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  Περίληψη 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Ο ιός της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (Human Immunodeficiency Virus, HIV) 

δηµιουργεί στον άνθρωπο κατά τη µόλυνση µια σταδιακή µείωση στον αριθµό των CD4+ T 

λεµφοκυττάρων, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την κατάσταση της ανοσοανεπάρκειας και 

αυξηµένη ευαισθησία σε ευκαιριακές µολύνσεις και ογκογενέσεις, δηλαδή το AIDS( Acquired 

Immune Deficiency Syndrome). Η παρατηρούµενη µείωση του αριθµού των λεµφοκυττάρων 

οφείλεται σε διαδικασίες παθογονικότητας του ιού αλλά πλέον στις µέρες µας έχει αποδειχθεί ότι 

η πρωταρχική βάση για την αυξηµένη µείωση του συνολικού αριθµού των Τ λεµφοκυττάρων 

αποτελεί η ενισχυµένη απόπτωση των CD4+ λεµφοκυττάρων και στα τελικά στάδια της νόσου 

και των CD8+ Τ λεµφοκύτταρων. Ιδιαίτερο βάρος έχει πάρει η µελέτη της απόπτωσης που 

προκαλείται από την gp120. H γλυκοπρωτεΐνη gp120 αποτελεί τµήµα του καψιδίου και είναι 

υπεύθυνη για τη σύντηξη µε τον υποδοχέα CD4 και µε βασικούς υποδοχείς χυµοκινών για την 

είσοδο του ιικού σωµατιδίου στα κύτταρα-στόχους. Η πρόσδεση της gp120 µε τον υποδοχέα 

CD4 και µε υποδοχείς χυµοκινών (CCR5, CXCR4) ενεργοποιεί κατά περίπτωση όλους τους 

µηχανισµούς απόπτωσης: Fas/FasL, TNF/TNFRII, TRAIL, κασπάσες και απελευθέρωση του 

κυτοχρώµατος c από τα µιτοχόνδρια. Το αντικείµενο αυτής της διατριβής  αποτέλεσε η µελέτη 

του φαινοµένου ενεργοποίσης-απόπτωσης που προκαλείται από την περιοχή V3 της gp120 σε 

διεγερµένα Τ βοηθητικά λεµφοκύτταρα τα οποία αναγνωρίζουν ένα αντιγόνο. Για την επίτευξη 

του παραπάνω στόχου πραγµατοποιήθηκε ανάλυση της έκφρασης επιφανειακών πρωτεϊνών µε 

κυτταροµετρία ροής (FACS καθώς και χρήση ενός ποντικίσιου πειραµατικού µοντέλου για την in 

vivo µελέτη της απόπτωσης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι παρόλο που ο πολλαπλασιασµός των 

T λεµφοκυττάρων που διεγείρονται µε lipoV3/TT  (το λιπόσωµα χρησιµοποιήθηκε ως φορέας 

της περιοχής V3) διαφέρει χρονικά από τον πολλαπλασιασµό που παρατηρείται µετά από 

διέγερση µε το διαλυτό ΤΤ, η αλλαγή των επιφανειακών µαρτύρων ενεργοποίησης (CD45RO), 

απόπτωσης (CD95) και υποδοχέων χυµοκινών (CCR5, CXCR4) είναι ποσοτικά και ποιοτικά ίδια 

για όλους τους επιφανειακούς µάρτυρες σε σχέση µε την αλλαγή κατά την αναµνηστική 

απάντηση στο διαλυτό ΤΤ. Ένεση των λιποσωµάτων lipoV3/TT  στα ποντίκια δεν φάνηκε να 

επηρεάζει κάτω από αυτές τις συνθήκες συγκεκριµένους Τ κυτταρικούς πληθυσµούς και έτσι το 

πείραµα πρέπει να επαναληφθεί. Απώτερος στόχος ήταν η εξακρίβωση του πλήρους 

αποπτωτικού µηχανισµού που ενεργοποιείται κατά τη σύνδεση V3/CCR5 και η χρήση της 

πληροφορίας αυτής για το σχεδιασµό νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων για τους ασθενείς που 

εµφανίζουν συµπτώµατα από την µόλυνση µε τον HIV που στο σύνολο τους καλούνται AIDS.
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  Εισαγωγή 

1. Εισαγωγή 

1.1 Γενικά στοιχεία για τον ιό HIV-1 
 

O ανθρώπινος ιός της ανοσοανεπάρκειας 1 [Human Immunodeficiency Virus 1 -HIV-1] 

αποτελεί τον ιό που προκαλεί το σύνδροµο της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας [Acquired 

Immune Deficiency Syndrome -AIDS] στους ανθρώπους (εικ. 1.1) .1 O ιός αυτός µεταφέρει την 

γενετική του πληροφορία σε δύο όµοια µόρια RNA, και έχει επίσης ένα φάκελο ο οποίος περιέχει 

τις υψηλά γλυκοζυλιωµένες πρωτεΐνες, gp120 (εικ. εξωφ. Αναπαράσταση της αναδιπλωµένης 

µορφής της gp120. Oι χρωµατιστές περιοχές αποτελούν τις µεταβλητές περιοχές, V1, V2, V3, 

V4, V5 ) και gp41. Aυτές οι δύο γλυκοπρωτεΐνες παράγονται µετά από πρωτεόλυση της 

γλυκοπρωτεΐνης gp160, η οποία κωδικοποιείται από το γονίδιο env, και δεν συνδέονται 

οµοιοπολικά. H gp120 βρίσκεται εκτεθειµένη στην εξωτερική πλευρά του καψιδίου-φακέλου ενώ 

η gp41 βρίσκεται ενσωµατωµένη µέσα στον ιικό φάκελο. Αµινοξικά κατάλοιπα από την gp120 

είναι υπεύθυνα για την σύνδεση του ιικού σωµατιδίου µε επιφανειακούς κυτταρικούς υποδοχείς 

για τον HIV-1, και αποτελούν σηµαντικούς στόχους για την ανθρώπινη ανοσολογική απάντηση. 

Μετά την είσοδο του ιού στα κύτταρα ξενιστές, το ιικό RNA µεταγράφεται αντίστροφα σε διπλής 

έλικας DNA, το οποίο στη συνέχεια εισέρχεται στο γονιδίωµα του κυττάρου ξενιστή για να 

σχηµατίσει τον προϊό. Μετάγραφα από τον προϊό παράγουν τα δοµικά στοιχεία του ιού, ένζυµα 

καθώς και ρυθµιστικές πρωτεΐνες όπως οι Tat, Nef, Vpr. Παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις η 

ισχυρά ενεργή αντιρετροϊική θεραπεία (Highly Active Antiretroviral Therapy – HAART) έχει 

επιτύχει να ελέγξει την πρόοδο του AIDS, η µόλυνση από τον HIV-1 αποτελεί µία πολύ 

σηµαντική ιατρική, κοινωνική και οικονοµική πρόκληση.2 

 
 Εικ. 1.1 Σχηµατική παράσταση της δοµής του HIV-1. 

