελµατίες παρουσιαστές όπως τα µακρο-

φάγα και τα δενδριτικά κύτταρα. Aυτά διεγείρουν, πολλαπλασιάζουν και διαφοροποιούν κατάλληλα, 

κλώνους T βοηθών οι οποίοι αναγνωρίζουν το αντιγόνο µε τον επιφανειακό υποδοχέα τους (TCR). Σε 

δεύτερη φάση τα B κύτταρα που αναγνωρίζουν το αντιγόνο, το φαγοκυτταρώνουν και το παρουσιά-

ζουν. Oι ήδη ενεργοποιηµένοι κλώνοι T κυττάρων συνδέονται στα αντιγονοειδικά B κύτταρα και ακο-

λουθεί εκτεταµένη επικοινωνία µεταξύ τους τόσο µε επιφανειακά µόρια όσο και µε διαλυτούς παράγο-

ντες η οποία οδηγεί την εκκίνηση και ωρίµανση της χυµικής ανοσιακής απάντησης. Tο σύνολο αυτού 

του φαινοµένου περιγράφεται από τον όρο συνδεδεµένη αναγνώριση (linked recognition). H συνδεδε-

µένη αναγνώριση έχει σηµαντικές επιπτώσεις στη διατήρηση της ανοχής στα αντιγόνα του εαυτού 

κατά την ανοσιακή απάντηση. Ένα B κύτταρο µε αντιεαυτό ειδικότητα για να επιβιώσει πρέπει να έρ-

θει σε φυσική επαφή µε ένα αντίστοιχο αντι εαυτό T, γεγονός που έχει πολύ µικρή πιθανότητα λόγω 

των αυστηρών διαδικασιών επιλογής κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και των δύο κυττάρων. 

Η επιτυχής χυµική ανοσιακή απάντηση κατά των ΘE αντιγόνων βασίζεται σε δύο εξαιρετικά 

σηµαντικά γεγονότα: α) στην προοδευτική, µη αντιστρεπτή, αλλαγή του ισότυπου των παραγόµενων 

αντιγονοειδικών ανοσοσφαιρινών από IgM σε IgG, IgA ή IgE, η οποία έχει ως αποτέλεσµα τη διαµόρ-

φωση της ικανότητας επίδρασης του αντισώµατος και β) στην αύξηση της συγγένειας πρόσδεσης των 

παραγόµενων ανοσοσφαιρινών προς το αντιγόνο τους µέχρι και 1.000 φορές κατά τη διάρκεια της 

ανοσιακής απάντησης. H αύξηση αυτή επιτυγχάνεται µε διαδοχικούς κύκλους συνδυασµένης εισαγω-

γής ποικιλοµορφίας στο γονίδιο του αντισώµατος και επιλογής µε κριτήριο την ικανότητα πρόσδεσης 

στο αντιγόνο. Τα δύο αυτά γεγονότα βρίσκονται υπό συνεχή µελέτη τα τελευταία χρόνια τα αποτελέ-

σµατα της οποίας θα παρουσιαστούν λεπτοµερώς στη συνέχεια.  
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ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Ιστορικό Ανοσοθεραπείας 

Oι ασθένειες και οι µέθοδοι θεραπείας τους είναι θέµατα που προβληµατίζουν την ανθρωπό-

τητα για χιλιάδες έτη. H ανάπτυξη της επιστήµης καταφέρνει συχνά να δίνει λύσεις σε µερικά από τα 

προβλήµατα ανεβάζοντας την ποιότητα ζωής ολόκληρης της ανθρωπότητας. Σταθµός στον αγώνα κα-

ταπολέµησης των ασθενειών ήταν η ανακάλυψη του κόσµου των µικροβίων ως αιτιολογικούς παράγο-

ντες πολλών ασθενειών καθώς και των αντιβιοτικών ως ανεκτίµητο εργαλείο καταπολέµησής τους. 

Eξίσου σηµαντικά αποτελέσµατα στην αντιµετώπιση πολλών ασθενειών είχε η ανακάλυψη της ύπαρ-

ξης του ανοσοποιητικού συστήµατος στον άνθρωπο. H κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του επέ-

τρεψε την ανάπτυξη της µεθόδου του εµβολιασµού η οποία είχε ως αποτέλεσµα την επαγωγή ανθεκτι-

κότητας στο άτοµο πριν καν έρθει σε επαφή µε το παθογόνο αίτιο. H εφαρµογή του εµβολιασµού σε 

παγκόσµια κλίµακα βοήθησε στην εξάλειψη ασθενειών που µάστιζαν την ανθρωπότητα για αιώνες. 

H αποµόνωση και ο χαρακτηρισµός των προϊόντων της χυµικής ανοσιακής απάντησης, των 

αντισωµάτων, έκαναν φανερή την εκπληκτική χρησιµότητα αυτών των µορίων. H ανακάλυψη των 

µονοκλωνικών αντισωµάτων από τους Köhler και Milstein (1) επέτρεψε την ποσοτική παραγωγή αντι-

σωµάτων µε συγκεκριµένη ειδικότητα και άνοιξε το δρόµο για την ευρύτερη χρήση τους. Tα µονο-

κλωνικά αντισώµατα έγιναν γρήγορα ανεκτίµητα εργαλεία για τη διάγνωση ασθενειών και τη βιολο-

γική έρευνα γενικότερα.  

Tα τελευταία χρόνια η επιστήµη πέτυχε να εξηγήσει τα αίτια πολλών ασθενειών µέχρι το µο-

ριακό επίπεδο ανοίγοντας το δρόµο για νέες πιθανές στρατηγικές θεραπευτικής παρέµβασης µέσω 

στόχευσης και εξουδετέρωσης συγκεκριµένων µορίων. H ικανότητα των αντισωµάτων να προσδένουν 

το στόχο τους µε µεγάλη συγγένεια και εξαιρετική ειδικότητα τα έθεσε ως ιδανικούς υποψήφιους φο-

ρείς µιας τέτοιας θεραπευτικής παρέµβασης. H χρησιµότητα των αντισωµάτων σε αυτό το χώρο είχε 

ήδη επιβεβαιωθεί µε τη χρήση παρασκευασµάτων πολυκλωνικών αντιορών παραγόµενων σε ζώα σε 

καταστάσεις όπου µια άµεση δράση ήταν απαραίτητη. Oι πρώτες προσπάθειες για τη στόχευση συγκε-

κριµένων µορίων έγιναν βασιζόµενοι στην ήδη ανεπτυγµένη τεχνολογία των ποντικίσιων µονοκλωνι-

κών αντισωµάτων. Tα αποτελέσµατα ήταν ικανοποιητικά µόνο στις περιπτώσεις που ήταν απαραίτητη 

βραχυπρόθεσµη επίδραση µε το αντίσωµα. Oστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι απαραίτητη 

παρατεταµένη χρήση του θεραπευτικού αντισώµατος και εκεί τα ποντικίσια αντισώµατα επάγουν το 

ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστηµα προκαλώντας αλλεργικές αντιδράσεις που περιορίζουν την αποτε-

λεσµατικότητά τους. Eπιπρόσθετα τα ποντικίσια αντισώµατα φέρουν διαφορετική γλυκοζυλίωση στη 

σταθερή περιοχή τους µε αποτέλεσµα να µην αναγνωρίζονται αποτελεσµατικά από επιδραστικά κύτ-

ταρα που φέρουν τους αντίστοιχους υποδοχείς. Παρακάτω περιγράφονται οι στρατηγικές που ακολου-

θούνται σήµερα για την παρασκευή θεραπευτικών αντισωµάτων. 

Xιµαιρικά και Ανθρωποποιηµένα Αντισώµατα 

H προσπάθεια να ξεπεραστεί το πρόβληµα της επαγωγής ανοσιακής απάντησης εναντίον των 

ποντικίσιων µονοκλωνικών αντισωµάτων όταν χορηγούντο σε ανθρώπους οδήγησε στην κατασκευή 
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ανασυνδυασµένων αντισωµάτων µε τεχνικές µοριακής βιολογίας. Oι στρατηγικές που ακολουθήθηκαν 

ήταν οι εξής: 1) Aφαίρεση της ποντικίσιας σταθερής περιοχής (Fc) και αντικατάστασή της από την 

ανθρώπινη παράγοντας έτσι χιµαιρικά αντισώµατα (2, 3)και 2) µια πιο εκλεπτυσµένη προσέγγιση η 

οποία περιελάµβανε εµφύτευση σε ένα ανθρώπινο αντίσωµα, των CDR περιοχών από ένα ποντικίσιο 

µε την επιθυµητή ειδικότητα. Oι CDR περιοχές καθορίζουν την ειδικότητα πρόσδεσης του αντισώµα-

τος µε το αντιγόνο. 

Tα χιµαιρικά αντισώµατα σε κλινικές δοκιµές έδειξαν αρκετά θετικά στοιχεία. Tο χιµαιρικό 

αντίσωµα Mab17-1A όταν χορηγήθηκε σε ασθενείς µε colorectoral adenocarcinoma είχε ως αποτέλε-

σµα τόσο βελτίωση της φαρµακοκινητικής όσο και µειωµένη ανοσογονικότητα (4) σε σχέση µε αντί-

στοιχα ποντικίσια µονοκλωνικά. H έλλειψη ανοσογονικότητας στα χιµαιρικά αντισώµατα δεν είναι ο 

κανόνας αφού 50% των ασθενών εµφανίζουν HAMA (human anti mouse antibodies) ανοσοαπόκριση 

µετά από παρατεταµένη χορήγηση των αντισωµάτων (5, 6). Παρά τα προβλήµατα ένας περιορισµένος 

αριθµός χιµαιρικών αντισωµάτων προχώρησαν σε κλινικές δοκιµές. 

H δοµή των ανοσοσφαιρινών είναι εξαιρετικά συντηρηµένη µεταξύ των διαφορετικών ειδών 

γεγονός που επιτρέπει την ανταλλαγή CDR περιοχών µε απώτερο σκοπό την ανταλλαγή αντιγονικών 

ειδικοτήτων (7, 8). H µεταφορά ποντικίσιων CDR σε ανθρώπινα αντισώµατα είχε ως παρενέργεια τη 

µείωση της συγγένειας πρόσδεσης του αντισώµατος στο αντιγόνο και για αυτό συχνά ήταν απαραίτη-

τες επιπλέον τροποποιήσεις στο σκελετό του µορίου. Oι πρώτες προσπάθειες έγιναν µε πρότυπες αν-

θρώπινες V περιοχές των οποίων η δοµή είχε προηγουµένως βρεθεί κρυσταλλογραφικά (9). Ωστόσο η 

διαδικασία βελτιστοποίησης είναι πολύ χρονοβόρα και οι αµινοξικές αλλαγές που χρειάζονται διαφέ-

ρουν σε κάθε περίπτωση (1 έως 6 αµινοξέα) (10, 11). Σύµφωνα µε µια άλλη προσέγγιση επιλέγονται οι 

V περιοχές µε τη µεγαλύτερη οµολογία µε τις αντίστοιχες ποντικίσιες και κατασκευάζονται θεωρητικά 

µοντέλα για το ποιες αµινοξικές αλλαγές θα έπρεπε να πραγµατοποιηθούν (12). Tα αµινοξέα που συµ-

µετέχουν στην αλληλεπίδραση µε το αντιγόνο είναι πολλά (13) και αλλαγή όλων θα έκανε το αντί-

σωµα λιγότερο ανθρώπινο και έτσι θα αύξανε την ανοσογονικότητά του. H διατήρηση της ισορροπίας 

µεταξύ της υψηλής συγγένειας πρόσδεσης του αντισώµατος µε την όσο το δυνατό χαµηλότερη ανοσο-

γονικότητά του οδήγησε στο συµπέρασµα ότι οι αµινοξικές αλλαγές πρέπει να είναι λίγες και εντοπι-

σµένες στην επιφάνεια του µορίου (9, 14). Aρκετά αντισώµατα έχουν παραχθεί µε αυτόν τον τρόπο 

αλλά κανένα δεν έχει χρησιµοποιηθεί στον άνθρωπο µέχρι σήµερα (14).  

Tο πρώτο ανθρωποποιηµένο αντίσωµα που χρησιµοποιήθηκε σε κλινικές δοκιµές ήταν το 

CAMPATH-1H για τη θεραπεία του λυµφώµατος non-Hodgkin (15) και για τη ρευµατοειδή αρθρίτιδα 

(PA) (16). Aν και παρατηρήθηκαν θετικά αποτελέσµατα, περισσότεροι από τους µισούς ασθενείς εµ-

φάνισαν HAMA ανοσοαποκρίσεις. Ωστόσο µελέτες µε άλλα ανθρωποποιηµένα αντισώµατα όπως το 

αντι-CD33 σε ασθενείς µε µυελοειδή λευχαιµία (17) και το αντι-TAC σε ασθενείς µε Graft-versus-

Host ασθένεια (12) είχαν κλινική επιτυχία και µόνο 1 στους 38 ασθενείς εµφάνισαν HAMA.  

H µέθοδος των ανθρωποποιηµένων αντισωµάτων είναι πολλά υποσχόµενη αλλά υπόκειται σε 

ορισµένους ενδογενείς περιορισµούς: 1) υπάρχουν περιορισµένοι τρόποι κατασκευής των ανθρωπο-

ποιηµένων αντισωµάτων 2) είναι απαραίτητο να υπάρχουν στοιχεία από κρυσταλλογραφικές µελέτες 
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για τη δοµή των αντισωµάτων 3) συνήθως γίνεται ένας συµβιβασµός µεταξύ των αµινοξικών αλλαγών 

που είναι απαραίτητες για την επίτευξη ικανοποιητικής συγγένειας σύνδεσης γεγονός που οδηγεί σε 

απρόβλεπτη ανοσογονικότητα 4) το ρεπερτόριο των αντισωµάτων περιορίζεται από το ρεπερτόριο του 

ζώου που χρησιµοποιείται στην αρχική ανοσοποίηση και 5) είναι απαραίτητη αρχικά η ανάπτυξη ενός 

ποντικίσιου (ή άλλου) µονοκλωνικού αντισώµατος µε την επιθυµητή ειδικότητα. 

Aνθρώπινα Αντισώµατα από ∆ιαγονιδιακά Ποντίκια 

H τεχνική αυτή απαιτεί δύο εκτεταµένες τροποποιήσεις στο γονιδίωµα του ποντικού: 1) απε-

νεργοποίησης των ενδογενών ποντικίσιων γονιδίων των ανοσοσφαιρινών και 2) εισαγωγή των αντί-

στοιχων µη ανασυνδυασµένων ανθρώπινων γονιδίων (18-20). Oι ανθρώπινοι γενετικοί τόποι των ανο-

σοσφαιρινών είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι σχηµατισµοί και περιλαµβάνουν αρκετές εκατοντάδες γονι-

δίων σε µια περιοχή αρκετών Mέγα βάσεων DNA. H παραγωγή λειτουργικών ανθρώπινων αντισωµά-

των απαιτεί να εισαχθεί στο ποντικίσιο γονιδίωµα ένα µεγάλο µέρος αυτών των γονιδίων. Aυτό επι-

τεύχθηκε µε τη χρήση είτε κατασκευασµάτων µινιγονιδίων (80 κιλοβάσεις) (21-23) είτε τεχνητών 

χρωµοσωµάτων µύκητα (1 µεγαβάση) (24, 25). Tο αποτέλεσµα ήταν ποντίκια τα οποία παρήγαγαν 

ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη σε χαµηλά βέβαια επίπεδα (100µg/ml) (21, 24). Tα πρώτα ανθρώπινα αντι-

σώµατα που προέκυψαν από αυτήν τη µέθοδο είχαν χαµηλή συγγένεια πρόσδεσης (1µM) και ήταν λίγα 

σε αριθµό για κάθε αντιγόνο (23, 24) (26). Mε τη χρήση των τεχνητών χρωµοσωµάτων µύκητα τα 

οποία περιελάµβαναν µεγαλύτερο κοµµάτι του γενετικού τόπου των ανοσοσφαιρινών, 66 γονίδια βα-

ριών αλυσίδων και 32 ελαφριών κάπα, βελτιώθηκαν τα παραγόµενα αντισώµατα σε ποιότητα χωρίς 

όµως ακόµα να πλησιάζουν τις σταθερές πρόσδεσης των φυσικών αντισωµάτων (27). Kανένα αντί-

σωµα από τα διαγονιδιακά ποντίκια δεν έχει χρησιµοποιηθεί ακόµα σε κλινικές µελέτες αλλά αυτό 

πιθανώς να αλλάξει αν βελτιωθεί παρεταίρω η µέθοδος και τα παραγόµενα αντισώµατα. 

Bιβλιοθήκες Έκφρασης Αντισωµάτων σε Φάγους 

H έκφραση αντισωµάτων στην επιφάνεια των βακτηριοφάγων περιγράφηκε για πρώτη φορά 

στα 1990 και τα πρώτα ανθρώπινα αντισώµατα αποµονώθηκαν αµέσως µετά. Kύριο χαρακτηριστικό 

αυτής της µεθόδου είναι ότι σε κάθε φάγο η γενετική πληροφορία (γονίδιο ανοσοσφαιρίνης) είναι 

άµεσα συνδεδεµένη µε τη λειτουργικότητα της αντίστοιχα εκφραζόµενης πρωτεΐνης. Eφαρµόζοντας 

διάφορα πρωτόκολλα επιλογής µε βάση την ικανότητα πρόσδεσης του εκφραζόµενου αντισώµατος στο 

στόχο του γινόταν δυνατή και η αποµόνωση του αντίστοιχου γονιδίου. Tο πλεονέκτηµα αυτής της µε-

θόδου ήταν ότι τα παραγόµενα αντισώµατα ήταν σχετικά ανθρώπινα. Tα αντισώµατα που αποµονώθη-

καν αρχικά µε αυτή τη µέθοδο ήταν χαµηλής συγγένειας (28) αλλά στη συνέχεια, όταν η τεχνολογία 

επέτρεψε την κατασκευή βιβλιοθηκών µε µεγαλύτερη ποικιλοµορφία, η συγγένεια των αντισωµάτων 

βελτιώθηκε αισθητά (29, 30).  

Tα τελευταία χρόνια ένα πλήθος διαφορετικών πρωτοκόλλων επιλογής έχουν κάνει την εµφά-

νισή τους : επιλογή για υψηλή συγγένεια πρόσδεσης (30-32), για δυνατότητα εξουδετέρωσης (31, 33-

35), για αγωνιστές υποδοχέων (32), για αναγνώριση συγκεκριµένων επιτόπων (36, 37) και ειδικών 

κυτταρικών σειρών (38, 39), για κατασκευή ανθρώπινων αντισωµάτων µε βάση ποντικίσια πρότυπα 
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(40). Tο σύστηµα των φάγων επιτρέπει και την επιλογή πολύπλοκων δοµών όπως πρωτεϊνικά σύ-

µπλοκα και ολόκληρα κύτταρα που παρουσιάζουν στην επιφάνειά τους πρωτεΐνες στη φυσική τους 

διάταξη (38, 39, 41). Oι διαδικασίες επιλογής στο σύστηµα των φάγων είναι εξαιρετικά ελαστικές και 

εξελίσσονται συνεχώς ανάλογα µε τις απαιτήσεις των ερευνητών. Tα πρώτα αντισώµατα από το σύ-

στηµα των φάγων που πέρασαν σε κλινικές δοκιµές I/IIα ήταν αυτά για τη ρευµατοειδή αρθρίτιδα 

(αντι-tumor necrosis factor A) και για την οπτική ίνωση (αντι-transforming growth factor β). 

Aποτελέσµατα δεν έχουν ακόµα δηµοσιευτεί.  

Oι διαδικασίες επιλογής µε διάφορα αντιγόνα έδειξαν ότι η αποµόνωση αντισωµάτων µε 

υψηλή συγγένεια είναι άµεσα εξαρτηµένη µε το µέγεθος της βιβλιοθήκης των φάγων και αυτό συµβαί-

νει γιατί το σύστηµα αυτό αντιγράφει ένα κοµµάτι µόνο της χυµικής ανοσιακής απάντησης, την επι-

λογή. Tο σύστηµα των φάγων αδυνατεί να εισαγάγει νέα ποικιλοµορφία στο ρεπερτόριο των αντισω-

µάτων όπως κάνει το ανοσοποιητικό σύστηµα µε το φαινόµενο των σωµατικών µεταλλαγών, αλλά 

απλά χρησιµοποιεί την είδη υπάρχουσα ποικιλοµορφία και έτσι το αν θα αποµονωθεί καλό αντίσωµα 

εξαρτάται αποκλειστικά από την ποσότητα και ποιότητα της αρχικής ποικιλοµορφίας που θα παγιδεύ-

σει. Eπιπλέον οι µοριακές τεχνικές κατασκευής βιβλιοθηκών θέτουν ένα αξεπέραστο εµπόδιο όσον 

αφορά την ποσότητα της πληροφορίας που µπορεί να περιλάβει µια βιβλιοθήκη που καθορίζεται από 

την πεπερασµένη ικανότητα µετασχηµατισµού των βακτηρίων και έτσι τίθεται και ένα όριο στην ποιό-

τητα των αντισωµάτων που είναι δυνατόν να αποµονωθούν από µια βιβλιοθήκη φάγων. 

Tα τελευταία χρόνια έγινε µια προσπάθεια σύνδεσης της µεθόδου των φάγων µε άλλες µορια-

κές τεχνικές ώστε να αντιµετωπιστεί το παραπάνω πρόβληµα. Έτσι αφού αποµονωθεί ένα αντίσωµα µε 

επιθυµητή ειδικότητα εισάγεται νέα ποικιλοµορφία µε διάφορες µεθόδους όπως εστιασµένη µεταλλα-

ξιγέννεση στις CDR περιοχές (35), ανταλλαγή των ελαφριών αλυσίδων (42), χρήση µεταλλαξιγόνων 

τύπων βακτηρίων E.coli (43), όλους συνδυασµένους ξανά µε κύκλους αυστηρής επιλογής. Mε τέτοιες 

τεχνικές είναι δυνατή η βελτίωση της συγγένειας ενός αντισώµατος στη καλύτερη περίπτωση µέχρι και 

100 φορές. Tέλος τα SCFV (single chain Fv) και τα FAB που παράγονται από τις βιβλιοθήκες φάγων 

έχουν µικρή ηµιζωή στο αίµα in vivo οπότε αν προορίζονται να χρησιµοποιηθούν για ανοσοθεραπεία 

πρέπει να κλωνοποιηθούν σε φορείς έκφρασης, ευκαρυωτικών κυττάρων, που φέρουν τη σταθερή πε-

ριοχή της ανοσοσφαιρίνης. Ωστόσο οι διαδικασίες αυτές είναι εξαιρετικά χρονοβόρες και προστίθο-

νται στην είδη χρονοβόρα διαδικασία κατασκευής της αρχικής βιβλιοθήκης φάγων. Oι βιβλιοθήκες 

φάγων σε γενικές γραµµές είναι ένα εξαιρετικό σύστηµα επιλογής αντισωµάτων το οποίο θα µπορούσε 

ένα δώσει θεραπευτικά αντισώµατα υψηλής συγγένειας αν συνδυαστεί µε µια αξιόπιστη πηγή εµπλου-

τισµένων αντισωµικών ειδικοτήτων. 

Tεχνολογια Ανθρώπινων Αντισωµάτων 

O ιδανικός υποψήφιος για την ανοσοθεραπεία θα ήταν ένα πλήρως ανθρώπινο µονοκλωνικό 

αντίσωµα υψηλής συγγένειας το οποίο θα ήταν δυνατό να παραχθεί σε µεγάλες ποσότητες. Oι προ-

σπάθειες ανάπτυξης της τεχνολογίας των ανθρώπινων αντισωµάτων άρχισαν στη δεκαετία 1980 στην 

αρχή µεταφέροντας το πρωτόκολλο των ποντικίσιων αντισωµάτων και στη συνέχεια αναπτύσσοντας 

νέες τεχνολογίες. Aν και οι γνώσεις για τη φυσιολογία των B κυττάρων εκείνη την εποχή ήταν περιο-
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ρισµένες, παρήχθησαν ανθρώπινα µονοκλωνικά αντισώµατα µε σύντηξη µε µυελωµατικών κυτταρικών 

σειρών µε B κύτταρα ανοσοποιηµένων ανθρώπων. Mερικά από τα αντισώµατα που παρήχθησαν µε 

αυτή την τεχνική ήταν αυτά εναντίον των Rhesus D αντιγόνων, µερικών αυτοαντιγόνων, καρκινικών 

επιτόπων, HLA αντιγόνων, βακτηριακών και ιικών αντιγόνων και τοξινών. H ευρύτερη καθιέρωση 

αυτής της µεθόδου παρεµποδίστηκε από τη δυσκολία εγκαθίδρυσης σταθερών κυτταρικών σειρών οι 

οποίες να παράγουν σε µεγάλες ποσότητες τα ειδικά αντισώµατα. Έκτοτε αναπτύχθηκαν νέες τεχνικές 

διατήρησης των αντισωµικών ειδικοτήτων οι οποίες συνοπτικά περιγράφονται παρακάτω: 

1. Epstein Barr Virus επιµόλυνση 

O EBV µπορεί να επιµολύνει in vitro περισσότερο από το 30% ενός πληθυσµού περιφερεια-

κών B-κυττάρων (44) µέσω του CD21 ο οποίος είναι υποδοχέας του C3dg-C3d (45). Ωστόσο ο µετα-

σχηµατισµός σε αθάνατες κυτταρικές σειρές έχει συχνότητα 1-2% (46). H συχνότητα µετασχηµατι-

σµού µπορεί να βελτιωθεί στο 30% µε την προσθήκη εξωγενών παραγόντων που εκκρίνονται από την 

κυτταρική σειρά MP6 (47). Bραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα της επιµόλυνσης είναι o πολλαπλασιασµός 

και η διαφοροποίηση των B-κυττάρων (48) τα οποία πιθανότατα οφείλονται στην ενεργοποίηση των 

καθυστερηµένων (latent) γονιδίων του ιού (49) και στην παραγωγή IL-10 (50). O µετασχηµατισµός µε 

EBV-επιµόλυνση είναι µια ευρέως χρησιµοποιούµενη µέθοδος για τη διάσωση και κλωνοποίηση B-

κυττάρων (51). Bασικά προβλήµατα της µεθόδου είναι ότι οι κυτταρικές σειρές που δηµιουργούνται 

είναι πολύ ασταθείς ενώ η παραγωγή ανοσοσφαιρινών είναι αρχικά χαµηλή και µειώνεται ακόµη πε-

ρισσότερο µε την πάροδο του χρόνου (10 ηµέρες). Tελευταία περιγράφηκε µια µέθοδος για τη διατή-

ρηση της παραγωγής ανοσοσφαιρινών σε ανεκτά επίπεδα µε επιλογή και ανακαλλιέργεια των αντιγο-

νοειδικών κυττάρων (52). 

2. Kλωνοποίηση σε πλασµιδιακούς φορείς έκφρασης 

Tα τελευταία χρόνια έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος στο χώρο της µοριακής βιολογίας 

όσον αφορά την αποµόνωση των γονιδίων που παράγουν µια συγκεκριµένη πρωτεΐνη καθώς και την 

τεχνητή έκφρασή της σε προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά κύτταρα. H εφαρµογή αυτής της τεχνολογίας 

στην περίπτωση των αντισωµάτων επιτρέπει τη διάσωση των αντισωµικών ειδικοτήτων από τις αστα-

θείς ανθρώπινες κυτταρικές σειρές µέσω PCR κλωνοποίησης του γονιδίου τους σε πλασµιδιακούς φο-

ρείς. Στη συνέχεια τα γονίδια είναι δυνατό να µεταφερθούν σε κατάλληλους πλασµιδιακούς φορείς 

έκφρασης και να παραχθούν οι αντίστοιχες πρωτεΐνες είτε σε βακτηριακά στελέχη είτε, αν είναι απα-

ραίτητη η γλυκοζυλίωση στο µόριο, σε ευκαρυωτικά κύτταρα. 

Tο βασικό µειονέκτηµα των παραπάνω µεθόδων ήταν ότι τα ανθρώπινα µονοκλωνικά αντι-

σώµατα προέρχονταν πάντα από κύτταρα δοτών που τύχαινε να ήταν ήδη ανοσοποιηµένοι για το επι-

θυµητό αντιγόνο-στόχο. Ωστόσο τις περισσότερες φορές δεν είναι δυνατό να βρεθεί κατάλληλα ανο-

σοποιηµένος δότης. Eπιπρόσθετα η τεχνητή ανοσοποίηση ανθρώπων για σκοπούς παραγωγής αντισω-

µάτων αποκλείεται ρητώς από τους κανόνες επιστηµονικής δεοντολογίας. Eτσι έγινε φανερή η ανάγκη 

ανάπτυξης µια µεθόδου η οποία θα µπορούσε να πετύχει in vitro αυτά που πετύχαινε το ανθρώπινο 

ανοσοποιητικό σύστηµα in vivo.  
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Mέχρι σήµερα πολύ λίγες µέθοδοι in vitro ανοσοποίησης έχουν περιγραφεί (53-56). Ως πηγή 

λεµφοκυττάρων χρησιµοποιήθηκε το περιφερειακό αίµα, οι λεµφαδένες (αµυγδαλές) και ο σπλήνας. 

Όλες βασίζονταν στη διέγερση ανθρώπινων λεµφοκυττάρων µε αντιγόνα σε συνδυασµό µε εξωγενείς 

παράγοντες ανάπτυξης και διαφοροποίησης. Tο 1988 δήχθηκε ότι η επεξεργασία των λεµφοκυττάρων 

µε το µεθυλεστέρα της διλευκίνης αφαιρούσε ένα κυτταρικό πληθυσµό που καταπίεζε τις αντιγονοει-

δικές απαντήσεις (55). Tο ελαφρώς αναγωγικό περιβάλλον το οποίο επιτυγχάνεται παρουσία 2-µερκα-

πτοεθανόλης φάνηκε ότι ενεργοποιούσε τις in vitro ανοσιακές απαντήσεις χωρίς να έχει διαλευκανθεί 

πλήρως ο µηχανισµός του (57-59). Tο 1992 παρήχθησαν in vitro αντι HIV-1 αντισώµατα ισότυπου 

IgM παρουσία µείγµατος ιντερλευκινών και πολυκλωνικού ενεργοποιητή (pokeweed mitogen). Λίγα 

χρόνια αργότερα µια παραλλαγή της µεθόδου έδωσε IgM αντισώµατα τα οποία µπόρεσαν να εξουδε-

τερώσουν τη µολυσµατικότητα αρκετών στελεχών HIV (53). Στην καλύτερη περίπτωση όλες οι παρα-

πάνω προσπάθειες είχαν ως αποτέλεσµα την παραγωγή αντιγονοειδικών IgM αντισωµάτων χαµηλής 

συγγένειας, γεγονός που µοιάζει µε την πρωτογενή ανοσολογική απάντηση του ανθρώπινου οργανι-

σµού. Προφανώς τα συστατικά που απαιτούνται για την αντιγονική επιλογή την αλλαγή ισότυπου και 

την επαγωγή των σωµατικών µεταλλαγών δεν υπάρχουν στα in vitro συστήµατα που έχουν περιγραφεί 

ως σήµερα. 

Στόχοι της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής 

Βασικός στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η ανάπτυξη ενός in vitro συστήµατος καλλιέρ-

γειας ανθρώπινων Β κυττάρων το οποίο να προσοµοιάζει κατά το βέλτιστο δυνατόν την ανθρώπινη 

χυµική ανοσιακή απάντηση εναντίον των θυµοεξαρτώµενων αντιγόνων δηλαδή την αλλαγή ισότυπου, 

την επαγωγή σωµατικών µεταλλαγών στα γονίδια των ανοσοσφαιρινών και την επιλογή των αντιγονο-

ειδικών κυττάρων. Ένα τέτοιο σύστηµα θα άνοιγε το δρόµο ώστε να γίνει δυνατή:  

1) η in vitro δηµιουργία και αποµόνωση ανθρώπινων αντισωµάτων υψηλής συγγένειας ενα-

ντίον καρκινικών ή ιικών στόχων µε πιθανά θεραπευτικές ιδιότητες 

2) η διαλεύκανση των µηχανισµών και των επιµέρους συστατικών της αντιγονοειδικής χυµι-

κής ανοσιακής απάντησης σε µοριακό και κυτταρικό επίπεδο. 

