
ΜΕΛΕΣΗ ΓΘΑ ΣΗ ΔΘΑΣΗΡΗΗ ΣΗ 

ΕΠΘΚΣΗΣΗ ΑΝΣΟΥΗ ΣΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΣΟΤ 

ΠΡΩΣΟΖΩΟΤ ΠΑΡΑΘΣΟΤ LEISHMANIA, 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΕΡΑΜΑ Ε ΑΝΘΡΩΠΘΝΑ 

ΚΤΣΣΑΡΑ ΣΗ ΕΘΡΑ THP-1. 

 

 

 

“Can the acquired drug resistance, of the protozoan parasite 

Leishmania, be maintained after passage in macrophages of the 

human cell line THP-1?”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παλαγηώηεο Καλειιόπνπινο  Α.Μ.1276 

Σκήκα Υεκείαο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο 

αθαδεκαϊθό έηνο 2013-14 

Ζ πανμύζα ιεθέηδ πναβιαημπμζήεδηε ζημ ενβαζηήνζμ 

Κθζκζηήξ Βαηηδνζμθμβίαξ, Παναζζημθμβίαξ, Εςμκόζςκ ηαζ Γεςβναθζηήξ Ηαηνζηήξ 

ηδξ Ηαηνζηήξ πμθήξ ημο Πακεπζζηδιίμο Κνήηδξ 

Με ηδκ επίαθερδ ηδξ Δπ. Καεδβήηνζαξ Παναζζημθμβίαξ , Μανίαξ Ακηςκίμο 

Τπεύεοκμξ Καεδβδηήξ Υ.Καηενζκόπμοθμξ 



~ 2 ~ 
 

Δπραξηζηίεο 

Ανπζηά εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ημοξ βμκείξ ιμο πμο ιμο έδςζακ ηδ δοκαηόηδηα κα 

ζπμοδάζς ηαζ ηαη’επέηηαζδ κα αζπμθδεώ ιε ηδκ πανμύζα ενβαζία. 

ηδ οκέπεζα, εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ηδκ επζαθέπμοζα ηαεδβήηνζά ιμο, Δπ. 

Καεδβήηνζα Παναζζημθμβίαξ , Μανία Ακηςκίμο, δ μπμία ιε δέπηδηε ζηδκ μιάδα ηδξ 

ηαζ ιε ηαεμδήβδζε ζημ ενεοκδηζηό αοηό ένβμ, πανέπμκηάξ ιμο ηα απαναίηδηα εθόδζα 

βζα κα ημ δζεηπεναζώζς. Αηόια εοπανζζηώ ημκ οπεύεοκμ ηαεδβδηή ιμο, ηύνζμ 

Υ.Καηενζκόπμοθμ, μ μπμίμξ ιε αμήεδζε ηαζ ιε ηαηεύεοκε, ηαζ ηδκ ηονία Δθέκδ 

Κμοηαθά, πμο ήηακ δίπθα ιμο ηαζ αμήεδζε ζε ηάεε πνόαθδια ηαζ ζηδ πνήζδ ημο 

ηοηηανμιεηνδηή νμήξ. 

Σέθμξ, εέθς κα εοπανζζηήζς ημοξ δζδαηημνζημύξ θμζηδηέξ ημο ενβαζηδνίμο πμο ιε 

θζθμλέκδζε, Νζηόθαμ Σζζνζβςηάηδ ηαζ Διιακμοήθ Γμηζακάηδ βζα ηζξ βκώζεζξ πμο 

ιμζνάζηδηακ ιαγί ιμο ηαζ βζα ηδ αμήεεζά ημοξ ζε όπμζμ ηεπκζηό ηαζ ιδ πνόαθδια 

πνμέηοπηε ζε όθδ ηδ δζάνηεζα ηςκ πεζναιάηςκ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 3 ~ 
 

Πεξηερόκελα                                                                                          ζει. 

1.Δηζαγωγή…………………………………………………………...  4 

2.ηόρνο ηεο κειέηεο………………………………………………...  8 

3. Μέζνδνη θαη πιηθά………………………………………………...  9   

4. Υξήζε ηεο Κπηηαξνκεηξίαο ξνήο 

   γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο κνιπζκαηηθόηεηαο 

   δηαθόξωλ ζηειερώλ ηνπ παξαζίηνπ 

   Leishmania ζε θύηηαξα ΣΖΡ-1………………………………….   11 

 4.1.Απνηειέζκαηα……………………………………………  12 

 4.2.πδήηεζε…………………………………………………  15  

5. Μειέηε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο επίθηεηεο 

    αληνρήο ζηα θάξκαθα ηνπ πξωηόδωνπ, παξαζίηνπ 

    Leishmania κεηά από πέξαζκα ζε αλζξωπίλωλ 

    θπηηάξωλ ηεο ζεηξάο THP-1…………………………………….  16 

 5.1Απνηειέζκαηα…………………………………………….  17 

 5.2 πδήηεζε…………………………………………………19 

6.Αλάπηπμε αληνρήο ζηα 

 θάξκαθα ζε πξνκαζηηγωηέο κνξθέο Leishmania……………..… 20  

6.1Απνηειέζκαηα……………………………………………... 21 

 6.2 πδήηεζε………………………………………………… 23 

7.πδήηεζε – πκπεξάζκαηα …………………………………….. 24 

Παξάξηεκα Α. Πξνηόθνια………………………………………… 26 

Παξάξηεκα Β. Απνηειέζκαηα……………………………………. 35 

 (Α).Κεθάιαην 4……………………………………………… 36 

 (Β).Κεθάιαην 5……………………………………………… 43 

 (Γ).Κεθάιαην 6………………………………………………  45 

Βηβιηνγξαθία……………………………………………………….. 48 

 

 

 



~ 4 ~ 
 

1.Δηζαγωγή 

 Ζ Leishmania είκαζ ιαζηζβμθόνμ πνςηόγςμ, πμο ακήηεζ ζηδκ 

μζημβέκεζα ηςκ ηνοπακμζςιάηςκ. Πνμηαθεί ζμαανή κόζμ ζε ακενώπμοξ 

ηαζ ζηύθμοξ, ηδ θεσζιακίαζδ πμο ιεηαδίδεηαζ ιε ημ ηζίιπδια ιζηνώκ 

εκηόιςκ, ηςκ θθεαμηόιςκ (ζηκίπεξ). Σμ πανάζζημ πανμοζζάγεζ δομ 

ιμνθέξ, ιζα εοηίκδηδ, ελςηοηηάνζα, επζιήηδ ιμνθή ιε ιαζηίβζμ, ηδκ 

πνμιαζηζβςηή, πμο ζοκακηάηαζ ιέζα ζηα έκημια πμο ηδ ιεηαθένμοκ, ηαζ 

ιζα ζθαζνζηή, εκδμηοηηάνζα, πμο ζοκακηάηαζ ζημοξ λεκζζηέξ (άκενςπμξ 

ηαζ άθθα εδθαζηζηά), ηδκ αιαζηζβςηή. Ζ ηεθεοηαία παναζζηεί ηα 

ηύηηανα ημο δζηηομεκδμεδθζαημύ ζοζηήιαημξ. Μμνθμθμβζηά, όθα ηα 

είδδ Leishmania είκαζ πακμιμζόηοπα ηαζ δζαθένμοκ ιεηαλύ ημοξ ζε 

ιμνζαηό επίπεδμ [1,2]. 

 Ζ ζηκίπα ιμθύκεηαζ ιε ημ ηζίιπδια εκόξ ιμθοζιέκμο λεκζζηή-

παναηαηαεήηδ, ιε ηδκ ηαηάπμζδ ηςκ ιμθοζιέκςκ, ιε αιαζηζβώηεξ 

ιμνθέξ, ιαηνμθάβςκ πμο ανίζημκηαζ ζημ αίια [3,4]. ημ έκηενμ ηδξ 

ζηκίπαξ ημ πανάζζημ δζαθμνμπμζείηαζ ζηδκ πνμιαζηζβςηή ιμνθή [5], δ 

μπμία  πμθθαπθαζζάγεηαζ ηαζ ςνζιάγεζ ιέζα ζε δζάζηδια 7 διενώκ 

(ακάθμβα ιε ηδ εενιμηναζία ημο πενζαάθθμκημξ) [6,7]. ηδ ζοκέπεζα, μζ 

πνμιαζηζβώηεξ ιμνθέξ (ή ηα πνμιαζηζβςηά), ιεηακαζηεύμοκ ηαζ 

θνάγμοκ ημ θάνοββα ηδξ ζηκίπαξ. Έηζζ, δ ζηκίπα, ιε ημ επόιεκμ βεύια 

αίιαημξ εα ιεηαδώζεζ ηα πανάζζηα ζημκ επόιεκμ λεκζζηή. Σα 

πνμιαζηζβςηά εζζένπμκηαζ ζημκ λεκζζηή από ηδκ πθδβή, 

θαβμηοηηανώκμκηαζ από ηα ιαηνμθάβα, ιεηαηνέπμκηαζ ζηδκ αιαζηζβςηή 

ιμνθή ηαζ πμθθαπθαζζάγμκηαζ, μθμηθδνώκμκηαξ ημκ ηύηθμ γςήξ ημο 

παναζίημο. [6,8-12]   

 

Δζηόκα 1: Ο 

ηύηθμξ γςήξ 

ηδξ Leishmania 

infantum: 

http://www.vete

rinaryresearch.o

rg/content/42/1/

39/figure/F1?hi

ghres=y 

 

 

http://www.veterinaryresearch.org/content/42/1/39/figure/F1?highres=y
http://www.veterinaryresearch.org/content/42/1/39/figure/F1?highres=y
http://www.veterinaryresearch.org/content/42/1/39/figure/F1?highres=y
http://www.veterinaryresearch.org/content/42/1/39/figure/F1?highres=y
http://www.veterinaryresearch.org/content/42/1/39/figure/F1?highres=y
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Ζ θεσζιακίαζδ δζαηνίκεηαζ ζε ηνεζξ ααζζημύξ ηύπμοξ: 

1. πθαπκζηή (Λ) 

2. Γενιαηζηή (ΓΛ) 

3. Βθεκμδενιαηζηή (ΒΓΛ) 

 Ζ Leishmania  απακηζέηαζ ζε 98 πώνεξ παβημζιίςξ [13]. Δκώ ζηδ 

Μεζόβεζμ απακηώκηαζ ηέζζενα είδδ Leishmania πμο πνμηαθμύκ ηζξ δομ 

πνώηεξ ιμνθέξ ηδξ αζεέκεζαξ, Λ ηαζ ΓΛ. ηδ ΓΛ, παναηδνείηαζ έκα 

παναηηδνζζηζηό έθημξ ημ μπμίμ αοημσάηε εκηόξ δώδεηα ιδκώκ ακ δεκ 

οπάνλμοκ επζπθμηέξ επζιμθύκζεςκ. Ζ Λ είκαζ ζμαανή κόζμξ ηαζ ιπμνεί 

κα είκαζ εακαηδθόνα ακ δεκ δμεεί έβηαζνα εεναπεία. Σα ζοιπηώιαηα 

είκαζ επζιέκςκ πονεηόξ, αδζαεεζία, πνμμδεοηζηή απώθεζα αάνμοξ, 

ακαζιία ηαζ δπαημ-ζπθδκμιεβαθία [14].  

Σα είδδ πμο ζοκακηάιε ζηδκ Μεζόβεζμ είκαζ ηα [15-17]: 

1. L. infantum, πμο πνμηαθέζ ηόζμ Λ όζμ ηαζ ΓΛ ηαζ είκαζ ημ πζμ 

ζοβπκά απακηόιεκμ είδμξ ζηδ πώνα ιαξ ηαζ ζηδ Μεζόβεζμ 

2. L. tropica, πμο απακηάηαζ  ζηδ αόνζμ Αθνζηή, ηδ Μέζδ Ακαημθή, 

ηδκ Δθθάδα ηαζ ηδκ Σμονηία ηαζ πνμηαθεί ΓΛ 

3. L. major, πμο απακηάκηαζ ζηδ αόνζμ Αθνζηή ηαζ ηδ Μέζδ Ακαημθή 

ηαζ πνμηαθεί ΓΛ 

4. L. donovani, δ μπμία πνμζθάηςξ ειθακίζηδηε ζηδκ Κύπνμ ηαζ 

πνμηαθεί ηόζμ Λ όζμ ηαζ ΓΛ [18] 

Σμ πανάζζημ πανμοζζάγεζ έκακ ζδζαίηενμ ιδπακζζιό ακημπήξ ζηα 

θάνιαηα, μ μπμίμξ πενζθαιαάκεζ δζάθμνεξ πνςηεΐκεξ, ιε ηύνζμ νόθμ κα 

έπμοκ πνςηεΐκεξ πμο ακήημοκ ζηδκ οπενμζημβέκεζα ηςκ ABC 

δζααζααζηώκ μζ μπμίεξ είκαζ οπεύεοκεξ βζα ηδ δζαιειανακζηή ιεηαθμνά 

εκόξ ιεβάθμο ανζειμύ ιμνίςκ. Οζ μοζίεξ δεζιεύμκηαζ από ηδ 

δζαιειανακζηή πνςηεΐκδ, ηδκ P-βθοημπνςηεσκδ 170 KDa (Pgp 170 

KDa), δ μπμία, μοζζαζηζηά, είκαζ ιζα ακηθία πμο θεζημονβεί ιε ηδ πνήζδ 

ιμνίςκ ΑΣΡ ηαζ  δ μπμία απμιαηνύκεζ ηζξ ημλζηέξ μοζίεξ, ηζξ 

θεμνίγμοζεξ πνςζηζηέξ ηαζ ημοξ ακαζημθείξ ηςκ ηακαθζώκ αζαεζηίμο 

από ημ εζςηενζηό ημο ηοηηάνμο, ιε απμηέθεζια ηδ ιείςζδ ηδξ 

ζοβηέκηνςζδξ ηςκ θανιάηςκ ζημ ηοηηανόπθαζια ηαζ ηδκ επζαίςζδ ημο 

παναζίημο. Ζ πνςηεΐκδ αοηή εκέπεηαζ ζημ θαζκόιεκμ ηδξ πμθθαπθήξ 

ακημπήξ ζηα θάνιαηα MDR (multidrug resistance), θαζκόιεκμ ημ μπμίμ 

πανμοζζάγεηαζ ηαζ ζε άθθα πνςηόγςα πανάζζηα αθθά ηαζ ζηα ακενώπζκα 



~ 6 ~ 
 

ηανηζκζηά ηύηηανα . Ζ ακημπή ημο παναζίημο ζηα θάνιαηα έπεζ κα ηάκεζ 

ζε ιεβάθμ ααειό ιε ηδκ ύπανλδ ηδξ πνςηεΐκδξ αοηήξ ζηδ ιειανάκδ ημο 

παναζίημο ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ιε ημ ααειό έηθναζδξ ημο βμκζδίμο MDR 

ημ μπμίμ ηδκ ηςδζημπμζεί. διακηζηό νόθμ ζηδκ ακηζιεηώπζζδ ημο 

θαζκμιέκμο MDR παίγμοκ μοζίεξ μζ μπμίεξ δνμοκ ςξ ακαζημθείξ ηςκ 

ακηθζώκ, όπςξ είκαζ ημ Verapamil hydrochloride [19-28]. 