Ηράκλειο 2002 1



  Εισαγωγή 

1.2 Κύτταρα στόχοι του ιού HIV-1 
 

Ο HIV-1 πρωταρχικά προσβάλει τα CD4+ T λεµφοκύτταρα και µονοκύτταρα/µακροφάγα 

µέσω ενός άµεσου µηχανισµού αλληλεπίδρασης CD4/gp120. Εκτός από τα προαναφερθέντα 

κύτταρα, ο HIV-1 έχει δειχθεί ότι µπορεί να µολύνει in vitro και in vivo αρκετούς άλλους 

κυτταρικούς τύπους όπως δενδριτικά κύτταρα (π.χ. ώριµα Langerhans κύτταρα), κύτταρα 

µικρογλοίας, ΝΚ και Β κύτταρα2, CD8+ λεµφοκύτταρα3, ηοζινόφιλα, πρόδροµα CD4+ T 

λεµφοκύτταρα του µυελού των οστών4, νευρικά κύτταρα κ.ά.5 Παρόλα αυτά, τα µοναδικά 

κύτταρα τα οποία παρουσιάζονται ως φορείς του ιού είναι τα CD4+ T λεµφοκύτταρα καθώς και 

τα µακροφάγα που προέρχονται από τα µονοκύτταρα. Αυτό το γεγονός ίσως να συµβαίνει επειδή 

ο CD4 υποδοχέας χρησιµοποιείται ως υποδοχέας υψηλής συγγένειας επάνω στην επιφάνεια ενός 

κυττάρου στόχου. Επιπρόσθετα,, ο CC υποδοχέας χυµοκινών 5 (CCR5) και ο CXC υποδοχέας 

χυµοκινών 4 (CXCR4) δρουν σαν συνυποδοχείς για την είσοδο του ιού µέσα στα κύτταρα 

στόχους, και η παρουσία του CD4 και του CCR5 ή του CXCR4 είναι απαραίτητη για να 

µπορέσει ο ιός να µολύνει το κύτταρο στόχο.6 (εικ. 1.2) Φαίνεται ότι τα στελέχη του ιού HIV-1 

που µεταδίδονται σεξουαλικά είναι κυρίως αυτά τα οποία δεν σχηµατίζουν συγκύτια και 

χρησιµοποιούν τον υποδοχέα CCR5 σαν υποδοχέα. (R5 στελέχη). Καθώς η νόσος προοδεύει στα 

µολυσµένα άτοµα, ο ιός αποκτά την ικανότητα να χρησιµοποιεί και τον CXCR4 υποδοχέα (Χ4 

στελέχη). Γι’ αυτό το λόγο, τα ιικά στελέχη τα οποία έχουν αποµονωθεί από ασθενείς µε AIDS 

έχουν την ικανότητα να χρησιµοποιούν και τους δύο συνυποδοχείς ή µονάχα τον CXCR4. Kαθώς 

οι Τ κυτταρικές σειρές εκφράζουν τον CXCR4, τα πρωταρχικά µακροφάγα τον CCR5 και τα 

πρωταρχικά Τ κύτταρα και τους δύο υποδοχείς, αποµονωµένα στελέχη από τα τελευταία στάδια 

της νόσου µπορούν εύκολα να µολύνουν τόσο Τ λεµφοκύτταρα όσο και Τ κυτταρικές σειρές.2 

 
Εικ. 1.2  Οι υποδοχείς για τον ιό HIV-1:  Σχηµατική παρουσίαση της εξωκυτταρικής περιοχής του CD4, όπου 
παρουσιάζονται οι ανοσοσφαιρικές περιοχές (1 4), καθώς και µια απλοποιηµένη µορφή του υποδοχέα των 
χυµοκινών (CXCR4 και CCR5) οι οποίοι λειτουργούν σαν συνυποδοχείς για την HIV-1 µόλυνση. 
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  Εισαγωγή 

1.3 Συσχέτιση των υποδοχέων χυµοκινών µε την είσοδο του ΗΙV στα κύτταρα 
στόχους 

 
Οι χυµοκίνες αποτελούν οικογένεια των χηµειοτακτικών κυτοκινών η οποία 

συµπεριλαµβάνει τουλάχιστον 40 µέλη τα οποία προσδένονται σε επτα-διαµεµβρανικούς 

υποδοχείς που είναι συνδεδεµένοι µε τις G πρωτεΐνες  (seven transmembrane G-protein coupled 

receptors [GPCRs]11) πάνω στην επιφάνεια κυττάρων στόχων.7 Οι χυµοκίνες σχετίζοναι µε την 

στρατολόγηση και ενεργοποίηση υποσυνόλων των λευκοκυττάρων κατά τις αντιδράσεις της 

φλεγµονής και παίζουν ρόλο στην ωρίµανση των λεµφοκυττάρων.8,9  Επιπρόσθετα µε το ρόλο 

τους στο ανοσοποιητικό σύστηµα, ειδικοί υποδοχείς χυµοκινών χρησιµοποιούνται από τον HIV-1 

σαν συνυποδοχείς για την ιική είσοδο, και οι χυµοκίνες-συνδέτες τους αποτελούν πιθανούς 

αναστολείς της αντιγραφής του HIV-1.10, 6 

H µόλυνση του HIV-1 ξεκινά µε την προσκόλληση της ιικής γλυκοπρωτεΐνης του 

καψιδίου, της gp120, µε τον CD4 υποδοχέα στο κύτταρο-στόχο. Η πρόσδεση µε τον CD4 

υποδοχέα οδηγεί σε αλλαγές στη στερεοδιαµόρφωση της gp120 οι οποίες εκθέτουν την περιοχή 

πρόσδεσης σε ένα υποδοχέα χυµοκινών ο οποίος λειτουργεί σαν συνυποδοχέας.11-14 Η 

αλληλεπίδραση µε τον συνυποδοχέα οδηγεί σε αναδιοργάνωση της διαµεµβρανικής υποµονάδας 

της πρωτεΐνης του καψιδίου, της gp41, και τελικά πραγµατοποιείται ένωση του ιού µε την 

µεµβράνη του κυττάρου στόχου.15 Οι κύριοι υποδοχείς χυµοκινών που χρησιµοποιούνται σαν 

συνυποδοχείς για την είσοδο από πρωταρχικά αποµονωµένα ιικά στελέχη από φορείς είναι οι 

CCR5 και CXCR416-18, παρόλο που και άλλοι υποδοχείς χυµοκινών συµπεριλαµβανοµένων και 