H στρατηγική περιελάµβανε:  

(α) ανασύσταση των συνθηκών στις οποίες συµβαίνει φυσιολογικά η χυµική ανοσιακή απάντηση µε 

βάση το δικό µας θεωρητικό µοντέλο, 

(β) σχεδίαση και κατασκευή ενός συνδυασµού αντιγόνων αυστηρά καθορισµένων, µε υψηλή 

ανοσογονικότητα, 

(γ) έλεγχο του µοντέλου για παραγωγή αντιγονοειδικών ανοσοσφαιρινών 

(δ) έλεγχο για αλλαγή του ισότυπου των παραγόµενων αντισωµάτων, 

(ε) έλεγχο για επαγωγή του µηχανισµού των σωµατικών µεταλλαγών και 

(στ) εξέταση των λιποσωµάτων ως εναλλακτική µέθοδο χορήγησης των αντιγόνων καθώς και ως 
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τεχνική σύνδεσης T και B επιτόπων. 
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KEΦAΛAIO 2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Τµήµα 1ο. In vitro Ανοσοποίηση 

Kυτταροκαλλιεργειες 

Tο καλλιεργητικό µέσο που χρησιµοποιήθηκε ήταν RPMI 1640 εµπλουτισµένο µε 4 mM L-

glutamine, µη απαραίτητα αµινοξέα (GIBCO), 50 µg/ml gentamicin και 5, 10, ή 20% ανενεργοποιηµέ-

νου ανθρώπινου ορού (Aιµοδοσία Bενιζέλειου Nοσοκοµείου, Hρακλειο, Kρήτη, Eλλάδα) ή Fetal 

Clone (HyClone Laboratories Inc., US). 

Aντιγόνα , Aντισώµατα και Iντερλευκίνες 

Tα αντιγόνα που χρησιµοποιήθηκαν παρουσιάζονται στο πίνακα 1. Tα πεπτίδια pTT, pV3 και 

pTT-pV3 συντέθηκαν στο εργαστήριο µε τη χηµική µέθοδο F-moc/tBu. H PB1, µια ανασυνδυασµένη 

πρωτεΐνη η οποία περιελάµβανε την καρβοξυτελική περιοχή της gp120 Hταν µια ευγενική προσφορά 

της Repligen. Tο τοξοειδές του τετάνου (TT) αγοράστηκε από την Swedish Institute for Infectious Dis-

ease Control (Stockholm, Sweden). Tα παρακάτω φθορίζοντα αντισώµατα αγοράστηκαν από την Dako 

A/S (Glostrup, Denmark): αντι-CD3, CD4, CD14, CD16 και CD19. 

Προετοιµασία Ανθρώπινων Περιφερειακών Λεµφοκυττάρων (PBMC) 

Tα λεµφοκύτταρα προήλθαν από buffy coats, από υγιή άτοµα οροαρνητικά για HIV 

(Aιµοδοσία Bενιζέλειου Nοσοκοµείου, Hρακλειο, Kρήτη, Eλλάδα). Oρός από κάθε υποψήφιο δότη 

ελέγχθηκε µε ELISA για παρουσία αντι-TT αντισωµάτων. Oι πλάκες ELISA επιστρώθηκαν για 16 

ώρες µε 1µg/ml TT σε ρυθµιστικό διάλυµα 50 mM ανθρακικού νατρίου µε pH 9.5. Tο διάλυµα αραίω-

σης του ορού ήταν ρυθµιστικό διάλυµα 10mM φωσφορικού νατρίου, pH 8.0 µε 0.5 M NaCl και 0.05 % 

Tween 20. Tα αντι-TT αντισώµατα ανιχνεύθηκαν µε αντιορό κατσίκας χηµικά συνδεδεµένο µε 

horseradish peroxidase (HRP) (Zymed Inc. Lab., San Francisco, CA) σε αραίωση 1/2000. Tο υπό-

στρωµα εµφάνισης ήταν o-phenylenediamine (OPD) (Sigma Chemical, St. Louise, MO). Tα PBMC 

από τους οροθετικούς δότες για TT, αποµονώθηκαν µε φυγοκέντρηση σε διαβάθµιση πυκνότητας Φι-

κόλλης σύµφωνα µε το πρωτόκολλο της κατασκευάστριας εταιρίας (Pharmacia, Uppsala, Sweden). Tα 

κύτταρα πλύθηκαν δύο φορές και χρησιµοποιήθηκαν αµέσως ή παγώθηκαν σε υγρό άζωτο. 
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Πρωτογενής Aνοσοποίηση 

Mέρος των κυττάρων αποθηκεύτηκαν σε ψυγείο αζώτου ενώ ο µεγαλύτερος πληθυσµός υπέ-

στη επεξεργασία µε το µεθυλεστέρα της διλευκίνης (L-Leucyl-L-Leucine mehtylester hydrobromide 

LLOMe-Bachem Fein-Chemicalien, AGBudendorf, Switzerland) (60). Πιο συγκεκριµένα τα κύτταρα 

επωάστηκαν µε 0.25mM LLOMe σε RPMI1640 και 2%ανθρώπινο ορό για 15 λεπτά σε θερµοκρασία 

δωµατίου. Στη συνέχεια τα κύτταρα πλύθηκαν τρεις φορές µε RPMI1640+2%ανθρώπινο ορό. και 

επωάστηκαν στους 37οC για 2 ώρες παρουσία DNAάσης I, 10µg/ml (Boehringer). 

Tα LLOMe-επεξεργασµένα λεµφοκύτταρα ανοσοποιήθηκαν πρωτογενώς µε βάση µια παραλ-

λαγή ενός δηµοσιευµένου µοντέλου (53). Συγκεκριµένα τοποθετήθηκαν σε φλάσκες καλλιέργειας 

75cm2 σε συγκέντρωση 3X106 κύτταρα/ml στο παραπάνω θρεπτικό µέσο παρουσία 7nM ττ-V3 

(20ng/ml), 10% ανθρώπινου ορού, 5UrIL-2/ml και 25% µίγµατος TRF (53) (T cell replacing factor) 

και επωάστηκαν για 6 ηµέρες. Kάθε δύο ηµέρες προστίθετο 20% του συνολικού όγκου νέο θρεπτικό 

µέσο. To TRF ήταν υπερκείµενο καλλιέργειας ακτινοβοληµένων (2000rad) ανθρώπινων T-κυττάρων 

τα οποία διεγέρθηκαν για 24 ώρες µε 10µg/ml PWM (61). 

Καλλιέργεια ∆ιέγερσης Τ-κυττάρων και ∆οκιµή Πολλαπλασιασµού 

Kύτταρα επεξεργασµένα µε τον LLOMe τοποθετήθηκαν σε καλλιέργεια σε συγκέντρωση 106 

κύτταρα/ml σε 75 cm2 or 162 cm2 φιάλες σε θρεπτικό µέσο RPMI1640 µε 5% ανθρώπινο ορό, 50 mM 

2-µερκαπτοεθανόλη και 10 µMpTT, παρουσία 106 κύτταρα/ml αυτόλογων ακτινοβοληµένων (4000rad) 

PBMC , 10µM πΤΤ (15.5µg/ml) και επωάστηκαν για 7 ηµέρες. Για τη δοκιµή πολλαπλασιασµού κύτ-

ταρα καλλιεργήθηκαν για 3 ηµέρες σε πλάκες καλλιέργειας 96 θέσεων (FALCON) µε τις παραπάνω 

συνθήκες, παρουσία και απουσία αντιγόνου (1 µMpTT ή 1 µgTT/ml). Tα κύτταρα µεταφέρθηκαν σε 

(Scatron Instruments, Norway) µετά από 18 ώρες επώασης µε τριτιωµένη θυµιδίνη (Amersham). Oι 

κρούσεις ανά λεπτό (CPM) µετρήθηκαν µε ένα Beckman beta-counter.  

∆ευτερογενής Ανοσοποίηση 

H συγκοµιδή της πρωτογενούς ανοσοποίησης και της καλλιέργειας διέγερσης Τ-κυττάρων 

έγινε την έβδοµη ηµέρα µε φυγοκέντρηση (400g) πάνω σε διάλυµα 40%ficoll-Paque σε PBS. Στη συ-

νέχεια τα παραπάνω λεµφοκύτταρα τοποθετήθηκαν σε φλάσκες καλλιέργειας 75cm2 σε µεταξύ τους 

αναλογία 1/10 και σε τελική συγκέντρωση 0.5X106 κύτταρα/ml, στο παραπάνω θρεπτικό µέσο, παρου-

σία 7nM ττ-V3 (20ng/ml), 5% ανθρώπινου ορού, 500ng/ml αντι-CD40 αντισώµατος CD40 (S2CG, 

δώρο του Dr. Steffan Paulie, Stockholm), 50 mM 2-mercaptoethanol και ενός στρώµατος ακτινοβολη-

µένων (10000rad) ινοβλαστών που παρήγαγαν σταθερά το CD32 (ATCC no.CRL-10680). Η επώαση 

διαρκούσε 5 ηµέρες.  

EBV Επιµόλυνση των Λεµφοκυττάρων 

Πρωτογενώς και δευτερογενώς ανοσοποιηµένα λεµφοκύτταρα επιµολύνονταν µε τον EBV 

όπως έχει περιγραφεί (47). Συνοπτικά αναφέρουµε ότι 107 κύτταρα επωάζονταν µε 1ml υπερκείµενο 

καλλιέργειας κυττάρων Marmoset B95-8 για 2 ώρες στους 37οC µε περιοδική ανακίνηση. Tα κύτταρα 
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πλένονταν 3 φορές µε θρεπτικό υλικό παρουσία 10% ορού εµβρύου αγελάδας (FCS) και τοποθετού-

νταν σε πιάτα καλλιέργειας µε 96 θέσεις σε συγκέντρωση 105 κύτταρα / θέση µαζί µε 104 ακτινοβολη-

µένα (3000rad) PBMC. Mετά από 10 –15 ηµέρες γινόταν έλεγχος µε ELISA για την παρουσία αντι-

γονο-ειδικών ανοσοσφαιρινών στα υπερκείµενα. 

Aνάλυση ELISA 

H ανάλυση ELISA για την ανίχνευση V3-ειδικών ανοσοσφαιρινών στα υπερκείµενα των EBV 

µετασχηµατισµένων λεµφοκυττάρων έγινε όπως έχει περιγραφεί (53). Συνοπτικά, πιάτα COSTAR 96 

θέσεων στρώθηκαν µε ανασυνδυασµένη pB1 (70ng/ml) ή αλβουµίνη από ορό αγελάδας (BSA) 

(1µg/ml) σε 50mM ρυθµιστικό διάλυµα ανθρακικού νατρίου µε pH9.6 για 12 ώρες. Tα υπερκείµενα 

για έλεγχο αραιώθηκαν 1:1 µε 10mM ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικού νατρίου (0.5 M χλωριούχο 

νάτριο και 0.1% Tween 20, pH8), τοποθετήθηκαν στα στρωµένα πιάτα και επωάστηκαν για 1 ώρα 

στους 37οC. Στη συνέχεια τα πιάτα πλύθηκαν 7 φορές και επωάστηκαν µε τα συζεύγµατα goat αντι-

ανθρώπινηIgM-HRP ή goat αντι-ανθρώπινηIgG-HRP για 1 ώρα στους 37οC και πλύθηκαν ξανά 7 φο-

ρές. Σε κάθε θέση προστέθηκε 100µl διαλύµατος υποστρώµατος (8mg orthophenylenediamine σε 12ml 

µίγµατος ρυθµιστικού διαλύµατος 66mM φωσφορικού και 34mM κιτρικού νατρίου, pH5.0 και 5µl από 

30% υπεροξείδιο του υδρογόνου) και µετά από 15 λεπτά η αντίδραση τερµατίστηκε µε την προσθήκη 

100 µl 5% θεϊκού οξέως. Oι απορροφήσεις µετρήθηκαν στα 490nm. Kάθε δείγµα από υπερκείµενο 

ελεγχόταν τόσο για την αντι-V3 ειδικότητα όσο και για αντι-BSA (background). Ως θετικές λαµβάνο-

νταν οι τιµές που ήταν µεγαλύτερες του τριπλάσιου του συντελεστή ειδικότητας (RI-reactivity index). 

RI= Aπορ.υπερκείµενου για BSA-απορ. θρεπτικού µέσου για BSA  H ανάλυση ELISA για 

τον υπολογισµό του τίτλου αντι-TT IgG στον ορό των δοτών πραγµατοποιήθηκε όπως περιγράφεται 

παραπάνω µε τη διαφορά ότι στρώνονταν τα πιάτα µε 1µg TT σε κάθε θέση και το σύζευγµα ήταν 

µόνο αντι-ανθρώπινηIgG-HRP (Binding site, UK). 
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Τµήµα 2ο. Πολυκλωνική προσέγγιση σωµατικών µεταλλαγών 

Ολιγονουκλεοτίδια 

Σχεδιάστηκαν και συντέθηκαν τα παρακάτω ολιγονουκλεοτίδια: 

*εκκινητές για τη δηµιουργία PCR προϊόντος το οποίο περιείχε την CDR3 περιοχή επιλέχθη-

καν από την αλληλουχία ενός ανθρώπινου ανασυνδυασµένου αντισώµατος ειδικό για την V3 περιοχή 

της gp120 του HIV-1: 

FR1: 5'-GTCCTCGCAACTGCCCCATGGCCCAGGTGCAGCTGCACC-AGTCGGG-3',  

CDR3: 5'-CTCCGGTACCTATTGGCTATAGGTGCG-3'.  

Degenerate CDR3 ολιγονουκλεοτίδιο: 5'-GAAGGAGCCACCCCACAAGCGNANNTAT-

ANNNAATANNTANNNNAGGGGGGGACATCAAGCAGCC-3'.  

*Εκκινητές για την ανίχνευση µέσω PCR του degenerate CDR3 ολιγονουκλεοτιδίου: 

HP1 :5'-GAAGGAGCCACCCCACAAG-3',  

HP2 :5'-GGCTGCTTGATGTCCCCCC-3'.  

*Εκκινητές για τη διαδικασία προσδιορισµού της αλληλουχίας DNA (sequencing):  

T3: 5'-AATTAACCCTCACTAAAGGG-3',  

T7 :5'-GTAATACGACTCACTATAGGGC-3'. 

Ακινητοποίηση Ολιγονουκλεοτιδίων 

Το CDR3 ολιγονουκλεοτίδιο τροποποιήθηκε χηµικά µε την προσθήκη µιας αµινοοµάδας στο 

5’ άκρο του και ενός βραχίονα για την ακινητοποίηση. Η ακινητοποίηση των ολιγονουκλεοτιδίων στην 

επιφάνεια πολυστυρενίου των πηγαδιών ELISA έγινε µε τη µέθοδο χηµείας καρβοδιιµιδίου όπως έχει 

προηγούµενα περιγραφεί (62). Συνοπτικά αναφέρουµε ότι 50 pmoles του CDR3 ολιγονουκλεοτιδίου 

αραιωµένο σε 100µl διαλύµατος το οποίο περιείχε 0.5mg/ml p-nitrophenol και 0.5mg/ml EDAC, µε-

ταφέρθηκαν σε κάθε πηγάδι. Μετά από επώαση 2 ωρών µε συνεχή ανάδευση στο σκοτάδι σε θερµο-

κρασία δωµατίου τα πηγάδια πλύθηκαν 4 φορές µε το διάλυµα πλύσεων (0.1% Tween και 1M NaCl σε 

νερό). Στη συνέχεια τα πηγάδια επωάστηκαν για 30 λεπτά µε 100µl διαλύµατος 0.5% BSA, 0.1M NaCl 

and 10mM PΟ4
3-, pH 7.4 σε θερµοκρασία δωµατίου. Μετά από ένα δεύτερο στάδιο πλυσίµατος (4 φο-

ρές µε διάλυµα πλύσεων και 2 φορές µε απιονισµένο νερό) τα πηγάδια αποθηκεύθηκαν στους –20οC.  

Συνθήκες Υβριδοποίησης 

Πηγή της συµπληρωµατικής αλυσίδας αποτέλεσε το προϊόν (250bp) του PCR των εκκινητών 

[CDR3] και [FR1] από ένα µίγµα cDNA προερχόµενο από ένα πολυκλωνικό πληθυσµό Β κυττάρων. Η 

σήµανση του προϊόντος έγινε µε 32P dCTP και dATP (Amersham, UK) βάση του πρωτοκόλλου nick 

translation (63) το οποίο έδωσε ειδική ενεργότητα 1.5x108 cpm ανά µg DNA. Η υβριδοποίηση πραγ-

µατοποιήθηκε ως εξής: το ραδιοσηµασµένο προϊόν [FR1-CDR3] αραιώθηκε σε ρυθµιστικό διάλυµα 6x 
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SSC µέχρι τελικό όγκο 100µl και µεταφέρθηκε στο προεπεξεργασµένο πηγάδι. Η υδατική φάση επικα-

λύφθηκε µε ένα στρώµα παραφινέλαιου ώστε να εµποδιστεί η εξάτµιση. Η διαδικασία υβριδοποίησης 

πραγµατοποιήθηκε σε ένα ειδικά κατασκευασµένο ανακυκλωτή θερµοκρασιών (I.H.block, Genesys 

Instruments, Cambridge, UK). Μετά από ένα βήµα αποδιάταξης µε θερµοκρασία (92οC, 5 min.), τα 

πηγάδια επωάστηκαν στην επιθυµητή θερµοκρασία υβριδοποίησης για 30 λεπτά. Το υπερκείµενο 

αφαιρέθηκε και τα πηγάδια πλύθηκαν 4 φορές µε 300µl διάλυµα 6xSSC ζεσταµένο στη θερµοκρασία 

υβριδοποίησης για να αποµακρυνθούν τα µη ειδικά προσκολληµένα DNA προϊόντα. Τα ειδικά προϊό-

ντα αφαιρέθηκαν από τα πηγάδια µε θέρµανση στους 92οC για 4 λεπτά σε 100µl 6Χ SSC. Η ραδιενέρ-

γεια που περιείχαν τα δείγµατα µετρήθηκε µε υγρό σπινθηρισµού και το µετρητή beta-counter 

(Beckman Instruments, UK). 

Έλεγχος της Συνθετικής Βιβλιοθήκης 

Οι συνθήκες του κάθε κύκλου PCR-υβριδοποίησης ήταν οι εξής: το διάλυµα υβριδοποίησης 

περιείχε 6xSSC; 0.5% SDS; 100ng/ml salmon sperm DNA και το διάλυµα πλύσεων 2xSSC; 0.5% 

SDS. 10ng του degenerate CDR3 ολιγονουκλεοτιδίου υβριδοποιήθηκαν στους 60oC όπως περιγράφηκε 

παραπάνω, τόσο σε [CDR3] όσο και σε BSA επικαλυµµένα πηγάδια. Μετά από 4 φορές πλύσιµο µε 

διάλυµα πλύσεων και 4 φορές µε 1Χ PCR ρυθµιστικό διάλυµα (Stratagene, USA), προστέθηκαν 100µl 

1Χ PCR ρυθµιστικό διάλυµα και τα πηγάδια θερµάνθηκαν στους 92oC για 3 λεπτά για ελευθερωθούν 

τα προσδεδεµένα µόρια. Ακολούθησε αντίδραση PCR µε 1µM κάθε εκκινητή [HP1 and HP2], 0.2 mM 

dNTP's και 2.5 units ανά αντίδραση. Η PCR αντίδραση πραγµατοποιήθηκε σε Perkin Elmer (Cetus) 

PCR συσκευή µε θερµοκρασίες 92oC, 54oC, 72oC για 35 κύκλους. Ακολούθησαν δύο επιπλέον βήµατα 

υβριδοποίησης-PCR στους 65 oC και 70 oC αντιστοίχως. 

Κλωνοποίηση και Προσδιορισµός Νουκλεοτιδικής Αλληλουχίας 

Το PCR προϊόν υποβλήθηκε σε µετατροπή µε KLENOW πολυµεράση και κλωνοποιήθηκε 

στο SmaI σηµείο του φορέα Bluescript (Stratagene, USA). Ο προσδιορισµός της νουκλεοτιδικής αλλη-

λουχίας έγινε µε τους εκκινητές Τ3 και Τ7 µε τη βοήθεια του Sequenase 2.0 Kit (USB) βάση του πρω-

τοκόλλου των κατασκευαστών. 
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Τµήµα 3ο. Έλεγχος του µοντέλου in vitro ανοσοποίησης µε την µονοκλωνική προσέγγιση 

Αντιγόνα και Άλλα Χηµικά 

Τα πεπτίδια που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτή τη σειρά πειραµάτων ήταν τα εξής: pV3 (αα 304-

318, gp120, HIV-1 LAI strain), RKSIRIQRGPGRAFV; pTT (αα 830-844, tetanus toxin) 

QYIKANSKFIGITEL; pTT-pV3 σύνθετο κατασκεύασµα του pTT και pV3. Τα πεπτίδια συντέθηκαν 

µε βάση τις χηµικές µεθόδους F-moc/tBu και "σύνδεση τεµαχίου" (64). Η βιοτίνη Biotin (Sigma, 

Germany) προστέθηκε στα πεπτίδια στη στερεά φάση της ρητίνης µε διαδικασία όµοια µε αυτή της 

σύνδεσης αµινοξέος. Το τοξοειδές του τετάνου αγοράστηκε από το Swedish Institute for Infectious 

Disease Control (Stockholm, Sweden). Αντίσωµα αντι-CD19 συνδεδεµένο µε FITC αγοράστηκε από 

την Dako A/S (Glostrup, Denmark). Για τη σύνθεση της πρώτης αλυσίδας του cDNA χρησιµοποιήθηκε 

η αντίστροφη µεταγραφάση Moloney Murine Leukaemia Virus (M-MLV) από την Life Technologies, 

(Gaithersburg, MD, USA) και το RNAsin από την Promega (Madison, WI, USA). Στη PCR αντίδραση 

χρησιµοποιήθηκε ένζυµο Taq DNA polymerase και το ρυθµιστικό διάλυµα αντίδρασης της αντίστοι-

χης εταιρίας (Perkin Elmer, Emeryville, CA, USA). 

In Vitro Aνοσοποίηση 

Η ανοσοποίηση πραγµατοποιήθηκε όπως έχει προηγούµενα περιγραφεί (65). Μετά το πρώτο 

βήµα της ανοσοποίησης τα κύτταρα υποβλήθηκαν σε διαδικασία επιλογής είτε µε βάση την αντιγονο-

ειδικότητά τους (V3 ή τοξοειδές τετάνου) είτε την παρουσία CD19. Η επιλογή µε το CD19 πραγµατο-

ποιήθηκε µε µαγνητικά σφαιρίδια Dynabeads (Dynal, Norway) σύµφωνα µε το πρωτόκολλο του κατα-

σκευαστή. Η αποµόνωση των αντιγονοειδικών κυττάρων πραγµατοποιήθηκε µα τη χρήση βιοτινυλιω-

µένου αντιγόνου και µαγνητικών σφαιριδίων (MACS, Miltenyl-Biotech, Germany) ως εξής: (ι) τα κύτ-

ταρα πλύθηκαν τρεις φορές µε PBS (1%BSA) και επωάστηκαν µε περίσσεια βιοτινυλιωµένου αντιγό-

νου (0.01mg/ml) για 30 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου (ιι) τα κύτταρα πλύθηκαν µια φορά µε PBS-

BSA και υποβλήθηκαν σε διαχωρισµό σε στήλη MACS σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών. 

Η παρουσία CD19+ κυττάρων στον πληθυσµό πριν και µετά το διαχωρισµό πραγµατοποιήθηκε µε ανά-

λυση FACS (FACScan, Becton Dickinson, USA). 

Σύστηµα Kαλλιέργειας EL-4 

Τα Β κύτταρα καλλιεργήθηκαν παρουσία EL-4Β5 κυττάρων (Τ θύµωµα κυτταρική σειρά πο-

ντικού) όπως έχει προηγούµενα περιγραφεί (66) αλλά µε µερικές τροποποιήσεις. Το πείραµα πραγµα-

τοποιήθηκε σε πλάκες καλλιέργειας 96 θέσεων µε επίπεδη βάση (Costar, Cambridge, MA, USA) όπου 

σε συνολικό όγκο 200µl θρεπτικού υλικού (RPMI 1640 εµπλουτισµένου µε 2 mM L-glutamine, 1% 

nonessential amino acids, 10% fetal calf serum και 50 ug/ml gentamycin (Biological Industries, 

Haemek, Israel)) τοποθετήθηκαν 50.000 ακτινοβοληµένα (500 Gy) EL-4 κύτταρα µαζί µε 100 U/ml 

IL-2 (Genzyme, Cambridge, MA, USA), 3 ng/ml 4-phorbol12-myristate13-acetate (Sigma, Germany), 

50 uM 2-mercaptoethanol (Merck, Darmstadt, Germany) και 5% TRF (υπερκείµενο ενεργοποιηµένων 

Τ κυττάρων (67)). Μαζί τοποθετήθηκαν και Β κύτταρα σε αριθµούς που απαιτούσε το κάθε πείραµα. 
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RT-PCR Ανάλυση των VH Γονιδίων 

Η RT-PCR ανάλυση των VH γονιδίων πραγµατοποιήθηκε µε µικρές αλλαγές ενός προηγού-

µενου πρωτοκόλλου (67). Μετά από 5 ηµέρες οι καλλιέργειες ενός Β κυττάρου προετοιµάστηκαν για 

εκχύλιση mRNA. Αρχικά έγινε λύση µε 4M GuSCN σε Tris-HCl, pH 7.5. Το mRNA αποµονώθηκε µε 

τη χρήση µαγνητικών σφαιριδίων (Dynal, Norway) επιστρωµένων µε oligo-d (T)25 και το µαγνήτη 

MPC-9600 (Dynal) σε ρυθµιστικό διάλυµα Tris-HCl (10 mM Tris-HCl; pH 7.5, 1 mM EDTA, 0.5 M 

LiCl). Μετά από δύο πλυσίµατα µε 10 mM Tris-HCl, (pH 7.5, 1 mM EDTA, 0.15 Mm LiCl) το εκχει-

λισµένο mRNA χρησιµοποιήθηκε σε αντίδραση σύνθεσης cDNA µε ένζυµο M-MLV για 1 ώρα στους 

37οC µε όγκο αντίδρασης 20µl (50 mM Tris-HCl; pH 8.3, 75 mM KCl, 3 mM MgCl2, 0.1 mg/ml BSA, 

1 u/ml RNAsin, 200 u M-MLV, 1 mM το καθένα dATP, dGTP, dCTP, dTTP). Η αντίδραση τερµατί-

στηκε µε επώαση στους 65oC για 5 λεπτά. Από 5µl του cDNA πραγµατοποιήθηκε διπλή (nested) αντί-

δραση PCR (Perkin Elmer Gene Amp PCR 2400). Στο πρώτο βήµα χρησιµοποιήθηκαν εκκινητές σχε-

διασµένοι για την 5' VH3 FR1 ή VH4 FR1 (αα 1-7) και 3' για την κοινή σταθερή περιοχή των IgM, 

IgG και IgA. 1µl της πρώτης αντίδρασης χρησιµοποιήθηκε στο δεύτερο βήµα µε εκκινητές ειδικούς για 

την 5' VH3 FR1 ή VH4 FR1 (αα 17-22) και 3' για την JH. Τα προϊόντα της PCR αξιολογήθηκαν µε 

ηλεκτροφόρηση πηκτής αγαρόζης 4.5% (Nusive GTG, lowmelting agarose gel, F.M.C. BioProducts, 

ME, USA) και τα θετικά δείγµατα κόπηκαν και αποµονώθηκαν από την πηκτή gel (Wizard, Promega, 

USA).  

Ανάλυση ∆οµικού Πολυµορφισµού Μονής Αλυσίδας (SSCP) 

Η µέθοδος SSCP χρησιµοποιήθηκε για την ανίχνευση µεταλλαγών στα προϊόντα PCR όπως 

έχει προηγούµενα περιγραφεί (68). 1µl του αποµονωµένου προϊόντος υπέστη επεξεργασία µε 1µl απο-

διατακτικό διάλυµα (95% Formamide, 20mM EDTA, 0.05% bromophenol blue) στους 100oC για 4 

λεπτά και στη συνέχεια απότοµη ψύξη στον πάγο. Στη συνέχεια ηλεκτροφορήθηκε σε µη αποδιατα-

κτική πηκτή πολυακρυλαµίδης 12.5% PhastGel (Pharmacia LKB Biotechnology, Upsala, Sweden) και 

στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε χρώση αργύρου (PhastSystemΣ, Pharmacia LKB Biotechnology, 

Sweden). Ο διαχωρισµό πραγµατοποιήθηκε µε βάση το πρωτόκολλο No. 383 (Application Note 

PhastSystemΣ) και η χρώση µε το No. 210 (Application Note PhastSystemΣ). 

Προσδιορισµός Νουκλεοτιδικής Αλληλουχίας 

Ο προσδιορισµός της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας έγινε µε τις αντιδράσεις Dye-PrimerΣ ή 

BigDyeΣ (Perkin Elmer, USA) χρησιµοποιώντας τους εκκινητές M13 forward και reverse. Τα δείγ-

µατα υπέστησαν επεξεργασία σε ένα αναλυτή ABI Prism 377 DNA Sequencer (Perkin Elmer, USA). 

Κλωνοποίηση και Έκφραση των FAB Τεµαχίων 

Χρησιµοποιήθηκε συνολικό cDNA από τις καλλιέργειες ενός κυττάρου που εµφάνισαν σωµα-

τικές µεταλλαγές. Πραγµατοποιήθηκαν ξεχωριστές αντιδράσεις PCR για τη βαριά και την ελαφριά 

αλυσίδα της ανοσοσφαιρίνης. Στην αντίδραση της βαριάς αλυσίδας χρησιµοποιήθηκαν εκκινητές ειδι-

κοί για την VH3 περιοχή και την JH (περιείχαν σηµείο BstEII). Στην άλλη αντίδραση χρησιµοποιήθη-

καν µίγµα εκκινητών οι οποίοι κάλυπταν τις οικογένειες VkCk και VλCλ (περιείχαν σηµείο ApaLI) και 
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Ck ή Cλ αντιστοίχως. Η δηµιουργία της κασέτας έκφρασης απαιτούσε τη συναρµολόγηση µε τη βοή-

θεια PCR, του προϊόντος της βαριάς αλυσίδας του προϊόντος της ελαφριάς αλυσίδας και ενός τεµαχίου 

DNA "συνδετήρα" (69). Η αντίδραση πραγµατοποιήθηκε σε δύο βήµατα: (ι) κατασκευάστηκαν αρχικά 

δύο τεµάχια µε τις ακόλουθες µοριακές αναλογίες α) 2VkCk: 0.5Linker:1VH και β)2VλCλ:0.5 

Linker:1VH χωρίς επιπλέον εκκινητές και (ιι) έγινε αντίδραση PCR µε εκκινητές VkCk και VλCλ (πε-

ριείχαν σηµείο ApaLI) και JH (περιείχε σηµείο BstEII). Το τελικό προϊόν υπέστη πέψη µε ApaLI και 

BstEII και ενσωµατώθηκε στο φορέα pCES1 ο οποίος χρησιµοποιήθηκε για µετασχηµατισµό βακτη-

ρίων E.coli TG1. Η έκφραση των τεµαχίων FAB επάχθηκε µε καλλιέργεια σε µέσο 2xTY (+ampicillin) 

µε 1mM IPTG για 4 ώρες στους 30οC. Τα FABτεµάχια εκχειλίστηκαν µε τη µέθοδο ψύξης-απόψυξης 

(70). 
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Τµήµα 4ο. V3 επικαλυµµένα λιποσώµατα 

Κυτταροκαλλιέργειες και Αντιδραστήρια 

Τα Buffy coats προέρχονταν από υγιή άτοµα, οροαρνητικούς για HIV1 του κέντρου αιµοδο-

σίας του Βενιζέλειου Νοσοκοµείου (Ηράκλειο, Κρήτη). Τα αποµονωµένα περιφερειακά λεµφοκύτταρα 

(PBMC) υπέστησαν επεξεργασία µε L-leucyl-L-leucine methyl ester hydrobromide (LLOMe) (Bachem 

Feinchemikalien AG, Budendorf, Switzerland), όπως έχει προηγούµενα περιγραφεί (65). Συνοπτικά τα 

κύτταρα επωάστηκαν σε RPMI 1640, το οποίο περιείχε 2% foetal calf serum (GIBCO) και 0.25 mM 

LeuLeuOMe, για 15 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου. Στη συνέχεια τα κύτταρα πλύθηκαν 3 φορές µε 

καλλιεργητικό µέσο και επωάστηκαν για 2 ώρες στους 37οC. Στα τελευταία 15 λεπτά της επώασης 

προστέθηκε 10 µg DNAseΙ. Όπου ήταν απαραίτητο έγινε διαχωρισµός των κυτταρικών πληθυσµών 

(CD4+, CD8+, CD19+) µε τη βοήθεια του συστήµατος MACS (Mylteniil Biotech, Germany) σύµφωνα 

µε το πρωτόκολλο των κατασκευαστών. 