Κύνζα θάνιαηα πνώηδξ βναιιήξ πμο πνδζζιμπμζμύκηαζ ζηδ εεναπεία 

ηδξ ζπθαπκζηήξ θεσζιακίαζδξ είκαζ ηα άθαηα ημο ακηζιμκίμο, ιε ημ 

Meglumine antimoniate, ηδ δναζηζηή μοζία ημο Glucantime,  κα είκαζ 

έκα από ηα πζμ δζαδεδμιέκα. Υνδζζιμπμζείηαζ ηα ηεθεοηαία 60 πνόκζα βζα 

ηδ εεναπεία ηδξ κόζμο ιε απμηέθεζια ημ πανάζζημ κα έπεζ ακαπηύλεζ 

ακημπή ζε αοηό ηαεζζηώκηαξ ημ ζε μνζζιέκεξ πενζπηώζεζξ 

ακαπμηεθεζιαηζηό [19,20] 

 Σα ηεθεοηαία πνόκζα έπεζ παναηδνδεεί ιζα έλανζδ ηςκ 

ηνμοζιάηςκ θεσζιακίαζδξ ηόζμ ζε ακενώπμοξ, όζμ ηαζ ζε γώα, ηονίςξ 

ζηύθμοξ, ζηδκ ηεκηνζηή ηαζ κόηζα Δονώπδ. Καεώξ ηαζ αύλδζδ ηςκ 

ηνμοζιάηςκ δζπθήξ ιόθοκζδξ HIV-Leishmania, ζε αζεεκείξ, ζημοξ 

μπμίμοξ ημ πανάζζημ ανίζηεζ πνόζθμνμ έδαθμξ κα ακαηδπεεί (ζακ 

εοηαζνζαηό πανάζζημ πμο είκαζ) ηαεόηζ μζ αζεεκείξ είκαζ  

ακμζμηαηαζηαθιέκμζ. Έπεζ παναηδνδεεί ιεηαηόπζζδ ηςκ ηνμοζιάηςκ 

ηαζ ζε αμνεζόηενεξ πενζμπέξ (ηεκηνζηή Δονώπδ) ηαζ δ θεσζιακίαζδ δεκ 

εεςνείηαζ πζα ιζα ηνμπζηή-οπμηνμπζηή αζεέκεζα [29-31]. Σα παναπάκς, 

ζε ζοκδοαζιό ιε ηδκ ακημπή πμο πανμοζζάγμοκ ηα δζάθμνα ζηεθέπδ ηδξ 

Leishmania ζημ ηύνζμ θάνιαημ ακηζιεηώπζζδξ ηδξ, ηα άθαηα ημο 

ακηζιμκίμο [19,20], ηαεζζημύκ ελαζνεηζηήξ ζδιαζίαξ ηδ ιεθέηδ ηδξ 

ιεηααμθήξ ηδξ ακημπήξ ημο πνςηόγςμο παναζίημο Leishmania ζηα 

θάνιαηα ηαηά ηζξ δζάθμνεξ θάζεζξ ημο ηύηθμο γςήξ ημο όζμ ηαζ ηδξ 

ιμθοζιαηζηόηδηαξ ημο. Γδθαδή, δ ζηακόηδηα ημο παναζίημο κα ιμθύκεζ 

ηα ακενώπζκα ηύηηανα (ςξ πμζμζηό ηςκ ιμθοζιέκςκ ηοηηάνςκ, αθθά 

ηαζ ςξ ιέζμξ όνμξ παναζίηςκ ακά ιμθοζιέκμ ηύηηανμ, δδθαδή ηδκ 

ζηακόηδηά ημοξ κα επζαζώζμοκ ιέζα ζημ ηύηηανμ ηαζ κα ακαπαναπεμύκ). 

Ζ ακημπή ηδξ Leishmania ζηα θάνιαηα ηαεώξ ηαζ δ ιμθοζιαηζηόηδηα 

ηδξ είκαζ δομ ιεβέεδ ηα μπμία είκαζ άιεζα ζοκδεδειέκα ηόζμ ιε ημ ηαηά 

πόζμ είκαζ απμηεθεζιαηζηή δ εεναπεία όζμ ηαζ ιε ηδκ δοκαηόηδηα 

ακαγςπύνςζδξ ηδξ κόζμο ιεηά ηδ εεναπεία. 



~ 7 ~ 
 

Ζ πανμύζα ιεθέηδ απμηεθεί ιένμξ ιζαξ εηηεκέζηενδξ ιεθέηδξ ημο 

Δνβαζηδνίμο ΚΒΠΕΓΗ πμο ζημπό έπεζ ηδκ παναημθμύεδζδ ηδξ ακημπήξ 

ηδξ Leishmania ζηα θάνιαηα ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηύηθμο γςήξ ηδξ, ιε 

ηδ πνήζδ δζαθόνςκ λεκζζηώκ, ηόζμ εδθαζηζηώκ (πμκηίηζα, ακενώπζκα 

ιαηνμθάβα) όζμ ηαζ ημκ δζααζααζηή λεκζζηή πμο είκαζ οπεύεοκμξ βζα ηδ 

ιεηάδμζδ ημο παναζίημο, ημοξ θθεαμηόιμοξ. ηόπμξ είκαζ κα 

δζαπζζηςεεί ακ δ επίηηδηδ ακημπή, πμο απμηηά ημ πανάζζημ ιεηά από 

πεζνζζιμύξ ζημ ενβαζηήνζμ, δζαηδνείηαζ ιεηά ημ πέναζιά ηδξ ζημοξ 

δζάθμνμοξ λεκζζηέξ, άνα ηαζ ηδκ επίδναζδ ηδξ εεναπείαξ,  in vivo, ζημ 

θαζκόιεκμ αοηό. 
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2.ηόρνο ηεο κειέηεο 

Ο ζημπόξ ηδξ πανμύζαξ ενβαζίαξ είκαζ ηνζπθόξ. 

1) Να ενεοκδεεί ηαηά πόζμκ δ ηοηηανμιεηνία νμήξ ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί βζα ημκ πνμζδζμνζζιό ημο ανζειμύ ηςκ ιμθοζιέκςκ 

ηοηηάνςκ ζε έκα δείβια, αθθά ηαζ ακ είκαζ δοκαηόξ μ πνμζδζμνζζιόξ ημο 

ανζειμύ ηςκ παναζίηςκ ακά ιμθοζιέκμ ηύηηανμ. Γεβμκόξ, ημ μπμίμ εα 

αμδεήζεζ ζηδκ ακάπηολδ ιζαξ κέαξ ηεπκζηήξ, αλζόπζζηδξ, βνήβμνδξ ηαζ 

μζημκμιζηήξ, βζα ημκ πνμζδζμνζζιό ηδξ ιμθοζιαηζηόηδηαξ ημο 

παναζίημο ζε αζμθμβζηά δείβιαηα αζεεκώκ.  

2) Να ιεθεηδεεί ημ ακ ηαζ ηαηά πόζμ ιεηααάθθεηαζ δ ακημπή ζηα 

θάνιαηα ηδξ Leishmania ηαηά ηδκ ιεηαηνμπή ηδξ: α) από ηδκ πνμ-

ιαζηζβςηή ιμνθή ζηδκ αιαζηζβςηή, ιεηά από ιόθοκζδ ακενώπζκςκ 

ηοηηάνςκ, ιαηνμθάβςκ ηδξ ηοηηανζηήξ ζεζνάξ THP-1, ηαζ α) ζηδκ 

πνμιαζηζβςηή πμο εα πνμηύρεζ από ηα ιαηνμθάβα αοηά. Γδθαδή, ακ 

ιεηααάθθεηαζ δ ακημπή ημο πανάζζημο ζηα θάνιαηα ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ημο ηύηθμο γςήξ ημο: από ηδ ζηζβιή πμο δ ιμθοζιέκδ ιε Leishmania 

ζηκίπα εα ηζζιπήζεζ ηαζ εα ιμθύκεζ ημ ζηύθμ ιέπνζ ηδ ζηζβιή πμο ιε κέμ 

ηζίιπδια ηα ιμθοζιέκα ιαηνμθάβα εα θαβςεμύκ ηαζ εα ιμθύκμοκ κέα 

ζηκίπα. 

3) Ακ ιεηααάθθεηαζ δ ακημπή ημο παναζίημο ζηα θάνιαηα όηακ ηα 

ιμθοζιέκα THP-1 δεπεμύκ αβςβή ιε Glucantime. Γδθαδή, ακ δ 

εεναπεία εκόξ αζεεκμύξ ιε άθαηα ημο ακηζιμκίμο ιπμνεί κα ηάκεζ πζμ 

ακεεηηζηό ημ πανάζζημ, δοζημθεύμκηαξ ηδκ επζηοπή μθμηθήνςζδ ηδξ 

εεναπείαξ. 
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3.Μέζνδνη θαη πιηθά   

Σμ πανάζζημ Leishmania: πνδζζιμπμζήεδηακ 4 ζηεθέπδ ημο πανάζζημο, 

Leishmania infantum, πμο απμιμκώεδηακ από ζηύθμοξ ζηδκ Δθθάδα. Οζ 

ηαθθζένβεζεξ δζαηδνμύκηακ ζε ηαθθζενβδηζηό οθζηό RPMI 1640  ζημοξ 

26 
μ
C +/- 1

 μ
C. Σα πανάζζηα πνδζζιμπμζμύκηακ ζηδκ εηεεηζηή ημοξ θάζδ 

(ακαηαθθζένβεζα 3 διενώκ). Καθθζένβεζεξ πμο είπακ βίκεζ πάκς από 10 

passage θοθάζζμκηακ ζημοξ -80
μ
C ζε οθζηό RPMI 1640 ιε 20% 

Glycerol.  (Πανάνηδια Α.II & III.) 

Ακενώπζκα ιαηνμθάβα ηδξ ηοηηανζηήξ ζεζνάξ THP-1: ηαθθζένβεζεξ πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ δζαηδνμύκηακ ζε ηαθθζενβδηζηό οθζηό RPMI 1960  

ζημοξ 37
μ
C +/- 1

 μ
C ιε >80% οβναζία ηαζ 5% CO2. Ζ εκδζζιόηδηα ηδξ 

ηαθθζένβεζαξ, πνζκ ηδκ έκανλδ ημο πεζνάιαημξ, επζααθθόηακ κα είκαζ 

ιζηνόηενδ ημο 8% ηαζ ηα ηύηηανα ανίζημκηακ ζηδ θάζδ ακάπηολδξ 

(ακαηαθθζένβεζα 3 διενώκ). Καθθζένβεζεξ πμο είπακ βίκεζ πάκς από 10 

passage θοθάζζμκηακ ζημοξ -80
μ
C ζε οθζηό RPMI 1640 ιε 20% 

Glycerol. (Πανάνηδια Α.VI & V .) 

Καλλιεργητικό σλικό βζα ηα πανάζζηα ηαζ ηα ηύηηανα THP-1: 

πνδζζιμπμζήεδηε RPMI 1640 ιε 10%FBS ηαζ ιε νοειζζηζηό 14,1ml 

HEPPES 1M ηαζ 10ml πεκζηζθίκδ-ζηνεπημιοηίκδ 5000 units.  

(Πανάνηδια Α.I .) 

Μόλσνση κστταρικής σειράς THP-1 με παράσιτα: Σόζμ ηα πανάζζηα όζμ 

ηαζ ηα ΣΖΡ-1, βζα ηδκ ιόθοκζδ, ανίζημκηακ ζηδκ εηεεηζηή ημοξ θάζδ 

(ακαηαθθζένβεζα 3 διενώκ) ζε ακαθμβία 1 ηύηηανμ/5 πανάζζηα. Ζ 

ιόθοκζδ βζκόηακ ιε επώαζδ ηοηηάνςκ ηαζ παναζίηςκ over night ζε 

ηαθθζενβδηζηό οθζηό RPMI 1960 ζημοξ 37
μ
C ιε >80% οβναζία ηαζ 5% 

CO2. (Πανάνηδια Α.VII .) 