των CCR2 και CCR3 µπορούν να χρησιµοποιηθούν από µερικά ιικά στελέχη µε πολύ µικρότερη 

όµως αποτελεσµατικότητα.19  

Για τους GPCRs γενικά, η πρόσδεση µε τον συνδέτη ενεργοποιεί τις συνδεδεµένες 

ετεροδιµερικές G πρωτεΐνες, οι οποίες προωθούν ενδοκυτταρικά µηνύµατα όπως τρι-

φωσφορικής ινοσιτόλης, cΑΜΡ και ενδοκυτταρικό ασβέστιο [Ca2+]20. To σήµα γρήγορα 

τερµατίζεται, σαν αποτέλεσµα της απευαισθητοποίησης του υποδοχέα, και της εισαγωγής του 

µέσα στο κυτταρόπλασµα. Αυτές οι διαδικασίες πραγµατοποιούνται µε  φωσφορυλίωση της 

κυτταροπλασµατικής ουράς από µία οικογένεια κινασών των G-πρωτεϊνών και/ή την πρωτεϊνική 

κινάση C. O φωσφορυλιωµένος υποδοχέας µετέπειτα γίνεται στόχος για πρόσδεση από την 

αρρεστίνη (arrestin), η οποία επάγει αποσύνδεση του υποδοχέα από τις G πρωτεΐνες και σύνδεση 

του υποδοχέα µε τον ενδοκυτταρικό µηχανισµό µέσω προσαρµοστικών µορίων όπως η 

προσαρµοστική πρωτεΐνη 2, η οποία οδηγεί σε σύνδεση µε τα καλυµµένα κυστίδια κλαθρίνης. 
21,22 Για τον CCR5 και τον CXCR4, πρόσδεση µε τις χυµοκίνες ενεργοποιεί τις Gi και Gq 

τριµερικές G πρωτεΐνες οδηγώντας σε µια γρήγορη αλλά παροδική αύξηση του 1,4,5- 
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τριφωσφορικού και του κυτταροπλασµατικού [Ca2+].23,24 Ο φωσφορυλιωµένος υποδοχέας στη 

συνέχεια συνδέεται µε την β-αρρεστίνη η οποία επάγει την εισαγωγή του στο κυτταρόπλασµα 

µέσω καλυµµένων κυστιδίων µε κλαθρίνη. Ο υποδοχέας στη συνέχεια µπορεί να µετακινηθεί 

διαµέσου ενδοσωµάτων µε χαµηλό pH, οδηγώντας σε αποσύνδεση του υποδοχέα από τον 

συνδέτη του και επανέξοδο του υποδοχέα στην κυτταρική επιφάνεια. Η είσοδος του HIV-1 δεν 

απαιτεί σηµατοδότηση διαµέσου του συνυποδοχέα ή την είσοδο του στο κυτταρόπλασµα.25-28 

Παρόλα αυτά, τα γεγονότα αυτά ίσως να είναι σηµαντικά για την ικανότητα των χυµοκινών να 

αναστείλουν την ιική µόλυνση.  

1.4 Μηχανισµοί απόπτωσης των Τ λεµφοκυττάρων που σχετίζονται µε τον HIV-1 

1.4.1 Γενικά περί απόπτωσης σε ασθενείς οι οποίοι είναι µολυσµένοι µε τον ιό HIV-1  
 
Οι ασθενείς οι οποίοι έχουν µολυνθεί µε τον HIV-1 παρουσιάζουν µια σταδιακή µείωση 

στον αριθµό των CD4+ λεµφοκυττάρων, η οποία οδηγεί στην ανοσοανεπάρκεια και στην 

αυξηµένη ευαισθησία σε µολύνσεις και καρκινογενέσεις.29 Παρόλο που η παραγωγή των CD4+ 

λεµφοκυττάρων µειώνεται σε ασθενείς µολυσµένους µε τον HIV-1,30 στις µέρες µας έχει 

συγκεντρωθεί αδιαµφισβήτητη πληροφορία ότι η πρωταρχική βάση για την µείωση του αριθµού 

των Τ λεµφοκυττάρων σε ασθενείς µε AIDS είναι η αυξηµένη απόπτωση των CD4+ και CD8+ 

λεµφοκυττάρων. Παρόλο που η απόπτωση µπορεί να αποτελεί αποτέλεσµα της συνεχόµενης 

ενεργοποίησης του ανοσοποιητικού συστήµατος, σηµαντικά δεδοµένα υποστηρίζουν το γεγονός 

ότι υπάρχουν επιπρόσθετοι µηχανισµοί, κατά τους οποίους ο HIV-1 (ή ειδικές πρωτεΐνες του 

HIV-1) ενισχύουν την απόπτωση. Είναι σηµαντικό το γεγονός ότι µόλις ένα πολύ µικρό ποσοστό 

των αποπτωτικών λεµφοκυττάρων έχουν µολυνθεί από τον HIV-1,2 δείχνοντας µε αυτόν τον 

τρόπο ότι η ενισχυµένη απόπτωση σε µολυσµένα άτοµα προέρχεται από µηχανισµούς 

διαφορετικούς από την άµεση µόλυνση. Για τους παραπάνω λόγους, πιθανώς η εξακρίβωση των  

αποπτωτικών µηχανισµών των Τ λεµφοκυττάρων οι οποίοι σχετίζονται µε την µόλυνση από τον 

ιό HIV-1, να οδηγήσει σε νέες και αποτελεσµατικές θεραπείες στην ασθένεια που προκαλείται 

από τον ιό HIV-1 και στο σύνδροµο της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας. 

 Σχεδόν όλες οι πρωτεΐνες του ιού HIV (Tat, Nef, Vpr) έχουν προταθεί ότι προκαλούν 

απόπτωση είτε όταν βρίσκονται ενσωµατωµένες στο ιικό σωµάτιο είτε κυκλοφορώντας 

ελεύθερες στα αιµοφόρα αγγεία αλλά και στους λεµφαδένες.2 H έρευνα εστιάζεται περισσότερο 

στην απόπτωση που προκαλείται από την µεµβρανική γλυκοπρωτεΐνη gp160, η οποία 

απαρτίζεται από την ενσωµατωµένη στο καψίδιο gp41 και την εξωτερική gp120 πρωτεΐνη. 
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1.4.2 Μηχανισµοί απόπτωσης οι οποίοι επάγονται από την gp120 
 

Η gp120 αποτελεί την γλυκοπρωτεΐνη του ιικού φακέλου του HIV-1 η οποία προσδένεται 

και αλληλεπιδρά µε τον επιφανειακό κυτταρικό υποδοχέα CD4 και τους υποδοχείς χυµοκινών. Η 