Σύνθεση Πεπτιδίων, Λιποπεπτιδίων και Λιποσωµάτων  

Τα πεπτίδια : V3 (LAI) RKSIRIQRGPGRAFV, CD4 υποδοχέας (binding site) 

SFINMWQEVGKAMYAPPISG και mucin core antigen MUC-1 PAHGVTSAPDTRPAPGSTAP συ-

ντέθηκαν µε τη µέθοδο F-moc/tBu (64). Μέρος τους µετατράπηκε σε λιποπεπτίδια σύµφωνα µε το 

πρωτόκολλο των κατασκευαστών, µε οµοιοπολική πρόσδεση της serine- S-[2,3-bis (palmitoyloxy)- 

(2rs)-propyl]-n-palmitoyl- (r)-cysteine, (Boehringer Mannheim Biochemica, Germany). Τα λιποσώ-

µατα κατασκευάστηκαν µε τη µέθοδο dehydration-rehydration (71). Συνοπτικά 0.5 µmol 

phosphatidylcholin (100mg/ml, Sigma), 0.5µmol cholesterol και 50 µg εκάστοτε λιποπεπτιδίου αναµί-

χθηκαν σε διάλυµα 1/2 chloroform/methanol και στεγνώθηκαν κάτω από ροή αζώτου. Η µεµβράνη που 

απέµεινε επαναδιαλύθηκε σε 0.5 ml απιονισµένο νερό και υπέστη sonication για 2 λεπτά. Ακολούθως 

το δείγµα φυγοκεντρήθηκε σε 10000g για 30 λεπτά και το υπερκείµενο µεταφέρθηκε σε σωλήνα λυο-

φιλοποίησης. Στο δείγµα προστέθηκαν 3µg τοξοειδές τετάνου σε 0.5ml PBS. Το µείγµα παγώθηκε σε 

υγρό άζωτο και λυοφιλοποιήθηκε. Τα λιποσώµατα επαναδιαλύθηκαν σε 100µl απιονισµένο νερό και 

φυγοκεντρήθηκαν σε 10000g για 30 λεπτά για να αποµακρυνθεί το µη παγιδευµένο στα λιποσώµατα 

υλικό. 

∆οκιµή Πολλαπλασιασµού  

1 x 106κύτταρα/ml επεξεργασµένα µε καλλιεργήθηκαν σε πλάκες καλλιέργειας 96 θέσεων 

(COSTAR) σε RPMI1640 µε 5% ανθρώπινο ορό, 50 mM 2-mercaptoethanol και αντιγόνο µαζί 106/ml 

ακτινοβοληµένα (40 Gy) αυτόλογα µακροφάγα. Σε κατάλληλα χρονικά διαστήµατα τα κύτταρα µετα-

φέρθηκαν σε φίλτρα µετά από ένα 18ωρο παλµό µε 1µC/πηγάδι 3H-thymidine (Amersham, U.K.). η 

ραδιενέργεια στο κάθε δείγµα σε κρούσεις ανά λεπτό (CPM) µετρήθηκαν σε ένα LS1701 beta counter 

(Beckman, U.S.A.).  
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Μετρήσεις Ιντερλευκινών 

IL-2, IL-4 και IFN-γ µετρήθηκαν µε ELISA σύµφωνα µε τα πρωτόκολλα των κατασκευαστών 

(Quantikine, R&D Systems Europe, U.K.). 
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KEΦAΛAIO 3. In vitro ANOΣOΠOIHΣH 

Eισαγωγή 

Aντιγονοειδική Aπάντηση 

Tα εστιακά σηµεία συνεύρεσης των κυττάρων κατά την ανοσιακή απάντηση είναι η σπλήνα 

οι λεµφαδένες και οι λεµφικοί ιστοί των βλεννογόνων όπως τα Peyer patches. H κύρια λειτουργία των 

δευτερογενών λεµφικών οργάνων είναι το φιλτράρισµα: συλλέγουν αντιγόνα από το αίµα, από τη 

λέµφο και από τις µεµβράνες των βλεννογόνων ώστε να περάσουν από τον έλεγχο των κυττάρων του 

ανοσιακού συστήµατος πριν οδηγηθούν στην καταστροφή. Στον σπλήνα το αίµα φιλτράρεται µέσα 

από το δίκτυο των κόλπων ακραίας ζώνης (marginal zone sinus). Όµοια, το λεµφικό υγρό από φυσιο-

λογικούς ή φλεγµονώδεις ιστούς φιλτράρεται στους λεµφαδένες και τα περιεχόµενα των εντέρων ελέγ-

χονται µε δειγµατοληψία µέσω εξειδικευµένων κυττάρων (κύτταρα M) στη πλάκα του Peyer (Σχήµα 

3.1). 

H ικανότητα των δευτερογενών λεµφικών οργάνων στη συλλογή αντιγόνων οφείλεται σε ορι-

σµένα εξειδικευµένα κύτταρα. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν: 1) τα κύτταρα Langerhans και τα συγ-

γενή τους δενδριτικά κύτταρα, 2) τα µεταλλοφυλικά µακροφάγα της marginal zone στο σπλήνα και τα 

µακροφάγα στους λεµφαδένες και βλεννογόνους (72, 73), 3) τα µακροφάγα της ακραίας ζώνης 

(marginal zone) στο σπλήνα (73, 74). Tα ανώριµα δενδριτικά κύτταρα βρίσκονται τοποθετηµένα σε 

πιθανές εστίες µόλυνσης: µέσα σε ιστούς, κάτω από το δέρµα και τους βλεννογόνους ή κατά µήκος 

των κόλπων στη σπλήνα και τους λεµφαδένες (Σχήµα 3.1). Όταν τα κύτταρα αυτά διεγερθούν από τους 

µηχανισµούς της ανοσιακής απάντησης π.χ. παραγωγή ιντερφερονών, TNF ή από βακτηριακά αντι-

γόνα όπως το LPS, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µεταφέρουν τα αντιγόνα που έχουν συλλέξει στο 

λυµφοειδές παρέγχυµα των δευτερογενών λεµφικών ιστών (72, 73, 75-77). 

Tα ενεργοποιηµένα δενδριτικά κύτταρα εγκαθίστανται στο ένα από τα δύο βασικά συστατικά 

του λεµφικού παρεγχύµατος, τη ζώνη των T κύτταρων (Σχήµα 3.1) (73, 76, 78). Eκεί τα αντιγόνα που 

φέρουν τα δενδριτικά κύτταρα είναι διαθέσιµα σε µεγάλο αριθµό T κυττάρων λόγω της συνεχούς 

διακίνησης των περιφερειακών T κυττάρων από το αίµα µέσω αυτού του διαµερίσµατος (72, 79). Tο 

µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού των T κυττάρων δεν ενεργοποιείται από τα παρουσιαζόµενα 

αντιγόνα και παραµένει σε κίνηση επιστρέφοντας στην κυκλοφορία του αίµατος χωρίς να εισέλθει στο 

άλλο διαµέρισµα του λεµφικού παρεγχύµατος, το θυλάκιο. Mαζί µε τα T κύτταρα υπάρχει µια εξίσου 

µεγάλη ροή B κυττάρων τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής. Όµοια µε τα T, τα B κύτταρα 
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στο σπλήνα µπαίνουν στην ακραία ζώνη από την κυκλοφορία του αίµατος και στους λεµφαδένες και 

το λεµφικό ιστό των βλεννογόνων από τα HEV (high endothelial venules) (Σχήµα 3.1) (72, 79). 

Aρχικά ακολουθούν ίδιο µονοπάτι µε τα T κύτταρα αλλά µετά από µερικές ώρες παραµονής στη ζώνη 

των T κυττάρων διαφοροποιούν την πορεία τους και εισέρχονται στα θυλάκια όπου συγκεντρώνονται 

για µία ηµέρα πριν επιστρέψουν στην κυκλοφορία του αίµατος. Mια ειδική κατηγορία δενδριτικών 

κυττάρων τα θυλακιακά δενδριτικά κύτταρα σχηµατίζουν ένα πυκνό δίκτυο µέσα στην περιοχή των 

θυλακίων. Tα θυλακιακά δενδριτικά κύτταρα πιστεύεται ότι εξειδικεύονται στην παρουσίαση 

αντιγόνων στα B κύτταρα (80, 81). Tα διαφοροποιηµένα µονοπάτια των B και T κυττάρων µέσα από 

τα δευτερογενή λεµφικά όργανα έχει ένα πολύ σηµαντικό αποτέλεσµα: οδηγείται ένα µεγάλο φάσµα 

διαφορετικών κυττάρων στα σηµεία όπου βρίσκεται παρουσιασµένο το αντίστοιχο αντιγόνο.  

Kατά τη διάρκεια µιας νέας µόλυνσης τα αντιγόνα πιστεύεται ότι παρουσιάζονται αρχικά στα 

δενδριτικά κύτταρα της ζώνης των T κυττάρων (78, 82, 83). B κύτταρα που φέρουν υποδοχείς ειδικούς 

για το συγκεκριµένο αντιγόνο µπορούν να το συναντήσουν σε διάφορα µέρη : στα θυλάκια, στη ζώνη 

T κυττάρων, στις κοιλότητες του αίµατος. Σε κάθε περίπτωση πρόσδεση στο υποδοχέα αλλάζει τον 

τροπισµό τους και ενεργά µεταναστεύουν προς τη ζώνη των T κυττάρων όπου και σταµατούν ανάµεσα 

σε T και δενδριτικά κύτταρα (84). 
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Tα σπάνια T και B κύτταρα που αναγνώρισαν το αντιγόνο µε τον υποδοχέα τους 

συγκεντρώνονται στη ζώνη των T όπου τα T κύτταρα ενεργοποιούνται από τα δενδριτικά κύτταρα 

παρουσιαστές (Σχήµα 3.2). Στη συνεχεία τα κατάλληλα ενεργοποιηµένα T κύτταρα ξεκινούν µια σειρά 

άγνωστων διακυτταρικών αλληλεπιδράσεων µε τα ενεργοποιηµένα B η οποία έχει ως αποτέλεσµα τα B 

να πολλαπλασιαστούν και να αρχίσουν να παράγουν µικρές ποσότητες αντιγονοειδικής 

ανοσοσφαιρίνης (72, 79, 84-87). Kαθώς η ανοσιακή απάντηση αναπτύσσεται τα T κύτταρα µνήµης 

που έχουν παραχθεί στο προηγούµενο στάδιο αρχίζουν να µεταναστεύουν προς τα θυλάκια. Σύντοµα 

ακολουθούν και τα ενεργοποιηµένα B κύτταρα τα οποία και αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται έντονα 

σχηµατίζοντας δοµές οι οποίες ονοµάζονται βλαστικά κέντρα (Σχήµα 3.3) (85). Tα βλαστικά κέντρα 

αποτελούν το αποκορύφωµα της χυµικής ανοσιακής απάντησης. Oι πολύπλοκες διακυτταρικές 
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αλληλεπιδράσεις που λαµβάνουν χώρα εκεί οδηγούν στην επαγωγή των δύο σηµαντικότερων 

γεγονότων της ανοσιακής απάντησης: της αλλαγής ισότυπου των παραγόµενων ανοσοσφαιρινών και 

της εµφάνισης εστιασµένων σωµατικών µεταλλαγών στα γονίδια των ανοσοσφαιρινών, τα οποία 

αναφέρθηκαν σε προηγούµενα κεφάλαια. Tα ακριβή γεγονότα που οδηγούν στην επαγωγή αυτών των 

φαινοµένων δεν είναι γνωστά κυρίως γιατί δεν έχει επιτευχθεί έως σήµερα η σύσταση ενός in vitro 

µοντέλου που να αναπαράγει τα φαινόµενα ώστε να αποµονωθούν και να µελετηθούν οι µηχανισµοί 

τους. 

∆oµή Bλαστικών Kέντρων 

Kατα µέσο όρο 2-3 ειδικά ενεργοποιηµένα B κύτταρα είναι υπεύθυνα για τη δηµιουργία κάθε 

βλαστικού κέντρου (Σχήµα 3.3). Mόλις ολοκληρώσουν τη µετανάστευση ξεκινούν διαδικασίες πολλα-

πλασιασµού αυξάνοντας εκθετικά τον αριθµό τους ο οποίος µετά από τρεις ηµέρες φτάνει τα 1.5 *104 

κύτταρα (88). Tα υπόλοιπα B κύτταρα του θυλακίου (µη ενεργοποιηµένα από το αντιγόνο) περιορίζο-

νται στην περιφέρεια του βλαστικού κέντρου σχηµατίζοντας τη ζώνη του µανδύα του θυλακίου 

(follicular mantle zone). Όταν το βλαστικό κέντρο φτάσει στο επιθυµητό µέγεθος ξεκινά µια διαδικα-
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σία διαµερισµατοποίησης. Tα B κύτταρα που ονοµάζονται πλέον κεντροβλάστες συνεχίζουν να πολ-

λαπλασιάζονται, µεταναστεύουν στον ένα πόλο του βλαστικού κέντρου και σχηµατίζουν την ονοµαζό-

µενη σκοτεινή ζώνη. H σκοτεινή ζώνη δεν αυξάνει σε µέγεθος παρότι τα κύτταρά της πολλαπλασιάζο-

νται συνεχώς γιατί παράγει B κύτταρα τα οποία δεν πολλαπλασιάζονται και ονοµάζονται κεντροκύτ-

ταρα (88). Tα κεντροκύτταρα σταµατούν τις διαδικασίες κυτταρικής διαίρεσης και µεταναστεύουν έξω 

από τη σκοτεινή ζώνη του βλαστικού κέντρου σχηµατίζοντας τη φωτεινή ζώνη (Σχήµα 3.2). Tα κε-

ντροκύτταρα είναι προγραµµατισµένα να εκτελέσουν απόπτωση εκτός αν επιλεχθούν θετικά για να 

γίνουν κύτταρα µνήµης (89) ή πλασµατοκύτταρα (90), ή να επιστρέψουν ως κεντροβλάστες στη σκο-

τεινή ζώνη για ένα καινούργιο κύκλο πολλαπλασιασµού (91). O προγραµµατισµός των κεντροκυττά-

ρων για απόπτωση τεκµηριώθηκε από την ανακάλυψη ότι τα B κύτταρα που αποµονώνονται από τα 

βλαστικά κέντρα πεθαίνουν µέσα σε µερικές ώρες αν καλλιεργηθούν στους 37οC. Tο φαινόµενο αυτό 

µπορεί να παρεµποδιστεί για λίγες ώρες αν προσδεθεί η επιφανειακή ανοσοσφαιρίνη των B κύτταρων 

µε ένα αντίσωµα προσροφηµένο σε ερυθροκύτταρα προβάτου (92). Tο γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι η 

επιβίωση των B κύττάρων είναι άµεσα εξαρτηµένη µε την ικανότητα τους να προσδέσουν το αντί-

στοιχο αντιγόνο. Ωστόσο ήταν φανερό στην επιβίωση των B κυττάρων εµπλεκόταν και ένα δεύτερο 

σήµα επιβίωσης. H εκτεταµένη έρευνα για το δεύτερο σήµα επιλογής έδειξε ότι πρόσδεση µε µονο-

κλωνικό αντίσωµα του µορίου CD40 το οποίο εκφράζεται στην επιφάνεια των B κυττάρων είχε ως 

αποτέλεσµα παρατεταµένη αποτροπή της απόπτωσης (92). H σηµασία αυτής της ανακάλυψης διαπι-

στώθηκε όταν βρέθηκε ότι ο φυσικός δεσµευτής του CD40 µορίου ήταν ένα µόριο που παραγόταν 

στην επιφάνεια των T κύττάρων όταν ενεργοποιούνταν µέσω του υποδοχέα τους (TcR) (93-96). O µη-

χανισµός που προτάθηκε µε βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα ήταν ότι τα κεντροκύτταρα αρχικά επι-

λέγονται µε βάση την ικανότητα του να προσδένουν το αντιγόνο και να το παρουσιάζουν στα τοπικά 

αντιγονοειδικά T κύτταρα. H επιτυχής αλληλεπίδρασή τους µε τα T κύτταρα τους δίνει το σήµα της 

επιβίωσης και πιθανά ωθεί τη διαφοροποίησή τους 

Στον ποντικό τα αντιγονοειδικά T κύτταρα που εισήλθαν µαζί µε τα B στο θυλάκιο 

εντοπίζονται να πολλαπλασιάζονται τόσο στο µανδύα όσο και στο αναπτυσσόµενο βλαστικό κέντρο 

(97). Όταν ξεκινήσει η διαµερισµατοποίηση του βλαστικού κέντρου µετατοπίζονται στο σύνορο του 

µανδύα και της φωτεινής ζώνης. O αριθµός των T κυττάρων µειώνεται, καθώς και η λειτουργία του 

βλαστικού κέντρου 3-4 εβδοµάδες µετά την ανοσοποίηση, αλλά µερικά παραµένουν εκεί µαζί µε 

µερικά B κύτταρα µνήµης πολύ µετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας του βλαστικού κέντρου. 

Aλλαγή Iσότυπου 

Ένα από τα δύο βασικά στοιχεία της ωρίµανσης της χυµικής ανοσιακής απάντησης στα 

βλαστικά κέντρα είναι η αλλαγή του ισότυπου των εκκρινόµενων ανοσοσφαιρινών στα Β κύτταρα. Η 

επιλογή κατάλληλης σταθερής περιοχής για την έκφραση του αντισώµατος σε κάθε κύτταρο, δεν είναι 

τυχαία αλλά καθορίζεται από το συνδυασµό των παραγόντων που επιδρούν κατά τη διάρκεια της 

ενεργοποίησης του Β κυττάρου. Έτσι έχει παρατηρηθεί ότι διαφορετικά αντιγόνα επάγουν 

χαρακτηριστικά διαφορετικά πρότυπα ισοτύπων. Σε µελέτες µε ποντικίσια Β κύτταρα φάνηκε ότι 

διέγερση µε LPS απουσία άλλων παραγόντων προκαλούν αλλαγή ισότυπου σε IgG3 και IgG2b (98-
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100), ενώ παρουσία IL-4 σε IgG1 και IgE (101, 102). Όµοια διέγερση µε LPS παρουσία IFN-γ 

προκαλεί αλλαγή ισότυπου σε IgG2a (103) και παρουσία TGF-β σε IgA (104).  

Η µοριακή βάση του µηχανισµού αλλαγής ισότυπου έχει µελετηθεί εκτενώς (Σχήµα 3.4). Τα 

περισσότερα πειραµατικά δεδοµένα διαµορφώνουν ένα µοντέλο κατά το οποίο η αλλαγή ισότυπου 

επιτυγχάνεται µε ανασυνδυασµό σε δύο Switch περιοχές σε σειρά, αφαιρώντας την ενδιάµεσή τους 

αλληλουχία DNA ως κυκλικό µόριο το οποίο τελικά εξαφανίζεται (105). Απευθείας απόδειξη του µο-

ντέλου επιτεύχθηκε όταν ανιχνεύτηκαν τέτοια κυκλικά µόρια DNA από in vivo και in vitro διεγερµένα 

Β κύτταρα ποντικού (106-109). Η αλλαγή ισότυπου έχει παρατηρηθεί ότι ακολουθεί την αρχική έκ-

φραση των germline γονιδίων στο γενετικό τόπο της βαριάς αλυσίδας το οποίο θα υποστεί την αλλαγή 

(99). Πιστεύεται ότι αυτή η έκφραση παίζει ρυθµιστικό ρόλο στην αλλαγή ισότυπου αλλάζοντας τη 

δοµή του χρωµοσώµατος κάνοντας το πρoσβάσιµο σε ένζυµο recombinase (99). Η σηµασία της πρώι-

µης έκφρασης επαληθεύτηκε µε πειράµατα γονιδιακής στόχευσης σε ποντίκια (110-113). 
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In vitro Ανοσοποίηση 

Tο θεωρητικό µοντέλο που καταρτίστηκε βασίστηκε στη θεωρία ενεργοποίησης των B κυτ-

τάρων σε δύο στάδια. Tο πρώτο στάδιο περιλαµβάνει επίδραση µε αντιγόνο και διαλυτούς παράγοντες 

που εκκρίνονται από πολυκλωνικά ενεργοποιηµένα T κύτταρα. H επίδραση αυτή δεν είναι MHC-πε-

ριορισµένη και έχει δειχθεί ότι µπορεί να προκαλέσει παραγωγή ανοσοσφαιρινών µόνο IgM ισότυπου 
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µε σχετικά χαµηλή συγγένεια. Tο δεύτερο στάδιο περιλαµβάνει στενή αλληλεπίδραση των B κυττάρων 

µε ειδικά ενεργοποιηµένους T βοηθούς οι οποίοι προµηθεύουν τα B-κύτταρα µε σήµατα που µεταδίδο-

νται µε την πρόσδεση µεµβρανικών υποδοχέων του ενός στους αντίστοιχους µεµβρανικούς δεσµευτές 

του άλλου. Παραδείγµατα τέτοιων ζευγαριών υποδοχέα-δεσµευτή είναι τα CD40ligand-CD40, B7-

CD28 και TCR-antigen-classII. 

H επιτυχία του δεύτερου σταδίου του συστήµατος εξαρτάται άµεσα από την επίτευξη της σύ-

ζευξης του B-κυττάρου µε ένα ειδικά ενεργοποιηµένο T-κύτταρο. H σύζευξη είναι δυνατό να πραγµα-

τοποιηθεί µόνο αν και τα δύο κύτταρα είναι ειδικά για το ίδιο αντιγόνο. Πιο συγκεκριµένα, το B-κύτ-

ταρο πρέπει να αναγνωρίσει το αντιγόνο µε τον επιφανειακό του υποδοχέα, να το ενδοκυτταρώσει και 

να το παρουσιάσει επάνω σε ένα τάξης II MHC µόριο. Στη συνέχεια το ενεργοποιηµένο T-κύτταρο θα 

αναγνωρίσει το αντιγόνο µέσω του TCR µορίου για να ολοκληρωθεί η σύζευξη. H συχνότητα των 

αντιγονοειδικών κυττάρων (T και B) στο περιφερειακό αίµα είναι πολύ µικρή όταν πρόκειται για αντι-

γόνα που δεν έχει αντιµετωπίσει ξανά ο εκάστοτε οργανισµός. Στη φύση υπάρχουν ειδικοί µηχανισµοί 

σχεδιασµένοι ώστε να φέρουν τα αντιγονοειδικά κύτταρα σε ειδικούς χώρους (βλαστικά κέντρα) για να 

αλληλεπιδράσουν. Σε in vitro καλλιέργειες η πιθανότητα αυτών να συναντηθούν είναι πρακτικά ελάχι-

στη. Mε σκοπό να διευκολύνουµε την αλληλεπίδραση σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ένα σύνθετο 

αντιγόνο το οποίο περιείχε ένα B επίτοπο, ο οποίος θα ήταν ο στόχος των παραγόµενων αντισωµάτων 

και έναν T επίτοπο ο οποίος θα επιστράτευε T κύτταρα µνήµης.  

Ως B επίτοπος επιλέχθηκε ένα σηµείο της τρίτης µεταβλητής περιοχής (V3) της καψιδιακής 

γλυκο-πρωτεΐνης του HIV-1 (114, 115). Σε εκείνο το σηµείο υπάρχει µια εξαιρετικά συντηρηµένη πε-

ριοχή GPGR η οποία περιβάλλεται από αλληλουχίες ειδικές για το κάθε είδος HIV. Tο σηµείο εκείνο 

φαίνεται να είναι πολύ σηµαντικό για τη φυσιολογία του HIV αφού τα περισσότερα αντισώµατα που 

έχουν αποµονωθεί και επιτυγχάνουν εξουδετέρωση του ιού στοχεύουν το συγκεκριµένο σηµείο. Πει-

ράµατα εστιασµένης µεταλλαξιγένεσης υποδεικνύουν ότι η περιοχή V3 µπορεί να παίζει σηµαντικό 

ρόλο στη δηµιουργία συγκυτίων και στον τροπισµό του ιού (116). Παθητική µεταφορά αντι V3 αντι-

σωµάτων σε χιµπαντζήδες επιτυγχάνει προστασία από HIV επιµόλυνση είτε αυτά χορηγηθούν πριν ή 

µετά την επιµόλυνση (117). Eνεργή ανοσοποίηση χιµπαντζήδων µε εµβόλιο βασισµένο στην gp120 

επίσης επιτυγχάνει προστασία (118). Oι οροαρνητικοί για HIV άνθρωποι έχει βρεθεί ότι σε καµµία 

περίπτωση δεν φέρουν αντι-V3 αντισωµικές ειδικότητες (119). 

Ως T επίτοπος χρησιµοποιήθηκε µια περιοχή από την τοξίνη του τετάνου (tetanus toxin-αα 

830-844). O συγκεκριµένος επίτοπος επιλέχθηκε γιατί: (ι) οι περισσότεροι δότες έχουν ήδη έρθει σε 

επαφή µε την τοξίνη του τετάνου οπότε είναι πολύ πιθανό ότι θα έχουν σχετικά µεγάλους αριθµούς TH 

κυττάρων µνήµης τα οποία εµείς θέλουµε να επιστρατεύσουµε (ιι) ο επίτοπος καθορίστηκε από έναν 

κλώνο βοηθών T κυττάρων (120) και (ιιι) έχει δειχθεί ότι µπορεί να παρουσιαστεί από πολλά αλληλό-

µορφα τάξης II MHC µόρια (121). In vivo πειράµατα µε αντιγόνα που περιείχαν αυτόν τον TH επίτοπο 

έδειξαν ότι µπορεί να προκαλέσει δευτερογενή ανοσολογική απάντηση σε άτοµα που έβλεπαν πρώτη 

φορά το αντιγόνο πάντα µε την προϋπόθεση ότι ήταν εµβολιασµένοι για τον τέτανο (122). Oι δύο πα-
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ραπάνω επίτοποι συντέθηκαν χρησιµοποιώντας χηµεία ξηρής φάσης και ενώθηκαν σχηµατίζοντας ένα 

πεπτίδιο 30 αµινοξέων το οποίο και χρησιµοποιήθηκε στις in vitro ανοσοποιήσεις (Πίνακας 3.1). 

Oι εργασίες επιµερίστηκαν σε τρεις τοµείς (Σχήµα 3.5): (ι) αντιγόνο-ειδική ενεργοποίηση TH 

κυττάρων, (ιι) πολυκλωνική πρωτογενής ανοσοποίηση B-κυττάρων και (ιιι) δευτερογενής ανοσοποί-

ηση B-κυττάρων µε τη βοήθεια ειδικά ενεργοποιηµένων TH-κυττάρων. 

 

Eπιλογή ∆οτών 

Η διαδικασία της in vitro ανοσοποίησης βάση του θεωρητικού µοντέλου προϋποθέτει την πα-

ρουσία ικανών επιπέδων Τ κυττάρων µνήµης εναντίον του τοξοειδούς του τετάνου (ΤΤ). Η επιλογή 

Πίνακας 3.1 Πεπτίδια που χρησιµοποιήθηκαν στην in vitro ανοσοποίηση και στην ανάλυση 
ELISA των παραγόµενων ανοσοσφαιρινών. 
Πεπτίδιο 
 

Αλληλουχία Αντιγόνο 

pTT QYIKANSKFIGITEL 
 

Τοξοειδές τετάνου (αα830-844) 

pV3 RKSIRIQRGPGRAFV 
 

HIV-1 gp120 
(αα304-318) 

pMUC-1 (PAHGVTSAPDTRPAPGSTTAP)5 
 

Πυρήνας MUC-1 

pTT-MUC-1 QYIKANSKFIGITEL(PAHGVTSAPDTR
PAPGSTTAP)5 
 

Ετερότοπος 

pTT-V3 QYIKANSKFIGITEL 
RKSIRIQRGPGRAFV 
 

Ετερότοπος 
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των δοτών πραγµατοποιήθηκε σε δύο βήµατα: 1) έλεγχος για παρουσία αντι-ΤΤ αντισωµάτων στον 

ορό και 2) πολλαπλασιαστική απάντηση εναντίον του τοξοειδούς του τετάνου. 

Σε ένα σύνολο δοτών που ελέγχθηκαν µε τη χρήση κατάλληλης τεχνικής ELISA διαπιστώ-

θηκε ότι 85% εµφάνιζαν σηµαντικά επίπεδα αντι-ΤΤ αντισωµάτων (Σχήµα 3.6). Επιπρόσθετα, περιφε-

ρειακά λεµφοκύτταρα επεξεργασµένα µε τον LLOMe υποβλήθηκαν σε δοκιµή πολλαπλασιασµού σε 

καλλιέργειες οι οποίες περιείχαν αυτόλογα κύτταρα παρουσιαστές και αντιγόνο (ΤΤ ή πεπτίδιο ΤΤ 

(πΤΤ)) για 4 ηµέρες. Ο πολλαπλασιασµός µετρήθηκε την τέταρτη ηµέρα µε τη χρήση τεστ ενσωµάτω-

σης τριτιωµένης θυµιδίνης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το 18% έδωσε υψηλή πολλαπλασιαστική 

απάντηση (Σ∆>6), το 41% αρνητική (Σ∆<2) και το υπόλοιπο 41% έδωσε ενδιάµεση απάντηση (Σ∆ 2-

6) (Σχήµα 3.7). 

Συσχέτιση των επιπέδων αντι-ΤΤ αντισωµάτων µε το συντελεστή διέγερσης (Σ∆) έδειξε ότι 

δότες µε χαµηλό τίτλο έδιναν πάντα χαµηλή πολλαπλασιαστική απάντηση µετά από διέγερση µε ΤΤ. Η 

επιλογή των δοτών για την ανοσοποίηση βασίστηκε σε αυτά τα δύο κριτήρια ενώ δότες µε χαµηλούς 

τίτλους αντι-ΤΤ αντισωµάτων απορρίπτονταν εξαρχής. 

Aντιγονο-Ειδική Eνεργοποiηση του Πληθυσµού των Τ Κυττάρων Βοηθών 

Περιφερειακά λεµφοκύτταρα επεξεργασµένα µε LLOMe καλλιεργήθηκαν για 7 ηµέρες πα-

ρουσία αντιγόνου πΤΤ (πεπτίδιο τετάνου) και ακτινοβοληµένων αυτόλογων κυττάρων παρουσιαστών. 