Κοηηανμιεηνδηήξ νμήξ:  μ ηοηηανμιεηνδηήξ νμήξ είκαζ έκα όνβακμ ημ 

μπμίμ ελεηάγεζ ηύηηανα ιέζα ζε δζάθοια. Σα ηύηηανα αοηά πενκμύκ ακά 

έκα από ιζα δέζιδ laser. ηδ ζοκέπεζα παναηδνμύκηαζ (1) μ θεμνζζιόξ 

ηςκ ηοηηάνςκ, ζε βςκία 90
μ
 από ηδκ πνμζπίπημοζα αηηζκμαμθία, πμο ιαξ 

δίκεζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ πμθοπθμηόηδηα ημο ηοηηάνμο, ηαζ (2) δ δέζιδ 

θςηόξ πμο δζένπεηαζ από ημ δείβια πμο ιαξ δίκεζ πθδνμθμνίεξ βζα ημ 

ιέβεεμξ ημο ηοηηάνμο. Γζα κα πάνμοιε πεναζηένς πθδνμθμνίεξ 
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ιπμνμύιε κα ηάκμοιε πνήζδ δζαθόνςκ θεμνζγμοζώκ ηαζ άθθςκ μοζζώκ 

(ππ πνήζδ PI βζα κα δμύιε ακ ηα ηύηηανα είκαζ κεηνά). Σμ ιδπάκδια πμο 

πνδζζιμπμζήεδηε είκαζ ημ COULTER CYTOMICS FC500 ηδξ 

BECKMAN. (Πανάνηδια Α.IIX & X .) 

Παναζηεοή Πθαηζδίςκ ιε πανάζζηα, ηύηηανα ηαζ ιμθοζιέκα ηύηηανα. 

βζα ιεηνήζεζξ ζημ μπηζηό ιζηνμζηόπζμ: βζα ηδκ παναζηεοή ηςκ 

πθαηζδίςκ 0,1ml ηαθθζένβεζαξ ηοηηάνςκ ή πανάζζηςκ ημπμεεηδιέκα ζε 

εζδζημύξ οπμδμπείξ θοβμηεκηνμύκηακ ζηζξ 900 rpm βζα 1 θεπηό ζηδκ 

ηοηαννμθοβόηεκηνμ (cyto-teck, sukura). Με ηδκ θοβμηέκηνδζδ, ηα 

ηύηηανα, από ημοξ οπμδμπείξ, πνμζέηνμοακ πάκς ζε οάθζκμ πθαηίδζμ. 

Αθμύ ηα πθαηίδζα ζηέβκςκακ, ζε εενιμηναζία δςιαηίμο, ζηδ ζοκέπεζα 

αάθμκηακ ιε Diff-Quick (Panoptic). Πναβιαημπμζμύκηακ παναηδνήζεζξ 

ηαζ ιεηνήζεζξ ζημ μπηζηό ιζηνμζηόπζμ ιε ηδ πνήζδ ηαηαδοηζημύ θαημύ 

εθαίμο (100Υ). Ζ ιμθοζιαηζηόηδηα πνμζδζμνίγμκηακ Α) % πθδεοζιμύ 

ιμθοζιέκςκ ηοηηάνςκ ζε ζύκμθμ 100 ηοηηάνςκ, ι.μ 3 ιεηνήζεςκ  Β) 

ιέζμξ όνμξ ανζειμύ πανάζζηςκ/ ιμθοζιέκμ ηύηηανμ, ι.μ 3 ιεηνήζεςκ 

(Πανάνηδια Α.VI .) 

Ακάπηολδ Ακημπήξ ζηα Φάνιαηα ζε Πνμιαζηζβςηέξ ιμνθέξ 

Leishmania: βζα ηδκ ακάπηολδ ηδξ ακημπήξ ζε πνμιαζηζβςηέξ ιμνθέξ ημο 

παναζίημο, έβζκε έηεεζή ημο ζε δζαδμπζηέξ ζοβηεκηνώζεζξ Glucantime, 

ιε ζημπό κα ακαπηοπεεί ημ πανάζζημ ζε 5 δζαθμνεηζηέξ ζοβηεκηνώζεζξ 

μζ μπμίεξ εα ιείςκακ ημκ πθδεοζιό ημο ζημ 50% ημο πθδεοζιμύ ηδξ 

ηαθθζένβεζαξ ακαθμνάξ (Control). Γζα ημ θόβμ αοηό πνμζδζμνζγόηακ μ 

πθδεοζιόξ από ηαθθζένβεζα παναζίηςκ ζηδκ εηεεηζηή ηδξ θάζδ (3 

διενώκ) ηαζ δδιζμονβμύκηακ 2 κέεξ ηαθθζένβεζεξ ιε ζοβηέκηνςζδ 1x106 

πανάζζηα / ml. Ζ ιζα είπε ημ νόθμ ηζξ ηαθθζένβεζαξ ακαθμνάξ (control), 

εκώ ζηδ δεύηενδ βζκόηακ δ πνμζεήηδ ημο Glucantime, ιε πνώηδ 

ζοβηέκηνςζδ ηα 2,4ιL / ml. Μεηά ημ πέναξ 24 ςνώκ βζκόηακ 

πνμζδζμνζζιόξ ηαζ ζύβηνζζδ ιεηαλύ ημο control ηαζ ηδξ ηαθθζένβεζαξ 

ζηδκ μπμία είπε βίκεζ δ πνμζεήηδ θανιάημο. (Πανάνηδια Α.ΥΗΗ.) 
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4.Υξήζε ηεο Κπηηαξνκεηξίαο ξνήο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο 

κνιπζκαηηθόηεηαο δηαθόξωλ ζηειερώλ ηνπ παξαζίηνπ Leishmania 

ζε θύηηαξα ΣΖΡ-1 [32]. 

Πνώηδ θμνά δμηζιάγεηαζ αοηή δ ιέεμδμξ βζα ημ ζημπό ημο 

πνμζδζμνζζιμύ ηδξ ιμθοζιαηζηόηδηαξ ημο πνςηόγςμο πανάζζημο 

Λεσζιάκζα. Έηζζ, ήηακ ακαβηαίμ, ανπζηά, κα εθεβπεμύκ δζάθμνεξ 

πανάιεηνμζ, βζα ημ ηαεμνζζιό ηςκ ζοκεδηώκ ηαζ ηςκ δζαδζηαζζώκ ηάης 

από ηζξ μπμίεξ εα βίκμκηακ αλζόπζζηεξ ιεηνήζεζξ. Έπνεπε κα εθεβπεμύκ 

ηα αηόθμοεα: 

1. Πμζό είκαζ ημ ηαηάθθδθμ δείβια ακαθμνάξ (control), ιδ 

ιμθοζιέκα ή ιμθοζιέκα THP-1 ηύηηανα; Μμθοζιέκα ηύηηανα ιε 

ή πςνίξ   εθεύεενα αζςνμύιεκα πανάζζηα  (ιε/πςνίξ ηαεανζζιό 

ηδξ ηαθθζένβεζαξ από εθεύεενα πανάζζηα ηα μπμία δεκ είπακ 

ιμθύκεζ ηύηηανα, ιε θζηόθδ βζα κα έπμοιε ιόκμ ηύηηανα ζηδκ 

ηαθθζένβεζα) 

2. Δίκαζ απαναίηδηδ δ πνήζδ ζαπςκίκδξ ζηα ηύηηανα ώζηε κα 

ηνοπήζεζ δ ηοηηανζηή ιειανάκδ ηαζ κα εζζέθεεζ ημ ακηίζςια βζα 

ηδ ζήιακζδ ηςκ παναζίηςκ ή όπζ;  

3. Σα απμηεθέζιαηα ημο ηοηηανμιεηνδηή ζοιθςκμύκ, ηαζ ζε πμζμ 

ααειό, ιε ηα απμηεθέζιαηα πμο πνμένπμκηαζ από ηδκ ιέηνδζδ ηδξ 

ιμθοζιαηζηόηδηαξ ιε ημ μπηζηό ιζηνμζηόπζμ; 

Γζα ημκ ηαεμνζζιό ηςκ παναπάκς παναιέηνςκ, πναβιαημπμζήεδηε 

ιζα ζεζνά πεζναιάηςκ ιέηνδζδξ ιμθοζιαηζηόηδηαξ: ζεζδιαζιέκςκ 

Λεσζιακζώκ ιέζα ζε ιμθοζιέκα ηύηηανα ηδξ πνμιοεθμηοηηανζηήξ 

ζεζνάξ THP-1, ζημκ ηοηηανμιεηνδηή, δζαθόνςκ ζηεθεπώκ ημο 

πανάζζημο, ηα μπμία ζοβηνίεδηακ ιε ηα ακηίζημζπα απμηεθέζιαηα από ημ 

μπηζηό ιζηνμζηόπζμ [28,33,34,35] 

Ζ ιέεμδμξ πμο αημθμοεήεδηε ήηακ δ ελήξ: 

Γζα ημκ πνμζδζμνζζιό ημο ηαηαθθδθόηενμο δείβιαημξ-ιάνηονα, πνήζδ ή 

όπζ ζαπςκίκδξ: Πανάζζηα ζηδκ εηεεηζηή θάζδ ακαηαθθζενβμύκηακ ζε 

ακαθμβία 5/1 ιε ηύηηανα ΣΖΡ-1 ζηδκ εηεεηζηή ημοξ θάζδ overnight. ηδ 

ζοκέπεζα ιένμξ ηδξ ηαθθζένβεζαξ θοβμηεκηνμύκηακ ζηζξ 1200 rpm βζα 5’ 

ηαζ βζκόηακ ακαζύζηαζδ ηδξ πεθέηαξ ζε 1ml αηεηόκδξ βζα 15’. ηδ 
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ζοκέπεζα ηα ηύηηανα θοβμηεκηνμύκηακ ηαζ πναβιαημπμζμύκηακ ιζα 

πθύζδ ιε PBS 7,2 pH. Μεηά ηδκ πθύζδ βζκόηακ επώαζδ ιε ζαπςκίκδ βζα 

10’ ηαζ εη κέμο πθύζδ ιε PBS. Αιέζςξ ιεηά βζκόηακ ακαζύζηαζδ ζε 

1ml PBS ιε πνμζεήηδ 20 ιl εεηζημύ (>1/1600) μνμύ αίιαημξ ζηύθμο βζα 

30’ ζημοξ 37
μ
C. Αημθμοεμύζε 1 πθύζδ ιε PBS ηαζ επώαζδ ιε 1ml PBS, 

50ι Blue Evans ηαζ 10ι anti- dog Anti-IgG βζα 30’ ζημοξ 37
μ
. Μεηά από 

2 πθύζεζξ ημ δείβια ιεηνμύκηακ ζημκ ηοηηανμιεηνδηή νμήξ. 

4.1.Απνηειέζκαηα 

Μεηά από ιζα ζεζνά δμηζιαζζώκ, ημ ζοιπέναζια ήηακ πώξ ημ 

ηαθύηενμ δείβια ακαθμνάξ (control) είκαζ δ πνήζδ ιένμοξ ηδξ 

ηαθθζένβεζαξ ιμθοζιέκςκ THP-1 ηοηηάνςκ ημ μπμίμ έπεζ οπμζηεί ηδκ 

ίδζα ηαηενβαζία ιε ηα δείβιαηα, από ημ μπμίμ όιςξ απμοζζάγεζ δ 

πνςζηζηή πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδ ζήιακζδ ηαζ ιέηνδζδ ηςκ 

παναζίηςκ ζημ εζςηενζηό ηςκ ηοηηάνςκ, ηαεώξ δ εζηόκα ημο ήηακ 

ζοβηνίζζιδ ιε αοηή ηςκ δεζβιάηςκ. 

Σα απμηεθέζιαηα ιμθοζιαηζηόηδηαξ από ημκ ηοηηανμιεηνδηή, ζε 

ζύβηνζζδ ιε αοηά ημο μπηζημύ ιζηνμζημπίμο δζέθενακ εθάπζζηα ιεηαλύ 

ημοξ (δ απόηθζζδ ηδξ ηζιήξ ημο ηοηηανμιεηνδηή δζέθενε ζε ζπέζδ ιε 

αοηή από ημ μπηζηό ιζηνμζηόπζμ 1-3%, πζεακά θόβμ ιεβαθύηενμο 

δείβιαημξ ηοηηάνςκ πμο ιεηνζόηακ ζημκ ηοηηανμιεηνδηή (Μέηνδζδ 

50.000 ηοηηάνςκ ζημκ ηοηηανμιεηνδηή έκακηζ 100 ζημ μπηζηό 

ιζηνμζηόπζμ) Παναηάης παναηίεεκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ 

ιμθοζιαηζηόηδηαξ βζα έκα από ηα 3 ζηεθέπδ ιαγί ιε ηα ακηίζημζπα 

απμηεθέζιαηα από ημ μπηζηό ιζηνμζηόπζμ. 

Δζηόκα 2. Μέηνδζδ ημο πμζμζημύ ιμθοζιέκςκ ηοηηάνςκ % ημο ζηεθέπμοξ 2GD151. Με ιπθε πνώια απεζημκίγμκηαζ 

ηα ιδ ιμθοζιέκα ηύηηανα εκώ ιε ηίηνζκμ, βηνζ, βαθάγζμ ηαζ ιπμνκηό ηα ιμθοζιέκα, ακάθμβα ιε ημκ ανζειό ηςκ παναζίηςκ ζημ 
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εζςηενζηό ημοξ. 

Με ηα απμηέθεζια ιμθοζιαηζηόηδηαξ ημο μπηζημύ ιζηνμζημπίμο 

βζα ημ 2GD151  κα είκαζ 20%  . 

Δζηόκα 3(ανζζηενά): Μέηνδζδ ημο πμζμζημύ ιμθοζιέκςκ ηοηηάνςκ % ημο ζηεθέπμοξ 1GD150. Με ιπθε πνώια 

απεζημκίγμκηαζ ηα ιδ ιμθοζιέκα ηύηηανα εκώ ιε ηίηνζκμ, βηνζ, βαθάγζμ ηαζ ιπμνκηό ηα ιμθοζιέκα ακάθμβα ιε ημκ ανζειό ηςκ 

παναζίηςκ ζημ εζςηενζηό ημοξ. 