αλληλεπίδραση της gp120 µε τον CD4 των Τ λεµφοκυττάρων  προκαλεί την επαγωγή µιας 

αυξηµένης ευαισθησίας σε αποπτωτικούς µηχανισµούς µε τη µεσολάβηση του Fas.31 Σε κύτταρα 

που ήδη έχουν ενεργοποιηθεί, η αλληλεπίδραση της gp120 µε τον CD4 οδήγησε σε απόπτωση32 

(στην οποία πιθανώς µεσολάβησε η IFN-γ, ο TNF  ή και οι δυο33), αναστολή της έκφρασης της 

Bcl-2,34 και ενεργοποίηση της κασπάσης 3.35  Η αποπτωτική απάντηση στην gp120 σχεδόν 

αναστέλλεται εντελώς από διαλυτό CD4 ή από αντισώµατα έναντι της gp120.36 Περισσότερες 

πληροφορίες για την ειδικότητα αυτής της αλληλεπίδρασης προέρχονται από την παρατήρηση 

ότι µια σηµειακή µεταλλαγή στην V3 θηλιά της gp120 ανέστειλε στην επαγωγή της απόπτωσης 

σε CD4 Τ λεµφοκύτταρα.37 Τέλος, η αλληλεπίδραση, πρέπει να περιλαµβάνει επίσης 

σηµατοδότηση διαµέσου του CD4 επειδή οποιαδήποτε έλλειψη ή µεταλλαγή στην ενδοκυτταρική 

περιοχή του CD4 αναστέλλει την αποπτωτική απάντηση.38,39 

 Τα περισσότερα πειράµατα τα οποία ενοχοποιούν την gp120 στην απόπτωση των T 

λεµφοκυττάρων, παρουσιάζουν το γεγονός της απόπτωσης µετά από µερικές ηµέρες από την 

ενεργοποίηση. Παρόλα αυτά, πρόσφατες αναφορές40-42 δείχνουν ότι η αλληλεπίδραση µε τον 

CD4 και τον CXCR4 υποδοχέα χυµοκινών οδηγεί σε µη-αποπτωτικό θάνατο µέσα σε λίγες ώρες 

από την ενεργοποίηση µε ένα µηχανισµό ο οποίος εµφανίζεται να είναι ανεξάρτητος από την 

p56LCK,40 , τη σηµατοδότηση των G-συνδεδεµένων πρωτεϊνών,42 τον Fas, ή τους υποδοχείς του 

TNF.41 Η χρησιµοποίηση ανταγωνιστικών µορίων που προσδένονται στον CXCR4 ανέστειλαν 

αυτή την αποπτωτική απάντηση στον ιικό φάκελο του HIV.43 

Σε ασθενείς οι οποίοι έχουν µολυνθεί µε τον ιό HIV-1, η gp120 ενοχοποιείται για την 

απόπτωση µη µολυσµένων CD4 Τ λεµφοκυττάρων διότι, ανοσοσύµπλοκα που βρίσκονται στην 

κυκλοφορία και µη ολοκληρωµένα ιικά σωµάτια τα οποία περιέχουν την gp120 µπορούν να 

επάγουν την αποπτωτικό θάνατο µε παρόµοιους µηχανισµούς όπως ακριβώς και στα in vitro 

πειράµατα.44-46 

1.4.3 Μηχανισµοί ενεργοποίησης-απόπτωσης σε CD4+ T λεµφοκύτταρα (Αctivation 
Induced Cell Death – AICD) 

 
T λεµφοκύτταρα τα οποία αποµονώθηκαν από ασθενείς µολυσµένους µε ΗIV-1 και 

καλλιεργήθηκαν in vitro, οδηγούνται σε τυχαία απόπτωση µε µεγαλύτερο ρυθµό από τα 

αντίστοιχα κύτταρα ανθρώπων ορροαρνητικών στον HIV-1. 47-51 Επιπρόσθετα, η ex vivo 

ενεργοποίηση των CD4 Τα λεµφοκυττάρων από ασθενείς µολυσµένους µε ΗIV-1, µε τη χρήση 
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οποιουδήποτε ερεθίσµατος, συνεχόµενα οδήγησε σε ενισχυµένη απόπτωση, συγκρινόµενη µε 

κύτταρα µη µολυσµένων ατόµων.47, 49-51 Αυτό το φαινόµενο, το οποίο ονοµάζεται επαγόµενος 

από ενεργοποίηση κυτταρικός θάνατος ( Activation Induced Cell Death- AICD), παρουσιάζεται 

σε κύτταρα τα οποία µονάχα προηγουµένως έχουν ενεργοποιηθεί, και µπορεί να παρουσιάζει το 

in vitro µοντέλο των αποτελεσµάτων ενός συνεχόµενου αντιγονικού ερεθίσµατος.52-55 Παρθενικά 

Τ λεµφοκύτταρα από ορροαρνητικούς στον HIV-1, προερχόµενα από το περιφερικό αίµα, όταν 

ενεργοποιηθούν διαµέσου του T κυτταρικού τους υποδοχέα (TCR), οδηγούνται σε 

πολλαπλασιασµό, έκκριση κυτοκινών,56-60 και ανάπτυξη ευαισθησίας σε απόπτωση η οποία 

επάγεται διαµέσου του Fas.61,62 Eπακόλουθη ενεργοποίηση οδηγεί σε AICD µε την εκ νέου 

παραγωγή FasL, ο οποίος οδηγεί σε αυτοκρινή και παρακρινή απόπτωση.52-55 Τόσο in vivo όσο 

και in vitro, oι µολύνσεις µε HIV σχετίζονται µε ένα φαινότυπο ενεργοποιηµένων T κυττάρων, 

αυξηµένη έκφραση του Fas , αυξηµένη ευαισθησία σε απόπτωση διαµέσου του Fas και αυξηµένη 

έκφραση του FasL στα Τ κύτταρα µετά από ενεργοποίηση και του TCR.63,64 

 Αυξηµένα επίπεδα απόπτωσης παρατηρούνται µετά από µιτογόνα ερεθίσµατα, ή 

αλληλεπίδραση του TCR των περιφερικών λευκοκυττάρων από µολυσµένους µε HIV ασθενείς. 

Τα µοριακά σήµατα τα οποία είναι υπεύθυνα για αυτήν την απόπτωση στους ασθενείς δεν έχουν 

ακόµη πλήρως εξακριβωθεί. Η χρησιµοποίηση ανταγωνιστών για τον Fas, TRAIL/APO 2-L, ή 

για τον TNF µειώνει τον AICD σε ασθενείς µολυσµένους µε HIV,65,66 προτείνοντας ότι όλα τα 

παραπάνω αποπτωτικά σήµατα πιθανώς να συµµετέχουν στην απόπτωση των T λεµφοκυττάρων. 