Τρεις κυτταρικοί πληθυσµοί µετρήθηκαν σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε τη χρήση κυτταροµετρητή 

ροής (FACS). Παρατηρήθηκε ότι κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας ο πληθυσµός των CD4+ CD3+ Τ 

κυττάρων βοηθών σε σχέση µε το συνολικό πληθυσµό αυξήθηκε από 40% σε >70% ο πληθυσµός των 



A.Zαφειρόπουλος, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Kρήτη 1999 

 
 
 

 

 - 43 - 

Β κυττάρων (CD19+) µειώθηκε και ο πληθυσµός των Τ κυτταροτοξικών (CD4- CD3+) παρέµεινε ανέ-

παφος. Ο συνολικός κυτταρικός πληθυσµός σε απόλυτο µέγεθος σηµείωσε πτώση κατά 80-90% σε 

σχέση µε τον αρχικό.  

Μέτρηση της πολλαπλασιαστικής απάντησης των λεµφοκυττάρων κατά τη διάρκεια της καλ-

λιέργειας διέγερσης των Τ βοηθών έδειξε ότι δότες που εµφάνιζαν αρχικά θετική απάντηση στον ΤΤ 

και πΤΤ, µέχρι το τέλος της καλλιέργειας σηµείωναν εκθετική αύξηση. Μια τυπική απάντηση ενός 

αρχικά θετικού δότη έδωσε 30 φορές αύξηση στην ενσωµάτωση θυµιδίνης σε διέγερση µε πΤΤ και 44 

φορές µε ΤΤ. 

 

Πρώτο Βήµα Ανοσοποiησης 

Το πρώτο βήµα της ανοσοποίησης περιλάµβανε έναν συνδυασµό πολυκλωνικής και αντιγονο-

ειδικής διέγερσης περιφερειακών λεµφοκυττάρων επεξεργασµένων µε LLOMe, µε χρήση εκχυλίσµα-

τος εκκρινόµενων παραγόντων από Τ κύτταρα και πεπτίδιο ΤΤ-V3 αντιστοίχως. Πριν την ανοσοποί-

ηση οι κυτταρικοί πληθυσµοί ελέγχονταν για να διαπιστωθεί ότι υπήρχαν λιγότερο από 3% κύτταρα 

CD14+ και CD16+ αφού έχει δειχθεί ότι η παρουσία αυτών των κυττάρων επηρεάζει αρνητικά την 

ανοσοαπάντηση των Β κυττάρων (123). Ανάλυση µε FACS του κυτταρικού πληθυσµού πριν και µετά 

το πρώτο βήµα ανοσοποίησης έδειξε ότι τα CD4+CD3+ κύτταρα αύξησαν το ποσοστό τους κατά 35%, 

τα CD19+ κατά 100% ενώ τα CD4-CD3+ το µείωσαν κατά 50%. Ο συνολικός κυτταρικός πληθυσµός 

σε απόλυτα νούµερα παρέµεινε στο αρχικό του µέγεθος.  

Πίνακας 3.2  Συχνότητα εµφάνισης αντι-V3 ειδικών αντισωµάτων σε καλλιέργειες EBV, 
µετά από το πρώτο βήµα in vitro ανοσοποίησης  

∆ότης IgM αντι-V3 IgG αντι-V3 
1 20/288 0/288 
2 18/288 0/288 
3 3/288 0/288 
4 1/288 0/288 
5 2/288 0/288 
6 23/288 0/288 
7 1/288 0/288 
8 0/288 0/288 
9 5/288 0/288 
10 0/288 0/288 
11 0/288 0/288 
12 4/288 0/288 
13 7/288 0/288 
14 117/288 0/288 
15 12/192 0/192 
16 93/288 0/288 
17 127/192 0/192 
18 40/288 0/288 
19 61/288 0/288 
20 25/288 0/288 
21 24/192 0/192 
22 24/192 0/192 
23 14/96 0/96 
24 10/192 0/192 
25 230/288 0/288 
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Μετά από 6 ηµέρες καλλιέργειας ο κυτταρικός πληθυσµός επιµολύνθηκε µε EBV για να διευ-

κολυνθεί η ανίχνευση των κυττάρων που παράγουν αντιγονοειδική ανοσοσφαιρίνη. Έτσι ένα µέρος 

του πληθυσµού επιµολύνθηκε και τοποθετήθηκε σε πλάκες καλλιέργειας 96 θέσεων παρουσία ακτινο-

βοληµένων τροφοκυττάρων. Το υπερκείµενο των καλλιεργειών, 14 ηµέρες αργότερα, ελέγχθηκε για 

παρουσία ανθρώπινης αντι-V3 ανοσοσφαιρίνης. Τα θετικά δείγµατα ελέγχθηκαν δεύτερη φορά και 

παράλληλα προσδιορίστηκε ο ισότυπος της αντι-V3 ανοσοσφαιρίνης µε αντι-ανθρώπινα IgG και IgM 

µονοκλωνικά αντισώµατα. Παρατηρήσαµε ότι τα αντι-V3 αντισώµατα που ανιχνεύαµε ήταν αποκλει-

στικά ισότυπου IgM και η συχνότητά τους κυµαινόταν σε επίπεδα διαφορετικά για τον κάθε δότη. Σε 

κανέναν από τους 25 δότες που ανοσοποιήθηκαν δεν εντοπίστηκε µετά το πρώτο βήµα ανοσοποίησης 

IgG ισότυπου, αντι-V3 ανοσοσφαιρίνη (Πίνακας 3.2). 

 

∆εύτερο Βήµα Ανοσοποίησης 

Η στρατηγική της in vitro ανοσοποίησης ήταν να διευκολύνει τη διακυτταρική επαφή µεταξύ 

των πΤΤ ειδικών Τ κυττάρων βοηθών και των πV3 ειδικών Β κυττάρων από το πρώτο βήµα της διαδι-

κασίας, χρησιµοποιώντας το συνθετικό ανοσογόνο πΤΤ-V3. Κύτταρα από το πρώτο βήµα της ανοσο-

ποίησης καλλιεργήθηκαν επάνω σε ένα στρώµα ακτινοβοληµένων ινοβλαστών µετασχηµατισµένων να 

παράγουν CD32 µαζί µε αντι- CD40 µονοκλωνικό αντίσωµα, αντιγόνο πΤΤ-V3 και αυτόλογα ενεργο-

ποιηµένα Τ κύτταρα βοηθούς (Σχήµα 3.5). Η καλλιέργεια πραγµατοποιήθηκε απουσία εξωγενών λεµ-

φοκινών. Οι κυτταρικοί πληθυσµοί ελέγχθηκαν µε FACS κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας και διαπι-

στώθηκε ότι η σχετική σύσταση του πληθυσµού παρέµεινε σταθερή. Μετά από 5 ηµέρες µε την εµφά-

νιση µικρών κυτταρικών συσσωµατωµάτων, τα κύτταρα επιµολύνθηκαν µε EBV και τοποθετήθηκαν 

Πίνακας 3.3 Συχνότητα εµφάνισης αντι-V3 ειδικών αντισωµάτων σε καλλιέργειες EBV, µετά από το πρώτο και 
το δεύτερο βήµα της in vitro ανοσοποίησης. 
 
∆ότης Πρώτο βήµα   ∆εύτερο βήµα  

 IgM IgG IgM IgG 

Α 117/288 0/288 27/293 6/293 

Β 230/288 0/288 119/234 7/334 

Γ 127/288 0/288 86/226 2/226 

∆ 40/288 0/288 101/504 3/504 

Ε 61/288 0/288 148/824 5/824 

*συχνότητα = Αριθµός θετικών/ σύνολο καλλιεργειών 
*Ως θετικά θεωρήθηκαν τα δείγµατα που εµφάνιζαν απορρόφηση εναντίον της pΒ1 µεγαλύτερη από 3φορές την απορ-
ρόφηση του δείγµατος ελέγχου και απορρόφηση εναντίον της BSA µικρότερη του διπλάσιου του δείγµατος ελέγχου. 
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σε πλάκες καλλιέργειας 96 θέσεων παρουσία ακτινοβοληµένων τροφοκυττάρων. Τα υπερκείµενα των 

καλλιεργειών συλλέχθηκαν 14 ηµέρες µετά και ελέγχθηκαν για παρουσία V3 ειδικής ανοσοσφαιρίνης. 

Λεµφοκύτταρα από 8 προεπιλεγµένους δότες υποβλήθηκαν στο δεύτερο βήµα της ανοσοποίησης. 

Όταν ελέγχθηκαν για αντι-V3 αντισώµατα διαπιστώθηκε ότι όλοι οι δότες έδωσαν σταθερή IgM απά-

ντηση όπως και στο πρώτο βήµα της ανοσοποίησης. Ωστόσο 5 από αυτούς έδωσαν επιπρόσθετα IgG 

αντι-V3 ανοσοσφαιρίνες (Πίνακας 3.3). Η συχνότητα των IgG αντι-V3 αντισωµάτων σε κάθε δότη 

κυµαινόταν µεταξύ 0.5 και 3%. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι απαντήσεις ήταν πολύ ισχυρές 

όπως φαίνεται από τους δείκτες θετικότητας (∆Θ) οι οποίοι βρίσκονταν σε τιµές >5 και σε πολλές πε-

ριπτώσεις >10 (Πίνακας3.4). 

 

Ανοσοποίηση µε Αυτο-αντιγόνο  

Με σκοπό να διαπιστώσουµε την αποτελεσµατικότητα του in vitro συστήµατος, επαναλάβαµε 

τη διαδικασία χρησιµοποιώντας ένα διαφορετικό ανοσογονικό κατασκεύασµα. Το V3 πεπτίδιο αντι-

προσώπευε ένα εξωγενές ιικό αντιγόνο το οποίο το ανοσοποιητικό σύστηµα δεν είχε ποτέ συναντήσει. 

Πίνακας 3.4 Αριθµός αντιγονοειδικών καλλιεργειών µε ∆είκτη Θετικότητας (∆Θ)
1

 µεγαλύτερο 2.5, 5, 10 προς 
το σύνολο των καλλιεργειών. 
 
∆ότης ∆είκτης Θετικότητας 

 >2.5 >5 >10 

Α πρώτο βήµα 117/117 77/117 45/117 

Α δεύτερο βήµα IgM 27/27 24/27 15/27 

Α δεύτερο βήµα IgG 6/6 5/6 1/6 

    

B πρώτο βήµα 230/230 190/230 129/230 

B δεύτερο βήµα IgM 119/119 93/119 59/119 

B δεύτερο βήµα IgG 7/7 5/7 4/7 

    

Γ πρώτο βήµα 127/127 114/127 90/127 

Γ δεύτερο βήµα IgM 86/86 75/86 54/86 

Γ δεύτερο βήµα IgG 2/2 2/2 0/2 

    

∆ πρώτο βήµα 40/40 38/40 25/40 

∆ δεύτερο βήµα IgM 101/101 82/101 57/101 

∆ δεύτερο βήµα IgG 3/3 3/3 2/3 

    

Ε πρώτο βήµα 61/61 48/61 26/61 

Ε δεύτερο βήµα IgM 148/148 92/148 48/148 

Ε δεύτερο βήµα IgG 5/5 2/5 1/5 

1
∆Θ= (απορρόφηση pB1-απορρόφηση αρνητικού για pB1)/(απορρόφηση BSA- απορρόφηση αρνητικού για BSA). 
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Το αντιγόνο που επιλέχθηκε ήταν το MUC-1, ένα ενδογενές αυτοαντιγόνο, το οποίο ανήκει σε εντελώς 

διαφορετική κατηγορία. Η αναγνώριση του πρωτεϊνικού πυρήνα της βλεννίνης (MUC-1) ως δείκτη σε 

πολλούς ανθρώπινους όγκους επιθηλιακής προέλευσης το κατέστησε ιδανικό στόχο για ανοσοθεραπεία 

(124-126). Ο πρωτεϊνικός πυρήνας του MUC-1 συντίθεται από πολλαπλές επαναλήψεις ενός πεπτιδίου 

20 αµινοξέων (127, 128). Πρόσφατες έρευνες σε ποντίκια έχουν δείξει ότι αντισώµατα εναντίον του 

MUC-1 έχουν ευεργετική δράση στην αντιµετώπιση των όγκων σε ποντίκια (129, 130). Τα ποντικίσια 

µονοκλωνικά αντισώµατα εστιάζονται κυρίως στον επίτοπο APDTRP του 20µερούς το οποίο θεωρεί-

ται ανοσοεπικρατής επίτοπος στο ποντίκι (131-133). Έτσι συντέθηκε ένα πεπτίδιο 115 αµινοξέων το 

οποίο περιείχε 5 επαναλήψεις του πυρήνα MUC-1 και τον επίτοπο ΤΤ του τοξοειδούς του τετάνου που 

προαναφέραµε (Πίνακας 3.1) (64). Το πρώτο βήµα της in vitro ανοσοποίησης µε τον ετερότοπο MUC-

1 έδωσε αποτελέσµατα όµοια µε την αντίστοιχη του V3. Μετά το δεύτερο βήµα της ανοσοποίησης 

πετύχαµε IgG αντι-MUC-1 αντισώµατα σε 4/9 δότες δηλαδή ποσοστό 44%. Οι συχνότητα αλλαγής 

ισότυπου σε κάθε δότη κυµάνθηκε από το 0.1% έως 4.1%.  
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Συζήτηση 

Η χρησιµότητα της τεχνολογίας in vitrο ανοσοποίησης για την παραγωγή ανθρώπινων αντιγο-

νοειδικών αντισωµάτων περιοριζόταν από τα αντισώµατα IgM, χαµηλής συγγένειας που παρήγαγε, 

γεγονός που προσοµοίαζε τη φυσιολογική πρωτογενή ανοσιακή απάντηση. Στα παραπάνω πειράµατα 

κάναµε µια προσπάθεια να µιµηθούµε in vitro µερικά από τα γεγονότα που λαµβάνουν χώρα στα βλα-

στικά κέντρα και οδηγούν στη δηµιουργία αντιγονοειδικών αντισωµάτων IgG ισότυπου. 

Η στρατηγική που υιοθετήθηκε για την in vitro ανοσοποίηση περιλάµβανε ενεργοποίηση πε-

ριφερειακών λεµφοκυττάρων (resting) σε δύο διακριτά βήµατα: (ι) Β κύτταρα διεγέρθηκαν µε πολυ-

κλωνικό και αντιγονοειδικό τρόπο, προσοµοιάζοντας την πρωτογενή ανοσιακή απάντηση και (ιι) δη-

µιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις ώστε να επιτευχθεί διακυτταρική επαφή µεταξύ των αντιγονοειδικών Β 

κυττάρων και των οµόλογων αντιγονοειδικών Τ κυττάρων βοηθών µέσω ενός ανοσογονικού κατα-

σκευάσµατος, του ετερότοπου. Ο Τ επίτοπος είναι ικανός να επιστρατεύσει τα ΤΤ ειδικά Τ κύτταρα 

µνήµης τα οποία βρίσκονται σε σχετικά µεγάλη συγκέντρωση και να τα κατευθύνει στα εξαιρετικά 

σπάνια V3 ειδικά Β κύτταρα δοτών οροαρνητικών για HIV. 

Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα των Τ κυττάρων βοηθών στην in vitro ενεργοποίηση, 

εστιάσαµε την προσοχή µας στην επιλογή κατάλληλης πηγής λεµφοκυττάρων. Υποψήφιοι δότες αξιο-

λογήθηκαν µε βάση τον τίτλο αντι-ΤΤ αντισωµάτων στον ορό τους και της ικανότητας των κυττάρων 

τους να δίνουν πολλαπλασιαστική απάντηση σε διέγερση µε τα ΤΤ και πΤΤ. Το πεπτίδιο πΤΤ επιλέ-

χθηκε ως ιδανικός Τ επίτοπος γιατί: α) µεγάλο µέρος του ανθρώπινου πληθυσµού έχει υποβληθεί σε 

εµβολιασµό για το τοξοειδές του τετάνου, β) ο συγκεκριµένος επίτοπος είναι ικανός να παρουσιαστεί 

από µεγάλο αριθµό αλληλοµόρφων HLA τάξης ΙΙ (121, 134) και γ) έχει δειχθεί ότι διεγείρει κλώνους 

TH2 κυττάρων (135). 

Το πρώτο βήµα της ανοσοποίησης πραγµατοποιήθηκε παρουσία του ετερότοπου και ενός 

µίγµατος λεµφοκινών. Σηµαντικοί παράγοντες για την επιτυχία αυτού του σταδίου της ανοσοποίησης 

ήταν: (ι) η εξάλειψη του πλούσιου σε λυσοσώµατα κυτταρικού πληθυσµού (56, 60, 136) ο οποίος πε-

ριλαµβάνει κύτταρα που καταπιέζουν την ανάπτυξη και διαφοροποίηση των Β κυττάρων (137) και (ιι) 

παροχή περίσσειας θρεπτικών ουσιών στην καλλιέργεια καθ' όλη τη διάρκειά της αφού τα Τ κύτταρα 

µπορούν εύκολα να επικρατήσουν απέναντι στα Β σε συνθήκες ανταγωνισµού (για θρεπτικά συστα-

τικά). Τα Β κύτταρα από το πρώτο βήµα της ανοσοποίησης επιµολύνθηκαν µε EBV µε σκοπό βραχυ-

πρόθεσµα τον πολλαπλασιασµό τους και την παραγωγή ανοσοσφαιρινών. Ο EBV αν και µπορεί να 

µολύνει περισσότερο από το 30% του Β κυτταρικού πληθυσµού µέσω του CD21 µορίου (44), η συχνό-

τητα αθανατοποίησης που επιτυγχάνει κυµαίνεται στο 1-2% (47). Τα αντιγονοειδικά αντισώµατα που 

ανιχνεύτηκαν από το πρώτο βήµα της ανοσοποίησης ήταν σε όλες τις περιπτώσεις ισότυπου µ.  

Το δεύτερο βήµα της ανοσοποίησης βασίστηκε στη σηµατοδότηση µέσω του CD40 µορίου. 

Είναι γνωστό ότι σηµατοδότηση µέσω του CD40 µορίου και της επιφανειακής ανοσοσφαιρίνης µπορεί 

να εµποδίσει το θάνατο του Β κυττάρου µε τη διαδικασία της απόπτωσης (138). Έχει αναφερθεί ότι 

ασθενείς µε µη λειτουργικό δεσµευτή του CD40 µορίου αδυνατούν να πετύχουν αλλαγή του ισότυπου 
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των παραγόµενων ανοσοσφαιρινών από IgM σε IgG και άλλους ισότυπους, µια κατάσταση η οποία 

περιγράφεται από τον όρο σύνδροµο HyperIgM (139-142). Επιπρόσθετα έχει δειχθεί ότι κεντροκύτ-

ταρα από βλαστικά κέντρα διαφοροποιούνται προς το φαινότυπο κυττάρων µνήµης µετά από CD40 

σηµατοδότηση (143, 144). Πρόσφατα ο ρόλος των ινοβλαστών στο σύστηµα αναβαθµίστηκε όταν δια-

πιστώθηκε ότι και αυτοί εκφράζουν CD40 µόριο το οποίο µε την πρόσδεση προκαλεί αύξηση της έκ-

φρασης των ICAM-I και VCAM-I, καθώς και παραγωγή IL-6 (145). ∆ιέγερση του CD40 µορίου σε 

συνεργασία µε την επίδραση συνδυασµού κυτοκινών µπορούν να ρυθµίσουν το µονοπάτι διαφοροποί-

ησης των Β κυττάρων. Συγκεκριµένα παρουσία IL-4 έχει δειχθεί ότι προκαλεί πολλαπλασιασµό και 

αλλαγή ισότυπου από IgM σε IgG1, IgG3, IgG4 και IgE (50), ενώ παρουσία IL-2 και IL-10 προκαλεί 

διαφοροποίηση των Β κυττάρων προς πλασµατοκύτταρα (146).  

Το δεύτερο βήµα της ανοσοποίησης περιλαµβάνει τον ΤΤ-ειδικά ενεργοποιηµένο πληθυσµό 

των Τ κυττάρων βοηθών και τον ετερότοπο, χωρίς εξωγενείς κυτοκίνες. Σε αυτό το σύστηµα βρέθηκε 

ότι ο συνολικός αριθµός των Β κυττάρων παραµένει σταθερός πιθανά από το σήµα επιβίωσης που τους 

δίνεται από το αντι-CD40 αντίσωµα. Επίσης είναι γνωστό ότι πρόσδεση του αντι-CD40 αντισώµατος 

κατεβάζει την ουδό ενεργοποίησης των Β κυττάρων από την επιφανειακή τους ανοσοσφαιρίνη (147), 
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δίνοντας έτσι πλεονέκτηµα, στην καλλιέργεια, στα Β κύτταρα που θα µπορέσουν να προσδέσουν το 

αντιγόνο πTT-V3. Παράλληλα, πρόσδεση του αντιγόνου στην επιφανειακή ανοσοσφαιρίνη προκαλεί 

αύξηση της έκφρασης των HLA τάξης ΙΙ (148), αυξάνοντας έτσι την παρουσιαστική ικανότητα των 

αντιγονοειδικών Β κυττάρων. Μοναδική πηγή λεµφοκινών και άλλων συνδιεγερτικών σηµάτων στην 

καλλιέργεια είναι ο ενεργοποιηµένος ΤΤ εδικός Τ κυτταρικός πληθυσµός. Τα Β κύτταρα αποκτούν 

πρόσβαση στη βοήθεια των Τ, κυρίως µέσω της παρουσίασης του ετερότοπου σε τάξης ΙΙ µόρια, 

επιτυγχάνοντας έτσι διακυτταρική επαφή. Με βάση την παραπάνω υπόθεση τα V3-ειδικά Β κύτταρα 

έχουν αυξηµένη πιθανότητα να αλληλεπιδράσουν µε τα Τ κύτταρα βοηθούς σε σχέση µε τα υπόλοιπα 

Β κύτταρα της καλλιέργειας, αποκτώντας µε αυτό τον τρόπο τα συνδιεγερτικά σήµατα όπως ο CD40 

δεσµευτής, TcR-MHC και CD28 τα οποία έχει δειχθεί ότι είναι απαραίτητα για την επαγωγή αλλαγής 

ισότυπου στα βλαστικά κέντρα των λυµφοειδών οργάνων (149). Επιπρόσθετα το συγκεκριµένο αντι 

CD40 αντίσωµα που χρησιµοποιήθηκε έχει δειχθεί ότι όχι µόνο δεν µπλοκάρει την πρόσδεση του 

φυσιολογικού δεσµευτή αλλά δρα συνεργατικά (150). 

Μετά το τέλος του δεύτερου βήµατος της ανοσοποίησης ανιχνεύτηκαν ανοσοσφαιρίνες τόσο 

IgM όσο και IgG ισότυπου. Η συχνότητα επίτευξης της αλλαγής ισότυπου µεταξύ των δοτών ήταν 

υψηλή. Η συχνότητα των IgM αντιγονοειδικών αντισωµάτων εµφανίστηκε χαµηλότερη µετά το 

δεύτερο βήµα της ανοσοποίησης σε σύγκριση µε το πρώτο, γεγονός που ενισχύει την απόδειξη της 

επίτευξης της αλλαγής ισότυπου στο in vitro σύστηµα. Κλωνοποίηση και έκφραση αντισωµάτων που 

προέκυψαν από το in vitro σύστηµα ανοσοποίησης έδειξε ότι µπορούν να επιτευχθούν υψηλές 

συγγένειες πρόσδεσης και ότι υπάρχει µια ωρίµανση της αντισωµικής απάντησης κατά τη διάρκεια της 

ανοσοποίησης (151).  

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι αναπτύξαµε ένα πρωτόκολλο in vitro ανοσοποίησης 

σε δύο βήµατα το οποίο αντιγράφει µέρος της φυσιολογικής χυµικής ανοσιακής απάντησης και 

επιτυγχάνει τη δηµιουργία αντιγονοειδικών αντισωµάτων IgG ισότυπου. Η µέθοδος λειτούργησε 

επιτυχώς µεταξύ διαφορετικών δοτών και σε δύο διαφορετικές κατηγορίες αντιγόνων. Ειδικά η 

επιτυχία της ανοσοποίησης στα αντιγόνα MUC-1 έδειξε ότι η µέθοδος δεν υπόκειται στους 

µηχανισµούς του ανοσοποιητικού συστήµατος που καταπιέζουν τις απαντήσεις στα ενδογενή αντιγόνα 

και έτσι φαίνεται ότι έχει τη δυνατότητα να παράγει αντισώµατα που ο οργανισµός αδυνατεί να 

παράγει, µε πιθανά θεραπευτικές εφαρµογές. Πέρα από τη βιοτεχνολογική του σηµασία το παραπάνω 

σύστηµα αποτελεί την πρώτη in vitro απόδειξη για τη δυνατότητα επίτευξης αντιγονο-εξαρτώµενης 

αλλαγής ισότυπου µέσω αλληλεπίδρασης Τ και Β κυττάρων, απουσία εξωγενών λεµφοκινών. 



A.Zαφειρόπουλος, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Kρήτη 1999 

 
 
 

 

 - 50 - 

KEΦAΛAIO 4. ΣΩMATIKEΣ METAΛΛAΓEΣ 

Eισαγωγή 

Όλα τα σπονδυλωτά έχουν αναπτύξει ένα ή και περισσότερους µηχανισµούς εισαγωγής 

ποικιλοµορφίας στα γονίδια των ανοσοσφαιρινών µε απώτερο σκοπό την αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας του ανοσοποιητικού τους συστήµατος και έτσι την αυξηµένη πιθανότητα 

επιβίωσης. Oι δύο µηχανισµοί σωµατικών µεταλλαγών που έχουν αναπτυχθεί εξελικτικά είναι η 

γονιδιακή µετατροπή και η εισαγωγή σηµειακών µεταλλαγών. H επιλογή µηχανισµού σωµατικών 

µεταλλαγών του κάθε είδους φαίνεται να είναι ανεξάρτητη από τη θέση του στο φυλογενητικό δέντρο. 

Aκόµα και µεταξύ των θηλαστικών, διαφορετικά είδη χρησιµοποιούν επιλεκτικά τόσο τον ένα όσο και 

τον άλλο µηχανισµό. O µηχανισµός της γονιδιακής µετατροπής συµβαίνει κυρίως στο τέλος της 

εµβρυϊκής και στην αρχή της µεταεµβρυϊκής ζωής του οργανισµού και είναι ανεξάρτητος των 

αντιγόνων. O µηχανισµός µε σηµειακές µεταλλαγές, αν και µερικές φορές βοηθά στο σχηµατισµό του 

αρχικού (παρθένου) ρεπερτορίου αντισωµάτων, η κύρια λειτουργία του είναι η βελτίωση της 

συγγένειας των παραγόµενων αντισωµάτων µετά από αντιγονική πρόκληση. Mε το δεύτερο µηχανισµό 

θα ασχοληθούµε παρακάτω. 

Mοριακός Μηχανισµός Σηµειακών Σωµατικών Μεταλλαγών  

H ανάλυση του µηχανισµού των σηµειακών σωµατικών µεταλλαγών σε µοριακό επίπεδο 

µέχρι σήµερα πραγµατοποιήθηκε µε ανάλυση είτε των ενδογενών γονιδίων ή διαγονιδίων (transgenes) 

πάντα in vivo. Aκολουθώντας την πορεία των σωµατικών µεταλλαγών µετά από ανοσοποίηση 

αποδείχθηκε ότι οι σωµατικές µεταλλαγές συγκεντρώνονται στο 5’ του γονιδίου της ανοσοσφαιρίνης 

σε µια περιοχή 1.5-2 κιλοβάσεων η οποία ξεκινά από την αρχή του γονιδίου ενώ είναι πολύ σπάνιες 

πριν την περιοχή του εκκινητή (152). Mελέτη της κατανοµής των σηµειακών αλλαγών στη 

µεταλλασσόµενη περιοχή έδειξε ότι δεν είναι τυχαίες αλλά εστιάζονται σε συγκεκριµένες 

νουκλεοτιδικές αλληλουχίες ενώ αποφεύγουν ορισµένες άλλες (153). Oι Rogozin και Kolchanov 

έδειξαν ότι νουκλεοτιδικές αλληλουχίες που ανταποκρίνονται στο πρότυπο RGYW (R=πουρίνη, 

Y=πυριµιδίνη, W=A/T) και TAA αποτελούν επιλεκτικούς στόχους µεταλλαξιγένεσης. Πρόσφατες 

µελέτες έδειξαν ότι τα παραπάνω πρότυπα δεν εφαρµόζονται µε απόλυτη ακρίβεια (για παράδειγµα και 

το πρότυπο TA (G/C/T) αλλά σε γενικές γραµµές είναι κοινώς αποδεκτά (154). 

H ανάπτυξη νέων τεχνικών έδωσε νέα ώθηση στην έρευνα για τον εντοπισµό των 

ρυθµιστικών στοιχείων του µηχανισµού των σωµατικών µεταλλαγών. Συγκεκριµένα η ανακάλυψη ότι 
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τα ποντικίσια B κύτταρα των βλαστικών κέντρων έχουν ένα συγκεκριµένο επιφανειακό φαινότυπο 

(PNA+) (9) οδήγησε στην ανάπτυξη νέων πρωτοκόλλων εµπλουτισµού των κυττάρων που είχαν 

υποστεί σωµατικές µεταλλαγές και έτσι διευκολύνθηκε η µελέτη τους. O Azuma και οι συνεργάτες του 

έδειξαν ότι ένας υποκινητής και ένας intron enhancer από το γονίδια της βαριάς αλυσίδας ήταν αρκετό 

για να επάγουν σωµατικές µεταλλαγές στο γονίδιο της ακετυλ τρανσφεράσης της χλωραµφενικόλης, 

γονίδιο άσχετο µε τις ανοσοσφαιρίνες (155). Aφαίρεση του ιντρονικού ενισχυτή εξαλείφει τη 

δυνατότητα µεταλλαγών ενώ αντικατάσταση του εκκινητή της ανοσοσφαιρίνης µε έναν αντίστοιχο 

άλλου γονιδίου δεν φαίνεται να επηρεάζει σηµαντικά το φαινόµενο (156, 157). 

Ένα µοντέλο που προτάθηκε για το µοριακό µηχανισµό των σωµατικών µεταλλαγών όριζε ότι 

η αντιγραφή των γονιδίων ξεκινούσε από το σηµείο του intron enhancer και οι µεταλλαγές 

προκαλούντο από την DNA πολυµεράση όταν συναντούσε, κοντά στον εκκινητή του γονιδίου, ένα 

σύµπλεγµα εκκίνησης µεταγραφής το οποίο είχε καθυστερήσει (152). Tο µοντέλο αυτό δεν καλύπτει 

πλήρως το φαινόµενο, αφού µεταλλαγές εµφανίζονται και στα λάµδα γονίδια τα οποία δεν φέρουν 

intronic enhancer. Ένα δεύτερο µοντέλο όριζε ότι τα µεταλλασσόµενα B κύτταρα παράγουν µια τελική 

τρανσφεράση η οποία µεταγράφει αντίστροφα το γονίδιο της ανοσοσφαιρίνης εισάγοντας µεταλλαγές 

και το µετάγραφο στη συνέχεια ανασυνδυάζεται µε το γενετικό τόπο (158) αλλά ούτε αυτό έχει 

αποδειχθεί πλήρως. Tο µόνο σίγουρο από τα δεδοµένα είναι ότι οι σωµατικές µεταλλαγές είναι άµεσα 

συνδεδεµένες µε τη µεταγραφή του γονιδίου. Πιθανότατα υπάρχει κάποιος άγνωστος παράγοντας X ο 

οποίος συνδέεται µε το σύστηµα µεταγραφής και είναι υπεύθυνος για τις µεταλλαγές. Πρόσφατα 

δείχθηκε ότι η RNA πολυµεράση προσωρινά παρεµποδίζεται από δευτεροταγείς δοµές του 

παραγόµενου µεταγράφου και πιθανολογείται ότι αυτό µπορεί να προκαλέσει ενεργοποίηση του 

άγνωστου παράγοντα X που προκαλεί τις µεταλλαγές (159). 