Δζηόκα 4(δελζά): Μέηνδζδ ημο πμζμζημύ ιμθοζιέκςκ ηοηηάνςκ % ημο ζηεθέπμοξ 1GD150 εθηά ιένεξ ιεηά ηδκ 

πνώηδ ιέηνδζδ ηδξ ιμθοζιαηζηόηδηαξ. Με ηόηηζκμ πνώια απεζημκίγμκηαζ ηα ιδ ιμθοζιέκα ηύηηανα εκώ ιε ηίηνζκμ ,βηνζ, 

βαθάγζμ ηαζ ιπμνκηό ηα ιμθοζιέκα ακάθμβα ιε ημκ ανζειό ηςκ παναζίηςκ ζημ εζςηενζηό ημοξ.  

Με ηα απμηεθέζιαηα ιμθοζιαηζηόηδηαξ ημο πθδεοζιμύ 1GD150 

ιε ημ μπηζηό ιζηνμζηόπζμ κα είκαζ 28% ηαζ 58% ακηίζημζπα. 

ηδ ζοκέπεζα παναηίεεκηαζ θάζιαηα πνμζδζμνζζιμύ ημο ιέζμο 

όνμο ανζειμύ ηςκ παναζίηςκ ακά ιμθοζιέκμ ηύηηανμ. Ο πνμζδζμνζζιόξ 

ηςκ πενζμπώκ ημο θάζιαημξ θεμνζζιμύ πμο ακηζζημζπμύκ ζημκ εηάζημηε 

ανζειό παναζίηςκ/ηύηηανμ έβζκε ιε αάζδ ηα απμηεθέζιαηα από ημ 

μπηζηό ιζηνμζηόπζμ, επζθέβμκηαξ κα ενβαζημύιε ιόκμ ιε ηα ιμθοζιέκα 

ηύηηανα. Οζ πενζμπέξ είκαζ ηέζζενεζξ ηαζ ακηζζημζπμύκ ζηζξ ηίηνζκδ, βηνζ, 

βαθάγζα ηαζ ιπμνκηό γώκδ από ηα παναπάκς θάζιαηα.  Ζ πνώηδ πενζμπή 

είκαζ από 1 έςξ 2 πανάζζηα/ηύηηανμ (D / LM1), δ δεύηενδ από 3-4 

πανάζζηα/ηύηηανμ (H / LM2), δ ηνίηδ 5-6 πανάζζηα/ηύηηανμ (G / LM3) 

ηαζ δ ηέηανηδ 7+ πανάζζηα/ηύηηανμ (J / LM4). Αοηή είκαζ δ πνώηδ θμνά 

πμο ακαπηύζζεηαζ ηέημζμ πνςηόημθθμ. 
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Δζηόκα 5(επάκς ανζζηενά): Μέηνδζδ ημο ανζειμύ ηςκ παναζίηςκ ιέζα ζηα ιμθοζιέκα ηύηηανα, ημο ζηεθέπμοξ 

2GD151, πςνίξ ηδ πνήζδ ζαπςκίκδξ ζε ζύβηνζζδ ιε ηα απμηεθέζιαηα από ημ μπηζηό ιζηνμζηόπζμ (πίκαηαξ ζηδκ εζηόκα 5) 

Δζηόκα 6 (επάκς δελζά):Πανααμθή ηςκ 3 επακαθήρεςκ ηδξ ιέηνδζδξ ημο ανζειμύ ηςκ παναζίηςκ ιέζα ζηα 

ιμθοζιέκα ηύηηανα, ημο ζηεθέπμοξ 2GD151, πςνίξ ηδ πνήζδ ζαπςκίκδξ. Πενζμπή από 1 έςξ 2 πανάζζηα/ηύηηανμ (LM1),  από 

3-4 πανάζζηα/ηύηηανμ (LM2), 5-6 πανάζζηα/ηύηηανμ (LM3) ηαζ 7+ πανάζζηα/ηύηηανμ (LM4). 

  

 

 

             Δζηόκα 7: Μέηνδζδ ημο 

ανζειμύ ηςκ παναζίηςκ ιέζα ζηα 

ιμθοζιέκα ηύηηανα ημο ζηεθέπμοξ 

1GD150 ιε  πνήζδ ζαπςκίκδξ ηαζ 

πςνίξ, ζε ζύβηνζζδ ιε ηα 

απμηεθέζιαηα από ημ μπηζηό 

ιζηνμζηόπζμ. Πενζμπή από 1 έςξ 2 

πανάζζηα/ηύηηανμ (LM1),  από 3-4 

πανάζζηα/ηύηηανμ (LM2), 5-6 

πανάζζηα/ηύηηανμ (LM3) ηαζ 7+ 

πανάζζηα/ηύηηανμ (LM4).  

 

 

Δζηόκα 8: Μέηνδζδ ημο ανζειμύ 

ηςκ παναζίηςκ ιέζα ζηα 

ιμθοζιέκα ηύηηανα ηςκ 

ηεζζάνςκ ιεηνήζεςκ ηςκ 

ηνζώκ ζηεθεπώκ πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ημ 

ηαεμνζζιό ηδξ ιεεόδμο,  

πςνίξ  ηδ πνήζδ 

ζαπςκίκδξ, ζε ζύβηνζζδ ιε 

ηα απμηεθέζιαηα από ημ 

μπηζηό ιζηνμζηόπζμ. 

Πενζμπή από 1 έςξ 2 

πανάζζηα/ηύηηανμ (LM1),  

από 3-4 πανάζζηα/ηύηηανμ 

(LM2), 5-6 

πανάζζηα/ηύηηανμ (LM3) 

ηαζ 7+ πανάζζηα/ηύηηανμ 

(LM4). 
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4.2.πδήηεζε 

Από ηα απμηεθέζιαηα ημο πεζνάιαημξ ζοιπεναίκμοιε ηα 

παναηάης: 

1. Όπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζηδκ εζηόκα 7, ηα δείβιαηα ηα μπμία είπακ 

επελενβαζία ιε ζαπςκίκδ ηαζ αοηά πμο δεκ είπακ, πανμοζίαγακ 

πανόιμζα εζηόκα.  

2. Πθδζζέζηενα απμηεθέζιαηα ιε αοηά ημο μπηζημύ ιζηνμζημπίμο 

δίκμοκ ηα δείβιαηα πμο δεκ είπακ οπμζηεί επελενβαζία ιε 

ζαπςκίκδ.  

3. Σα δείβιαηα πςνίξ ζαπςκίκδ πανμοζίαγακ έκα πζμ εοδζάηνζημ ηαζ 

πζμ εύημθα ακαθύζζιμ θάζια ζε ζπέζδ ιε αοηό ηςκ ηοηηάνςκ ιε 

ζαπςκίκδ.  

4. Οζ πενζμπέξ ημο θάζιαημξ, αάζδ ημο μπμίμο βίκεηαζ δ ιέηνδζδ ημο 

ανζειμύ ηςκ παναζίηςκ ιέζα ζηα ιμθοζιέκα ηύηηανα, έπμοκ έκα 

ζοκεπέξ εύνμξ, θόβμ ηδξ πενζπθμηόηδηαξ ημο θάζιαημξ. 

5. Τπάνπμοκ απμηθείζεζξ ηόζμ ζηδκ ηζιή ηδξ ιμθοζιαηζηόηδηαξ (% 

ιμθοζιέκςκ ηοηηάνςκ), όζμ ηαζ ζημκ ανζειό ηςκ ηοηηάνςκ ιε π 

ανζειό παναζίηςκ, θόβμ ηδξ δζαθμνάξ ζημκ ανζειό ηοηηάνςκ πμο 

ιεηνμύκηαζ ηαηά ηζξ δομ ιεεόδμοξ (ιέηνδζδ 5000 ηοηηάνςκ έκακηζ 

300 πμο ηαηαιεηνώκηαζ ιε ημ μπηζηό ιζηνμζηόπζμ βζα ηάεε 

δμηζιαζία). 

6. Σμ θάζια από ημ 1GD150 (ιεηά από 7 διένεξ επώαζδ) (εζηόκα 8) 

έπεζ ιεηαηζκδεεί πνμξ ηα δελζά ζε ζπέζδ ιε ημ 1GD150 ζηδ 

ιέηνδζδ ιεηά από 1 ιένα επώαζδ, θόβμ ηδξ ακάπηολδξ ημο 

παναζίημο ιέζα ζηα ηύηηανα, βεβμκόξ πμο θαίκεηαζ ηαζ ζηζξ 

εζηόκεξ 3 ηαζ 4. 

7. Με αάζδ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ιμθοζιαηζηόηδηαξ ηδξ Λεσζιάκζα 

ζηα THP-1 ηύηηανα, όπςξ αοηά ηαηαβνάθδηακ ιε ημ μπηζηό 

ιζηνμζηόπζμ, ήηακ δοκαηόκ κα μνζζεμύκ πανάεονα ζημκ 

ηοηηανμιεηνδηή νμήξ ηα μπμία ακηζζημζπμύζακ ζημκ ανζειό ηςκ 

πανάζζηςκ ακά ηύηηανμ. 

Βάζδ ηςκ παναπάκς, επζαεααζώκεηαζ δ ιδ ακάβηδ πνήζδξ 

ζαπςκίκδξ ζηα ηύηηανα βζα ηδ δμηζιαζία αοηή, ηαεώξ πνώημκ, δεκ είκαζ 

απαναίηδηδ βζα ηδ ζήιακζδ ηςκ παναζίηςκ ηαζ δεύηενμκ, δ πνήζδ ηδξ 

ιπμνεί κα ιαξ δώζεζ εζθαθιέκα απμηεθέζιαηα θόβμ ηδξ ιεβαθύηενδξ 
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ιδπακζηήξ εζζόδμο ηαζ ηαηαηνάηδζδξ ηςκ ακηζζςιάηςκ ιέζα ζηα κεηνά, 

ηνύπζα ηύηηανα. 

  Όθα ηα παναπάκς επζαεααζώκμοκ ηδ δοκαηόηδηα πνήζδξ ηδξ 

ηοηηανμιεηνίαξ νμήξ βζα ηςκ πνμζδζμνζζιό ηδξ ιμθοζιαηζηόηδηαξ, ιε 

ηδκ ιέεμδμ πμο ακαπηύπεδηε, πςνίξ ηδ πνήζδ ζαπςκίκδξ ηαζ ιε 

ηαθύηενμ δείβια ζακ ιάνηονα ιμθοζιέκα ηύηηανα ηαθθζένβεζαξ. Δίκαζ 

ιάθζζηα ιζα ιέεμδμξ αηνζαήξ, αλζόπζζηδ, ιε δοκαηόηδηα ιέηνδζδξ 

πμθθώκ δεζβιάηςκ ζε ιζηνό πνμκζηό δζάζηδια.  Ζ  ιέεμδμξ αοηή εα 

πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηςκ πεζναιάηςκ. 

 

5. ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΣΖ ΔΠΗΚΣΖΣΖ ΑΝΣΟΥΖ 

ΣΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΕΩΟΤ ΠΑΡΑΗΣΟΤ 

LEISHMANIA, ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΑΜΑ ΣΟΤ Δ 

ΑΝΘΡΩΠΗΝΑ ΚΤΣΣΑΡΑ ΣΖ ΔΗΡΑ THP-1. 

Μέπνζ ζηζβιήξ δεκ οπάνπμοκ ιεθέηεξ πάκς ζηδ ιεηααμθή πμο 

ιπμνεί κα πανμοζζάζεζ δ ζηακόηδηα ακημπήξ ημο παναζίημο ζηα 

θάνιαηα ηαηά ηδ ιεηαηνμπή ημο ζηδκ αιαζηζβςηή ιμνθή, ιεηά από 

ιόθοκζδ ιαηνμθάβςκ. Ούηε, ακ, ηαζ ηαηά πόζμ, δζαηδνείηαζ δ ακημπή 

πμο ακαπηύζζεζ ημ παναζίημ όηακ μζ αιαζηζβςηέξ ιμνθέξ ημο ιέζα ζηα 

ιμθοζιέκα ιαηνμθάβα δεπημύκ εεναπεία ιε άθαηα ημο πεκηαζεεκμύξ 

ακηζιμκίμο (Glucantime) [28] ηαζ ιεηαηναπμύκ πάθζ ζηδκ πνμιαζηζβςηή 

ιμνθή.  

Γζα ημ θόβμ αοηό, πνδζζιμπμζήεδηακ πανάζζηα ηα μπμία, αθμύ 

ιεηνήεδηε δ ακημπή ημοξ ζηα θάνιαηα (ςξ ζοκάνηδζδ ηδξ εηνμήξ 

Rhodamine 123 από ηζξ ακηθίεξ Pgp 170 [28]), πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδ 

ιόθοκζδ ηοηηάνςκ THP-1.  

Αθμύ δ ηαθθζένβεζα ιε ηα ηύηηανα επςάζηδηε ιε ηα πανάζζηα 

overnight, ιεηνήεδηε ημ πμζμζηό ηςκ ιμθοζιέκςκ ιε πανάζζηα 

ηοηηάνςκ, ιε ηδ αμήεεζα ηδξ ηοηηανμιεηνίαξ νμήξ (ηεθάθαζμ 4). ηδ 

ζοκέπεζα, από ηδκ ίδζα ηαθθζένβεζα, πνμεημζιάγμκηακ 2 κέεξ ηαθθζένβεζεξ 

(Α) ηαζ (Β), ιε ακαζύζηαζδ ηαζ πνμζανιμβή ημο πθδεοζιμύ ηςκ 

ηοηηάνςκ ζε 5x10
5
 ηύηηανα / ml ηαζ επςάζηδηακ ζημοξ 37

μ
C +/-1, 5% 

CO2, οβναζία >80%. ηδ ιία από ηζξ δομ ηαθθζένβεζεξ, (Α), έβζκε 

πνμζεήηδ 25ιl θανιάημο (100ιl Glucantime ζε 3,2ml RPMI) / ml 
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ηαθθζένβεζαξ. Δκώ ζηδ δεύηενδ (Β) δεκ έβζκε πνμζεήηδ θανιάημο 

(ιάνηοναξ).  Κάεε 2 ιένεξ, βζα ηέζζενεζξ ιένεξ, βζκόηακ αθθαβή ημο 

ηαθθζενβδηζημύ οθζημύ ηςκ δομ ηαθθζενβεζώκ ιε ίζδ πμζόηδηα ιε ηδκ 

ανπζηή, εκώ ζηδκ ηαθθζένβεζα (Α) βζκόηακ εη κέμο πνμζεήηδ 25ιl 

θανιάημο / ml ηαθθζένβεζαξ. Μεηά από ηέζζενεζξ ιένεξ ιεηνζόηακ ημ 

πμζμζηό ηςκ ιμθοζιέκςκ ιε πανάζζηα ηοηηάνςκ ζηδκ ηαθθζένβεζα (Α), 

βζα κα πνμζδζμνζζηεί δ δνάζδ ημο θανιάημο ζημκ πθδεοζιό ηςκ 

Λεσζιακζώκ ιέζα ζηα ιμθοζιέκα ιε Leishmania THP-1 ηαζ κα ζοβηνζεεί 

ιε ημκ πθδεοζιό ζηδ (Β).  