(εικ. 1.3)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eικ. 1.3 Σηµατοδοτικά µονοπάτια επαγωγής της απόπτωσης σε κύτταρα θηλαστικών. 
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1.5 Παρθενικά Τ λεµφοκύτταρα και Τ κύτταρα µνήµης  
 

Τα  ώριµα Τ κύτταρα µπορούν να διαχωριστούν κάτω από το πρίσµα των κυτταρικών 

επιφανειακών τους µαρτύρων σε παρθενικά (naïve) και σε κύτταρα µνήµης σε (memory). Αυτοί 

οι φαινοτυπικά διαφορετικοί υποπληθυσµοί παρουσιάζουν διαφορετική κινητική συµπεριφορά in 

vivo. Ειδικότερα, τα παρθενικά Τ κύτταρα παραµένουν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα σε µία 

κατάσταση ηρεµίας-µη πολλαπλασιασµού, ενώ τα Τ κύτταρα που παρουσιάζουν τον φαινότυπο 

µνήµης συµπεριλαµβάνουν κύτταρα που πολλαπλασιάζονται και γενικότερα εµφανίζουν 

εντονότερο ρυθµό διαίρεσης.67  

1.5.1 Ο φαινότυπος των Τ κυττάρων µνήµης 
 

Τα κύτταρα µνήµης διαφέρουν σηµαντικά από τα παρθενικά Τ κύτταρα επειδή έχουν ήδη 

απαντήσει στο αντιγόνο. Το επίπεδο της έκφρασης αρκετών επιφανειακών µαρτύρων έχει δειχθεί 

να αλλάζει κάτω από την παρουσία αντιγονικού ερεθίσµατος. Τα πιο σηµαντικά µόρια και 

σχετικά µε τα Τ κύτταρα µνήµης είναι τα εξής: CD44, CD62L, CD45. Τα παρθενικά Τα κύτταρα 

εµφανίζουν χαµηλά επίπεδα έκφρασης CD44, υψηλά επίπεδα CD62L και υψηλά επίπεδα της 

ισοµορφής CD45RA. Κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης τους τα Τ λεµφοκύτταρα εµφανίζουν 

υψηλά επίπεδα CD44, χαµηλά επίπεδα CD62L και υψηλά επίπεδα της ισοµορφής CD45RO.68-72 

Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι, σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες αλλαγές οι οποίες 

πραγµατοποιούνται στη φύση και έχουν παροδικό χαρακτήρα, αυτές οι φαινοτυπικές αλλαγές 

παρουσιάζονται πιο σταθερές στα Τ κύτταρα µνήµης. Γι’ αυτό το λόγο στις αναµνηστικές 

απαντήσεις έχουν δειχθεί ότι υπάρχει υψηλός βαθµός εµπλουτισµού στα κύτταρα CD44hi, 

CD62lo, CD45RO+ και µείωση στους κυτταρικούς πληθυσµούς των CD44lo, CD62hi, 

CD45RA+.68, 73-80 Παρόλα αυτά, υπάρχουν δύο περιοριστικοί όροι οι οποίοι πρέπει πάντοτε να 

λαµβάνονται υπόψη όταν χρησιµοποιούνται αυτοί οι επιφανειακοί µάρτυρες για την διάκριση 

των κυττάρων µνήµης από τα παρθενικά κύτταρα. 

Αρχικά, οι αλλαγές αυτές στους επιφανειακούς µάρτυρες συνδέονται µε ενεργοποίηση 

των Τ λεµφοκυττάρων, και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον διαχωρισµό πρόσφατων 

ενεργοποιηµένων Τ κυττάρων τα οποία έχουν µικρή διάρκεια ζωής. Επιπλέον, µερικές από αυτές 

τις τροποποιήσεις δεν παρουσιάζουν µόνιµη εµφάνιση και δεν ακολουθούν πάντοτε τα κύτταρα 

µνήµης. Έχει συγκεντρωθεί πληροφορία ότι µερικά τουλάχιστον Τ κύτταρα µνήµης επανακτούν 

την έκφραση των CD62L και CD45RA. µε την πάροδο του χρόνου. 81-83 Τέλος, σχετικά µε την 

έκφραση των υποδοχέων χυµοκινών στους διάφορους υποπληθυσµούς των Τ λεµφοκυττάρων, ο 

υποδοχέας CXCR4 αποτελεί τον κύριο υποδοχέα για τα παρθενικά κύτταρα και τα αδρανοποιη- 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
CD4 Τ κυτταρικός υποπληθυσµός Επιφανειακός µάρτυρας ή υποδοχέας 
Παρθενικά ή αδρανοποιηµένα Μνήµης CXCR4 
Παρθενικά ή αδρανοποιηµένα Μνήµης CD62L 
Παρθενικά ή αδρανοποιηµένα Μνήµης CD45RA 
Παρθενικά ή αδρανοποιηµένα Μνήµης CD44hi 
Ενεργοποιηµένα ή Μνήµης  CCR5 
Ενεργοποιηµένα ή Μνήµης CD62lo 
Ενεργοποιηµένα ή Μνήµης CD45RO 
Ενεργοποιηµένα ή Μνήµης CD45lo 

Επιφανειακοί κυτταρικοί µάρτυρες και υποδοχείς χυµοκινών στους διάφορους υποπληθυσµούς 
των Τ λεµφοκυττάρων 

 

µένα κύτταρα µνήµης, ενώ ο CCR5 αποτελεί τον κύριο υποδοχέα για την υποκατηγορία των CD4 

λεµφοκυττάρων Th1.84, 85 Όλες οι προαναφερθείσες φαινοτυπικές αλλαγές στους υποπληθυσµούς 

των CD4 Τ κυττάρων συνοψίζονται στον πίνακα 1. 

1.6 Πειραµατική προσέγγιση 
 

Η παρούσα πειραµατική µελέτη σχεδιάστηκε µε σκοπό τη µελέτη των αποπτωτικών 

µηχανισµών που προκαλούνται από την ηµι-συντηρηµένη  περιοχή V3 της gp120 σε διεγερµένα 

Τ βοηθητικά λεµφοκύτταρα (CD4+CD45RO+) τα οποία αναγνωρίζουν ένα αντιγόνο. Ειδικότερα, 

η ηµι-συντηρηµένη περιοχή της V3 έχει συντεθεί σε µία µορφή λιποπεπτιδίου και παρουσιάζεται 

επάνω στην επιφάνεια σωµατιδίων λιποσωµάτων. Σύνθετα λιποσώµατα έχουν παρασκευαστεί µε 

τα οποία εσωτερικά έχουν το τοξοειδές του τετάνου σαν αναµνηστικό αντιγόνο, και εξωτερικά 