Eπαγωγή του Mηχανισµού Σωµατικών Mεταλλαγών 

Tα πραγµατικά κυτταρικά γεγονότα που οδηγούν στην εκκίνηση των σωµατικών µεταλλαγών 

παραµένουν άγνωστα µέχρι σήµερα εξαιτίας της έλλειψης ενός in vitro µοντέλου που να αντιγράφει 

ρεαλιστικά τα φυσικά γεγονότα. Tελευταία τέτοιες προσπάθειες είχαν ως αποτέλεσµα την ανακάλυψη 

ορισµένων κυτταρικών σειρών οι οποίες µπορούν να πραγµατοποιούν σωµατικές µεταλλαγές. Mία 

πρε-B ποντικίσια κυτταρική σειρά και η µυελωµατική σειρά NSO καθώς και συντήξεις αυτών των δύο 

έδιναν κύτταρα τα οποία πραγµατοποιούσαν σωµατικές µεταλλαγές µε διάφορες συχνότητες στην V 

και µερικές φορές ακόµα και στη σταθερή περιοχή (160). Eπίσης µια B κυτταρική σειρά από λέµφωµα 

του Burkitt δείχθηκε ότι µπορούσε να αυξήσει τις ήδη επαγόµένες διαδικασίες σωµατικών µεταλλαγών 

µετά από συνκαλλιέργεια µε T κυτταρικές σειρές (161). Aυτές οι B κυτταρικές σειρές µπορεί να 

αποδειχθούν πολύτιµες στο µέλλον για τη βιοχηµική µελέτη του φαινοµένου αλλά δεν µπορούν να µας 

δώσουν στοιχεία για τα κυτταρικά γεγονότα που οδηγούν στην επαγωγή των σωµατικών µεταλλαγών. 

Tα T κύτταρα έχει δειχθεί ότι είναι απαραίτητα τόσο για το σχηµατισµό βλαστικών κέντρων 

όσο και για την εκκίνηση των σωµατικών µεταλλαγών (149), (162), (163). Tα B κύτταρα πιστεύεται 

ότι µεταλλάσσονται στα στάδιο του κεντροβλάστη (164) ενώ η επιλογή τους πραγµατοποιείται στο 

στάδιο του κεντροκυττάρου µέσω αλληλεπίδρασης µε τα θυλακιακά δενδριτικά κύτταρα (92). H 
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αρνητική επιλογή των κλώνων µε αυτοειδικότητα ή χαµηλή συγγένεια πρόσδεσης γίνεται µε επαγωγή 

διαδικασιών απόπτωσης (149), (165), (166). Στο ποντίκι τα φυσιολογικά B κύτταρα όταν 

ενεργοποιηθούν µε αντι-MHCII αντισώµατα (167) ή LPS (168) οδηγούνται σε πολλαπλασιασµό και 

αλλαγή ισότυπου αλλά όχι σε σωµατικές µεταλλαγές. Στον άνθρωπο ενεργοποίηση IgD+ B κυττάρων 

µέσω του CD40 µορίου και της επιφανειακής τους ανοσοσφαιρίνης, παρουσία IL-4, οδηγεί επίσης σε 

πολλαπλασιασµό και αλλαγή ισότυπου αλλά σε καµµία περίπτωση σε σωµατικές µεταλλαγές (169). In 

vitro σωµατικές µεταλλαγές παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά σε καλλιέργειες τεµαχίων σπλήνα 

ποντικού µετά από επαναλαµβανόµενη ανοσοποίηση µε αντιγόνο. Aυτό ήταν ένα πείραµα που έδειξε 

ότι τα κύτταρα µνήµης µπορούν να εισέλθουν ξανά στα βλαστικά κέντρα και να υποστούν σωµατικές 

µεταλλαγές (170). Πρόσφατα σε κύτταρα ποντικού τα οποία είχαν ανοσοποιηθεί in vivo, δείχθηκε ότι 

µπορούσαν να διατηρήσουν την ήδη επαγοµένη διαδικασία σωµατικών µεταλλαγών, παρουσία 

κάποιων κλωνοποιηµένων T κυττάρων (171).  

Ποτέ µέχρι σήµερα δεν έχει επιτευχθεί in vitro ανασύσταση του φαινοµένου επαγωγής των 

σωµατικών µεταλλαγών σε πραγµατικά παρθενικά B κύτταρα όπως είναι τα περιφερειακά ενώ στη 

βιβλιογραφία αναφέρονται πλήθος παραγόντων που ενδέχεται να εµπλέκονται στο µηχανισµό. Στα 

προηγούµενα κεφάλαια παρουσιάστηκε το in vitro σύστηµα ανοσοποίησης που αναπτύξαµε, το οποίο 

βασίζεται στην αντιγονοεξαρτώµενη αλληλεπίδραση των αντιγονοειδικών B κυττάρων µε τα 

αντίστοιχα αντιγονοειδικά T. Tο σύστηµα αυτό αποδείξαµε ότι επιτυγχάνει in vitro επαγωγή 

αντιγονοειδικών αντισωµάτων σε µη ανοσοποιηµένους δότες καθώς και εκκίνηση των διαδικασιών 

ωρίµανσης της χυµικής ανοσιακής απάντησης µέσω της αλλαγής ισότυπου των παραγόµενων 

αντιγονοειδικών ανοσοσφαιρινών. Aντισώµατα που αποµονώθηκαν διαδοχικά πριν την in vitro 

ανοσοποίηση, µετά την πρωτογενή και µετά τη δευτερογενή ανοσοποίηση κλωνοποιήθηκαν και 

εκφράστηκαν (151). Mελέτη των σταθερών πρόσδεσης των αντισωµάτων µε τη βοήθεια βιοαισθητήρα 

(Pharmacia) έδειξε ότι υπήρχε µια διαδοχική αύξηση της συγγένειας των αντισωµάτων κατά τη 

διάρκεια της ανοσοποίησης φτάνοντας τις µέγιστες τιµές µετά τη δευτερογενή ανοσοποίηση. Tο 

αποτέλεσµα αυτό αποδεικνύει ότι η in vitro ανοσοποίηση επιτυγχάνει και το δεύτερο σκέλος της 

ωρίµανσης της χυµικής ανοσιακής απάντησης, την αύξηση της συγγένειας των παραγόµενων 

ανοσοσφαιρινών. Ωστόσο αν και αποτελεί ισχυρή ένδειξη, το αποτέλεσµα αυτό δεν αποδεικνύει ότι η 

µέθοδος επάγει το µηχανισµό σωµατικών µεταλλαγών αφού θα ήταν δυνατό η αύξηση της συγγένειας 

να οφείλεται σε ισχυρές διαδικασίες επιλογής κατά τη διάρκεια της in vitro ανοσοποίησης. Eπιπλέον 

δεδοµένα που υποστηρίζουν την πρώτη περίπτωση πήραµε µετά από εύρεση και σύγκριση της 

νουκλεοτιδικής αλληλουχίας των κλωνοποιηµένων αντισωµάτων όπου δήχθηκε ότι υπήρχαν 

αντισώµατα µε ελάχιστες µόνο (σηµειακές) αλλαγές, γεγονός που υποδεικνύει κλωνική σχέση και άρα 

σωµατική µεταλλαξιγέννεση. Mε σκοπό να ελέγξουµε πέρα από κάθε αµφιβολία αν το in vitro 

σύστηµα ανοσοποίησης περιέχει όλα τα κυτταρικά στοιχεία που απαιτούνται για την επαγωγή των 

σωµατικών µεταλλαγών, κρίθηκε αναγκαία η σχεδίαση και διεξαγωγή ειδικών πειραµάτων. Παρακάτω 

θα περιγραφούν οι δύο προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν ταυτόχρονα. 



A.Zαφειρόπουλος, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Kρήτη 1999 

 
 
 

 

 - 53 - 

Aνάπτυξη τεχνολογίας για την in vitro µελέτη των σωµατικών µεταλλαγών 

Πολυκλωνική Προσέγγιση 

H µελέτη του φαινοµένου των σωµατικών µεταλλαγών σε ένα πολυκλωνικό πληθυσµό B 

κυττάρων απαιτεί την ύπαρξη της τεχνολογίας η οποία να επιτρέπει την παρακολούθηση των κυττάρων 

µε κλωνική συγγένεια. H κλωνική συγγένεια δύο κυττάρων µπορεί να διαπιστωθεί αποκλειστικά και 

µόνο σε νουκλεοτιδικό επίπεδο µε βάση την οµοιότητα στην περιοχή CDR3 όπου περιέχονται τα 

στοιχεία του σωµατικού ανασυνδυασµού VDJ τα οποία είναι µοναδικά για κάθε κλωνική σειρά. H 

παραπάνω απαίτηση οδήγησε στη σχεδίαση και ανάπτυξη µιας µεθοδολογίας η οποία επιτρέπει την 

ανίχνευση και αποµόνωση εξαιρετικά σπάνιων µορίων DNA µε βάση την οµολογία τους σε µια 

γνωστή αλληλουχία. Προσέγγιση του προβλήµατος µε τις ήδη υπάρχουσες µοριακές τεχνικές 

υβριδοποίησης δυσχεραίνεται από το τεράστιο µέγεθος των ρεπερτορίων καθώς και τη µεγάλη 

οµολογία στη νουκλεοτιδική αλληλουχία των διαφόρων οικογενειών αντισωµάτων. Oι παραδοσιακές 

τεχνικές κλωνοποίησης περιορίζονται από την ικανότητα µετασχηµατισµού των βακτηρίων, απαιτούν 

µεγάλα χρονικά περιθώρια και καταλήγουν σε τεράστιες βιβλιοθήκες των οποίων ο χειρισµός και 

έλεγχος είναι ιδιαίτερα δύσκολος. 

Πρόσφατα αναπτύχθηκε στο εργαστήριό µας µια µέθοδος απευθείας ακινητοποίησης 

ολιγονουκλεοτιδίων σε ειδικά προετοιµασµένη επιφάνεια πολυστυρενίου (62). H ακινητοποίηση είναι 

ειδική και εξαιρετικά ανθεκτική σε µεταβολές της θερµοκρασίας και σε άλλους χειρισµούς 

(πλυσίµατα). Eπιτυγχάνεται µέσω µιας αµινοοµάδας η οποία δηµιουργείται στο 5’ άκρο του 

ολιγονουκλεοτιδίου γεγονός που επιτρέπει στο ακινητοποιηµένο ολιγονουκλεοτίδιο να συµµετέχει 

ελεύθερα σε αντιδράσεις υβριδοποίησης. Έτσι θεωρήσαµε ότι ανάστροφη υβριδοποίηση ενός 

πληθυσµού PCR γονιδίων ανοσοσφαιρινών σε µια επιφάνεια όπου είχε χηµικά ακινητοποιηθεί η 

αλληλουχία ενός ζητούµενου CDR3, θα επέτρεπε την αποµάκρυνση των άσχετων αλληλουχιών και σε 

δεύτερο βήµα την αποµόνωση των ειδικών. Παρακάτω παρουσιάζονται: α) ορισµός των συνθηκών για 

την αποτελεσµατική ανίχνευση και ανάκτηση ειδικών γονιδίων αντισωµάτων, και β) Aξιολόγηση της 

µεθόδου µέσω ανάκτησης εξαιρετικά σπάνιων µορίων DNA µε σηµειακές µεταλλαγές από την 

αλληλουχία στόχο, µέσα από µια συνθετική βιβλιοθήκη µορίων µε µεγάλη νουκλεοτιδική οµολογία 

µεταξύ των µελών της. 

A. Σχεδιάστηκε ολιγονουκλεοτίδιο µε βάση την CDR3 περιοχή ενός ανθρώπινου αντι-HIV-1 

(LAI strain) αντισώµατος το οποίο είχε αποµονωθεί από in vitro ανοσοποίηση σε προηγούµενες 

µελέτες (172). Στο 5’ του ολιγονουκλεοτιδίου προστέθηκε άξονας εξι-µεθυλ-διαµίνης ώστε να αυξηθεί 

η ελαστικότητα του µορίου. Στη συνέχεια το ολιγονουκλεοτίδιο ακινητοποιήθηκε σε µικρό πηγάδι 

ELISA µετά από ενεργοποίηση της επιφάνειας πολυστυρενίου µε καρβοδιιµίδιο.  
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Mε σκοπό να ελέγξουµε την ικανότητα της επιστρωµένης επιφάνειας να υβριδίζεται 

πραγµατοποιήσαµε υβριδοποίηση µε αυξανόµενες ποσότητες ενός συµπληρωµατικού µορίου DNA. Ως 

συµπληρωµατικό µόριο χρησιµοποιήθηκε ένα ραδιοσηµασµένο προϊόν PCR 250 βάσεων το οποίο 

περιλάµβανε τις περιοχές FR1, CDR1, FR2, CDR2, FR3, CDR3 του αρχικού αντισώµατος. 

Παρατηρήσαµε ότι το ραδιοσηµασµένο DNA προσκολλήθηκε ειδικά στην επιστρωµένη επιφάνεια σε 

ποσότητα εξαρτώµενη από αυτή που χρησιµοποιείτο αρχικά (Σχήµα 4.1). H µέγιστη χωρητικότητα των 

πηγαδιών στις συνθήκες που χρησιµοποιήθηκαν υπολογίστηκε στα 25 fmol. Tο πλατό που 

παρατηρήθηκε σε υψηλές συγκεντρώσεις DNA µπορεί να οφείλεται είτε στον εξαιρετικά µεγάλο 

ρυθµό επανασύνδεσης του DNA µε τον εαυτό του είτε σε κορεσµό των διαθέσιµων σηµείων 

πρόσδεσης στη στερεά φάση. O βαθµός υβριδοποίησης σε σχέση µε την αρχική ποσότητα 

συµπληρωµατικού DNA που προστίθετο κυµάνθηκε από 0.5% έως 7% γεγονός που συµφωνεί και µε 

άλλες µελέτες (173). H µη ειδική πρόσδεση του DNA στη στερεά φάση ήταν κάτω από τα 15 attmol. 

Πραγµατοποιήθηκε υβριδοποίηση 2ng (15 fmol) του ραδιοσηµασµένου PCR προϊόντος σε 

επιστρωµένη επιφάνεια, στους 40, 45, 50, 55 και 60οC µε σκοπό να καθοριστούν οι συνθήκες για 

µέγιστη ειδική πρόσδεση της αλληλουχίας στόχου. ∆ιαπιστώθηκε ότι η ελάχιστη µη ειδική πρόσδεση 

επιτεύχθηκε σε θερµοκρασίες 50οC και πάνω (Σχήµα 4.2). 

H ειδικότητα της αλληλεπίδρασης του ακινητοποιηµένου ολιγονουκλεοτιδίου µε το DNA 

στόχο αξιολογήθηκε µε την προσθήκη αυξανόµενης ποσότητας µη ραδιοσηµασµένου, µη ειδικού DNA 
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στην αντίδραση υβριδοποίησης. DNA από σπέρµα σολωµού, µετά από EcoRI πέψη, προστέθηκε µέχρι 

80.000 φορές µοριακή περίσσεια σε σχέση µε το DNA στόχο. Παρατηρήθηκε ότι ο βαθµός 

υβριδοποίησης επηρεάστηκε ελάχιστα από την περίσσεια µη ειδικού DNA γεγονός που τονίζει τη 

σηµαντική ικανότητα επιλογής της µεθόδου (Σχήµα 4.3). 

B. Το ζητούµενο ήταν η αξιολόγηση της επιλεκτικής ικανότητας της µεθόδου, υπό συνθήκες 

απόλυτα ελεγχόµενες αλλά και όσο το δυνατό πιο κοντά στις συνθήκες των πραγµατικών cDNA 

βιβλιοθηκών αντισωµάτων. Έτσι µε βάση την CDR3 περιοχή του προαναφερθέντος αντισώµατος 

σχεδιάστηκε και συντέθηκε ένα ολιγονουκλεοτίδιο 67 βάσεων το οποίο περιείχε 12 εκφυλισµένες 

βάσεις στο κέντρο και µια σταθερή περιοχή στο κάθε του άκρο για πρόσδεση PCR εκκινητών 

(Κεφ.2,2, ολιγονουκλεοτίδια). Το θεωρητικό µέγεθος του πληθυσµού των διαφορετικών µορίων που 

περιλάµβανε η συνθετική βιβλιοθήκη ήταν 16.7 *106. Το ολιγονουκλεοτίδιο υποβλήθηκε σε τρεις 

κύκλους επιλογής, ο καθένας εκ των οποίων περιλάµβανε υβριδοποίηση επάνω σε επιφάνεια 

επιστρωµένη µε το CDR3 στόχο, αποµάκρυνση του µη υβριδοποιηµένου υλικού, αποκόλληση του 

ειδικά υβριδοποιηµένου υλικού µε θέρµανση στους 92οC και ενίσχυσή του µε PCR (Σχήµα 4.4). Μετά 

τον πρώτο κύκλο επιλογής µε υβριδοποίηση στους 60οC, προϊόντα PCR παρατηρήθηκαν τόσο από τα 

CDR3 επιστρωµένα πηγάδια όσο και από τα µη επιστρωµένα (Σχήµα 4.5.Α), γεγονός που αντανακλά 

τη µη ειδική προσκόλληση υλικού στην επιφάνεια πολυστυρενίου. Όταν οι δύο επόµενοι κύκλοι 

επιλογής πραγµατοποιήθηκαν µε αυξανόµενη αυστηρότητα στις συνθήκες (65οC και 70οC 

αντιστοίχως) παρατηρήσαµε η µη ειδική πρόσδεση να µειώνεται (Σχήµα 4.5.B) και τελικά να 
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εξαφανίζεται (Σχήµα 4.5.Γ). Μέρος του τελικού προϊόντος ραδιοσηµάνθηκε και υβριδοποιήθηκε ξανά 

σε CDR3 επιστρωµένη επιφάνεια όπου παρατηρήσαµε ότι παρουσίαζε σηµαντικά αυξηµένο σήµα σε 

σχέση µε όµοιο ραδιοσηµασµένο υλικό το οποίο δεν είχε υποστεί καµµία επιλογή. Το υπόλοιπο PCR 

προϊόν κλωνοποιήθηκε και προσδιορίστηκε η αλληλουχία σε 35 κλώνους. Συγκρίνοντας την 

αλληλουχία των κλώνων µε την αλληλουχία στόχο διαπιστώσαµε ότι 30 από τους 35 κλώνους έφεραν 

µία µόνο αλλαγή. Από τους υπόλοιπους κλώνους 3 είχαν δύο, ένας είχε 9 και ένας είχε 10 

νουκλεοτιδικές αλλαγές. 

Το αποτέλεσµα συµφωνεί µε θεωρητικούς υπολογισµούς των σηµείων τήξης βάση 

υπολογιστικού προγράµµατος (OLIGO 4.01, National Biosciences, USA) σύµφωνα µε το οποίο 

υβριδοποίηση στους 70οC επιτρέπει µέγιστη διαφοροποίηση 2 νουκλεοτιδίων από την αλληλουχία 

στόχο. Θεωρούµε ότι οι δύο κλώνοι µε τις 9 και 10 αλλαγές αποτελούν το επίπεδο θορύβου της 

µεθόδου αφού τα παραπάνω µόρια αποτελούσαν περισσότερο από το 60% του αρχικού πληθυσµού 

µορίων. Όλες οι νουκλεοτιδικές αλλαγές που παρατηρήθηκαν βρίσκονταν στα σηµεία εκφυλισµού του 

αρχικού ολιγονουκλεοτιδίου γεγονός που υποδεικνύει ότι αυτές δεν είναι τυχαία λάθη της Taq 

πολυµεράσης. Παίρνοντας υπόψη το γεγονός ότι η θεωρητική συχνότητα των µορίων µε µία 

νουκλεοτιδική αλλαγή στον αρχικό πληθυσµό ήταν 1 στις 466.000 διαπιστώνουµε ότι η µέθοδός µας 

πέτυχε εµπλουτισµό 404.000 φορές (Σχήµα 4.6). Με όµοιους υπολογισµούς συµπεραίνουµε ότι οι 

αλληλουχίες µε δύο νουκλεοτιδικές αλλαγές εµπλουτίστηκαν κατά 1612 φορές.  
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Η εξαιρετική επιλεκτική ικανότητα της µεθόδου όπως αποδείχθηκε στα παραπάνω πειράµατα, 

της επιτρέπει να χρησιµοποιηθεί σε καταστάσεις όπου είναι απαραίτητη η αναγνώριση σηµειακών 

µεταλλαγών σε γνωστές αρχικές αλληλουχίες όπως στην περίπτωση του µηχανισµού των σωµατικών 

την κατασκευή ενός συνθετικού ρεπερτορίου, επιλογή του οποίου απέδειξε ότι η µέθοδος µπορεί να 
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επιτύχει εµπλουτισµούς τρεις τάξεις µεγέθους µεγαλύτερους από κάθε προγενέστερη µέθοδο (174-

179). Η εφαρµογή της µεθόδου σε µια πραγµατική cDNA βιβλιοθήκη αντισωµάτων θα είχε ακόµα πιο 

µεγάλη αποτελεσµατικότητα αφού η νουκλεοτιδική οµολογία στα φυσικά ρεπερτόρια είναι πολύ 

µικρότερη από αυτή της συνθετικής βιβλιοθήκης. Τέλος η µέθοδος θα µπορούσε να εφαρµοστεί σε ένα 

πλήθος άλλων ερευνητικών προβληµάτων όπως η απευθείας επιλογή και ανάκτηση πλασµιδίων.  
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Mονοκλωνική Προσέγγιση 

Ο ιδανικός τρόπος για τη µελέτη του µηχανισµού των σωµατικών µεταλλαγών σε κυτταρικό 

επίπεδο είναι η διεξαγωγή πειραµάτων σε καλλιέργειες ενός µόνο, Β κυττάρου. Προϋπόθεση για την 

επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήµατος αποτελεί η ανάπτυξη ενός συστήµατος καλλιέργειας το οποίο να 

επιτρέπει την επιβίωση και διαφοροποίηση ενός µόνο Β κυττάρου καθώς και ενός συστήµατος 

ανάλυσης των κυττάρων απογόνων του σε µοριακό επίπεδο ώστε να διαπιστωθεί η παρουσία ή όχι, 

των σωµατικών µεταλλαγών. 

Τα Β κύτταρα αποτελούν ένα εξαιρετικά ευαίσθητο κυτταρικό πληθυσµό. Μέχρι πρότινος η 

in vitro διατήρηση των Β κυττάρων ήταν αδύνατη αφού µετά από 2 ηµέρες καλλιέργειας τα κύτταρα 

ξεκινούσαν διαδικασία απόπτωσης. Μακροχρόνιες µελέτες της φυσιολογίας των Β κυττάρων επέτρε-

ψαν τη σύσταση του CD40 συστήµατος το οποίο επιτυγχάνει παρεµπόδιση των διαδικασιών απόπτω-
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σης. Ωστόσο το CD40 σύστηµα λειτουργεί ικανοποιητικά µόνο µέχρι το επίπεδο των 50-100 Β-κυττά-

ρων. Πρόσφατα περιγράφηκε ένα σύστηµα καλλιέργειας παρουσία µιας ποντικίσιας Τ κυτταρικής σει-

ράς (EL-4) από θύµωµα το οποίο επιτρέπει καλλιέργεια των Β κυττάρων σε επίπεδα ενός κυττάρου. Τα 

EL-4 κύτταρα είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικά στην επαγωγή ποντικίσιων και ανθρώπινων Β κυττάρων 

προς πολλαπλασιασµό και παραγωγή ανοσοσφαιρινών µε τρόπο εξαρτώµενο από την κυτταρική επαφή 

(180). Έχει δειχθεί ότι τα EL-4 κύτταρα όταν διεγερθούν µε PMA (phorbol 12 myristate 13-acetate) 

προµηθεύουν τα B κύτταρα µε ένα σήµα µη εξαρτώµενο από τάξης II µόρια, το οποίο δεν είναι από 

µόνο του µιτογόνο αλλά καθιστά τα B δεκτικά σε διέγερση µε IL-2 (181). Παρουσία IL-2 τόσο τα πε-

ριφερειακά B όσο και τα B κύτταρα των βλαστικών κέντρων πολλαπλασιάζονται έντονα κατά τη διάρ-

κεια των πρώτων 5-7 ηµερών της συνκαλλιέργειας µε EL-4 ενώ στη συνέχεια αποκτούν τον επιφα-

νειακό φαινότυπο των πλασµακυττάρων και παράγουν µεγάλες ποσότητες ανοσοσφαιρίνης (182). 

Tελευταίες µελέτες έδειξαν ότι το EL-4 σύστηµα καλλιέργειας σε συνδυασµό µε επίδραση κυτοκινών 

είναι δυνατό να διατηρήσει ενεργή τη διαδικασία των σωµατικών µεταλλαγών σε κύτταρα βλαστικών 

κέντρων τα οποία την είχαν ήδη ξεκινήσει. Σε καµµιά περίπτωση όµως το σύστηµα δεν µπόρεσε να 

εκκινήσει σωµατικές µεταλλαγές σε µη ήδη ενεργοποιηµένα κύτταρα (Dahlenborg 1998, προσωπική 

επικοινωνία). 

 

Συνδυάζοντας το παραπάνω σύστηµα καλλιέργειας ενός Β κυττάρου µε το σύστηµα ανίχνευ-

σης µεταλλαγών SSCP (single strand conformational polymorphism) σχηµατίσαµε ένα ισχυρότατο 

εργαλείο για την παρακολούθηση της επαγωγής του µηχανισµού των σωµατικών µεταλλαγών. Ωστόσο 

η απευθείας εφαρµογή του στο σύστηµα in vitro ανοσοποίησης δεν ήταν εφικτή γιατί απαιτούσε έναν 

οµογενή πληθυσµό κυττάρων. Η in vitro ανοσοποίηση όπως έχει προηγούµενα αποδειχθεί λειτουργεί 

κύρια µε τρόπο αντιγονοειδικό και η συχνότητα των αντιγονοειδικών κυττάρων στον πληθυσµό είναι 

Πίνακας 4.1. Συχνότητα θετικών καλλιεργειών σε συγκέντρωση 50.000κυττάρων/καλλιέργεια 
 

ΑΝΤΙΓΌΝΟ ∆ΟΤΗΣ Πριν την επιλογή Μετά την επιλογή Εµπλουτισµός 

V3 1 0.625 31.25 50X 

V3 4 4.2 50 11.9X 

Tetanus T. 1 10 15.2 1.52X 

Tetanus T. 2 10.47 22.2 2.12X 

Tetanus T. 4 1.13 11.1 9.8X 
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εξαιρετικά µικρή ειδικά όταν πρόκειται για πρωτογενές αντιγόνο. Έτσι κρίθηκε απαραίτητη ανάπτυξη 

ενός συστήµατος εµπλουτισµού των Β κυττάρων µε βάση την αντιγονοειδικότητα ώστε η συχνότητα 

τους να βρεθεί σε επίπεδα που να καθιστά εφικτή την ανάλυσή τους. Πολύ λίγες µέθοδοι επιλογής 

αντιγονοειδικών Β κυττάρων έχουν περιγραφεί µέχρι σήµερα και όλες αναφέρονται στην επιλογή κυτ-

τάρων µνήµης όπου ο επιφανειακός υποδοχέας εµφανίζει υψηλή συγγένεια και ειδικότητα. Το δικό µας 

ενδιαφέρον εστιάστηκε τόσο σε αντιγόνα µνήµης όσο και πρωτογενή αντιγόνα και ειδικά τα αντιγόνα 

των in vitro ανοσοποιήσεων. Κύτταρα επιλέχθηκαν µε δύο παραλλαγές πρωτοκόλλων εµπλουτισµού 

και τα επιλεγµένα κύτταρα επιµολύνθηκαν µε EBV και προσδιορίστηκε η συχνότητα των αντιγονοει-

δικών κυττάρων πριν και µετά τον εµπλουτισµό: 

Α) το V3 πεπτίδιο ακινητοποιήθηκε σε επιφάνεια πολυστυρενίου επάνω στην οποία επωά-

στηκαν τα κύτταρα. Τα ειδικά προσδεδεµένα κύτταρα αποκολλήθηκαν µε προσθήκη περίσσειας ελεύ-

θερου V3 πεπτιδίου. ∆ιαπιστώσαµε σταθερά εµπλουτισµούς συγκέντρωσης που έφταναν µέχρι και 50 

φορές (Πίνακας 4.1) της αρχικής γεγονός πολύ ικανοποιητικό αλλά η µέθοδος παρουσίαζε µεγάλη κα-

ταπόνηση των κυττάρων και ήταν επιρρεπής σε µολύνσεις. 

Β) Ως στερεή φάση χρησιµοποιήθηκαν τα παραµαγνητικά σφαιρίδια MACS επιστρωµένα µε 

στρεπταβιδίνη. Αξιολογήθηκαν δύο προσεγγίσεις: 1) διαδοχική επώαση των κυττάρων µε βιοτινυλιω-

µένο πεπτίδιο και επικαλυµµένα σφαιρίδια, µε ενδιάµεσα πλυσίµατα και 2) επώαση των κυττάρων µε 
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σφαιρίδια ήδη καλυµµένα µε πεπτίδιο µε τη λογική ότι προωθώντας πολυσθενείς αντιδράσεις θα ευνο-

ούντο και οι λιγότερο δυνατές αλληλεπιδράσεις που πιθανά χάνονται µε την πρώτη µέθοδο. Πράγµατι 

παρατηρήσαµε σταθερούς εµπλουτισµούς των αντιγονοειδικών κυττάρων σε επίπεδα µιας τάξης µεγέ-

θους και στις δύο παραλλαγές της µεθόδου. Πέρα από την ποσοτική αύξηση της συγκέντρωσης, στην 

πρώτη παραλλαγή µόνο, παρατηρήσαµε και ποιοτική βελτίωση των παραγόµενων αντισωµάτων η 

οποία εκφράστηκε µε µια αύξηση της απορρόφησης των θετικών πηγαδιών σε ανάλυση ELISA (Σχήµα 

4.7).  

Συγκρίνοντας τις δύο παραπάνω µεθόδους (Σχήµα 4.8) καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η 

µέθοδος µε τα µαγνητικά σφαιρίδια πλεονεκτεί τόσο από τεχνικής πλευράς (χειρισµούς κυττάρων) όσο 

και από πλευράς αποτελέσµατος για αυτό και χρησιµοποιήθηκε στη συνέχεια της µελέτης. Τα επίπεδα 

των αντιγονοειδικών Β κυττάρων που επιτυγχάνονται εξαρτώνται άµεσα από την αρχική τους 

συγκέντρωση στον κάθε δότη. Οι µελέτες µας στο περιφερειακό ρεπερτόριο αντισωµάτων µη 

ανοσοποιηµένων δοτών για ένα συγκεκριµένο αντιγόνο έδειξαν ότι η συχνότητα των αντιγονοειδικών 

κυττάρων στους περισσότερους δότες κυµαίνεται µεταξύ 10-2 έως 10-3. Έτσι χρησιµοποιώντας τις 
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µεθόδους εµπλουτισµού επιτυγχάνονται επίπεδα που επιτρέπουν τη µελέτη των σωµατικών 

µεταλλαγών.  
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Έλεγχος του µοντέλου in vitro ανοσοποίησης για δυνατότητα επαγωγής του µηχανισµού των σωµα-

τικών µεταλλαγών σε παρθενικά ανθρώπινα Β κύτταρα 

Mεταξύ των δύο προσεγγίσεων που αναπτύξαµε για τον έλεγχο του in vitro συστήµατος ανο-

σοποίησης, επιλέξαµε να χρησιµοποιήσουµε αρχικά τη µονοκλωνική. Tο πείραµα περιλάµβανε ανοσο-

ποίηση µε τον ετερότοπο του HIV-1 ως πρωτογενές αντιγόνο µε σκοπό να επιστρατευτούν τα παρθε-

νικά Β κύτταρα και το τοξοειδές του τετάνου ως αντιγόνο µνήµης µε σκοπό να επιστρατευτούν τα Β 

κύτταρα µνήµης (Σχήµα 4.9). Ο σχεδιασµός του πειράµατος περιλάµβανε ανοσοποίηση πρωτογενώς 

και δευτερογενώς µε βάση τα προηγούµενα περιγραµµένα πρωτόκολλα σε δύο παραλλαγές (Πίνακας 

4.2). Μετά το τέλος της πρωτογενούς ανοσοποίησης πραγµατοποιήθηκε είτε α) επιλογή των αντιγονο-

ειδικών κυττάρων ή β) επιλογή των CD19+ κυττάρων τα οποία και ανοσοποιήθηκαν δευτερογενώς. 