ηδ ζοκέπεζα βζκόηακ ακαζύζηαζδ, ηόζμ ηδξ ηαθθζένβεζαξ (A) όζμ 

ηαζ ηδξ (Β), ζε 2x3,5ml ηαθθζενβδηζημύ οθζημύ (RPMI ειπθμοηζζιέκμο 

ιε επζπθέμκ 20% FBS ηαζ πνμζεήηδ 3 ζηαβόκςκ θζθηνανζζιέκςκ 

μύνςκ) ηαζ ιεηαθμνά ημοξ ζε επςαζηήνα ζε εενιμηναζία 26
μ
C +/- 1, 

βζα κα βίκεζ δ ιεηαηνμπή ημο παναζίημο ζηδκ πνμιαζηζβςηή ιμνθή 

[30,33]. Μεηά ηδκ απμιόκςζδ ηςκ πνμιαζηζβςηώκ, πναβιαημπμζήεδηε 

πνμζδζμνζζιόξ ηδξ ακημπήξ ζηα θάνιαηα ηςκ πανάζζηςκ πμο πνμέηορακ 

από ηζξ ηαθθζένβεζεξ Α ηαζ Β, ςξ ζοκάνηδζδ ηδξ εηνμήξ Rhodamine 123 

ιε ηδ πνήζδ ημο ηοηηανμιεηνδηή νμήξ. 

 

5.1.Απνηειέζκαηα 

Με ηδ πνήζδ Rhodamine 123 εθέβλαιε ηδκ ζηακόηδηα ημο 

παναζίημο κα απμιαηνύκεζ από ημ εζςηενζηό ημο ζώιαηόξ ημο ηδ 

Ρμδαιίκδ ηαζ ηαη’επέηηαζδ ηα θάνιαηα. Σα παναηάης βναβήιιαηα 

ακαπανζζημύκ ημ ιέζμ όνμ ηδξ έκηαζδξ θεμνζζιμύ (ηδξ πμζόηδηαξ ηδξ 

Ρμδαιίκδξ πμο πανέιεζκε ζημ ζώια ηςκ πανάζζηςκ) βζα 3 επακαθήρεζξ 

ακά ιέηνδζδ ςξ πνμξ ημ πνόκμ (πέκηε ιεηνήζεζξ ηάεε 30min), 

Δζηόκα 9. Τπμθμβζζιόξ ηδξ 

ηθήζδξ ηδξ ηαιπίθδξ εηνμήξ 

νμδαιίκδξ βζα ημ ζηέθεπμξ 

3GD150, πνζκ ηδ ιόθοκζδ ηςκ 

ηοηηάνςκ THP-1        
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Μεηά ηδ ιόθοκζδ ηςκ ηοηηάνςκ, απμιμκώεδηακ 2 ζηεθέπδ, ηα 

3GD150N (ζημ μπμίμ δεκ είπε βίκεζ πνμζεήηδ θανιάημο) ηαζ ημ  

GD150R (ζημ μπμίμ είπε βίκεζ πνμζεήηδ θανιάημο). 

ηα μπμία ιεηνήεδηε δ ακημπή αάζδ ηδξ εηνμήξ νμδαιίκδξ  

 

Δζηόκα 10. Τπμθμβζζιόξ ηδξ ηθήζδξ ηδξ ηαιπίθδξ εηνμήξ νμδαιίκδξ βζα ημ ζηέθεπμξ 3GD150N & 3GD150R, ιεηά ηδκ 

απμιώκςζδ από  ιμθοζιέκα  ηύηηανα THP-1.Σμ ζηέθεπμξ 3GD150N απμιςκόεδηε από ιαηνμθάβα ζηα μπμία δεκ έβζκε πνήζδ 

θανιάημο, εκώ ημ 3GD150R απμιςκόεδηε από ιαηνμθάβα ζηα μπμία έβζκε πνήζδ βανιάημο. 

Δκώ βζα ιε ηδκ ίδζα δζαδζηαζία βζα ημ ζηέθεπμξ 1GD150 είπαιε ηα 

παναηάης απμηεθέζιαηα. 

 

Δζηόκα 11. Τπμθμβζζιόξ ηδξ ηθήζδξ ηδξ ηαιπίθδξ εηνμήξ νμδαιίκδξ βζα ημ ζηέθεπμξ 1GD150, πνζκ ηδ ιόθοκζδ ηςκ ηοηηάνςκ 

THP-1 

Δζηόκα 12. Τπμθμβζζιόξ ηδξ 

ηθήζδξ ηδξ ηαιπίθδξ εηνμήξ 

νμδαιίκδξ βζα ημ ζηέθεπμξ 

1GD150N, ιεηά ηδκ 

απμιώκςζδ από  ιμθοζιέκα  

ηύηηανα THP-1 Σμ ζηέθεπμξ 

1GD150N απμιςκόεδηε από 

ιαηνμθάβα ζηα μπμία δεκ έβζκε 

πνήζδ θανιάημο, εκώ ημ 

1GD150R απμιςκόεδηε από 

ιαηνμθάβα ζηα μπμία έβζκε 

πνήζδ βανιάημο. 
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5.2.πδήηεζε 

 Σα απμηεθέζιαηα από ηδκ παναπάκς δζαδζηαζία, δοζηοπώξ 

πνμένπμκηαζ ιόκμ από 2 ζηεθέπδ ηαζ δεκ είκαζ δοκαηόκ κα ηαηαθήλμοιε 

ζε αλζόπζζηα ζοιπενάζιαηα, ηαεώξ από ηα ηέζζενα ζηεθέπδ πμο εα 

πνδζζιμπμζμύκηακ ζημ παναπάκς πείναια, ιπμνέζαιε κα έπμοιε 

απμηεθέζιαηα ιόκμ από ηα  2, θόβς ηεπκζηώκ πνμαθδιάηςκ ηαζ 

πενζμνζζιέκμο πνόκμο. 

 Πανόθα αοηά δζαπζζηώκμοιε πςξ βζα ημ ζηέθεπμξ 3GD150, 

παναηδνμύιε αύλδζδ ηδξ ζηακόηδηαξ εηνμήξ ηαηά 140% ιεηά ηδκ πνήζδ 

Glucantime ζηα ιμθοζιέκα ιε πανάζζηα THP-1. Γεβμκόξ πμο 

οπμδεζηκύεζ ακάπηολδ ακημπήξ ζημ ζηέθεπμξ ιεηά ηδκ επαθή ημο ιε ημ 

θάνιαημ. Δκώ πανάθθδθα αθέπμοιε πςξ δ ακεεηηζηόηδηα δεκ 

ιεηααθήεδηε μοζζαζηζηά από ημ 3GD150 ζημ 3GD150N. Αοηό 

ζοιθςκεί ιε ηα απμηεθέζιαηα Messaritakis et al., 2011 (PLOS ONE) 

[23], όπμο θαίκεηαζ όηζ ηάεε ζηέθεπμξ έπεζ δζαθμνεηζηή ζηακόηδηα 

εκενβμπμίδζδξ ημο βμκζδίμο MDR βζα ηδκ ηςδζημπμίδζδ ηςκ ακηθζώκ 

εηνμήξ.  

 Από ηδκ άθθδ, ηα απμηεθέζιαηα βζα ημ 1GD150, μοζζαζηζηά δεκ 

δείπκμοκ ηαιία ιεηααμθή ζηδκ ακημπή ημο παναζίημο. Δπίζδξ όπςξ 

θαίκεηαζ ζημκ ζοβηεκηνςηζηό πίκαηα ζημ Πανάνηδια Β., δ πνμζεήηδ 

ημο θανιάημο δεκ είπε ηαζ ηαιία επίδναζδ ζημκ πθδεοζιό ηςκ 

ιμθοζιέκςκ ηοηηάνςκ ηα μπμία αολήεδηακ, ζε ακηίεεζδ ιε ημ 3GD150. 

Πζεακόηαηα αοηό μθείθεηαζ ζημ βεβμκόξ πςξ ημ Glucantime ημ μπμίμ 

πνδζζιμπμζήεδηε ήηακ ακμζπηό βζα ιζα εαδμιάδα ηαζ πανόηζ δζαηδνμύηακ 

ζημοξ 4
μ
 C, θαίκεηαζ κα έπεζ πάζεζ ηδ δναζηζηόηδηά ημο. 

Σα δομ ζηεθέπδ πμο ιεθεηήεδηακ, ζύιθςκα ιε πνμδβμύιεκεξ 

ιεθέηεξ πανμοζίαγακ ίδζα ακημπή ζηα θάνιαηα ιε αοηή πμο ιεηνήεδηε 

πνζκ ηδ ιόθοκζδ ηςκ THP-1. 

 

 

 

 



~ 20 ~ 
 

6.Αλάπηπμε αληνρήο ζηα θάξκαθα ζε πξνκαζηηγωηέο κνξθέο 

Leishmania 

ηα πθαίζζα ηδξ ιεθέηδξ ηδξ ιεηααμθήξ ηδξ ακημπήξ ζηα θάνιαηα, 

ημο παναζίημο Leishmania, έβζκακ πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ ακάπηολδ 

ακεεηηζηώκ πνμιαζηζβςηώκ ιμνθώκ (ελςηοηηάνζεξ ιμνθέξ) ημο 

παναζίημο.  

 Γζα ημ ζημπό αοηό, ζε ηαθθζένβεζεξ από ηα ζηεθέπδ 3GD150, 

1GD149 ηαζ 1GD155,  ζηδκ εηεεηζηή ημοξ θάζδ, πμνδβήεδηε πμζόηδηα 

Glucantime. Πνμεημζιάζηδηακ 2 ηαθθζένβεζεξ ηςκ 5ml ιε ζοβηέκηνςζδ 

παναζίηςκ 1x10
6
 πανάζζηα/ml. Ζ ιζα ηαθθζένβεζα πνδζζιμπμζήεδηε ςξ 

control εκώ ζηδ δεύηενδ έβζκε πνήζδ ημο θανιάημο. Ζ ανπζηή 

ζοβηέκηνςζδ ημο θανιάημο ήηακ 2,4ιl / ml ηαθθζένβεζαξ ηαζ ζηόπμξ 

ήηακ κα αολάκεηαζ δ ζοβηέκηνςζδ ιέπνζ κα ιεζςεεί μ πθδεοζιόξ ηαηά 

50% ζε ζπέζδ ιε αοηόκ ημο control. 

 Γζα κα εθέβλμοιε πμζμ είκαζ ημ αέθηζζημ δζάζηδια βζα ημκ έθεβπμ 

ηςκ ηαθθζενβεζώκ, ώζηε κα παναηδνείηαζ δ ιεηααμθή ημο πθδεοζιμύ ημο 

παναζίημο, πνμεημζιάζηδηακ 2 γεύβδ ηαθθζενβεζώκ. ημ πνώημ γεύβμξ μ 

πθδεοζιόξ ηςκ παναζίηςκ εθεβπόηακ ηάεε ιένα ηαζ βζκόηακ ακακέςζδ 

ημο ηαθθζενβδηζημύ οθζημύ ηαζ ημο θανιάημο. Δκώ, ζημ δεύηενμ γεύβμξ 

βίκμκηακ μζ ίδζμζ πεζνζζιμί ηάεε 48 ώνεξ. 

 Ζ δζαδζηαζία πμο αημθμοεήεδηε ήηακ δ ελήξ: 

Ανπζηά βζκόηακ θήρδ ιένμοξ ηαθθζένβεζαξ ηςκ παναζίηςκ, ζηδκ 

εηεεηζηή θάζδ, ηαζ πνμζδζμνζζιόξ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημοξ ιε ηδ πνήζδ 

μπηζημύ ιζηνμζημπίμο (Πανάνηδια A, XII). ηδ ζοκέπεζα, βζκόηακ 

ακαζύζηαζδ ημο απαζημύιεκμο όβημο ηδξ ηαθθζένβεζαξ βζα ηδκ 

πνμεημζιαζία 10ml ηαθθζένβεζαξ, ζε RPMI, ιε ζοβηέκηνςζδ παναζίηςκ 

1x10
6
 πανάζζηα/ml. ηδ ζοκέπεζα δ ηαθθζένβεζα πςνζγόηακ ζε 2 ίζα 

ιένδ, (Α)&(Β). ηδκ (Α) βζκόηακ πνμζεήηδ Glucantime, ιε πνώηδ 

ζοβηέκηνςζδ 2,4ιl/ml, εκώ δ (Β) είπε ημ νόθμ ηαθθζένβεζαξ ακαθμνάξ 

(control). Μεηά από 1 ιένα ηαηαιεηνμύκηακ μζ πθδεοζιμί ηςκ 

ηαθθζενβεζώκ (Α)&(Β). Ακ δ ηαθθζένβεζα (Α) είπε (i) ίδζμ πθδεοζιό ιε 

ημ control ηόηε βζκόηακ ακαζύζηαζδ ηςκ ηαθθζενβεζώκ ιε ηεθζηή 

ζοβηέκηνςζδ 1x10
6
 πανάζζηα/ml, αθθά δ ηαθθζένβεζα ζηδκ μπμία είπε 

βίκεζ πνήζδ θανιάημο, θάιαακε αοηή ηδ θμνά δζπθάζζα πμζόηδηα 

θανιάημο, (ii) ημ ιζζό πθδεοζιό από ημ control, (Β), ηόηε βζκόηακ 
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ακαζύζηαζδ ηςκ ηαθθζενβεζώκ ιε ηεθζηή ζοβηέκηνςζδ 1x10
6
 

πανάζζηα/ml, ηαζ δ (Α) θάιαακε ίδζα πμζόηδηα Glucantime. 