την ηµι-συντηρηµένη περιοχή της V3 (lipoV3/TT λιποσώµατα). Έχει δειχθεί ότι τα lipoV3/TT 

λιποσώµατα επάγουν σε περιφερικούς λεµφοκυτταρικούς πληθυσµούς µια ειδική απάντηση στην 

V3 περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από πρώιµο και ενισχυµένο πολλαπλασιασµό των 

ενεργοποιηµένων CD4+ λεµφοκυττάρων και ακολουθείται από οξεία απόπτωση. Το φαινόµενο 

αυτό απαιτεί την παρουσία µακροφάγων προερχόµενα από τα µονοκύτταρα και CD4+ 

λεµφοκύτταρα, αλλά ήταν ποσοτικά και ποιοτικά διαφορετικό από την κανονική απάντηση των   

CD4+ λεµφοκύτταρων κατά την αντιγονοπαρουσίαση ενός διαλυτού αναµνηστικού αντιγόνου. Η 

παρουσία της β-χυµοκίνης RANTES (φυσικός συνδέτης του CCR5 υποδοχέα), ανέστειλε το 

φαινόµενο, προτείνοντας ότι η V3 περιοχή παίζει ρόλο ενός επιπλέον ερεθίσµατος το οποίο 

συµπεριλαµβάνει τον υποδοχέα CCR5 κατά την διάρκεια της αντιγονοπαρουσίασης από τα 

µακροφάγα στα βοηθητικά Τ λεµφοκύτταρα. Αυτές οι παρατηρήσεις ίσως να είναι σηµαντικές 

εάν συµβαίνουν επίσης και στα άτοµα τα οποία έχουν µολυνθεί από τον ιό HIV-1 διότι έτσι ίσως 

να εξηγείται η ποιοτική και σταδιακή µείωση πληθυσµών ενεργοποιηµένων CD4+ 

λεµφοκυττάρων που δεν έχουν µολυνθεί από τον ιό που προκαλεί το AIDS.86 
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Η µελέτη έκφρασης των επιφανειακών µαρτύρων in vitro για τα κύτταρα µνήµης / 

ενεργοποιηµένα κύτταρα αποτελεί τη συνέχεια της µελέτης του φαινοµένου της ενεργοποίησης-

απόπτωσης που προκαλείται από την την ηµι-συντηρηµένη περιοχή της V3 σε ενεργοποιηµένα 

CD4+ λεµφοκύτταρα παρουσία µακροφάγων,  και αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής 

διατριβής. Η µελέτη έκφρασης αυτών των επιφανειακών µαρτύρων σε ενεργοποιηµένα CD4+ 

λεµφοκύτταρα πραγµατοποιήθηκε τόσο κατά την κλασσική απάντηση στην αντιγονοπαρουσίαση 

του αναµνηστικού αντιγόνου (τοξοειδές του τετάνου), όσο και µε την χρήση των σύνθετων 

λιποσωµάτων (lipoV3/TT λιποσώµατα) (εικ.1.4). Ένας επιπλέον επιφανειακός µάρτυρας που 

προστέθηκε στη µελέτη ήταν ο CD95 (Fas) ο οποίος έχει ενοχοποιηθεί ισχυρά σε αποπτωτικούς 

µηχανισµούς CD4 λεµφοκυττάρων οι οποίοι επάγονται από την gp120 του ιού HIV-1. Mε αυτή 

τη µελέτη της έκφρασης των επιφανειακών µαρτύρων θα δοθεί φως στο φαινόµενο της 

ενεργοποίησης-απόπτωσης σε σχέση µε τη συσχέτιση αυτού του φαινοµένου µε την κλασσική 

αντιγονοπαρουσίαση. 

Τέλος, σε µία in vivo προσέγγιση για την µελέτη της απόπτωσης που προκαλείται από 

την V3 περιοχή της gp120 σε ενεργοποιηµένα Τ λεµφοκύτταρα χρησιµοποιήθηκαν ποντίκια του 

απλότυπου BALB/c. Τα ποντίκια ανοσοποιήθηκαν  µε κλασσικές µεθόδους ανοσοποίησης 

πειραµάτoζωων µε το αντιγόνο τοξοειδές του τενάνου .Η ανοσοποίηση ελεγχόταν αρχικά µε τη 

µέθοδο ELISA για την ύπαρξη αντισωµάτων στον ορρό του ποντικού και στη συνέχεια 

πραγµατοποιήθηκαν µελέτες in vitro επαγωγής του πολλαπλασιασµού σπλενικών κυττάρων µε το 

ίδιο αντιγόνο( proliferation assays): αφαιρείται ο σπλήνας από τα ποντίκια και τα κύτταρα 

διεγείρονται µε τοξοειδές του τετάνου. Τα τέτανο-ειδικά Τ λεµφοκύτταρα θα πολλαπλασιαστούν 

και ο πολλαπλασιασµός θα µετρηθεί µε τη χρήση [3Η]-θυµιδίνης. Σύνθετα λιποσώµατα ενέθηκαν 

στους ποντικούς (lipoV3/TT λιποσώµατα) . Το πείραµα στηρίζεται στο γεγονός ότι υπάρχει 

σηµαντική αµινοξική συντήρηση ανάµεσα στην αλληλουχία hCCR5 και ποντικίσιου CCR5, 

ειδικά σε θετικά φορτισµένα αµινοξέα στο αµινοτελικό άκρο όπου πιθανώς πραγµατοποιείται 

σύνδεση V3/CCR5.86-88 

 
Εικ. 1.4 Τρισδιάστατη απεικόνιση των σύνθετων λιποσωµάτων: Eσωτερικά εγκλωβισµένο το 

τοξοειδές του τετάνου, ενώ εξωτερικά το V3 πεπτίδιο. 
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2. Υλικά και µέθοδοι 

2.1 Αποµόνωση κυττάρων  
 

Buffy coats από υγιείς ορρο-αρνητικούς HIV-1 δότες ευγενικά προσφέρθηκαν από το 

τµήµα αιµοδοσίας του Βενιζέλειου Νοσοκοµείου, Ηράκλειο Κρήτης. Τα κύτταρα από τα buffy 

coats φυγοκεντρούνταν στις 3000 rpm για 30 λεπτά για την δηµιουργία τριών ζωνών: στο 

υποκείµενο τα ερυθρά αιµοσφαίρια, ενδιάµεσα τα λευκά αιµοσφαίρια και στο υπερκείµενο ο 

ανθρώπινος ορρός. ∆είγµα από το ορρό συλλεγόταν και ελεγχόταν µε ELISA (1 µg/ml TT, 

πλήρωση των κενών θέσεων µε BSA 1% σε PBS, δείγµα ορρού, Goat anti-human IgG-HRP, 

Υπόστρωµα (Η2Ο2) –Χρωµογόνο) για την ύπαρξη αντι-τετανοειδικών αντισωµάτων. Η ύπαρξη 

των αντισωµάτων καθιστούσε έναν δότη κατάλληλο για την διενέργεια του πειράµατος διότι 

πιθανώς σε αυτόν τον δότη να υπήρχαν και τα κατάλληλα αντιγονοειδικά Τ κύτταρα µνήµης. 