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε σύσταση καλλιεργειών ενός µοναδικού κυττάρου και ανάλυση σε 

µοριακό επίπεδο των προϊόντων του κυτταρικού πειράµατος µε τη βοήθεια της SSCP µεθόδου, επιβε-

βαίωση µε προσδιορισµό της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας των δειγµάτων και τέλος κλωνοποίηση και 

έκφραση των αντισωµάτων για να ελεγχθεί η αντιγονοειδικότητά τους. 

Ιn vitro Ανοσοποίηση 

Ένα πολύ σηµαντικό σηµείο της in vitro ανοσοποίησης αποτελεί η επιλογή κατάλληλων δο-

τών µε ικανά επίπεδα Τ κυττάρων µνήµη (172). Όπως περιγράφεται στα "υλικά και µέθοδοι" τέθηκαν 

για κάθε δότη µικρές καλλιέργειες µε 106 κύτταρα/ml, κατάλληλο αντιγόνο (ττ πεπτίδιο ή τοξοειδές 

του τετάνου) και ακτινοβοληµένα κύτταρα παρουσιαστές (APC) και επωάστηκαν στους 37οC υπό 

ατµόσφαιρα CO2 για 4 ηµέρες. Στο τέλος της τέταρτης ηµέρας προστέθηκε τριτιωµένη θυµιδίνη και 

ύστερα από 18 ώρες µετρήθηκε το ποσό της ενσωµάτωσης µε τη βοήθεια β-µετρητή.  

Εξετάστηκαν 4 δότες µε το πεπτίδιο του τετάνου (ττ, αα 830-844) αφού αποτελεί τον Τ καθο-

ριστή στο ανοσογόνο ετερότοπο (V3-ττ). Από το αποτέλεσµα της δοκιµής πολλαπλασιασµού (Σχήµα 

Πίνακας 4.2. Οι παραλλαγές της in vitro ανοσοποίησης που εφαρµόστηκαν καθώς και ο εµπλουτισµός του Β κυτταρικού 
πληθυσµού σε κάθε µία. 
 

 

παραλλαγή πειράµατος 

 αντιγόνο ανοσοποίη-

σης 

 επιλογή κυττάρων µετά 

το πρώτο βήµα ανοσο-

ποίησης 

 CD19+ κύτταρα 

 (ανάλυση FACS)  

πριν     µετά 

παρθενικά Β κύτταρα  V3-tt*  CD19+ κύτταρα    -      98% 

αντιγονοειδικά παρθενικά Β κύτ.  V3-tt  V3-ειδικά κύτταρα    7%    12% 

B κύτταρα µνήµης  τοξοειδές τετάνου  CD19+ κύτταρα    -      98% 

αντιγονοειδικά B κύτταρα µνήµης  τοξοειδές τετάνου  τετανο-ειδικά κύτταρα   10%    85% 

* Το πεπτίδιο του ετερότοπου περιείχε τους επίτοπους α.α. 304-318 από τον HIV-1 gp120 (LAI strain) και α.α. 830-844 
από το τοξοειδές τετάνου (62). 
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4.10α) επιλέχθηκαν οι δότες 3 για το πείραµα µε τα παρθενικά Β κύτταρα και 5 για το πείραµα µε τα 

αντιγονοειδικά παρθενικά κύτταρα (Σχήµα 4.10β). Όµοια εξετάστηκαν 5 δότες µε τοξοειδές του τετά-

νου το οποίο αποτελεί και το ανοσογόνο στο συγκεκριµένο in vitro σύστηµα και επιλέχθηκαν οι δότες 

5 για το πείραµα µε τα κύτταρα µνήµης και 3 για το πείραµα µε τα αντιγονοειδικά κύτταρα µνήµης. Ο 

δότης 4 απορρίφθηκε λόγω µικρού κυτταρικού πληθυσµού. 

Παράλληλα πραγµατοποιήθηκε για κάθε δότη καλλιέργεια διέγερσης των Τ κυττάρων µνήµης 

όπως έχει προηγούµενα περιγραφεί (62), µε σκοπό να εµπλουτιστεί ο πληθυσµός των TH κυττάρων σε 

κύτταρα ειδικά για τον εκάστοτε Τ καθοριστή (ττ ή τοξοειδές τετάνου). Επίσης πραγµατοποιήθηκε 

πρωτογενής ανοσοποίηση παρουσία ενός µίγµατος λεµφοκινών και λεκτίνης (Pokeweed mitogen) και 
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αντίστοιχου αντιγόνου (ετερότοπος ή τοξοειδές του τετάνου), µε στόχο την πρώιµη ενεργοποίηση των 

Β κυττάρων.  

Μετά το τέλος του πρώτου βήµατος της ανοσοποίησης αποµονώθηκαν είτε τα αντιγονοειδικά 

κύτταρα µε τη βοήθεια βιοτινυλιωµένου αντιγόνου (βιο-V3 ή βιο-τοξοειδές) και µαγνητικών σφαιρι-

δίων επιστρωµένων µε στρεπταβιδίνη (MACS) ή τα CD19+ κύτταρα µε αντίστοιχα µαγνητικά σφαιρί-

δια (DYNAL). Ανάλυση µε FACS των κυτταρικών πληθυσµών που προέκυψαν µετά την επιλογή 

έδειξε ότι τα CD19+ κύτταρα µετά από την επιλογή µε V3 αυξήθηκαν από 8.1% σε 16.7% ενώ µετά 

από επιλογή µε τοξοειδές του τετάνου αυξήθηκαν από 10% σε 85% (Πίνακας 4.2). Τα αποτελέσµατα 

αυτά υποδεικνύουν ότι το βήµα επιλογής των αντιγονοειδικών κυττάρων που εφαρµόσαµε ήταν αρ-

κούντως επιτυχηµένο. Η αποµόνωση των κυττάρων µε αντι-CD19 επιστρωµένα µαγνητικά σφαιρίδια 

είχε ως αποτέλεσµα έναν πληθυσµό περισσότερο από 98% CD19+ και στις δύο περιπτώσεις. Επίσης 

προσπαθήσαµε να εφαρµόσουµε επιλογή και µετά το στάδιο της δευτερογενούς ανοσοποίησης αλλά 

δεν παρατηρήσαµε σηµαντικό εµπλουτισµό. Mε το τέλος της καλλιέργειας διέγερσης των T λεµφοκυτ-
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τάρων, τα νεκρά κύτταρα αποµακρύνθηκαν και Tα CD4+ κύτταρα µαζί µε τα επιλεγµένα B κύτταρα 

από το προηγούµενο στάδιο τοποθετήθηκαν σε ένα νέο σύστηµα καλλιέργειας το οποίο περιείχε ένα 

στρώµα ακτινοβοληµένων ινοβλαστών µε το αντι- CD40 αντίσωµα απουσία IL-4 και επωάσθηκαν για 

5 ηµέρες. 

Σύσταση και Έλεγχος των Καλλιεργειών Ενός Κυττάρου 

Η πραγµατοποίηση των καλλιεργειών ενός κυττάρου επιτεύχθηκε µε τη χρήση της µεθόδου 

των περιοριστικής διάλυσης (limiting dilution) (183). Mετά τη δευτερογενή ανοσοποίηση προσδιορί-

στηκε η συχνότητα των Β κυττάρων µε ανάλυση FACS και συστήθηκαν 30 καλλιέργειες για κάθε συ-

γκέντρωση 1, 2, 4 και 8 Β κύτταρα ανά καλλιέργεια παρουσία EL-4 κυττάρων. Μετά από 5 ηµέρες 

επώασης το RNA αποµονώθηκε µε πολυ-Τ µαγνητικά σφαιρίδια, συντέθηκε cDNA και πραγµατοποιή-

θηκε PCR µε εκκινητές ειδικούς για τις περιοχές VH3 και VH4. Το ποσοστό των αρνητικών καλλιερ-

γειών σχεδιάστηκε διαγραµµατικά µε τον ονοµαστικό αριθµό των Β κυττάρων (Σχήµα 4.11) για κάθε 

παραλλαγή του πειράµατος. Με βάση την καµπύλη που παρήχθηκε, υπολογίστηκε η τιµή κυττάρων 

που αντιστοιχεί σε συχνότητα αρνητικών 37% η οποία αποτελεί και την τιµή στην οποία βάση της κα-

τανοµής Poisson αντιστοιχεί 1 κύτταρο ανά καλλιέργεια (Πίνακας 4.3). Η τιµή αυτή αντιπροσωπεύει 

και την επιβίωση των Β κυττάρων σε κάθε παραλλαγή του πειράµατος.  
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Πίνακας 4.3. Αξιολόγηση των καλλιεργειών ενός Β κυττάρου και αποτελέσµατα της SSCP ανάλυσης . 

 

 
 

παραλλαγή πειράµατος 
 

Υπολογιζόµενος αριθµός Β κυττάρων που χρησιµοποιήθηκαν 

για την επίτευξη καλλιέργειας ενός κυττάρου ανά καλλιέργεια 

   VH3  VH4  συχνότητα µεταλλαγών 

1.1 παρθενικά Β κύτταρα  4.3  8.6  0 σε 30 καλλιέργειες 

1.2 αντιγονοειδικά παρθενικά Β κύτ.  10.3  0  1 σε 30 καλλιέργειες, 4 κλώνοι 

2.1 B κύτταρα µνήµης  2.1  5.8  0 σε 30 καλλιέργειες 

2.2 αντιγονοειδικά B κύτταρα µνήµης  4.2  15.5  1 σε 30 καλλιέργειες, 2 κλώνοι 



A.Zαφειρόπουλος, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Kρήτη 1999 

 
 
 

 

 - 69 - 

SCCP Ανάλυση 

Eπιλέχθηκαν 30 καλλιέργειες από κάθε παραλλαγή του πειράµατος µε υπολογισµένη πραγµα-

τική συχνότητα 1 VH3 ή VH4 B κύτταρο ανά καλλιέργεια και το PCR προϊόν υποβλήθηκε σε SSCP 

ανάλυση για σωµατικές µεταλλαγές (Σχήµα 4.12). Oι καλλιέργειες που έδωσαν πρότυπο µε πάνω από 

δύο ζώνες θεωρήθηκαν υποψήφιες για ύπαρξη σωµατικών µεταλλαγών και κλωνοποιήθηκαν σε πλα-

σµιδιακό φορέα. Oι κλώνοι που παρήχθησαν ελέγχθηκαν ξανά µε SSCP για να επιλεχθούν οι κλώνοι 

µε πραγµατικές αλλαγές και υποβλήθηκαν σε προσδιορισµό της νουκλεοτιδικής τους αλληλουχίας. 

Tελικά διαπιστώθηκαν πραγµατικές µεταλλαγές αποκλειστικά στην παραλλαγή του πειράµατος µε τα 

παρθενικά αντιγονοειδικά B κύτταρα και τα αντιγονοειδικά κύτταρα µνήµης. H συχνότητα των µεταλ-

λαγών και στις δύο περιπτώσεις ήταν 1 στα 30 δείγµατα. Στις δύο παραλλαγές του πειράµατος µε τα 

ανοσοποιηµένα CD19+ κύτταρα καθώς και στην οµάδα ελέγχου µη ανοσοποιηµένων κυττάρων σε 

καµµία περίπτωση δεν εµφάνισαν σωµατικές µεταλλαγές. Oι δύο καλλιέργειες που εµφάνισαν σωµατι-

κές µεταλλαγές ανήκουν στην VH3 οικογένεια των ανοσοσφαιρινών. H καλλιέργεια του πειράµατος 

µε τα παρθενικά αντιγονοειδικά κύτταρα εµφάνισε 4 κλώνους µε σηµειακές µεταλλαγές µεταξύ τους 

σε τρία διαφορετικά σηµεία (Σχήµα 4.13α). ∆ύο από τις µεταλλαγές εντοπίζονται στην CDR2 περιοχή 

και η τρίτη στην CDR3. Mελέτη των µεταλλαγών από εξελικτική πλευρά έδειξε ότι υπάρχει µια οµαλή 

εξελικτική µετάβαση από τον ένα κλώνο στον άλλο χωρίς κενά (Σχήµα 4.15). H αµινοξική αλληλουχία 

των κλώνων έδειξε ότι οι δύο µεταλλαγές στην CDR2 περιοχή προκαλούν αµινοξική αλλαγή ενώ η 

τρίτη ήταν σιωπηλή. H καλλιέργεια µε τα αντιγονοειδικά κύτταρα µνήµης έδωσε δύο κλώνους µε µια 

σηµειακή αλλαγή η οποία εντοπίστηκε στην περιοχή του ορίου CDR1-FR2 (Σχήµα 4.13β). H µετά-

φραση της αλληλουχίας έδειξε ότι η µεταλλαγή προκαλεί αµινοξική αλλαγή. 

Κλωνοποίηση και Έκφραση FAB Τεµαχίων 

Με σκοπό να ελέγξουµε αν το in vitro σύστηµα ανοσοποίησης επάγει σωµατικές µεταλλαγές 

µε τρόπο άµεσα εξαρτηµένο µε το αντιγόνο που χρησιµοποιήθηκε, κλωνοποίησαµε και εκφράσαµε τα 

αντισώµατα που περιέχονταν στις καλλιέργειες όπου είχαν εντοπιστεί σωµατικές µεταλλαγές. Τόσο η 

βαριά όσο και η ελαφριά αλυσίδα χρησιµοποιήθηκαν σε µια διαδικασία PCR συναρµολόγησης το 

προϊόν της οποίας κλωνοποιήθηκε σε έναν φορέα έκφρασης για προκαρυωτικά κύτταρα (Σχήµα 4.14). 

Στη συνέχεια επιλέχθηκαν 4 κλώνοι που περιείχαν το σωστό κατασκεύασµα και εκφράστηκαν σε βα-

κτήρια. Ανάλυση του προϊόντος της έκφρασης σε Western blott µε αντι-ανθρώπινο FAB αντίσωµα 

Πίνακας 4.4. Aνάλυση ELISA των ανασυνδυασµένων FAB τεµαχίων για έλεγχο V3 ειδικότητας 
 
αντιγόνο  κλώνος 901  κλώνος 908 
  Anti-P3  Anti-FAB  Anti-myc  Anti-P3  Anti-FAB  Anti-myc 
V3  .414  .227  .613  .468  .278  .490 
MUC-3  .365  .178  .336  .405  .217  .301 
Blanc  .144  .149  .325  .144  .149  .325 
V3: 15µερές πεπτίδιο 
MUC-3: πεπτίδιο από την βέννίνη MUC3  
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έδειξε ότι και οι δύο αλυσίδες του FAB εκφράζονταν ικανοποιητικά στους κλώνους 901 και 908 

(Σχήµα 4.16). Η ειδικότητα πρόσδεσης των δυο FABs ελέγχθηκε σε διαδικασία ELISA σε τρία διαφο-

ρετικά πειράµατα µε τη χρήση: α) πολυκλωνικού αντι-P3 αντισώµατος, β) πολυκλωνικό αντι-FAB 

αντίσωµα και γ) µονοκλωνικό αντι-cmyc αντίσωµα. Σε όλες τις περιπτώσεις και δύο κλώνοι έδειξαν να 

έχουν ειδικότητα για το αντιγόνο V3 το οποίο ήταν και το αντιγόνο της ανοσοποίησης (Πίνακας 4.4). 
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Συζήτηση-Συµπεράσµατα 

Επαγωγή Σωµατικών Μεταλλαγών 

Τα αποτελέσµατά µας αποδεικνύουν ότι είναι δυνατό να επάγουµε την εµφάνιση µεταλλαγών 

στη µεταβλητή περιοχή των ανοσοσφαιρινών, σε µη ενεργοποιηµένα ανθρώπινα Β κύτταρα µετά από 

διαδοχική πρωτογενή και δευτερογενή in vitro ανοσοποίηση. Τα αποτελέσµατα προήλθαν από δύο 

ανεξάρτητα πειράµατα µε επίδραση δύο εντελώς διαφορετικών αντιγόνων τα οποία στόχευαν στα παρ-

θενικά Β κύτταρα και στα κύτταρα µνήµης αντιστοίχως. Οι µεταλλαγές δεν αποτελούν λάθη πολυµε-

ράσης, τα οποία πάντα ακολουθούν τυχαία κατανοµή (αντίστροφης µεταγραφάσης ή Taq πολυµερά-

σης), αλλά ανήκουν στην κατηγορία των σωµατικών µεταλλαγών για τους παρακάτω λόγους:  

1) οι µεταλλαγές εντοπίζονται σε περιοχές καθιερωµένες ως στόχους του µηχανισµού των 

σωµατικών µεταλλαγών. ∆ύο εµφανίζονται στην CDR2 και µία στο όριο CDR1-FR2,  

2) οι µεταλλαγές εµφανίστηκαν αποκλειστικά στις παραλλαγές των πειραµάτων όπου είχαν 

προηγούµενα αποµονωθεί τα αντιγονοειδικά κύτταρα  

3) η παρουσία µεταλλαγµένων µορίων µε κλωνική συγγένεια δείχνει ότι οι µεταλλαγές συσ-

σωρεύτηκαν µετά από κυτταρική διαίρεση και όχι τυχαία 

4) η πιθανότητα να συµβούν τρία γεγονότα µεταλλαγών από πολυµεράση στην ίδια καλλιέρ-

γεια όπως συνέβη στο πείραµά µας είναι εξαιρετικά µικρή (10-12), 

5) οι µεταλλαγές εντοπίστηκαν αποκλειστικά σε ανοσοσφαιρίνες VH3 και όχι σε VH4, 

6) η θέση των µεταλλαγών συµφωνεί µε τις προδιαγραφές των σηµείων που προτιµά ο µηχα-

νισµός των σωµατικών µεταλλαγών κατά τη βιβλιογραφία (184, 154). Οι θέσεις AGT/C και TAA 

εντοπίζονται και στις δικές µας µεταλλαγές, 

7) όσον αφορά το είδος των σηµειακών µεταλλαγών της κωδικοποιούσας αλυσίδας παρατη-

ρήσαµε 2 αλλαγές από Α σε G και δύο από T σε C γεγονός που συµφωνεί µε την τάση αλλαγής των Α 

και Τ σε προηγούµενες µελέτες σωµατικών µεταλλαγών (161).  

Συγκεντρωµένα όλα τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι µεταλλαγές του πειράµατός 

µας εµπίπτουν στην κατηγορία των σωµατικών µεταλλαγών. 

Αντιγονική Επιλογή στο Σύστηµα in vitro Ανοσοποίησης 

Σε προηγούµενες µελέτες έχουµε αποδείξει ότι το in vitro σύστηµα ανοσoποίησης λειτουργεί 

µε τρόπο αυστηρά αντιγονοειδικό όσον αφορά την επίτευξη της αλλαγής ισότυπου των παραγόµενων 

ανοσοσφαιρινών (151). Ωστόσο δεν ήταν γνωστό αν η παρουσία του αντιγόνου επιδρά στον τρόπο 

λειτουργίας του µηχανισµού των σωµατικών µεταλλαγών και αν εισαγάγει επιλεκτική πίεση στα παρα-

γόµενα µεταλλαγµένα Β κύτταρα όπως πιστεύεται ότι συµβαίνει in vivo. Τα αποτελέσµατα της έκφρα-

σης των τεµαχίων FAB από την καλλιέργεια που εµφάνισε σωµατικές µεταλλαγές έδειξαν ότι υπάρχει 

ειδικότητα για το V3 το οποίο ήταν και το αντιγόνο της ανοσοποίησης. Επιπρόσθετα προσεκτική µε-

λέτη των αποτελεσµάτων µας έδειξε ότι η παρουσία του αντιγόνου έπαιξε καταλυτικό ρόλο αφού σε 
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κύτταρα που είτε δεν ανοσοποιήθηκαν είτε δεν επιλέχθηκαν για να εµπλουτιστούν τα αντιγονοειδικά 

κύτταρα, δεν είχαµε επαγωγή των σωµατικών µεταλλαγών. 

Καµµία από τις µεταλλαγές που παρατηρήσαµε δεν σχηµάτισε στην αλληλουχία κωδικόνια 

τερµατισµού γεγονός που σηµαίνει ότι είτε ο µηχανισµός µεταλλαγών επιλεκτικά δεν εισαγάγει κωδι-

κόνια τερµατισµού πράγµα που δεν έχει αποδειχθεί µέχρι σήµερα είτε τα κωδικόνια τερµατισµού (αν 

είχαν σχηµατιστεί) επιλέχθηκαν αρνητικά από το αντιγόνο ή από άλλο µηχανισµό, αφού τα κύτταρα 

δεν θα παρήγαγαν λειτουργική ανοσοσφαιρίνη. 

Επιπλέον στοιχεία που συνηγορούν υπέρ µιας αντιγονικής επιλογής στο σύστηµα ανοσοποίη-

σης αποτελούν :  

1) οι µεταλλαγές εµφανίστηκαν αποκλειστικά σε VH3 περιοχές υπονοώντας ότι υπάρχει επι-

λογή αυτής της οικογένειας ανοσοσφαιρινών από το αντιγόνο,  

2) οι µεταλλαγές εστιάζονται κυρίως στα CDRs τα οποία κωδικοποιούν για τις περιοχές επα-

φής των αντισωµάτων µε τα αντιγόνα ενώ µελέτη των µεταλλαγών σε ψευδογονίδια ανοσοσφαιρινών 
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τα οποία δεν εκφράζονται και έτσι δεν υπόκεινται σε επιλογή έδειξε ότι η εισαγωγή των µεταλλαγών 

γίνεται σε όλο το µήκος του γονιδίου, 

3) µελέτη του είδους των µεταλλαγών έδειξε ότι χωρίς καµµία εξαίρεση οι µεταλλαγές που 

προκαλούν αλλαγή αµινοξέως βρίσκονται σε περιοχές που σχετίζονται µε την αλληλεπίδραση µε τα 

αντιγόνα ενώ αυτή που είναι σιωπηλή εντοπίζεται σε δοµική περιοχή (framework region) και είναι 

γνωστό ότι οι µεταλλαγές στη δοµική περιοχή των αντισωµάτων καταστρέφουν την τριτοταγή δοµή 

τους και συνακόλουθα την ικανότητα πρόσδεσης στο αντιγόνο.  

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι το σύστηµα ανοσοποίησης φέρει πολλά από τα 

στοιχεία που χαρακτηρίζουν την αντιγονική επιλογή του πληθυσµού των Β κυττάρων, πάντα µε την 

επιφύλαξη του σχετικά µικρού αριθµού σηµειακών µεταλλαγών που παρατηρήθηκαν. 

Το in vitro σύστηµα αντιγράφει µέρος των αντιδράσεων που συµβαίνουν στα βλαστικά κέντρα 
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Η θυµοεξαρτώµενη ανοσιακή απάντηση προϋποθέτει συνεργασία µεταξύ διεγερµένων Τ κυτ-

τάρων βοηθών, Β κυττάρων και κυττάρων παρουσιαστών. Όσο οι έρευνες πάνω σε αυτά τα θέµατα 

προχωρούν γίνεται φανερό ότι οι κυτταρικοί πληθυσµοί βασίζονται ο ένας στον άλλο για συνδιεγερ-

τικά σήµατα τα οποία εξασφαλίζουν τον πολλαπλασιασµό και τη διαφοροποίησή τους. Στη θυµοεξαρ-

τώµενη ανοσιακή απάντηση τα ώριµα παρθενικά Β κύτταρα της περιφέρειας περνούν από ένα πρώιµο 

στάδιο ενεργοποίησης και κλωνικής αύξησης πριν µεταναστεύσουν στα θυλάκια των δευτερογενών 

λεµφικών οργάνων. Στα βλαστικά κέντρα οι κεντροβλάστες συσσωρεύουν ενεργά σωµατικές µεταλλα-

γές στα γονίδια των ανοσοσφαιρινών τους µε µηχανισµό που µέχρι σήµερα παραµένει άγνωστος.  

Το in vitro σύστηµα ανοσοποίησης σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ικανοποιεί ορισµένα θεωρητικά 

κριτήρια. Τα Β κύτταρα ενεργοποιήθηκαν πρωτογενώς στο πρώτο βήµα της ανοσοποίησης. Χορηγή-

θηκαν κατάλληλα αντιγόνα σε όλη τη διάρκεια του πειράµατος για να εξασφαλιστεί η σηµατοδότηση 

ενεργοποίησης µέσω της επιφανειακής ανοσοσφαιρίνης. ∆ηµιουργήθηκαν Τ κυτταρικοί πληθυσµοί 

εµπλουτισµένοι σε αντιγονοειδικά ενεργοποιηµένους Τ βοηθούς. Εµπλουτίστηκαν τα αντιγονοειδικά Β 

κύτταρα ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα συνεύρεσής τους µε τα αντίστοιχα αντιγονοειδικά Τ βοηθούς 

και επιπρόσθετα να γίνει δυνατή η µελέτη τους σε επίπεδα ενός κυττάρου. Τα Β και Τ κύτταρα τοπο-
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θετήθηκαν σε περιβάλλον µε ελάχιστους παράγοντες ανάπτυξης όπου µοναδική πηγή παραγόντων που 

εξασφαλίζουν την επιβίωση και διαφοροποίηση των Β κυττάρων ήταν τα αντιγονοειδικά ενεργοποιη-

µένα Τ κύτταρα βοηθοί και µοναδικός τρόπος να τους αποκτήσουν τα Β, η απευθείας αλληλεπίδραση 

µέσω της παρουσίασης αντιγόνου. Τόσο το αντιγονικό ερέθισµα όσο και το CD40 σήµα βρίσκονταν 

συνεχώς σε περίσσεια στην καλλιέργεια.  

Τα αποτελέσµατα των in vitro πειραµάτων µας αποδεικνύουν για πρώτη φορά ότι η επαγωγή 

του µηχανισµού των σωµατικών µεταλλαγών σε µη ενεργοποιηµένα περιφερειακά Β κύτταρα µπορεί 

να επιτευχθεί µε σήµατα που λαµβάνουν από την πρόσδεση της επιφανειακής τους ανοσοσφαιρίνης 

στα αντιγόνα και από αντιγονοειδικά ενεργοποιηµένα Τ κύτταρα βοηθούς.  

Τι είδους κυτταρικός µηχανισµός προκαλεί την εκκίνηση των σωµατικών µεταλλαγών; 

Υπάρχουν σηµαντικά στοιχεία ότι η ενεργοποίηση των Β κυττάρων µέσω του CD40 µορίου 

παίζει εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση του πολλαπλασιασµού τους µέσα στα βλαστικά κέ-

ντρα. ∆ιαγονιδιακά ποντίκια τα οποία δεν είχαν CD40 (185) ή δεν εµφανίζουν βλαστικά κέντρα (186), 

σωµατικές µεταλλαγές και αλλαγή ισότυπου ενώ και χορήγηση µονοκλωνικού αντισώµατος in vivo το 

οποίο µπλοκάρει το CD40L προκαλεί άµεση διάλυση των βλαστικών κέντρων (149, 187).  
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∆υο θεωρητικά µοντέλα προτάθηκαν για να εξηγήσουν το παραπάνω φαινόµενο. Το πρώτο 

µοντέλο όριζε ότι τα Β κύτταρα οδηγούνται σε πολλαπλασιασµό από το CD40L χωρίς επαγωγή σωµα-

τικών µεταλλαγών. Κατά τη διάρκεια του πολλαπλασιασµού γίνονται δεκτικά σε σήµατα επαγωγής και 

όταν η ποσότητα του CD40L αρχίσει να γίνεται περιοριστική οι µεταλλαγές ξεκινούν (Lane, P. Chem. 

Immunology, Basel, Karger, 1997.67:1-13). Το µοντέλο αυτό διαχωρίζει τον πολλαπλασιασµό από τις 

σωµατικές µεταλλαγές ως διαδικασία αλλά θεωρεί ότι επάγονται από το ίδιο σήµα (CD40L). Το δεύ-

τερο µοντέλο ορίζει ότι τα δύο φαινόµενα ρυθµίζονται από διακριτά σήµατα. Τα αποτελέσµατα των 

πειραµάτων µας τείνουν να απορρίψουν το πρώτο µοντέλο αφού η επαγωγή των σωµατικών µεταλλα-

γών επιτεύχθηκε παρουσία συνεχούς σηµατοδότησης µέσω του CD40L µονοπατιού. Επιπρόσθετα έχει 

δειχθεί ότι το αντίσωµα που µπλοκάρει τον CD40L και προκαλεί διάλυση των βλαστικών κέντρων 

οφείλει τη δράση του όχι σε απόπτωση των Β κυττάρων από µεταλλαξιγέννεση αλλά σε µετανάστευσή 

τους στις ζώνες των Τ κυττάρων και διαφοροποίησή τους σε πλασµατοκύτταρα.  

Επαγωγή του πολλαπλασιασµού των Β κυττάρων µέσω του CD40 µορίου δεν έχει συνδεθεί 

µε τις σωµατικές µεταλλαγές, ούτε µόνο του ούτε παρουσία αντι ανοσοσφαιρίνης (169, 171). Τα απο-

τελέσµατα των πειραµάτων µας αποδεικνύουν ότι χρειάζονται δύο διακριτά βήµατα: 1) επίδραση µέσω 

της επιφανειακής ανοσοσφαιρίνης 2) αλληλεπίδραση µε τα Τ κύτταρα. Στα βλαστικά κέντρα είναι 

γνωστό ότι τα Β κύτταρα είναι δυνατό να αποκτήσουν το αντιγόνο είτε ελεύθερο από το περιβάλλον 

είτε από τα θυλακιακά δενδριτικά κύτταρα όπου υπάρχει παρουσιασµένο µε τη µορφή ανοσοσυµπλό-

κων (188, 189). Ωστόσο το δεύτερο βήµα, η φύση της αλληλεπίδρασης των Β κυττάρων µε τα Τ παρα-

µένει άγνωστη κατά το µεγαλύτερο µέρος της. Ο ρυθµός σωµατικών µεταλλαγών στα βλαστικά κέντρα 

έχει δειχθεί ότι ποικίλει ανάλογα µε το αντιγόνο της κάθε ανοσοποίησης και ότι ακολουθεί τα επίπεδα 

έκφρασης του CD86 στα κεντροκύτταρα των βλαστικών κέντρων (149, 163). Είναι πιθανό τα αυξη-

µένα επίπεδα CD86 να προκαλούν µέσω του CD28, CTLA4 εµφάνιση στα Τ κύτταρα, των σηµάτων Χ 

που επάγουν τις σωµατικές µεταλλαγές. Πιθανά κάποια αντιγόνα θα διαφέρουν στην ικανότητα επα-

γωγής του CD86 στα Β και έτσι επιστρατεύουν διαφορετικά επίπεδα Χ σηµάτων µεταλλαγής. Ένας 

τέτοιος µηχανισµός θα εξηγούσε την απουσία µεταλλαγών σε ποντίκια που έχουν υποστεί επίδραση µε 

αντι- CD86 (149) και την απουσία βλαστικών κέντρων σε ποντίκια που έχει µπλοκαριστεί το CD28 

µονοπάτι (190). Άλλα µόρια υποψήφιοι εκφραστές της Τ-Β αλληλεπίδρασης είναι το CD27, το οποίο 

επάγεται στα B κύτταρα µετά από διέγερση της επιφανειακής τους ανοσοσφαιρίνης, και το OX40 το 

οποίο εµπλέκεται στη διαφοροποίηση των Β κυττάρων προς πλασµατοκύτταρα (ανήκουν στην TNF 

οικογένεια παραγόντων). Το πιθανότερο είναι το σήµα για την εκκίνηση των σωµατικών µεταλλαγών 

να δίνεται από κάποιο άγνωστο µόριο ή συνδυασµό µορίων το οποίο επάγεται στα αντιγονοειδικά 

ενεργοποιηµένα Τ κύτταρα βοηθούς. 