 

Δζηόκα 13 :πδιαηζηή ακαπανάζηαζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ πμο αημθμοεήεδηε. 

 

6.1.Απνηειέζκαηα 

ηδκ πνώηδ δμηζιή πμο έβζκε, πνδζζιμπμζήεδηακ 3 ζηεθέπδ, ηα 

1GD149, 1GD155 ηαζ 3GD150. 

 Σα απμηεθέζιαηα από ηζξ ιεηνήζεζξ, θηάκμοκ ημ πμθύ ιέπνζ ηδκ 4
δ
 

αναίςζδ ημο Glucantime . 
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1GD149 μέρα 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

πληθυσμ
οί 

εκατ/ml 

contr
ol 

5 12               

1η 
αραιωση 

2,4μ
L/ml 

5 10,5 
Ανασ
ύστα
ση  

            

    
contr

ol 
5 16 10 8         

  
2η 

αραί
ωση 

4,8μL
/ml 

5 8 6,5 7,5 
Ανασ
ύστα
ση  

      

          
contr

ol 
5 7,5 3,7     

        
3η 

αρίω
ση 

9,6μL
/ml 

5 5 3,6 
 Ανσ
ύστα
ση 

  

              
contr

ol 
3,5 3,5 0,7 

            
4η 

αραί
ωση 

18,2μ
L/ml 

3,5 2,1 0,6 

 

1GD149 μέρα 0 2 4 6 8 

πληθυσμοί 
εκατ/ml 

control 5 28       

              

1η αραιωση 2,4μL/ml 5 23,5       

    control 5 12     

  
2η 

αραίωση 
4,8μL/ml 5 10     

      control 5 4,1   

    
3η 

αρίωση 
9,6μL/ml 5 3,9   

        control 3,5 0,8 

      
4η 

αραίωση 
18,2μL/m

l 
3,5 0,9 

 

Δζηόκα 14 :  Μέηνδζδ  ζοκμθζηώκ πθδεοζιώκ βζα ημ control ηαζ βζα ηδκ ηαθθζένβεζα (Α) βζα δζάθμνεξ ζοβηεκηνώζεζξ 

Glucantime . Δπάκς είκαζ μζ ιεηνήζεζξ βζα ημ γεύβμξ ηαθθζενβεζώκ πμο ιεηνζμύκηακ ιεηά από επώαζδ βζα  24h. Κάης είκαζ μζ 

ιεηνήζεζξ βζα ημ γεύβμξ ηαθθζενβεζώκ πμο ιεηνζμύκηακ ιεηά από επώαζδ βζα  48h. Με ηόηηζκμ είκαζ μζ ηζιέξ όπμο 

παναηδνήεδηε όηζ μ πθδεοζιόξ ηδξ (Α) ήηακ πενίπμο ημ 50% ημο πθδεοζιμύ ημο Control. 

Σα ακαθοηζηά απμηεθέζιαηα ηςκ πεζναιάηςκ θαίκμκηαζ ζημ 

Πανάνηδια Β 
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6.2.πδήηεζε 

Από ηα απμηεθέζιαηα δζαπζζηώκμοιε ηα ελήξ: 

Ζ ίδζα ζοβηέκηνςζδ θανιάημο πμο ιείςκε ζημ 50% ημκ πθδεοζιό 

όηακ μζ ιεηνήζεζξ πναβιαημπμζμύκηακ ηάεε ιένα, δεκ έδεζπκε κα έπεζ 

ηακέκα απμηέθεζια ζημκ πθδεοζιό ηςκ παναζίηςκ όηακ ιεηνζόηακ μ 

πθδεοζιόξ ηςκ ηοηηάνςκ ηάεε 2
δ
 ιένα (ημ ηαθθζενβδηζηό οθζηό ηαζ ημ 

θάνιαημ ακακεώκμκηακ ηάεε θμνά ιαγί ιε ηζξ ιεηνήζεζξ). Γεβμκόξ ημ 

μπμίμ μδδβεί ζημ ζοιπέναζια πςξ βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ δζαδζηαζία είκαζ 

πνμηζιόηενμ μ πθδεοζιόξ ηςκ παναζίηςκ κα εθέβπεηαζ ηάεε 24 ώνεξ. 

Οζ πθδεοζιμί ηςκ παναζίηςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζνάιαημξ, 

ηόζμ ζηζξ ηαθθζένβεζεξ πμο ιεηνμύκηακ ιεηά από επώαζδ 24 ςνώκ όζμ 

ηαζ ζε αοηέξ πμο ηαηαιεηνμύκηακ ιεηά από 48 ώνεξ επώαζδ, 

πανμοζζάγμοκ πηςηζηή ηάζδ ιε απμηέθεζια ιεηά από ηάπμζμ ανζειό 

ακαζοζηάζεςκ ηςκ ηαθθζενβεζώκ κα έπμοιε πθδεοζιό ιζηνόηενμ από 

ημκ πνμδβμύιεκμ ηαηαιεηνδιέκμ, ηόζμ βζα ημ Control όζμ ηαζ βζα ηδκ 

ηαθθζένβεζα ζηδκ μπμία βζκόηακ δ πνμζεήηδ ημο Glucantime. 

 Σα μπμία ιαξ μδδβμύκ ζημ ζοιπενάζιαηα πςξ μζ ζοκεπόιεκεξ 

θοβμηεκηνήζεζξ, ιε ηδκ αθθαβή ηαθθζενβδηζημύ οθζημύ ζηνεζάνμοκ ηα 

πανάζζηα ιε απμηέθεζια ηδ ιείςζδ ηδξ ζηακόηδηάξ ημοξ κα 

πμθθαπθαζζάγμκηαζ. 

 Όθα ηα παναπάκς, ηαεώξ ηαζ δ δζαδζηαζία αοηή ηαεεαοηή,  

πνήγμοκ πενζζζόηενδξ ιεθέηδξ.  
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7.πδήηεζε-πκπεξάζκαηα 

Βάζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ από όθδ ηδκ πανμύζα ιεθέηδ, 

ιπμνμύιε κα πμύιε όηζ: 

1. Καηαθέναιε κα ακαπηύλμοιε ιε επζηοπία ιζα κέα ιέεμδμ,  βζα 

ημκ πνμζδζμνζζιό ηδξ ιμθοζιαηζηόηδηαξ ηδξ Λεσζιάκζα ζε 

ιαηνμθάβα. Με αοηή ηδ ιέεμδμ είκαζ δοκαηόκ κα 

πνμζδζμνζζηεί ημ πμζμζηό ηςκ ιμθοζιέκςκ από ημ πανάζζημ 

ηοηηάνςκ, αθθά ηαζ μ ανζειόξ ηςκ πανάζζηςκ πμο ηαηαθένκεζ 

κα ακαπηοπεεί ιέζα ζηα ιαηνμθάβα. Γεβμκόξ ζδζαίηενα 

ζδιακηζηό ηαεώξ δ ιμθοζιαηζηόηδηα είκαζ έκαξ πανάβμκηαξ μ 

μπμίμξ επδνεάγεζ ηδκ ζηακόηδηα επζαίςζδξ ηαζ δζάδμζδξ ημο 

παναζίημο ζε έκακ λεκζζηή, ηαζ ηδκ πζεακόηδηα ακαγςπύνςζδξ 

ηδξ κόζμο. Αοηή δ ιέεμδμξ είκαζ αηνζαήξ, βνήβμνδ ηαζ 

μζημκμιζηή. 

2. Γζα κα ηαηαθήλμοιε ιε  ζζβμονζά ζε απμηεθέζιαηα βζα ηδ 

ιεηααμθή ηδξ ακεεηηζηόηδηαξ ιεηά από ηδ ιόθοκζδ 

ιαηνμθάβςκ ιε ημ πανάζζημ Leishmania απαζηείηαζ 

ιεβαθύηενμξ όβημξ δεδμιέκςκ, ημκ μπμίμ όιςξ θόβμ δζαθόνςκ 

ιδ ακαιεκόιεκςκ παναβόκηςκ (επζιμθύκζεςκ, ιδ 

ζηακμπμζδηζηή ακάπηολδ ηςκ παναζίηςκ, έθθεζρδ πνόκμο) δεκ 

ιπμνέζαιε κα πεηύπμοιε ζηδκ πανμύζα ενβαζία. 

3. Ζ δζαδζηαζία βζα ηδκ ακάπηολδ ακημπήξ ζηα θάνιαηα ζηδκ 

πνμιαζηζβςηή ιμνθή ημο παναζίημο πνεζάγεηαζ αεθηίςζδ ηαζ 

πενζζζόηενδ ιεθέηδ. 

 

ημ ζδιείμ αοηό αλίγεζ κα παναεέζς ηαζ έκακ πνμαθδιαηζζιό. 

Γζα ηδκ ιεθέηδ ακάπηολδξ ηδξ ακημπήξ ζηα πνμιαζηζβςηά, αθθά 

ηαζ βεκζηόηενμ ζημ πανάζζημ, ιπαίκμοιε ζε έκα ηύηθμ 

ζοκεπόιεκδξ αύλδζδξ ηςκ ζοβηεκηνώζεςκ ηςκ θανιάηςκ, βζα κα 

δμύιε ημ όνζμ ακάπηολδξ ηδξ ακημπήξ ημο παναζίημο ζηα 

θάνιαηα, αθθά λεπκάιε ημ βεβμκόξ πςξ ακαθενόιαζηε ζε 

αζεεκείξ, Από έκα ζδιείμ ηαζ ιεηά μζ ζοβηεκηνώζεζξ πμο 

πνδζζιμπμζμύιε είκαζ πμθθαπθάζζεξ ηδξ εκδεδεζβιέκδξ ηαζ 

ιεβαθύηενεξ ηδξ ιέβζζηδξ, επίπεδα ημλζηά βζα έκακ άκενςπμ ή 

ζηύθμ. Πζεακώξ όηακ θηάκμοιε ζηα όνζα ηζξ δμζμθμβίαξ βζα κα 

δμύιε απμηεθέζιαηα, ηαθό εα ήηακ κα δμηζιάγμοιε ηάπμζα άθθδ 

ιέεμδμ ή θάνιαημ. 
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Κθείκμκηαξ, αάζδ ηδξ ειπεζνίαξ ιμο από όθδ αοηή ηδ δζαδζηαζία 

ιπμνώ κα πς ιε αεααζόηδηα όηζ δ πνήζδ γςκηακώκ μνβακζζιώκ βζα ηδκ 

πναβιαημπμίδζδ μπμζαζδήπμηε ενβαζίαξ δεκ ιπμνεί κα ηθεζζηεί ζε 

ζηεκά πνμκζηά όνζα. Οζ γςκηακμί μνβακζζιμί θεζημονβμύκ ηεθείςξ έλς 

από ημ δζηό ιαξ μνβακόβναιια. Πόζμ ιάθθμκ όηακ έπεζξ κα ηάκεζξ ιε 

ηαθθζένβεζεξ, ζηζξ μπμίεξ οπεζζένπεηαζ έκαξ πανάβμκηαξ αηόια πμο 

δοζπεναίκεζ ηδκ ηαηάζηαζδ, βζα πανάδεζβια δ πζεακόηδηα επζιμθύκζεςκ 

ηςκ ηαθθζενβεζώκ. Γέζιζμξ ηςκ παναπάκς οπήνλα  ηαζ θόβς ηςκ ζηεκώκ 

πθαζζίςκ ημο πνμκζημύ δζαζηήιαημξ πμο δζέεεηα κα πναβιαημπμζήζς ηδκ 

πανμύζα ενβαζία. 