 Τα PBMCs (περιφερικά µονοπύρηνα κύτταρα του αίµατος) στη συνέχεια 

αποµονώνονταν µε τη µέθοδο της Ficoll-Hypaque (Pharmacia, Piscataway, NJ)  , κατά την οποία 

τα κύτταρα παρουσιάζουν βαθµίδωση µετά από φυγόκεντριση ανάλογα µε την πυκνότητά τους.  

Τα κύτταρα στη συνέχεια ξεπλένονταν τρεις φορές µε αποστειρωµένο PBS και επαναδιαλύονταν 

σε RPMI 1640 ( Life Technologies, Grand island, NY), το οποίο περιείχε 5 % ανθρώπινο 

φυσιολογικό ορρό, 2 mM L-γλουταµίνη και 1 % gentamicin, σε τελική συγκέντρωση 106 

κύτταρα/ml . Tα κύτταρα αυτά διεγείρονταν στη συνέχεια µε τα κατάλληλα αντιγόνα. 

Τα µονοκύτταρα αποµονώνονταν από τα περιφερικά µονοπύρηνα κύτταρα µε επιλεκτική 

επικόλληση των µονοκυττάρων πάνω στην στερεά φάση, και διατηρούνταν σε θρεπτικό υλικό 

RPMI 1640 που περιείχε 5% ανθρώπινο φυσιολογικό ορρό, 2 mM L-γλουταµίνη , 1 % 

gentamicin και 50 mM 2-µερκαπτοαιθανόλης.  

2.2 Αντιγόνα  
 

∆ύο αντιγόνα χρησιµοποιήθηκαν στα πειράµατα: To ΗΙV-1 gp120/V3 πεπτίδιο 

RKSIRIQRGPGRAFY (στέλεχος LAI, αµινοξέα 304-318), το οποίο συντέθηκε µε τη µέθοδο F-

moc/tBu89 και µετατράπηκε σε λιποπεπτίδιο µε οµοιοπολική πρόσδεση µε τη σερίνη -S-[2,3-

bis(palmitoyloxy)-(2rs)-propyl]-n-palmitoyl-(r)-cysteine (Boehringer Mannheim Biochemica, 

Γερµανία).90 Τα λιποσώµατα κατασκευάστηκαν µε τη µέθοδο αφίδρωσης-επανίδρωσης.91 Τα 

λιποσώµατα που παράγονταν ανασυστήνονταν σε 100 µl απεσταγµένου νερού και τα σωµατίδια 

που δεν είχαν εγκλειστεί αποµακρύνονταν µε πλύσεις µε PBS. Το διαλυτό τοξοειδές του τετάνου 

είναι διαθέσιµο εµπορικά από την εταιρία SBLVaccin (Σουηδία).  
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2.3 Πρωτόκολλο πολλαπλασιασµού Τ ενεργοποιηµένων κυττάρων (Proliferation assay) 
 
 Για τη µέτρηση της απάντησης-πολλαπλασιασµού των T λεµφοκυττάρων στα διάφορα 

αντιγόνα, φρέσκα αποµονωµένα PBMCs µε τη µέθοδο της φικόλλης, καλλιεργήθηκαν σε πιάτα 

96 πηγαδιών σε συγκέντρωση 106 κύτταρα/ml σε 3 πηγάδια-αντίγραφα για κάθε περίπτωση. Τα 

κύτταρα καλλιεργήθηκαν για 3, 5 , 7, 9 και 11 ηµέρες και στη συνέχεια προστέθηκε [3Η]θυµιδίνη 

(1µCi/πηγάδι, ειδικής ενεργότητας 6,8 µCi/πηγάδι, ΝΕΝ Life Sciences, Boston, Mass.) κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων 18 ωρών της καλλιέργειας. Τα κύτταρα στη συνέχεια µαζεύονταν σε 

φίλτρα, και η εισαγωγή της [3Η]θυµιδίνης µετρούνταν σαν δείκτης του πολλαπλασιασµού σε 

κατάλληλο σπινθηρόµετρο (LS1701 beta counter, Beckman,USA) µε τη χρήση ειδικού 

σπινθηρικού διαλύµατος. 

2.4 Ανάλυση µε κυτταροµετρία ροής (Flow Cytometry, FACS) 
 
 3 x 105 κύτταρα από τα φρέσκα αποµονωµένα PBMCs (ηµέρα 0) ή από το υπερκείµενο 

καλλιεργειών ( ηµέρες 3, 5, 7, 9 και 11) βάφονταν µε τα κατάλληλα αντισώµατα στον πάγο για 

30 λεπτά µέσα σε PBS 2 % BSA και 0,02 % sodium azide. H ανάλυση του βαψίµατος 

πραγµατοποιούνταν µε το FACScan και τη χρήση του προγράµµατος Cellquest Software 

(Becton Dickinson). Tα λεµφοκύτταρα εσωκλείονταν σε ειδική πύλη (gate) ανάλογα µε τον 

οριζόντιο και τον κάθετο άξονα. Τα παρακάτω αντισώµατα, ενωµένα µε το  σύζευγµα PE, FITC 

ή PerCP (Cy-Chrome PE-Cy5) χρησιµοποιήθηκαν για βάψιµο: 

• anti -hCD4-Cy-Chrome  

• anti- hCD45RO-FITC 

• anti- hCD45RA-FITC 

• anti-hCD95-FITC 

• anti- hCCR5-PE 

• anti-hCXCR4-PE

 

Όλα τα παραπάνω αντισώµατα προέρχονταν από την PharMingen. 

2.5 Aνοσοποίηση ποντικών  
 
 Θηλυκά ποντίκια BALB/c απλοτύπου 4 εβδοµάδων αποκτήθηκαν από το εργαστήριο 

διαγονιδιακών ποντικών (IMBB, Ηράκλειο Κρήτης) και κατά τη διάρκεια του πειράµατος 

διατηρήθηκαν σε εγκαταστάσεις του εργαστηρίου Εφαρµοσµένης Βιοχηµείας και 

Ανοσοβιολογίας. Όλες οι διαδικασίες για τον χειρισµό των ποντικών πραγµατοποιήθηκαν µε 

βάση διεθνή πρότυπα. Tα ποντίκια χωρίστηκαν σε δύο οµάδες : Η µία οµάδα ακολούθησε 

πειράµατα ανοσοποίησης. Τα πειράµατα ανοσοποίησης πραγµατοποιήθηκαν µε τη χρήση 50 µg 

τοξοειδές του τετάνου και Freund’s complete σε αναλογία 1:1,  για κάθε ποντίκι. Οι ενέσεις 
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έγιναν ενδοπεριτονιακά και ακολούθησαν 2 ενέσεις υπενθύµισης σε διάστηµα 2 εβδοµάδων µε 

την χρήση ίδιας ποσότητας τετάνου και Freund’s incomplete. 