Τα Β κύτταρα µνήµης φαίνεται να έχουν διαφορετικές απαιτήσεις για την ενεργοποίησή τους 

σε σχέση µε τα παρθενικά Β κύτταρα. Τα κύτταρα µνήµης µεταναστεύουν σε συγκεκριµένες περιοχές 

στην marginal zone του σπλήνα (191) και στο χώρο µεταξύ των θυλακίων στους λεµφαδένες (192) 

όπου σταµατούν να κυκλοφορούν και περιµένουν τη συνάντηση µε το αντιγόνο. Αυτά τα Β κύτταρα 

φαίνεται να βρίσκονται σε µια κατάσταση προ-ενεργοποίησης και επιστρατεύονται εξαιρετικά γρή-
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γορα κατά τη διάρκεια των ανοσοαπαντήσεων (88). Στα πειράµατά µας τα αντιγονοειδικά κύτταρα 

µνήµης αν και ήταν 16 φορές πιο εµπλουτισµένα από τα παρθενικά Β κύτταρα η συχνότητα µεταλλα-

γών που εµφάνισαν ήταν η ίδια µε αυτή των παρθένων αντιγονοειδικών κυττάρων. Το αποτέλεσµα 

αυτό µας οδηγεί στις εξής πιθανές περιπτώσεις: 1) τα κύτταρα µνήµης αφού βγουν στην περιφέρεια 

δεν µπορούν πλέον να εισέλθουν ξανά στον κύκλο των σωµατικών µεταλλαγών και οι µεταλλαγές που 

παρατηρήσαµε στο πείραµά µας να οφείλονται στο µειοψηφικό πληθυσµό των παρθενικών Β κυττά-

ρων που σε προηγούµενες µελέτες αποµόνωσης τετανοειδικών κυττάρων είχε δειχθεί ότι συνιστούν το 

5% του συνόλου (Odendahl, M., Leyendeckers, H., Schmitz, J. MACS&More, vol 1, no 3:7-8, 1997) 

2) τα κύτταρα µνήµης, όπως και στη διαδικασία της ενεργοποίησης, απαιτούν εντελώς διαφορετικά 

σήµατα για την επαγωγή των σωµατικών µεταλλαγών σε σχέση µε τα παρθενικά Β κύτταρα τα οποία 

δεν περιέχονταν στο in vitro σύστηµα ανοσοποίησης που σχεδιάστηκε. Μεταξύ των δύο πιθανότερη 

είναι η δεύτερη περίπτωση αφού στη βιβλιογραφία υπάρχουν έµµεσες αποδείξεις ότι τα κύτταρα µνή-

µης είναι δυνατό να εισέλθουν ξανά στη διαδικασία των σωµατικών µεταλλαγών (170). 
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KEΦAΛAIO 5. V3 ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΛIΠOΣΩMATA 

Eισαγωγή 

Τα λιποσώµατα περιγράφτηκαν για πρώτη φορά το 1965 από τον Bangham σε πειράµατα µε-

λέτης της φύσης των κυτταρικών µεµβρανών (193). Ως λιποσώµατα σήµερα ορίζονται τα σφαιρικά 

κυστίδια τα οποία συντίθενται από µια ή και περισσότερες φωσφολοπιδικές διπλοστοιβάδες οι οποίες 

περιβάλλουν µια κοιλότητα υδατικού περιβάλλοντος. Η ικανότητά τους να φέρουν στην κοιλότητα 

διάφορα υδατοδιαλυτά µόρια όπως φλουοροχρώµατα, ένζυµα, φάρµακα και πρωτεΐνες τα κατέστησε 

ιδανικούς υποψήφιους σε µεγάλο εύρος εφαρµογών. 

Ο τύπος και το µέγεθος των λιποσωµάτων (Σχήµα 5.1α) κυµαίνεται από τα µικρά κυστίδια 

µονής στοιβάδας (SUV) µε διάµετρο κάτω από τα 100nm, στα κυστίδια πολλαπλών στοιβάδων (MLV, 

OLV) µε διάµετρο κάτω από τα 1000nm, και στα µεγάλα κυστίδια µονής στοιβάδας (LUV) µε µεγέθη 

από 100nm έως µερικά µm. Τα MLVς συνήθως φέρουν 5 έως 20 συγκεντρικές διπλοστοιβάδες λιπι-

δίων, τα OLV περίπου 5 και τα LUV µόνο µία. Επίσης υπάρχουν τα πολυκυστιδικά κυστίδια (MVV) 

τα οποία έχουν µέγεθος µερικών µm αλλά το εσωτερικό τους είναι πολλαπλά διαµερισµατοποιηµένο. 

Μια άλλη κατηγορία λιποσωµάτων είναι τα αµφιφιλικά κυστίδια τα οποία δεν παρασκευάζονται από 

φωσφολιπίδια όπως τα παραπάνω αλλά από πολυοξυεθυλέν-αλκυλ-εθέρες και ονοµάζονται νιοσώ-

µατα. 

Σήµερα οι περισσότερες εφαρµογές λιποσωµάτων εστιάζονται σε µεθόδους εστιασµένης χο-

ρήγησης ουσιών (194). Σε τέτοιες εφαρµογές το εσωτερικό υδατικό περιβάλλον των λιποσωµάτων 

χρησιµοποιείται για την ενσωµάτωση µεγάλου αριθµού των επιθυµητών µορίων. Η συγκέντρωση του 

επιθυµητού µορίου στα λιποσώµατα πρέπει να είναι όσο το δυνατό υψηλότερη, εκροή από το λιπό-

σωµα όσο το δυνατό µικρότερη και η απελευθέρωση του να γίνεται µόνο στο σηµείο στόχο. Η τελευ-

ταία απαίτηση επιτυγχάνεται µε σύνδεση στην επιφάνεια των λιποσωµάτων ειδικών µορίων που τα 

οδηγούν στο σηµείο στόχο.  

Κλινικές εφαρµογές περιλαµβάνουν τη χρήση των λιποσωµάτων στη γονιδιακή θεραπεία ως 

φορείς του γενετικού υλικού (195). Τα λιποσώµατα παράγονται ήδη εµπορικά στη βιοµηχανία καλλυ-

ντικών ως συστατικά διαφόρων σκευασµάτων. Επιπλέον τα πρώτα ιατρικά πρoιόντα που βασίζονται σε 

λιποσώµατα βρίσκονται σε διαδικασία παραγωγής ενώ κλινικές µελέτες για πολλά άλλα είναι καθ' οδό 

(196-198). Mερικές από τις σηµαντικότερες εφαρµογές των λιποσωµάτων εστιάζονται στο χώρο πα-

ρασκευής ανοσογονικών συνδυασµών για χρήση σε ανθρώπους. 
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Tα λιποσώµατα συνδυάζουν εξαιρετική ανοσογονική ικανότητα και ταυτόχρονα ασφάλεια 

προς το χρήστη. Στους ανοσογονικούς συνδυασµούς ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες, τα λιποσώµατα 

µπορούν να λειτουργήσουν ως όχηµα µεταφοράς αντιγόνων, ως φορέας (για απτένια) αλλά και ως 

ανοσοενισχυτικό. Mεγάλο κοµµάτι της έρευνας για ανάπτυξη ανθρώπινων εµβολίων βασισµένων στα 

λιποσώµατα έχει εστιαστεί στη χρήση συνθετικών αντιγόνων και ειδικότερα πεπτιδίων και ανασυν-

δυασµένων πρωτεϊνών. Μέχρι σήµερα έχουν αναπτυχθεί λιποσωµικά εµβόλια που στοχεύουν στην 

ελονοσία (199), το AIDS (200), την ηπατίτιδα A και τη γρίπη (201, 202). Πρόσφατα εγκρίθηκε το 

πρώτο ανθρώπινο λιποσωµικό εµβόλιο, εναντίον της ηπατίτιδας A, το οποίο και κυκλοφόρησε στην 

Eυρωπαϊκή αγορά. 

Το αρχικό ζητούµενο ήταν να εξεταστεί η δυνατότητα χρήσης των λιποσωµάτων στην κατα-

σκευή ανοσογονικών συνδυασµών για το in vitro σύστηµα ανοσοποίησης. Η αρχή επάνω στην οποία 
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στηρίχθηκε ο σχεδιασµός των ανοσογονικών συνδυασµών ήταν ίδια µε αυτήν του πεπτιδικού ετερότο-

που: φυσική σύνδεση ενός Β επιτόπου ο οποίος αποτελεί το στόχο της χυµικής ανοσιακής απάντησης, 

µε ένα Τ επίτοπο ικανό να επιστρατεύσει όσο το δυνατό περισσότερα κύτταρα µνήµης (Σχήµα 5.1β). 

Στις λιποσωµικές κατασκευές ο πεπτιδικός Β επίτοπος (V3) συνδέθηκε χηµικά µε ένα λιποειδές µόριο 

και ενσωµατώθηκε στη φωσφολιπιδική διπλοστοιβάδα του λιποσώµατος και ο Τ καθοριστής (ολό-

κληρο το τοξοειδές του τετάνου) παγιδεύτηκε στο εσωτερικό τους. Τα λιποσώµατα ελέγχθηκαν µε 

ανοσοφθορισµό χρησιµοποιώντας αντι-V3 και αντι-ΤΤ αντισώµατα και επιβεβαιώθηκε ότι το V3 πε-

πτίδιο είναι εκτεθειµένο στην επιφάνεια του λιποσώµατος και ο ΤΤ βρίσκεται κλεισµένος στο εσωτε-

ρικό του.  
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Aποτελέσµατα 

Λιποσώµατα ως Φορείς Αντιγόνων 

Με σκοπό να ελέγξουµε την αποτελεσµατικότητα του λιποσώµατος ως µέσο χορήγησης αντι-

γόνων, χρησιµοποιήθηκε το πειραµατικό πρωτόκολλο της δοκιµής πολλαπλασιασµού που παρουσιά-

στηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο. Σύµφωνα µε αυτό µετρήθηκε η πολλαπλασιαστική απάντηση 

λεµφοκυττάρων ύστερα από αλληλεπίδραση µε κύτταρα παρουσιαστές και αντιγόνο. Το σύστηµα εί-

χαµε δείξει ότι λειτουργεί ικανοποιητικά σε όσους από τους δότες φέρουν ικανά επίπεδα ΤΤ ειδικών Τ 

κυττάρων µνήµης. Έλεγχος του συστήµατος σε καλλιέργεια όπου τα κύτταρα παρουσιαστές διαχωρί-

στηκαν από τα Τ κύτταρα µνήµης µε µεµβράνη απέδειξε ότι ο πολλαπλασιασµός σε απάντηση του 

αντιγόνου ήταν αποκλειστικά εξαρτηµένος από την κυτταρική επαφή (Σχήµα 5.2), δηλαδή από την 

παρουσίαση αντιγόνου. 

Από τα πρώτα πειράµατα διαπιστώσαµε ότι τα V3 λιποσώµατα είχαν σηµαντικά αποτελέ-

σµατα στη διέγερση πολλαπλασιασµού (Σχήµα 5.3) και µε εξαιρετική επαναληψιµότητα (30/32 δότες). 

Μάλιστα διαπιστώθηκε ότι τα V3 λιποσώµατα µπορούσαν να επιτύχουν επίπεδα πολλαπλασιασµού 

µεγαλύτερα από αυτά του διαλυτού ΤΤ και µε 50 φορές µικρότερη ποσότητα αντιγόνου (Σχήµα 5.4). 

Τα λιποσώµατα εµφάνισαν µηδενικό πολλαπλασιασµό σε δότες που δεν είχαν ΤΤ ειδικά κύτταρα µνή-
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µης δείχνοντας ότι η δράση τους είναι ειδική επάνω στα κύτταρα µνήµης και όχι πολυκλωνική όπως τα 

ανοσοενισχυτικά (adjuvants). Ο πολλαπλασιασµός ήταν άµεσα εξαρτηµένος από την παρουσίαση 

αντιγόνου αφού ήταν απαραίτητη η παρουσία κυττάρων παρουσιαστών καθώς και κυτταρικής επαφής 

µεταξύ αυτών και των Τ κυττάρων (Σχήµα 5.2). Μέχρι αυτό το σηµείο τα χαρακτηριστικά της διέγερ-

σης που προκαλούν τα V3 λιποσώµατα είναι απόλυτα συµβατά µε τα αντίστοιχα από τη διέγερση του 

διαλυτού αντιγόνου (ΤΤ). Τα λιποσώµατα φαίνονται να δρουν εξαιρετικά ως µέσο χορήγησης αντιγό-

νου. 

Στη συνέχεια κατασκευάσαµε µια σειρά λιποσωµικών συνδυασµών του V3 λιποπεπτιδίου και 

του διαλυτού ΤΤ µε σκοπό να αποκτήσουµε περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργικότητα των 

λιποσωµάτων. ∆ιαπιστώσαµε ότι ο ΤΤ είναι απαραίτητος για την επίτευξη διέγερσης λεµφοκυττάρων 

γεγονός αναµενόµενο. Αυτό που δεν ήταν αναµενόµενο ήταν η αναγκαιότητα ύπαρξης του λιποπεπτι-

δίου στην επιφάνεια των λιποσωµάτων για την επίτευξη των ισχυρών επιπέδων πολλαπλασιασµού που 

είχαµε παρατηρήσει σε προηγούµενα πειράµατα. Απουσία του λιποπεπτιδίου από τα λιποσώµατα έδινε 

κυτταρική διέγερση ανάλογη της ποσότητας του ΤΤ που περιλαµβανόταν στα συστατικά του. Το συ-

µπέρασµα που βγήκε από αυτό το πείραµα είναι ότι το φαινόµενο της ενισχυµένης διέγερσης των λι-

ποσωµάτων οφείλεται στην παρουσία του λιποπετιδίου στην επιφάνειά τους, και είναι απόλυτα αντιγο-

νοειδικό (ΤΤ ειδικό). 



A.Zαφειρόπουλος, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Kρήτη 1999 

 
 
 

 

 - 84 - 

Με σκοπό να ελεγχθεί αν η ικανότητα ενισχυµένης διέγερσης είναι γενικότερο χαρακτηρι-

στικό των λιποπεπτιδίων, κατασκευάσαµε µια σειρά λιποπεπτιδίων από διάφορους επιτόπους (Σχήµα 

5.5) τα οποία χρησιµοποιήθηκαν στη δηµιουργία λιποσωµάτων µαζί µε τοξοειδές του τετάνου. ∆ιαπι-

στώσαµε ότι µόνο το V3 λιπόσωµα µπορούσε να δώσει την αυξηµένη ενεργοποίηση των λεµφοκυττά-

ρων ενώ όλα τα υπόλοιπα λιποσώµατα έδιναν ενεργοποίηση όµοια µε αυτή των λιποσωµάτων χωρίς 

λιποπεπτίδιο (Σχήµα 5.5). Μόνο πεπτιδικά κατασκευάσµατα που περιείχαν την V3 αλληλουχία µπο-

ρούσαν να επιτύχουν την ενισχυµένη διέγερση. ∆ηλαδή το φαινόµενο της ενισχυµένης διέγερσης δεν 

είναι γενική ιδιότητα όλων των λιποπεπτιδίων αλλά είναι εξαρτώµενο αποκλειστικά από την V3 αλλη-

λουχία.  

Συνοψίζοντας, αυτή η σειρά πειραµάτων µας έδειξε ότι τα λιποσώµατα µπορούν να λειτουρ-

γήσουν ως µέσο χορήγησης αντιγόνων προς τα κύτταρα παρουσιαστές. Στο µέλλον θα ήταν πολύ εν-

διαφέρον να πραγµατοποιηθεί η ενσωµάτωση των λιποσωµάτων στη διαδικασία της in vitro ανοσοποί-
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ησης. Ωστόσο το ενδιαφέρον αποτέλεσµα αυτών των πειραµάτων ήταν η αναγνώριση µιας µέχρι σή-

µερα άγνωστης λειτουργίας της περιοχής V3, από την καψιδιακή πρωτεΐνη gp120 του HIV-1. Τα επό-

µενα πειράµατα που θα παρουσιαστούν εστιάστηκαν στην αποµόνωση και στο χαρακτηρισµό αυτής 

της λειτουργίας. 
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Μελέτη των V3-Λιποσωµάτων 

Αρχικά διεξήγαµε πειράµατα για να συγκρίνουµε την ποιότητα και την ποσότητα της πολλα-

πλασιαστικής απάντησης που επάγουν τα V3 λιποσώµατα σε αντιπαράθεση µε αυτή του διαλυτού 

αντιγόνου (ΤΤ). Στοιχεία από ένα πείραµα κλιµακούµενης δόσης αντιγόνου (Σχήµα 5.4) έδειξαν ότι η 

δόση αντιγόνου που επιτυγχάνει µέγιστη απάντηση για τα λιποσώµατα ήταν τα 75 ng/ml ενώ για το 

διαλυτό ΤΤ το 1000 ng/ml. Επιπρόσθετα τα µέγιστα επίπεδα πολλαπλασιαστικής απάντησης που µπο-

ρούσαν να επάγουν τα V3 λιποσώµατα ήταν αρκετά µεγαλύτερα από αυτά του διαλυτού ΤΤ.  
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Σε αντίστοιχα πειράµατα κλιµακούµενης δόσης κυττάρων παρουσιαστών µε σταθερή ποσό-

τητα αντιγόνου (Σχήµα 5.6) αποδείχθηκε ότι τα λιποσώµατα δρούσαν αποτελεσµατικά σε ένα περιορι-

σµένο εύρος συγκέντρωσης κυττάρων παρουσιαστών το οποίο υπολογίστηκε σε 2-6 105/καλλιέργεια. 

Αντίθετα ο διαλυτός ΤΤ ήταν αποτελεσµατικός σε συγκέντρωση κυττάρων παρουσιαστών από 2*105 

και µέχρι πάνω από 107 /καλλιέργεια. Το αποτέλεσµα αυτό υπονοεί ότι υπάρχει µια συγκεκριµένη και 

πολύ αυστηρή αναλογία ποσότητας λιποσώµατος / κύτταρα παρουσιαστές για την εµφάνιση του φαι-

νοµένου των λιποσωµάτων καθώς και ότι τα κύτταρα αυτά παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο σε αυτό. 

Το επόµενο πείραµα είχε ως σκοπό τη µελέτη της πολλαπλασιαστικής απάντησης που επάγε-

ται από το V3/TT λιπόσωµα συναρτήσει του χρόνου. Έτσι πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις πολλαπλα-

σιασµού σε τακτά χρονικά διαστήµατα (Σχήµα 5.7) και διαπιστώθηκε ότι η διέγερση που προκαλείται 

από τα V3/ΤΤ λιποσώµατα είναι πιο γρήγορη φτάνοντας στο µέγιστό της 5-7 ηµέρες από την εκκίνηση 

της καλλιέργειας και ακολουθείται από µια χαρακτηριστική πτώση αµέσως µετά.. Η αντίστοιχη απά-

ντηση στον ΤΤ είναι πιο αργή (2-3 ηµέρες) αλλά έχει σταθερά ανοδική τάση. 

Για να εξετάσουµε την πιθανότητα οι διαφορές στην ποσότητα του αντιγόνου και την κινη-

τική της διέγερσης που παρατηρήσαµε, να οφείλονται σε αποτελεσµατικότερη παρουσίαση αντιγόνου 

από την πλευρά των κυττάρων παρουσιαστών, πραγµατοποιήθηκε πείραµα αντιγονικού παλµού. Σύµ-

φωνα µε αυτό τα κύτταρα παρουσιαστές επωάστηκαν για διάφορα χρονικά διαστήµατα µε το αντιγόνο 
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και στη συνέχεια αφού αφαιρέθηκε όσο αντιγόνο δεν είχε προσληφθεί, έγινε δοκιµή πολλαπλασιασµού 

(Σχήµα 5.8). Τα αποτελέσµατα απέδειξαν ότι διάστηµα 15 λεπτών είναι χρόνος αρκετός για το διαλυτό 

ΤΤ ώστε να προσληφθεί από τα κύτταρα παρουσιαστές και να επιτύχει διέγερση. Αντίθετα τα V3 λι-

ποσώµατα ούτε µετά από 3 ώρες επώαση δεν µπόρεσαν να δώσουν πολλαπλασιαστική απάντηση. ∆η-

λαδή το φαινόµενο των λιποσωµάτων δεν οφείλεται σε αυξηµένη φαγοκυττάρωση του αντιγόνου. 

Στη συνέχεια προσδιορίστηκαν οι κυτοκίνες που παράγονται κατά τη διάρκεια της διέγερσης 

µε ΤΤ και V3 λιπόσωµα για να διαπιστωθούν τυχόν διαφοροποιήσεις στα δύο αντιγόνα. Μετρήθηκαν 

οι IL-4, IL-2 και IFN-γ σε διάφορα χρονικά διαστήµατα (Σχήµα 5.9). Σε δύο από τους τρεις δότες που 

ελέχθησαν διαπιστώθηκε Σχήµα απάντησης τύπου ΤΗ1, δηλαδή αυξηµένα επίπεδα IFN-γ τα οποία 

συνέπιπταν χρονικά µε το µέγιστο της πολλαπλασιαστικής απάντησης. Ο τρίτος δότης εµφάνισε µόνο 

χαµηλά επίπεδα IL-4 αλλά κανονικό πολλαπλασιασµό. Το συµπέρασµα που βγήκε ήταν ότι οι ιντερ-

λευκίνες δεν είναι το αίτιο του φαινόµενου του λιποσώµατος αλλά µάλλον το αποτέλεσµα. ∆εν εµφα-

νίστηκε καµµία διαφορά στο πρότυπο µεταξύ διαλυτού ΤΤ και V3 λιποσώµατος γεγονός που υποδει-
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κνύει ότι το µονοπάτι ενεργοποίησης είναι το ίδιο απλά στην περίπτωση του λιποσώµατος ενισχύεται 

από κάποιον επιπλέον παράγοντα. 

Μελέτη των Κυτταρικών Πληθυσµών που Συµµετέχουν στην V3 Απάντηση 

Η σύσταση του κυτταρικού πληθυσµού που συµµετέχει στο πείραµα δοκιµής πολλαπλασια-

σµού είναι: 70%CD3+/CD4+, 15% CD3+/CD8+ και 10% CD19+ (62). Το ερώτηµα που ζητούσε διε-

ρεύνηση ήταν ποιοί είναι οι κυτταρικοί πληθυσµοί που συµµετέχουν στο φαινόµενο της αυξηµένης 

διέγερσης των V3 λιποσωµάτων. Η προσέγγιση µας είχε δύο σκέλη βασισµένη στη θετική και αρνη-

τική επιλογή κυττάρων αντιστοίχως. Στο πρώτο σκέλος πραγµατοποιήθηκε διαδοχικά αποµόνωση µε 

θετική επιλογή των κυτταρικών πληθυσµών CD4+, CD8+ και CD19+ µε µαγνητικά σφαιρίδια 

(MACS) και τοποθέτηση χωριστά σε δοκιµές πολλαπλασιασµού (Σχήµα 5.10Α). Από τα αποτελέ-

σµατα φαίνεται ότι τα CD4+ κύτταρα είναι ο πληθυσµός που δίνει τον πολλαπλασιασµό σε απάντηση 

διέγερσης µε τα αντιγόνα ενώ οι υπόλοιποι πληθυσµοί (CD8+ και CD19+) δεν συµµετέχουν καθόλου. 

Επίσης παρατηρήσαµε ότι τα V3 λιποσώµατα στο συγκεκριµένο πείραµα έδιναν διέγερση όµοια µε τα 
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λιποσώµατα χωρίς V3, γεγονός που σηµαίνει ότι είναι απαραίτητη κυτταρική συνδιέγερση από κά-

ποιον επιπλέον κυτταρικό πληθυσµό πέρα από τα CD4+ κύτταρα και τα κύτταρα παρουσιαστές. 

Στο δεύτερο σκέλος του πειράµατος αφαιρέθηκαν διαδοχικά ένας από τους CD4+, CD8+ και 

CD19+ πληθυσµούς και οι υπόλοιποι δύο τοποθετήθηκαν σε δοκιµές πολλαπλασιασµού. Το πείραµα 

είχε σκοπό να διαπιστωθεί ποιος από τους πληθυσµούς δεν είναι απαραίτητος για το V3 φαινόµενο 

καθώς και πως αντιδρούν ανά δύο στο φαινόµενο. Τα αποτελέσµατα απέδειξαν ότι αφαίρεση των 

CD8+ κύτταρων δεν εµπόδιζε ούτε την ΤΤ ούτε την V3 επαγόµενη διέγερση (Σχήµα 5.10Β). Αντίθετα 
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αφαίρεση των CD4+ εξάλειφε κάθε πολλαπλασιασµό γεγονός που συµφωνεί µε τα µέχρι τώρα στοι-

χεία ότι αυτός είναι ο πληθυσµός που απαντά στα αντιγόνα και δίνει τον υπολογιζόµενο πολλαπλασια-

σµό. Τέλος η αφαίρεση των CD19+ κυττάρων ενώ δεν έχει καµµία επίδραση στον πολλαπλασιασµό 

του ΤΤ, εξαφανίζει τον πολλαπλασιασµό του V3 λιποσώµατος γεγονός που επιβεβαιώνει το αποτέλε-

σµα του προηγούµενου πειράµατος.  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω πειράµατα βγαίνει το συµπέρασµα ότι στην αυξηµένη ενεργοποί-

ηση των V3 λιποσωµάτων συµµετέχουν τα Τ βοηθοί, τα κύτταρα παρουσιαστές αλλά και τα Β κύτταρα 

ενώ ο τελικός αποδέκτης της διέγερσης είναι αποκλειστικά τα CD4+ κύτταρα. 

Ανάλυση V3 Επιτόπου µε Εστιασµένη Σηµειακή Μεταλλαξιγένεση 

Ο V3 επίτοπος του λιποπεπτιδίου επιλέχθηκε από την ηµισυντηρηµένη περιοχή του στελέχους 

LAI, του HIV-1. Η µεταλλαξιγένεση δεν έγινε µε τυχαίο τρόπο αλλά επιλέχθηκαν αµινοξικές αλλαγές 

οι οποίες αντιστοιχούσαν στην αλληλουχία V3 άλλων στελεχών του HIV ώστε να διαπιστωθεί ποια 
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αµινοξέα είναι σηµαντικά για το φαινόµενο αλλά και να συσχετιστεί µε τα ειδικά χαρακτηριστικά του 

κάθε στελέχους. Έτσι κατασκευάστηκαν λιποπεπτίδια από τα στελέχη LAI (αρχικό), MN, SF2, SF162 

και SF132 (Πίνακας) τα οποία έφεραν σηµειακές αλλαγές αµινοξέων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι 

µόνο τα υποείδη LAI και MN µπορούσαν να δώσουν την ενισχυµένη διέγερση ενώ τα υπόλοιπα έδιναν 

πολλαπλασιασµό όµοιο µε τα λιποσώµατα χωρίς λιποπεπτίδιο (Σχήµα 5.11). Οι παρατηρήσεις µας, 

δείχνουν ότι η παρουσία ενός βασικού αµινοξέως στη θέση 311 είναι καθοριστική για το φαινόµενο 

που περιγράφουµε. Αλλαγή αµινοξέως στη θέση 309 ή ακόµα και αφαίρεση δύο αµινοξέων στις θέσεις 

313 και 314 δεν φαίνεται να επηρεάζει σηµαντικά το φαινόµενο. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι 

το αµινοξύ 311 σε προηγούµενες µελέτες είχε συσχετιστεί µε τον τροπισµό του ιού για µακροφάγα 

(203). Τα στελέχη MN και LAI είναι από τα πιο καλά µελετηµένα είδη HIV-1 και εµφανίζουν τροπι-

σµό για τα CD4+ κύτταρα. 
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Συζήτηση 

Ο HIV εµφανίζει µια εξαιρετικά πολύπλοκη αλληλεπίδραση µε το ανθρώπινο ανοσοποιητικό 

σύστηµα (204). Η V3 περιοχή φαίνεται να παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην παθογένεση της µόλυν-

σης από τον ιό αφού εκτός από το γεγονός ότι αποτελεί επίτοπο εξουδετέρωσης του ιού, έχει συσχετι-

στεί έµµεσα µε διαδικασίες όπως η σύντηξη ιού-κυττάρου, ο σχηµατισµός συγκυτίων και ο τροπισµός 

των υποειδών του HIV (203, 205-208). Ωστόσο µέχρι σήµερα δεν έχει αποδειχθεί καµµία άµεση λει-

τουργικότητα της V3 περιοχής. Η εργασία αυτή δίνει στοιχεία για µια µέχρι τώρα άγνωστη λειτουργία 

της V3 περιοχής από την gp120 του HIV-1. 

Η προσέγγισή µας περιλάµβανε τη χρήση λιποσωµάτων επικαλυµµένων µε V3 λιποπεπτίδιο, 

κατάσταση η οποία προσοµοιάζει τη δοµή του HIV ιοσωµατίου στο ότι υπάρχουν εκτεθειµένα πολλα-

πλά αντίγραφα της gp120 και συνακόλουθα της V3 περιοχής. Τα λιποσώµατα φέρουν το σηµαντικό 

πλεονέκτηµα ότι εστιάζουν την προσοχή του πειράµατος αποκλειστικά στην αλληλεπίδραση της V3 

περιοχής µε τον πιθανό στόχο της, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούν τα αποτελέσµατα από τις 

αλληλεπιδράσεις των υπόλοιπων καψιδιακών πρωτεϊνών του HIV. Τα αποτελέσµατά µας αποδεικνύ-

ουν ότι το λιποπεπτίδιο της V3 περιοχής ασκεί διεγερτική δράση στα αντιγονοειδικά Τ κύτταρα βοη-

θούς κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασής τους µε κύτταρα παρουσιαστές στη διαδικασία παρουσία-

σης αντιγόνου.  

Η διεγερτική δράση φάνηκε να εξαρτάται άµεσα από την παρουσία της V3 αλληλουχίας στην 

επιφάνεια του λιποσώµατος αφού σε διαλυτή µορφή δεν εµφάνιζε καµµία απολύτως δράση γεγονός 

που αφήνει να εννοηθεί ότι στο φαινόµενο εµπλέκεται πολυσθενής αλληλεπίδραση της V3 περιοχής µε 

κάποιο στόχο. Επίσης η αναγκαιότητα της ύπαρξης ΤΤ στο εσωτερικό του λιποσώµατος καθώς και 

κυτταρικής µνήµης αντίστοιχης ειδικότητας στον υπό εξέταση πληθυσµό, αποδεικνύει ότι η διεγερτική 

δράση της V3 περιοχής είναι εξαιρετικά ειδική αφού απευθύνεται αποκλειστικά στα ΤΤ ειδικά κύτ-

ταρα. 

Μελέτη των πληθυσµών που συµµετέχουν στη διαδικασία ενεργοποίησης απέδειξε ότι το 

φαινόµενο της ενισχυµένης V3 διέγερσης απαιτεί παρουσία των κυττάρων παρουσιαστών, των Τ κυτ-

τάρων βοηθών και παραδόξως των Β κυττάρων. Η απαίτηση για κύτταρα παρουσιαστές τονίζει τη 

σχέση του V3 φαινοµένου µε την παρουσίαση αντιγόνου, όµοια µε την απάντηση στο διαλυτό αντι-

γόνο. Τα CD4+ κύτταρα αποδείχθηκε ότι αποτελούν τον τελικό αποδέκτη της V3 διέγερσης στο υπό 

εξέταση σύστηµα. Ο ρόλος των Β κυττάρων στο V3 φαινόµενο παραµένει αµφιλεγόµενος. Η πιθανό-

τερη εξήγηση είναι ότι τα Β κύτταρα ευνοούν γενικότερα τη διέγερση των Τ κυττάρων, αυξάνοντας το 

µέγεθος της δεξαµενής διαθέσιµων CD40 και HLA II µορίων, τα οποία αποτελούν καθοριστικό συν-

διεγερτικό παράγοντα για τη λειτουργία (142) και επιβίωση (209) των Τ κυττάρων βοηθών. Ωστόσο 

δεν αποκλείεται το αποτέλεσµα αυτό να αντανακλά µια µέχρι τώρα άγνωστη εµπλοκή των Β κύτταρων 

στα HIV σχετιζόµενα φαινόµενα. 