 Πνμζςπζηά, όθμ αοηό ημ δζάζηδια πμο ενβάζηδηα πάκς ζε αοηή 

ηδκ ενβαζία, πένα από πνμαθδιαηζζιμύξ ηαζ ζηέρεζξ, ιπμνώ κα πς πςξ 

εηπαζδεύηδηα ιε επζηοπία ηαζ ιπμνώ, πθέμκ κα πνδζζιμπμζήζς, ιε 

ζπεηζηή εοημθία, όθεξ ηζξ ηεπκζηέξ ηαζ ηα όνβακα πμο πνδζζιμπμίδζα, 

όπςξ: 

1. Καθθζένβεζα ηεθεπώκ ημο πνςηόγςμο πανάζζημο, Leishmania 

2. Κοηηανμηαθθζένβεζεξ 

3. Παναζηεοή ηαζ πνώζδ πθαηζδίςκ 

4. Σμ μπηζηό ιζηνμζηόπζμ 

5. Σμκ ηοηηανμιεηνζηή νμήξ 

Σεπκζηέξ ηαζ όνβακα ιε ηα μπμία δεκ είπα ηαιία πνμδβμύιεκδ ηνζαή, 

μζ μπμίεξ όιςξ ήηακ απμθύηςξ απαναίηδηεξ βζα ηδ δζελαβςβήξ ημο 

ζοκόθμο ηςκ πεζναιάηςκ. 
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I.RPMI 1640 θαιιηεξγεηηθό πιηθό  

1. 55,5ml FBS (απμζοιπθδνςιέκμ βζα 30min ζημοξ 56
μ
C) 

2. 10ml Penicilin 5000units – Streptomycin 5000units 

3. 500ml RPMI 1640 (πενζέπεζ 2mM Glutamine) 

4. 14,1ml Hepes buffer 1M 

II.Ξεπάγωκα Παξαζίηωλ από ηνπο -80
ν
C 

1. Σμ cryotube ιε ηα παβςιέκα πανάζζηα λεπαβώκεηε ζε 

οδαηόθμοηνμ ζημοξ 37
μ
C βζα 2min 

2. Σα πανάζζηα θοβμηεκηνμύκηαζ ζηζξ 2000rpm βζα 10min, ζε 

εενιμηναζία δςιαηίμο, ιε θνέκμ 

3. Απόννζρδ ημο οπενηεζιέκμο ηαζ ακαζύζηαζδ ημο ζγήιαημξ ζε 

3,5ml RPMI+20%FBS επζπθέμκ, ιε πνμζεήηδ 3 ζηαβόκςκ 

θζθηνανζζιέκα μύνα 

4. Δπώαζδ ζημοξ 26
μ
C 

III.Πάγωκα παξαζίηωλ ζηνπο -80
ν
C 

1. Φοβμηέκηνδζδ ηδξ ηαθθζένβεζαξ ζηζξ 2000rpm βζα 10min,ζε 

εενιμηναζία δςιαηίμο, ιε θνέκμ 

2. Απόννζρδ ημο οπενηεζιέκμο ηαζ ακαζύζηαζδ ημο ζγήιαημξ ζε 

οθζηό παβώιαημξ (80% RPMI + 20% βθοηενόθδ) 

3. Σμπμεέηδζδ ζε εζδζηό ημοηί ζηαδζαηήξ ιείςζδξ ηδξ εενιμηναζίαξ 

(Cryobox) ηαζ θύθαλδ ζημοξ -80
μ
C 

 

IV.Ξεπάγωκα THP-1 από ηνπο -80
ν
C 

1. Σμ cryotube ιε ηα παβςιέκα ηύηηανα λεπαβώκεηαζ ζε 

οδαηόθμοηνμ ζημοξ 37
μ
C βζα 2min 

2. Σα ηύηηανα θοβμηεκηνμύκηαζ ζηζξ 1200rpm βζα 5min, ζε 

εενιμηναζία δςιαηίμο, ιε θνέκμ 

3. Απόννζρδ ημο οπενηεζιέκμο ηαζ ακαζύζηαζδ ημο ζγήιαημξ ζε 5ml 

RPMI  

Δπώαζδ ζημοξ 37
μ
C, 5% CO2, >80% οβναζία 
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V.Πάγωκα θπηηάξωλ THP-1 

1. Φοβμηέκηνδζδ ηδξ ηαθθζένβεζαξ ζηζξ 1200rpm βζα 5min,ζε 

εενιμηναζία δςιαηίμο, ιε θνέκμ 

2. Απόννζρδ ημο οπενηεζιέκμο ηαζ ακαζύζηαζδ ημο ζγήιαημξ ζε 

οθζηό παβώιαημξ (80% RPMI + 20% βθοηενόθδ) 

3. Σμπμεέηδζδ ζε εζδζηό ημοηί ζηαδζαηήξ ιείςζδξ ηδξ εενιμηναζίαξ 

(Cryobox) ηαζ θύθαλδ ζημοξ -80
μ
C 

 

VI.Υξώζε Μνιπζκέλωλ θπηηάξωλ THP-1 κε Diff Quick  

1. Ακάδεοζδ ηδξ ηαθθζένβεζαξ ηςκ ιμθοζιέκςκ ιε leishmania 

ηοηηάνςκ ηαζ παναθααή 100ιl ηαθθζένβεζαξ. 

2. Πμημεέηδζδ ηςκ 100ιl ζημοξ εζδζημύξ οπμδμπείξ ηδξ 

ηοηηανμθοβμηέκηνμο ηαζ θοβμηέκηνδζδ ζηζξ 900rpm βζα 1min 

3. ηέβκςια ηςκ επζπνζζιάηςκ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο 

4. Βύεζζδ ηςκ πθαηώκ ζημ δζάθοια 1 βζα 2 δεοηενόθεπηα. 

5. Βύεζζδ ηςκ πθαηώκ ζημ δζάθοια 2 βζα 2 δεοηενόθεπηα. 

6. Βύεζζδ ηςκ πθαηώκ ζημ δζάθοια 3 βζα 2 δεοηενόθεπηα. 

7. Πθύζδ ιε d.H2O, ώζηε κα απμιαηνοκεεί δ πενίζζεζα πνςζηζηήξ. 

8. ηέβκςια ηςκ πθαηώκ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο 

9. Πνμζδζμνζζιόξ ηδξ ιμθοζιαηζηόηδηαξ ζε μπηζηό ιζηνμζηόπζμ ιε 

x100 ηαηαδοηζηό θαημύ εθαίμο. 

Υνώζεζξ: 

πονήκα ηοηηάνςκ                                                Μπθε – ιςα  

Κοηηανόπθαζια                                                   Ρμγ – Πμνημηαθί  

Πονήκαξ παναζζηζηώκ πνςημγώςκ               Κόηηζκμ –Ακμζπηό νμγ 

Δνοενά αζιμζθαίνζα                                             Γηνζ 

Οοδεηενμθζθζηά ημηηία                                        Μςα 

Ζςζζκμθζθζηά ημηηία                                           Ακμζπηό νμγ 

Υνςιαηίκδ ηςκ θεοηώκ αζιμζθαζνίςκ                Μςα- Μπθε 
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VII.Μόιπλζε θπηηαξηθήο ζεηξάο THP-1 κε ην παξάζηην Leishmania 

1. Λήρδ 5ml ηαθθζένβεζαξ παναζίηςκ ζηζξ 2000rpm βζα 10min, 

θοβμηέκηνδζδ ηαζ ακαζύζηαζδ ημο ζγήιαημξ ζε 1ml RPMI. 

2. Λήρδ 10ιl παναζίηςκ, πνμζεήηδ 90ιl θμνιαθδεΰδδ ηαζ 100ιl 

Trypan blue 

3. Μέηνδζδ ηςκ παναζίηςκ ιε ηδ πνήζδ Thomas slide ιε ηδ αμήεεζα 

μπηζημύ ιζηνμζημπίμο. 

4. Τπμθμβζζιόξ απαζημύιεκμο όβημο βζα θήρδ 50x10
6
 παναζίηςκ 

5. Λήρδ 10ml ηαθθζένβεζαξ THP-1, θοβμηέκηνδζδ ζηζξ 1200rpm βζα 

5min ηαζ ακαζύζηαζδ ημο ζγήιαημξ ζε 1ml RPMI. 

6. Λήρδ 20ιl ηοηηάνςκ, πνμζεήηδ 20ιl Trypan blue 

7. Μέηνδζδ ηςκ γςκηακώκ ηοηηάνςκ ηαζ οπμθμβζζιόξ ημο πμζμζημύ 

ηςκ κεηνώκ (πνέπεζ κα είκαζ <8%) ιε ηδ πνήζδ Thomas slide ιε ηδ 

αμήεεζα μπηζημύ ιζηνμζημπίμο. 

8. Τπμθμβζζιόξ απαζημύιεκμο όβημο βζα θήρδ 10x10
6
 ηοηηάνςκ 

9. Ακαζύζηαζδ ηςκ παναζίηςκ ηαζ ηςκ ηοηηάνςκ ζε RPMI ιε ηεθζηό 

όβημ 10ml. 

10. Δπώαζδ ζημοξ 37
μ
C ιε πανμπή 5%CO2 ηαζ οβναζία >80%, over 

night. 

11. (a) δδιζμονβία επζπνζζιάηςκ ιε ηδ πνήζδ ηοηηανμθοβμηέκηνμο 

(b) θήρδ 5ml ηαθθζένβεζαξ βζα ιέηνδζδ ηδξ ιμθοζιαηζηόηδηαξ ιε 

ηδ πνήζδ ηδξ ηοηηανμιεηνίαξ νμήξ 

 

IIX.Μέηξεζε ηεο κνιπζκαηηθόηεηαο ηνπ παξαζίηνπ Leishmania, ζε 

θύηηαξα THP-1, κε ηε ρξήζε ηεο θπηηαξνκεηξίαο ξνήο. 

1. Λήρδ 4ml ηαθθζένβεζαξ ιμθοζιέκςκ THP-1 ζε ορδθή 

ζοβηέκηνςζδ (10x10
5 
ηύηηανα/ml) ηαζ ηα θοβμηέκηνδζδ ζηζξ 

1200rpm βζα 5min. 

2. Απόννζρδ ημο οπενηεζιέκμο ηαζ ακαζύζηαζδ ημοξ ζγήιαημξ ζε 

1ml Acetone βζα 10 θεπηά. 

3. Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 1200rpm βζα 5min, απόννζρδ οπενηεζιέκμο 

ηαζ πθύζδ ιε 1ml PBS 7,2pH  

4. Φοβμηέκηνδζδ ηαζ ακαζύζηαζδ ημο ζγήιαημξ ζε 1ml Saponine 

0,01% ζε PBS 7,2pH βζα 10min 

5. Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 1200rpm βζα 5min, απόννζρδ οπενηεζιέκμο 

ηαζ πθύζδ ιε 1ml PBS 7,2pH  
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6. Ακαζύζηαζδ ημο ζγήιαημξ ζε 1ml PBS 7,2pH, πνμζεήηδ 20ιl 

+ve serum ηαζ επώαζδ ζημοξ 37
μ
 C βζα 30min 

7. Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 1200rpm βζα 5min, απόννζρδ οπενηεζιέκμο 

ηαζ πθύζδ ιε 1ml PBS 7,2pH  

8. Ακαζύζηαζδ ημο ζγήιαημξ ζε 1ml PBS 7,2pH, πνμζεήηδ 10ιl 

anti- human/dog antibody IgG, 50ιl Blue Evans ηαζ επώαζδ 

ζημοξ 37
μ
 C βζα 30min 

9. Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 1200rpm βζα 5min, απόννζρδ οπενηεζιέκμο 

ηαζ πθύζδ ιε 1ml PBS 7,2pH  

10.  Ακαζύζηαζδ ημο ζγήιαημξ ζε 400ιl  

11. Μέηνδζδ ζημκ ηοηηανμιεηνδηή νμήξ. 

 

IX.ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΜΜΔΟΤ ΑΝΟΟΦΘΟΡΗΜΟΤ (IFAT) 

Γζαδζηαζία εηηέθεζδξ δμηζιήξ. Πνμεημζιαζία 5 αναζώζεςκ βζα ηάεε 

δείβια (1/80, 1/160, 1/640, 1/1280) 

1. ημ πνώημ ria βίκεηαζ πνμζεήηδ 800ιl PBS 7,2pH, εκώ ζηα 

οπόθμζπα 4 από 200ιl PBS 7,2pH 

2. ημ πνώημ ria πνμζεέημκηαζ 10ιl ημο οπό ελέηαζδ μνμύ 

3. Μεηαθμνά 200ιl από ηδκ 1
δ
 ζηδ 2

δ
 αναίςζδ 

4. Μεηαθμνά 200ιl από ηδκ 2
δ
 ζηδ 3

δ
 αναίςζδ 

5. Μεηαθμνά 200ιl από ηδκ 3
δ
 ζηδ 4

δ
 αναίςζδ 

6. Μεηαθμνά 200ιl από ηδκ 4
δ
 ζηδ 5

δ
 αναίςζδ 

7. Μεηαθμνά ζε ηάεε ιζα ηορεθίδα ηδξ πθάηαξ  ακμζμθεμνζζιμύ 

25ιl από ηάεε ιζα από ηδξ αναζώζεζξ ημο δείβιαημξ 

8. Δπώαζδ ζημοξ 37
μ
C βζα 30min 

9. Ξέπθοια ιε PBS 7,2pH ηαζ ημπμεέηδζδ ζε θμοηνό ιε PBS 7,2pH 

βζα 10min 

10.  ημύπζζια ηδξ πθάηαξ βύνς από ηζξ ηορεθίδεξ ηαζ πνμζεήηδ 

25ιl θεμνίγμοζαξ (1ml PBS 7,2pH , 50ιl Blue Evans, 10ιl Anti-

dog IgG) 

11. Δπώαζδ ζημοξ 37
μ
C βζα 30min 

12. Ξέπθοια ιε PBS 7,2pH ηαζ ημπμεέηδζδ ζε θμοηνό ιε PBS 7,2pH 

βζα 10min 

13. Έθεβπμξ εεηζηόηδηαξ ημο δείβιαημξ ιε ηδ πνήζδ ιζηνμζημπίμο  

ακμζμθεμνζζιμύ 
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X. ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ LEISHMANIA 
MΔ RH123  
1. Φοβμηέκηνδζδ 5 ml ηαθθζένβεζαξ Leishmania ζηζξ 2000rpm βζα  

10min.  

2. Ακαζύζηαζδ ζγήµαημξ ζε 1ml PBS ηαζ ιεηαθμνά ημο ζε θζαθίδζα 

ηύπμο eppendorf.  

3. Πθύζδ (x3) µε PBS ζηζξ 2000rpm βζα 5min.  

4. Ακαζύζηαζδ ζγήµαημξ ζε 1 ml PBS.  

5. Μέηνδζδ πανάζζηςκ Leishmania µε δζάθοµα Formaldehyde 10%  

ιε ηδ πνήζδ  Thomas Slide.  

6. Τπμθμβζζιόξ απαζημύιεκμο όβημο βζα θήρδ 2π10
6
 πανάζζηα 

7. Παναζηεοή δζαθύµαημξ ΡΗ:  

8. (α) Γζάθοζδ 1mg ΡΗ ζε 1ml WFI (α) Αναίςζδ 3 µΗ ΡΗ ζε 100 µΗ 

PBS.  