Σύγκριση της κυτταρικής απάντησης σε επίδραση µε V3 λιπόσωµα και διαλυτό ΤΤ έδειξε ότι 

υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις: 1) στην περίπτωση του V3 φάνηκε ότι η απάντηση επιτυγχά-
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νεται µε πολύ µικρότερη ποσότητα αντιγόνου και ότι παίζει καθοριστικό ρόλο η αναλογία κυττάρων 

παρουσιαστών / ποσότητας λιποσώµατος σε αντίθεση µε το διαλυτό ΤΤ και 2) οι πολλαπλασιαστικές 

απαντήσεις στο V3 λιπόσωµα ήταν πολύ πιο γρήγορες φτάνοντας στο µέγιστο 5-7 ηµέρες µετά την 

εκκίνηση της καλλιέργειας ενώ στον ΤΤ η απάντηση αυξανόταν αργά φτάνοντας στο µέγιστο 2-3 ηµέ-

ρες αργότερα. Ωστόσο και τα δύο είδη απαντήσεων έχουν το ίδιο ποιοτικό αποτέλεσµα δηλαδή έκ-

φραση του προκαθορισµένου TH1 ή ΤΗ2 φαινοτύπου και στοχεύουν στον ίδιο κυτταρικό πληθυσµό ο 

οποίος είναι τα CD4+ ΤΤ-ειδικά κύτταρα µνήµης. Ο συνδυασµός των παραπάνω παρατηρήσεων µας 

οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το V3 παίζει ρόλο συνδιεγερτικού παράγοντα στο φυσιολογικό µονοπάτι 

αναγνώρισης του παρουσιαζόµενου αντιγόνου από τα CD4+ κύτταρα. 

Η διεγερτική ικανότητα του V3 λιποσώµατος αποδείξαµε ότι δεν οφείλεται σε επιτάχυνση της 

διαδικασίας φαγοκυττάρωσης του λιποσώµατος από τα µακροφάγα αφού το πείραµα παλµού αντιγό-

νου έδειξε ότι ο διαλυτός ΤΤ προσλαµβάνεται πολύ πιο γρήγορα. Το ίδιο πείραµα τόνισε ακόµα περισ-

σότερο τη διεγερτική ικανότητα του V3 λιποσώµατος αφού αν και φαγοκυτταρώνεται αργότερα, επι-

τυγχάνει γρηγορότερα και αποτελεσµατικότερα ενεργοποίηση. Επιπρόσθετα σε πείραµα εξουδετέρω-

σης µε BSA-malate αποδείξαµε ότι το φαινόµενο του V3 λιποσώµατος δεν εξαρτάται από πρόσδεση 

στους υποδοχείς χαµηλής ειδικότητας (scavenger) (210) των µακροφάγων. 

Συνοψίζοντας τα στοιχεία µας αρχίζει να διαγράφεται ένα µοντέλο πιθανών αλληλεπιδράσεων 

(Σχήµα 5.12). Σύµφωνα µε αυτό τα V3 λιποσώµατα φαγοκυτταρώνονται από τα µακροφάγα. Ο ΤΤ 

υφίσταται επεξεργασία και παρουσίαση σε τάξης ΙΙ µόρια ιστοσυµβατότητας ενώ το V3 λιποπεπτίδιο 

ενσωµατώνεται στη µεµβράνη των µακροφάγων. Έτσι όταν το αντιγονοειδικό Τ κύτταρο βοηθός έρθει 

να αναγνωρίσει µε τον TcR το παρουσιασµένο αντιγόνο και µόνο τότε, δέχεται ένα επιπλέον σήµα από 

την αλληλεπίδραση των πολλαπλών µορίων V3 µε κάποιο άγνωστο µόριο του Τ κυττάρου προκαλώ-

ντας το φαινόµενο που παρατηρήσαµε.  

Υποψήφιο µόριο δεσµευτής του V3 ήταν ο υποδοχέας χυµοκινών αφού έχει αποδειχθεί ότι η 

V3 αποτελεί βασικό καθοριστή του είδους συν-υποδοχέα που επιλέγει να προσδέσει ο HIV καθορίζο-

ντας έτσι τον τροπισµό του είτε για CD4+ κύτταρα είτε για µακροφάγα (211). Η αλλαγή του τροπι-

σµού του HIV µπορεί να επιτευχθεί µε αλλαγή λίγων µόνο αµινοξέων στην περιοχή της V3, εκατέρω-

θεν της GPGR αλληλουχίας (212-219). Με σκοπό να διαπιστώσουµε αν το άγνωστο µόριο δεσµευτής 

ήταν ο υποδοχέας CCR5 πραγµατοποιήθηκε µελέτη µε το RANTES. Το RANTES έχει δειχθεί ότι 

µπορεί να µπλοκάρει την είσοδο του ιού στο κύτταρο µπλοκάροντας το συν-υποδοχέα του (220). Σε 

ορισµένα πιλοτικά πειράµατα διαπιστώσαµε ότι η παρουσία του RANTES δεν είχε ανασταλτική δράση 

στο φαινόµενο του V3 λιποσώµατος άρα πιθανότατα δεν είναι αυτός ο άγνωστος δεσµευτής.  

Το βασικότερο υποψήφιο µόριο για δεσµευτής της V3 περιοχής είναι το CD4 µόριο. Έχει 

αποδειχθεί ότι ένα πεπτιδικό κατασκεύασµα που φέρει πολλαπλά αντίτυπα της V3 περιοχής έχει την 

ικανότητα να προσδένεται στην CDR3 περιοχή του CD4 µορίου (221). Το κατασκεύασµα αυτό δοµικά 

φέρει οµοιότητα µε το V3 λιπόσωµα. Σηµείο πολύ σηµαντικό είναι ότι αυτό το κατασκεύασµα είναι 

αποτελεσµατικό µόνο όταν υπάρχουν πολλαπλά αντίτυπα της V3 περιοχής ακριβώς όπως παρατηρή-

σαµε και µε το λιπόσωµα. Το CD4 µόριο είναι µέρος του TcR συµπλέγµατος και βασικός του ρόλος 
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είναι να σταθεροποιεί την αλληλεπίδραση TcR-HLAII. Αλλά και πάλι η συγγένεια πρόσδεσης δεν εί-

ναι υψηλή και ο TcR γρήγορα αποσυνδέεται. Είναι πιθανό µε τη βοήθεια του V3 να σταθεροποιείται 

περαιτέρω η αλληλεπίδραση TcR-HLAII επιτυγχάνοντας µεγαλύτερη ενεργοποίηση. Μια άλλη πιθα-

νότητα είναι τα πολλαπλά V3 να συγκεντρώνουν πολλά συµπλέγµατα TcR µέσω του CD4, στην πε-

ριοχή επαφής των δύο κυττάρων αυξάνοντας το επίπεδο του σήµατος που δέχεται το Τ κύτταρο. 

Ο τελευταίος υποψήφιος για τη θέση του δεσµευτή της V3 προέκυψε από τη µελέτη ενός 

αντι-V3 αντισώµατος που παράχθηκε από το in vitro σύστηµα ανοσοποίησης. Η αµινοξική αλληλουχία 

της περιοχής πρόσδεσης µε το αντιγόνο έφερε µεγάλη οµολογία µε αντίστοιχη περιοχή του CD26 µο-

ρίου (222) υπονοώντας ότι υπήρχε πιθανότητα V3 και CD26 να αλληλεπιδρούν. Επιπρόσθετα υπάρ-

χουν προγενέστερες αναφορές ότι το CD26 λειτουργεί ως συν-υποδοχέας του HIV (223). Μεταξύ των 

Τ κυττάρων, το CD26 εκφράζεται αποκλειστικά στα κύτταρα µνήµης βοηθούς (224) 

(CD45RO+CD29+) τα οποία µε βάση τα αποτελέσµατά µας αποτελούν και τον τελικό αποδέκτη της 

V3 διέγερσης. Πρόσδεση αντισώµατος στο CD26 εµφανίζει συνδιεγερτική δράση σε συνδυασµό µε 
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διέγερση από το µονοπάτι CD3 (µονοπάτι TcR) φαινόµενο όµοιο µε αυτό του V3 λιποσώµατος. Πε-

ραιτέρω µελέτες σε αυτές τις κατευθύνσεις είναι απαραίτητες για να βρεθεί το µόριο δεσµευτής της V3 

περιοχής.  

Η κυτταρική ενεργοποίηση είναι απαραίτητος παράγοντας για την είσοδο του HIV στο 
CD4+κύτταρο 

Η κυτταρική ενεργοποίηση σε συνθήκες in vitro έχει αποδειχθεί ότι είναι απαραίτητη για την 

αποτελεσµατική επιµόλυνση των CD4+ κυττάρων από τον HIV (225, 226). Παράγοντες που την παρε-
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µποδίζουν µειώνουν δραµατικά τον πολλαπλασιασµό του HIV σε αυτά τα κύτταρα (227, 228).Ο ρόλος 

της ενεργοποίησης του ανοσιακού συστήµατος στην αύξηση του πολλαπλασιασµού του HIV in vivo, 

φαίνεται από την αύξηση των επιπέδων του ιού στο αίµα ατόµων που εκτίθενται σε βραχυπρόθεσµη ή 

µακροπρόθεσµη επίδραση ουσιών που διεγείρουν το ανοσιακό σύστηµα. Στοιχείο που ενισχύει αυτή 

την άποψη είναι το γεγονός ότι φορείς από την Αφρική που εκτίθενται χρονίως σε παράσιτα και άλλα 

παθογόνα εµφανίζουν υψηλότατα επίπεδα ιού στο αίµα και γρήγορη εξέλιξη της ασθένειας (229, 230). 

Οµοίως, ταυτόχρονη µόλυνση φορέων του HIV µε άλλα ευκαιριακά παθογόνα όπως βάκιλλο φυµατί-

ωσης (231-234) ή pneumocystis pneumonia (235) έχει ως αποτέλεσµα αύξηση των επιπέδων του HIV 

στο αίµα η οποία αναστρέφεται µετά τη θεραπεία της ευκαιριακής µόλυνσης. Επιπλέον επιβεβαίωση 

της παραπάνω άποψης αποτελούν τα αποτελέσµατα πειραµάτων τα οποία έδειξαν ότι ανοσοποίηση 

φορέων του HIV µε influenza (236) ή τοξοειδές του τετάνου (237) είχε ως αποτέλεσµα παροδική αύ-

ξηση των επιπέδων του ιού στο αίµα. Επίσης έχει αποδειχθεί ότι ενεργοποίηση κυττάρων από φυσιο-

λογικούς δότες µε τοξοειδές του τετάνου τα καθιστά πιο ευπαθή σε in vitro HIV επιµόλυνση (237).  

Τα παραπάνω στοιχεία κάνουν εµφανή τη σηµασία της διεγερτικής ικανότητας της V3 περιο-

χής για τον πολλαπλασιασµού του HIV. Μακροφάγα µολυσµένα µε τον HIV φέρουν στην επιφάνεια 

τους πολλαπλά αντίγραφα της V3 περιοχής και λειτουργούν συνδιεγερτικά όταν ένα CD4+ κύτταρο 

έρθει να αναγνωρίσει ένα παρουσιαζόµενο αντιγόνο. Η συνδιεγερτική δράση της V3 περιοχής εξα-

σφαλίζει ότι το κύτταρο θα διεγερθεί ικανοποιητικά ακόµα και υπό δυσµενείς συνθήκες, όπως µικρή 

ποσότητα αντιγόνου ή χαµηλής ειδικότητας TcR υποδοχέας, καθιστώντας έτσι το κύτταρο δεκτικό σε 

επιµόλυνση. Μελλοντικές µελέτες πρέπει να καθορίσουν που οδηγεί τελικά αυτή η υπερδιέγερση τόσο 

τα Τ κύτταρα όσο και τα µακροφάγα.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Η παρούσα διατριβή είχε ως στόχο την ανάπτυξη ενός συστήµατος in vitro ανοσοποίησης το 

οποίο να προσοµοιάζει κατά το βέλτιστο δυνατό την φυσιολογική χυµική ανοσιακή απάντηση του αν-

θρώπου. Το µοντέλο του συστήµατος που σχεδιάστηκε βασίστηκε στην άποψη ότι το κεντρικό γεγονός 

που καθορίζει την πορεία διαφοροποίησης του Β κυττάρου και συνακόλουθα της χυµικής απάντησης 

είναι η επαφή του αντιγονοειδικού Β κυττάρου µε το αντίστοιχο αντιγονοειδικό Τ κύτταρο βοηθός. Η 

επαφή αυτή πιστεύεται ότι συµβαίνει σε πολλά επίπεδα και τα αποτελέσµατά της είναι αµφίδροµα. Η 

προσοχή µας σε αυτή την εργασία εστιάστηκε αποκλειστικά στα αποτελέσµατα προς την πλευρά του Β 

κυττάρου. Τέτοια αποτελέσµατα θεωρείται ότι είναι η αλλαγή ισότυπου, η επαγωγή σωµατικών µεταλ-

λαγών, η επιλογή των µεταλλαγµένων Β κυττάρων και η διαφοροποίησή τους προς τον φαινότυπο των 

εκκριτικών κυττάρων πλάσµατος. Το δραµατικό φαινόµενο αυτής της αλληλεπίδρασης αν και θεωρεί-

ται γενικώς αποδεκτό δεν έχει άµεσα αποδειχθεί µε ανασύσταση του φαινοµένου γιατί είναι εξαιρετικά 

δύσκολο έως αδύνατο να αναγνωριστούν και να αποµονωθούν παρθενικά Β κύτταρα µε συγκεκριµένη 

ειδικότητα αντιγόνου και αντίστοιχα ώριµα Τ κύτταρα βοηθοί. Πληθώρα έµµεσων στοιχείων για την 

αναγκαιότητα της Τ-Β αλληλεπίδρασης έχουν συσσωρευτεί από διάφορες προσεγγίσεις α) αφαίρεση 

κυτταρικών πληθυσµών σε γενετικά τροποποιηµένα ποντίκια β) επίδραση in vitro σε κύτταρα Τ και Β 

µε διάφορους παράγοντες σε πολυκλωνικό επίπεδο. Ωστόσο αυτά τα πειράµατα παρέχουν έµµεσες 

µόνο πληροφορίες για την φυσιολογική κυτταρική αλληλεπίδραση. 

Στην δική µας προσέγγιση η ανασύσταση της αλληλεπίδραση του Τ µε το Β κύτταρο έπρεπε 

να επιτευχθεί µέσω της φυσιολογικής παρουσίασης αντιγόνου, απουσία παραγόντων που επάγουν πο-

λυκλωνική ενεργοποίηση. 

Η διαδικασία δηµιουργίας ώριµων Τ κυττάρων βοηθών µε την ικανότητα να κατευθύνουν την 

διαφοροποίηση των Β κυττάρων είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και αποφασίστηκε να παρακαµφθεί. Έτσι 

µε την επιλογή κατάλληλου αντιγόνου έγινε προσπάθεια εκµετάλλευσης του έτοιµου πληθυσµού ώρι-

µων Τ κυττάρων µνήµης σε κάθε δότη. Το αντιγόνο που επιλέχθηκε ήταν ένας επίτοπος από το τοξοει-

δές του τετάνου λόγω της εξάπλωσης παγκοσµίως του εµβολιασµού για το συγκεκριµένο αντιγόνο. Το 

γεγονός αυτό εξασφάλιζε µια σηµαντική πιθανότητα ύπαρξης µεγάλων πληθυσµών Τ κυττάρων µνή-

µης στους υποψήφιους δότες. Μελετήθηκαν εκτενώς σε σηµαντικό αριθµό δοτών τα ΤΤ ειδικά κύτ-

ταρα µνήµης και θεσπίστηκαν αυστηρά κριτήρια επιλογής ώστε να επιλέγονται οι δότες µε τα υψηλό-

τερα επίπεδα. Τα κύτταρα των επιλεγµένων δοτών υπέστησαν ειδική επεξεργασία ώστε να εµπλουτι-
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στούν τα Τ κύτταρα µνήµης. Το στάδιο επεξεργασίας πετύχαινε εµπλουτισµούς µέχρι και 100 φορές 

της αρχικής.  

Η πηγή των Β κυττάρων ήταν ένας εξίσου σηµαντικός παράγοντας. Ήταν αναγκαίο να βρεθεί 

µια πηγή ώριµων αλλά παρθενικών Β κυττάρων. Επιλέχθηκε ο πληθυσµός των περιφερειακών Β κυτ-

τάρων του αίµατος τόσο γιατί περιέχουν σε µεγάλο ποσοστό (90%) παρθενικά µη ενεργοποιηµένα κύτ-

ταρα όσο και γιατί είναι υλικό εύκολα προσβάσιµο. Τα παρθενικά Β κύτταρα σε κατάσταση ηρεµίας 

είναι εξαιρετικά κακοί παρουσιαστές αντιγόνου. Έτσι σχεδιάστηκε ένα βήµα ενεργοποίησης µε τρόπο 

πολυκλωνικό και αντιγονοειδικό ταυτοχρόνως πετυχαίνοντας ενεργοποίηση και αύξηση του πληθυ-

σµού των Β κυττάρων. 

Στο δεύτερο βήµα της ανοσοποίησης δηµιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις ώστε Τ και Β κύτταρα 

να αλληλεπιδράσουν. Τα εµπλουτισµένα ΤΤ-ειδικά Τ κύτταρα τοποθετούνται στον ίδιο χώρο µε τα 

ενεργοποιηµένα Β κύτταρα απουσία εξωγενών λεµφοκινών, παρουσία περίσσειας αντιγόνου. 

Τα αντιγόνα που χρησιµοποιήθηκαν επιλέχθηκαν µετά από εκτεταµένη µελέτη. Το αντιγόνο 

έπρεπε να είναι αυστηρά καθορισµένο δηλαδή να περιλαµβάνει µικρό αριθµό επιτόπων ώστε να έχει 

οµοιογενή επίδραση στα κύτταρα. Έτσι το αντιγόνο σχεδιάστηκε ως πεπτιδικός επίτοπος 15-20 αµινο-

ξέων. Ως στόχοι επιλέχθηκαν δύο διαφορετικά αντιγόνα. Το ένα σχεδιάστηκε µε βάση τη V3 περιοχή 

της gp120 ως εκπρόσωπος των εξωγενών αντιγόνων. Το δεύτερο σχεδιάστηκε από τον πυρήνα επανά-

ληψης της βλεννίνης MUC-1 ως εκπρόσωπος των αυτοαντιγόνων. 

Αρχικά το in vitro σύστηµα που σχεδιάσαµε ελέγχθηκε για την ικανότητα να επιτυγχάνει δύο 

από τα βασικότερα στοιχεία της ανοσιακής απάντησης. Πρώτον παραγωγή αντιγονοειδικών ανοσο-

σφαιρινών και δεύτερον αλλαγή ισότυπου των παραγόµενων ανοσοσφαιρινών. Με την βοήθεια του in 

vitro συστήµατος επιτεύχθηκε η παραγωγή αντιγονοειδικών ανοσοσφαιρινών τόσο µε το εξωγενές όσο 

και µε το ενδογενές αντιγόνο. Έλεγχος του ισότυπου αυτών των αντισωµάτων έδειξε ότι µετά το 

πρώτο βήµα της ανοσοποίησης ήταν αποκλειστικά IgM. Μόνο µετά το δεύτερο βήµα παρατηρήθηκαν 

και IgG αντιγονοειδικά αντισώµατα σε µεγάλο ποσοστό των δοτών που χρησιµοποιήθηκαν. 

Το επόµενο σκέλος της χυµικής ανοσιακής απάντησης είναι η επαγωγή του µηχανισµού σω-

µατικών µεταλλαγών. Για να διαπιστωθεί αν το in vitro σύστηµα επιτυγχάνει επαγωγή σωµατικών µε-

ταλλαγών χρειάστηκε η ανάπτυξη και ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών στην πειραµατική διαδικασία. Η 

ανάλυση έπρεπε να διεξαχθεί σε επίπεδο καλλιεργειών ενός µόνο Β κυττάρου ώστε να µην τίθεται 

αµφιβολία για την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων. Έτσι χρησιµοποιήσαµε το ΕL-4 σύστηµα καλλιέρ-

γειας ώστε να επιτύχουµε καλλιέργειες ενός µοναδικού Β κυττάρου. Επιπρόσθετα αναπτύχθηκε τεχνο-

λογία εµπλουτισµού των αντιγονοειδικών B κυττάρων µε µαγνητικά σφαιρίδια για να βρεθούν σε συ-

χνότητα αρκετά υψηλή ώστε να γίνεται δυνατή ανάλυση σε επίπεδο ενός κυττάρου. Τέλος χρησιµο-

ποιήθηκε η SSCP µέθοδος για την ανίχνευση σε µοριακό επίπεδο των καλλιεργειών που εµφανίζουν 

σωµατικές µεταλλαγές. 

Το πείραµα διεξήχθη µε δύο διαφορετικά αντιγόνα: α) τοξοειδές τετάνου στοχεύοντας στον Β 

κυτταρικό πληθυσµό µνήµης και β) ετερότοπος πV3-πΤΤ στοχεύοντας στον πληθυσµό των παρθενι-
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κών Β κυττάρων αφού οι δότες που χρησιµοποιήθηκαν ήταν οροαρνητικοί για HIV. Αποδείξαµε ότι 

είναι δυνατό να επάγουµε σωµατικές µεταλλαγές στα γονίδια των ανοσοσφαιρινών µε την βοήθεια του 

συστήµατος in vitro ανοσοποίησης. Επίσης αποδείξαµε ότι η επαγωγή του µηχανισµού των σωµατικών 

µεταλλαγών σε µη ενεργοποιηµένα περιφερειακά Β κύτταρα µπορεί να επιτευχθεί µε σήµατα που λαµ-

βάνουν από την πρόσδεση των αντιγόνων στην επιφανειακή τους ανοσοσφαιρίνη και από αντιγονοει-

δικά ενεργοποιηµένα Τ κύτταρα βοηθούς. Οι µεταλλαγές επάγονται πιο αποτελεσµατικά στα παρθε-

νικά Β κύτταρα και λιγότερο στα κύτταρα µνήµης. Έκφραση στα βακτήρια των µεταλλαγµένων αντι-

σωµάτων έδειξε ότι έφεραν ειδικότητα για το αντιγόνο της ανοσοποίησης και επιβεβαιώθηκε έτσι ότι η 

επαγωγή των σωµατικών µεταλλαγών στο σύστηµα είναι αντιγονο-εξαρτώµενη. Τέλος µελέτη του 

είδους των µεταλλαγών που εµφανίστηκαν έδειξε ότι στο σύστηµα πρέπει να συµβαίνει κάποιου είδους 

αντιγονική επιλογή παρότι οι συνθήκες δεν προέβλεπαν κάτι τέτοιο (το αντιγόνο ήταν σε περίσσεια). 

Συνοψίζοντας το in vitro σύστηµα ανοσοποίησης αποδείξαµε ότι επιτυγχάνει α) επαγωγή 

αντιγονοειδικών αντισωµάτων, β) αλλαγή ισότυπου και γ) επαγωγή του µηχανισµού σωµατικών µε-

ταλλαγών. ∆ηλαδή το σύστηµα αναπαριστά µεγάλο µέρος των διαδικασιών της χυµικής ανοσιακής 

απάντησης. 

Το in vitro µοντέλο που αναπτύξαµε έχει δυνατότητα εκµετάλλευσης τόσο σε βασικό (Α) όσο 

και σε βιοτεχνολογικό (Β) επίπεδο. 

Α. ∆ίνεται η δυνατότητα να χωριστεί ο µηχανισµός της χυµικής ανοσιακής απάντησης στα 

συστατικά του και να µελετηθούν οι επιµέρους παράγοντες που τον ρυθµίζουν. Ιδιαίτερα πρόσφορο 

έδαφος αποτελεί ο χώρος γύρω από τον µηχανισµό των σωµατικών µεταλλαγών. Το σύστηµα µε βελ-

τιστοποίηση µπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση των µορίων που συµµετέχουν στην επικοινωνία Τ-

Β κυττάρων και επάγουν το µηχανισµό των σωµατικών µεταλλαγών. Η επόµενη πρόκληση που αντι-

µετωπίζουµε είναι η διερεύνηση των µηχανισµών που ελέγχουν την επιλογή των Β κυττάρων µετά την 

διαδικασία των σωµατικών µεταλλαγών και οδηγούν στην ωρίµανση της συγγένειας πρόσδεσης των 

παραγόµενων αντισωµάτων. Η τεχνολογία της in vitro ανοσοποίησης µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο 

σε αυτή την κατεύθυνση αφού υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι µπορεί να την αναπαράγει. Σε µια τέτοια 

σειρά πειραµάτων θα µπορούσε να εξεταστούν οι διάφοροι τρόποι χορήγησης του αντιγόνου είτε δια-

λυτού είτε ακινητοποιηµένου καθώς και ο πιθανός ρόλος των δενδριτικών κυττάρων ως φορείς αυτών 

των αντιγόνων. 

Β. Η αξία του in vitro συστήµατος για την βιοτεχνολογία έχει δύο εκφάνσεις. α) η χρήση των 

προϊόντων του συστήµατος δηλαδή των ανθρώπινων µονοκλωνικών αντισωµάτων στον χώρο της ανο-

σοθεραπείας και β) χρήση του ίδιου του συστήµατος ως προσοµοιωτή της φυσικής χυµικής απάντησης 

του ανθρώπου. Η έρευνα πάνω στην ανοσοθεραπεία µε την χρήση αντισωµάτων σηµειώνει ραγδαία 

αύξηση τα τελευταία χρόνια. Τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των διαφορετικών προσεγγίσεων 

που ακολουθούνται σήµερα παρουσιάστηκαν εκτενώς στο κεφάλαιο 1. Το in vitro σύστηµα ανοσοποί-

ησης έχει αποδείξει ότι µπορεί να παράγει απευθείας ανθρώπινα αντισώµατα σε µια πλειάδα αντιγόνων 

µε άµεσες εφαρµογές. Τα αντι-V3 αντισώµατα που παρήχθησαν επιτυγχάνουν εξουδετέρωση του HIV-

1 σε in vitro δοκιµές ενώ τα αντι-MUC αντισώµατα µπορούν να αναγνωρίσουν ειδικά τα καρκινικά 
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κύτταρα (Μπαριτάκη ∆ιατριβή Μάστερ, 1999). Τα αντισώµατα που παράγονται από το σύστηµα είναι 

δυνατό να βελτιωθούν ακόµα περισσότερο αν χρησιµοποιηθούν σε αυτό ειδικές συνθήκες οι οποίες να 

ευνοούν την επιλογή αντιγόνου. Επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο συνδυασµός του συστή-

µατος in vitro ανοσοποίησης µε το σύστηµα έκφρασης και επιλογής σε φάγους. Το in vitro σύστηµα 

µπορεί να αποτελέσει µια πηγή ανθρώπινων αντισωµικών ειδικοτήτων, εµπλουτισµένων για ένα ζη-

τούµενο αντιγόνο στόχο, γεγονός που αποτελεί βασική έλλειψη του συστήµατος των φάγων. Ο συν-

δυασµός των δύο συστηµάτων µπορεί να παράγει µια νέα µέθοδο που θα ανταγωνιστεί την µέθοδο των 

γενετικά τροποποιηµένων ποντικιών για την δηµιουργία αντισωµάτων κατάλληλων για ανοσοθερα-

πεία.  

Το σύστηµα in vitro ανοσοποίησης θα µπορούσε να εξελιχθεί σε µέθοδο ελέγχου της ανοσο-

γονικότητας εµβολίων που προορίζονται για χρήση στον άνθρωπο και να συνεργαστεί µε τις αντίστοι-

χες δοκιµές σε ζώα µε απώτερο σκοπό κάποτε να τις αντικαταστήσει. Μια άλλη εξαιρετικά σηµαντική 

εφαρµογή του συστήµατος θα ήταν στον έλεγχο της συµβατότητας µοσχευµάτων και υποψήφιων λη-

πτών στην διαδικασία µεταµόσχευσης. Κύτταρα του υποψήφιου λήπτη θα ανοσοποιούνται µε επιτό-

πους του µοσχεύµατος και θα αξιολογείται η ποιότητα και η ποσότητα της ανοσιακής απάντησης. 

Τέλος η µελέτη των λιποσωµάτων ως φορείς αντιγόνου έδειξε ότι έχουν την δυνατότητα να 

αποτελέσουν εναλλακτική λύση στην χορήγηση του διαλυτού αντιγόνου. Πολλές διαφορετικές συντα-

γές λιποσωµικών κατασκευών έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια οι οποίες προωθούνται στην κα-

τασκευή εµβολίων για τον άνθρωπο. Η χαµηλή τοξικότητά τους και η ικανότητα για εστιασµένη χορή-

γηση είναι τα χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν ότι τα λιποσώµατα τα επόµενα χρόνια θα αποκτή-

σουν κυρίαρχο ρόλο στον χώρο των εµβολίων. Ωστόσο το εκπληκτικό αποτέλεσµα της εργασίας µας 

πάνω στα λιποσώµατα ήταν η ανακάλυψη της ειδικής διεγερτικής ικανότητας των λιποσωµάτων που 

φέρουν επίστρωση µε το V3 πεπτίδιο από την gp120 του HIV-1. Μελέτη αυτών των λιποσωµάτων 

έδειξε ότι το φαινόµενο οφείλεται σε αποκλειστική ικανότητα της V3 περιοχής και εκδηλώνεται κατά 

την διάρκεια της παρουσίασης αντιγόνου από το κύτταρο παρουσιαστή στο Τ κύτταρο µνήµης. Οι δια-

φορετικοί παράµετροι του φαινοµένου µελετήθηκαν εκτενώς. Τα αποτελέσµατα φωτίζουν µια νέα πι-

θανή πτυχή της παθοφυσιολογίας του HIV. Το µοντέλο που αναπτύξαµε για την συνδιεγερτική ικανό-

τητα της gp120 επιχειρεί να δώσει µια νέα διάσταση στα φαινόµενα της γενικευµένης ενεργοποίησης 

του ανοσιακού συστήµατος κατά την διάρκεια της HIV µόλυνσης, του αυξηµένου πολλαπλασιασµού 

του ιού κατά την διάρκεια των ευκαιριακών µολύνσεων καθώς και της προοδευτικής εξάλειψης των Τ 

κυττάρων µνήµης από το σύστηµα του ξενιστή. Περαιτέρω µελέτη στο φαινόµενο είναι απαραίτητη 

προς την κατεύθυνση α) της αναγνώρισης του µορίου το οποίο έρχεται σε επαφή µε την V3 περιοχή 

ώστε να εξεταστεί η πιθανότητα σχεδιασµού θεραπευτικής στρατηγικής και β) της αναγνώρισης του 

τελικού αποτελέσµατος της συνδιεγερτικής δράσης στα κύτταρα στόχους, ώστε να διαπιστωθεί αν 

επάγεται απόπτωση µετά την αυξηµένη διέγερση. Η βιοτεχνολογική αξία των V3 λιποσωµάτων εντο-

πίζεται α) στην πιθανότητα εµπλοκής της δράσης της φυσιολογικής gp120 και έτσι της µόλυνσης του 

HIV β) στην εκµετάλλευση της ικανότητάς τους να ενισχύουν ειδικά την παρουσίαση αντιγόνου σε 

εµβόλια για τον άνθρωπο. 
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