9. Παναζηεοή δζαθύµαημξ Rh123:  

10. (α) Γζάθοζδ 2,5 mg Rh123 ζε 100 µΗ Ethanol 100% (α) Αναίςζδ 

1µl Rh123 ζε 1600µl PBS.   

11. Πνμεημζιαζία 8 θζαθζδίςκ ηύπμο eppendorf πμο πενζέπμοκ 1ml 

ζοκμθζηό όβημ:  

i. Πανάζζηα & δζάθοµα PBS 7,2pH  (x2) (control ηαζ 

control+PI) 

ii. Πανάζζηα & δζάθοµα PBS 7,2pH,  10 µΗ δζαθύµαημξ Rh123 

(x6) (3x)Rh123 ηαζ (3x)Rh123+Verapamil 

12. Δπώαζδ θζαθζδίςκ βζα 45 θεmά ζημοξ 26°C ζημ ζημηάδζ  

13. Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 2000rpm βζα 5min..  

Ακαζύζηαζδ ζε 1ml PBS 7,2pH   εενµμηναζίαξ 4°C.   

14. Πθύζδ (x2) µε PBS 7,2pH   (4°C) ζηζξ 2000rpm βζα 5min.  

15. Ακαζύζηαζδ ζε ηεθζηό 1ml PBS 7,2pH ηαζ πνμζεήηδ 9,5ιl 

Verapamil ζηα  (3x)Rh123+Verapamil 

16. Μεηαθμνά 200ιl από ηάεε eppendorf ζε ακηίζημζπμ ria 

17. Πνμζεήηδ 194ιl PBS 7,2pH ηαζ 6ιl PI ζε όθα ηα ria εηηόξ από ημ 

control ζημ μπμίμ πνμζεέημκηαζ ιόκμ 200ιl PBS 7,2pH 

18. Μέηνδζδ ζημκ ηοηηανμιεηνδηή βζα πνόημ t0 

19. Πναβιαημπμζμύκηαζ ζοκμθζηά 5 ιεηνήζεζξ ηάεε 30min (t0, t30, 

t60, t90, t120), ιε επώαζδ ηςκ eppendorf ζε όθδ ηδ δζάνηεζα ηςκ 

ιεηνήζεςκ ζημοξ  26°C ζημ ζημηάδζ. 
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XI.ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΩΝ 

ΑΜΑΣΗΓΩΣΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΖ Leishmania Δ ΜΟΛΤΜΔΝΑ 

ΚΤΣΣΑΡΑ  THP-1 

1. Μόθοκζδ ηοηηάνςκ ΣΖΡ-1 µε πανάζζηα Leishmanja.  

2. Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 1200rpm βζα 5min.  

3. Ακαζύζηαζδ ημο ζγήιαημξ ζε 1 mI RPMI.  

4. Πνμζανιμβή ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ζε 5x10
5
 ηύηηανα / ml 

ηαθθζένβεζαξ ζε  

10 ml ηαθθζενβδηζημύ οθζημύ RPMI1640 

5. Γζάθοζδ 100µl Meglumine antimoniate ζε 3,2 ml  

RPMI 

6. Πνμζεήηδ 800 µg θανµάημο / mI ηαθθζένβεζαξ    

 (25µl θανµάημο / ml ηαθθζένβεζαξ).  

7. Δπώαζδ ζε ηθίαακμ µε πανμπή CO2 ζημοξ 37°C βζα 48 ώνεξ (α' 

θάζδ).  

Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 1200rpm βζα 5min.  

8. Αθθαβή ηαθθζενβδηζημύ οθζημύ ηαζ θανµάημο µε ίζδ πμζόηδηα 

πμο είπακ πνμδβμοιέκςξ.  

9. Δπώαζδ ζε ηθίαακμ µε πανμπή CO2 ζημοξ 37°C βζα 48 ώνεξ (α' 

θάζδ).  

10. (I)Μέηνδζδ ηδξ ιμθοζιαηζηόηδηαξ ημο παναζίημο ιε ηδ αμήεεζα 

ημο  ηοηηανμιεηνδηή νμήξ 

(II)Φοβμηέκηνδζδ ζηζξ 1200rpm βζα 5min.Ακαζύζηαζδ ημο 

ζγήιαημξ ζε 2x3,5ml ηαθθζενβδηζηό οθζηό (RPMI + 20%FBS 

επζπθέμκ + 3 ζηαβόκεξ θζθηνανζζιέκα μύνα) 
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XII.ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΠΡΟΜΑΣΗΓΩΣΖ 

ΜΟΡΦΖ ΣΖ LEISHMANIA ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΑΛΑΣΩΝ ΣΟΤ 

ΑΝΣΗΜΟΝΗΟΤ (GLUCANTIME) 

1. Πνμεημζιαζία ηαθθζένβεζαξ Leishmania 3 διένεξ πνζκ από ημ 

πείναια  πςνίξ ηδκ πνμζεήηδ μονίαξ. Πνέπεζ ηα πανάζζηα κα 

ανίζημκηαζ ζε πμθύ ηαθή ηαηάζηαζδ ζηδκ εηεεηζηή ημοξ θάζδ.  

2. Μέηνδζδ ημο ανζειμύ ηςκ παναζίηςκ ιε ηδκ Thomas sIide ηαζ 

πνμζανιμβή  

ηδξ ζοβηέκηνςζήξ ημοξ ζε 10x10
6
/10ml RPMI, πςνζζιόξ ηδξ 

ηαθθζένβεζαξ ζε 2 θθάζηεξ.  

3. Μζα θθάζηα δ μπμία εα θεζημονβεί ςξ control ηαζ δεκ εα πενζέπεζ 

ηαεόθμο πμζόηδηα θανιάημο ηαζ ιζα δ μπμία εα πενζέπεζ 

θάνιαημ Άνα:  

FIask 1: ControI 

FIask 2: 12,5ιl GIucantime 

4. Δπώαζδ ζημοξ 26
μ
C βζα όθδ ηδκ δζάνηεζα ημο πεζνάιαημξ  

5. Λήρδ 5ml ηαθθζένβεζαξ ηαζ θοβμηέκηνδζδ ζηζξ 2000rpm βζα 

10min  

6. Ακαζύζηαζδ ημο ζγήιαημξ ζε 1ml RPMI 

7. Παίνκς 10µl από ηδκ ηαθθζένβεζα ηαζ ηα αάγς ιέζα ζε έκα 

eppendorf.  

8. Πνμζεέης 90µl Φμνιαθδεΰδδ βζα κα ιεζςεεί δ ηζκδηζηόηδηα ηςκ 

παναζίηςκ (αναίςζδ 1/10)  

9. Πνμζεέης 100µl Trypan BIue πμο εα µε αμδεήζεζ κα δς ηα 

κεηνά, μύηςξ  

ώζηε κα µδκ ηα µεηνήζς (αναίςζδ 1/2).  

10. Βάγς από ημ δζάθοα ζηδκ Thoma sIide  ηαζ µεηνάς ηα πανάζζηα 

ζηα 16 ηεηνάβςκα.  

11. Τπμθμβίγς ημκ πθδεοζιό ηςκ παναζίηςκ ςξ ελήξ:  



~ 34 ~ 
 

Ν = n x 2 x 10 x 10
4
, όπμο  

Ν: μ ανζειόξ ηςκ παναζίηςκ ζημ mI         

δ: μ ανζειόξ ηςκ παναζίηςκ ζηα 16 ηεηνάβςκα ηδξ Thoma slίde  

12. ηδ ζοκέπεζα ζοβηνίκς ηα απμηεθέζιαηα από ημ control ηαζ ηδκ 

ηαθθζένβεζα ιε ημ θάνιαημ.  

13. (a)Ακ μζ πθδεοζιμί είκαζ μζ ίδζμζ ηάκς ακαζύζηαζδ ηςκ 2 

ηαθθζενβεζώκ ιε ηεθζηό όβημ 5ml ηαζ ζοβηέκηνςζδ παναζίηςκ 

1x10
6
/ml ζε RPMI ηαζ δζπθάζζα ζοβηέκηνςζδ θανιάημο. 

(b) Ακ μ πθδεοζιόξ ηδξ ηαθθζένβεζαξ ιε ημ θάνιαημ είκαζ ημ 50% 

ημο control, ηάκς ακαζύζηαζδ ηςκ 2 ηαθθζενβεζώκ ιε ηεθζηό όβημ 

5ml ηαζ ζοβηέκηνςζδ παναζίηςκ 1x10
6
/ml ζε RPMI ηαζ δζπθάζζα 

ζοβηέκηνςζδ θανιάημο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Β  

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ 
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Α)Πίλαθεο απνηειεζκάηωλ θεθαιαίνπ 4 
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   Απνηειέζκαηα νπηηθνύ κηθξνζθνπίνπ 

1GD150 

 

 

 

 
 

Μολσσματικότητα: 

27,33% 

αριθμός παρασίτων στα 
μολσσμένα κύτταρα 

[1] 24,39% 

[2] 31,71% 

[3] 18,29% 

[4] 12,20% 

[5] 7,32% 

[6] 3,66% 

[7+] 2,44% 
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   Απμηεθέζιαηα μπηζημύ 

ιζηνμζημπίμο 3GD150 

 

 

Μολσσματικότητα: 

48,67% 

αριθμός παρασίτων στα μολσσμένα 
κύτταρα 

[1] 20,55% 

[2] 23,97% 

[3] 18,49% 

 [4] 13,70% 

[5] 9,59% 

[6] 10,27% 

[7+] 3,42% 
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Μολσσματικότητα: 

20,33 

ποσοστιαία: 

42,62 

22,95 

11,48 

6,56 

3,28 

6,56 

6,56 
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          Απμηεθέζιαηα μπηζημύ ιζηνμζημπίμο    

1GD151  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μολσσματικότητα: 

20,33% 

αριθμός παρασίτων στα 
μολσσμένα κύτταρα 

[1] 42,62% 

[2] 22,95% 

 [3] 11,48% 

[4] 6,56% 

[5] 3,28% 

[6] 6,56% 

[7+] 6,56% 
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Μολσσματικότητα: 

 60,33 

Ποσοστό 
λεϊσμανιών στα 

μολσσμένα 
κύτταρα 

[1] 13,81 

[2] 14,92 

[3] 16,02 

[4] 13,81 

[5] 16,02 

[6] 13,26 

[7+] 12,15 

Απμηεθέζιαηα μπηζημύ  

ιζηνμζημπίμο  βζα ημ 

1GD150-7DAYS  
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Β)Πίλαθεο απνηειεζκάηωλ θεθαιαίνπ 5 

   
μολυσματικότητα 

ανθεκτικότητα 
χωρίς Glucantime 

ανθεκτικότητα με 
Glucantime 

Στέλ
εχος 

ανθεκτικ
ότητα 

χωρίς 
Glucantim

e 

με 
Glucanti

me 
r.slope r.slope 

3GD1
50 

0,72   50% 48% 0,68 1,71 

1GD1
50 

1,17   39,90% 61% 0,98 1,07 
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Γ)Πίλαθεο απνηειεζκάηωλ θεθαιαίνπ 6 

1GD
149 

μέρα 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

πληθ
υσμοί 
εκατ/

ml 

contr
ol 

5 12               

1η 
αραι
ωση 

2,4μL
/ml 

5 10,5 
ανασ
ύστα
ση 

            

    
contr

ol 
5 16 10 8         

  
2η 

αραί
ωση 

4,8μL
/ml 

5 8 6,5 7,5 
ανασ
ύστα
ση 

      

          
contr

ol 
5 7,5 3,7     

        
3η 

αρίω
ση 

9,6μL
/ml 

5 5 3,6 
ανασ
ύστα
ση 

  

              
contr

ol 
3,5 3,5 0,7 

            
4η 

αραί
ωση 

18,2μ
L/ml 

3,5 2,1 0,6 

 
1GD149 μέρα 0 2 4 6 8 

πληθυσμοί 
εκατ/ml 

control 5 28       

1η 
αραιωση 

2,4μL/ml 5 23,5 ανασύσταση     

    control 5 12     

  
2η 

αραίωση 
4,8μL/ml 5 10 ανασύσταση   

      control 5 4,1   

    
3η 

αρίωση 
9,6μL/ml 5 3,9 ανασύσταση 

        control 3,5 0,8 

      
4η 

αραίωση 
18,2μL/ml 3,5 0,9 
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3GD150 μέρα 0 1 2 3 

πληθυσμοί 
εκατ/ml 

control 5 14 9,5 
επιμόλυνση του 
Control 

1η 
αραιωση 

12μL 5 7 23   

 
3GD150 μέρα 0 2 4 6 8 

 
πληθυσ

μοί 
εκατ/ml 

control 5 14       
 

1η 
αραιωσ

η 
12μL 5 12 

ανασύστ
αση 

    
 

    control 5 15     
 

  
2η 

αραίωσ
η 

24μL 5 14,5 
ανασύστ

αση 
  

 

      control 5 3,7   
 

    
3η 

αρίωση 
48μL 5 3,5 

ανασύστ
αση  

        control 3,5 2,1 
 

      
4η 

αραίωσ
η 

96μL 3,5 1,8 
επιμόλυ
νση 

 
3GD150 μέρα 0 1 2 

πληθυσμοί 
εκατ/ml 

control 5 24   

1η 
αραιωση 

12μL 5 22 ανασύσταση 

    control 5 1,6 

  
2η 

αραίωση 
24μL 5 1,4 
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1GD155 μέρα 0 1 2 3 

πληθυσμοί 
εκατ/ml 

control 5 22,5 6 
επιμόλυνση του 
Control 

1η αραιωση 12μL 5 12,5 10,5   

 

 
1GD155 μέρα 0 2 4 6 8 

πληθυσμοί 
εκατ/ml 

control 5 30       

1η αραιωση 12μL 5 29,5       

    control 5 12     

  
2η 

αραίωση 
24μL 5 11     

      control 5 4,2   

    
3η 

αρίωση 
48μL 5 4,3 

ανασύστασ
η 

        control 4 1 

      
4η 

αραίωση 
96μL 4 1,1 
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