2.5.1 Συλλογή δειγµάτων 
 
 ∆είγµατα αίµατος ποντικών συγκεντρώθηκαν από αναισθητοποιηµένα ποντίκια από την 

ουρά και ελέγχθηκαν για την ύπαρξη αντι-τετανοειδικών αντισωµάτων µε ELISA ( 1 µg/ml TT, 

µπλοκάρισµα µε BSA 1% σε PBS, δείγµα ορρού, anti-mouse IgG-HRP, Υπόστρωµα ((Η2Ο2) -

Χρωµογόνο) µετά από 2 εβδοµάδες από την τελευταία υπενθύµιση.  

2.5.2 Συγκέντρωση σπλενοκυττάρων ποντικών και πρωτόκολλο πολλαπλασιασµού 
σπλενοκυττάρων µετά από την παρουσία αντιγονικού ερεθίσµατος 

 
 Σπλήνες από ανοσοποιηµένα ποντίκια αφαιρέθηκαν κάτω από ασηπτικές συνθήκες και 

τα σπλενοκύτταρα αφαιρέθηκαν και επαναδιαλύθηκαν σε θρεπτικό υλικό DMEM. Ακολούθησε 

υποτονική λύση των ερυθρών  ( 5 ml NaCl 0,2% , 5 ml NaCl 1,6 % ), συµπλήρωση αµέσως µε 30 

ml θρεπτικό υλικό DMEM και φυγοκέντριση για 5 λεπτά στις 300 rpm. Τα κύτταρα του ιζήµατος 

επαναδιαλύθηκαν σε DMEM το οποίο περιείχε 5 % FBS  , 2 mM L-γλουταµίνη και 1 % 

gentamicin, σε τελική συγκέντρωση 106 κύτταρα/ml. 

Για τη µέτρηση της απάντησης-πολλαπλασιασµού των T λεµφοκυττάρων στα διάφορα 

αντιγόνα, φρέσκα αποµωνοµένα σπλενοκύτταρα, καλλιεργήθηκαν σε πιάτα 96 πηγαδιών σε 

συγκέντρωση 106 κύτταρα/ml σε 3 πηγάδια-αντίγραφα για κάθε περίπτωση. Τα κύτταρα 

καλλιεργήθηκαν για 3, 4 , 5, και 6 ηµέρες και στη συνέχεια προστέθηκε [3Η]θυµιδίνη 

(1µCi/πηγάδι, ειδικής ενεργότητας 6,8 µCi/πηγάδι, ΝΕΝ Life Sciences, Boston, Mass.) κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων 16 ωρών της καλλιέργειας. Τα κύτταρα στη συνέχεια µαζεύονταν σε 

φίλτρα, και η εισαγωγή της [3Η]θυµιδίνης µετρούνταν σαν δείκτης του πολλαπλασιασµού σε 

κατάλληλο σπινθηρόµετρο µε τη χρήση ειδικού διαλύµατος. 

Σύνθετα λιποσώµατα ενέθηκαν στα ποντίκια εφόσον υπήρχε πολλαπλασιασµός των 

σπλενοκυττάρων in vitro. Ειδικότερα, τα ανοσοποιηµένα ποντίκια χωρίστηκαν σε 3 κατηγορίες: 

στην πρώτη κατηγορία πραγµατοποιήθηκε ένεση ενδοπεριτονιακά µε LipoV3/TT, στην δεύτερη 

κατηγορία ένεση µε Lipo/TT ενώ στην τρίτη κατηγορία δεν πραγµατοποιήθηκε καµία ένεση. 

Μετά από δύο εβδοµάδες, ακολούθησε αφαίρεση της σπλήνας και διαξαγωγή του πρωτοκόλλου 

της µέτρησης της απάντησης-πολλαπλασιασµού των T λεµφοκυττάρων στο τοξοειδές του 

τετάνου.
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3. Αποτελέσµατα-Συζήτηση 

3.1 Το LipoV3/TT επάγει πολλαπλασιασµό στα T λεµφοκύτταρα ο οποίος διαφέρει 
σηµαντικά από τον πολλαπλασιασµό κατά την αντιγοπαρουσίαση 

  
 Η ενεργοποίηση των Τ λεµφοκυττάρων πραγµατοποιήθηκε µε το πρωτόκολλο 

πολλαπλασιασµού µε τη χρήση τοξοειδούς του τετάνου (ΤΤ) σαν αναµνηστικό αντιγόνο γι’ αυτό 

και χρησιµοποιήθηκαν κύτταρα από δότες οι οποίοι ήταν θετικοί στην ELISA ανίχνευσης 

αντισωµάτων στον ανθρώπινο ορρό. Το V3 πεπτίδιο παρουσιάστηκε στα κύτταρα  µε τη µορφή 

LipoV3/ΤΤ, κατά την οποία το πεπτίδιο V3 παρουσιάζεται επάνω στην επιφάνεια των 

µακροφάγων.92 Η ποσότητα των λιποσωµάτων που χρησιµοποιήθηκε ήταν 75 ng/ml ενώ η 

ποσότητα του διαλυτού ΤΤ 1 µg/ml. Όπως έχει ήδη περιγραφεί86, ο πολλαπλασιασµός των T 

λεµφοκυττάρων τα οποία απαντούν στο LipoV3/TT εµφανίζεται νωρίτερα 2-3 ηµέρες από τον 

πολλαπλασιασµό που παρατηρείται µε τη χρήση διαλυτού TT. Τέλος, η µείωση στον 

πολλαπλασιασµό των Τ λεµφοκυττάρων µε τη χρήση διαλυτού TT είναι πιο οµαλή σε σχέση µε 

τη µείωση που παρατηρείται κατά τη χρήση LipoV3/TT ως αντιγονικού ερεθίσµατος. Τα 

πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σε 12 δότες και χαρακτηριστικές απαντήσεις  παρουσιάζονται 

στην εικόνα 3.1.  

 

Α       Β 

Πολλαπλασιασµός των Τ λεµφοκυττάρων µετά από 
ενεργοποίηση µε διαλυτό ΤΤ

0

4 0 0 0 0

8 0 0 0 0

12 0 0 0 0

16 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

3 5 7 9
Ηµέρες καλλιέργειας

cp
m

0
TT δια λυτ ό
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ενεργοποίηση µε LipoV3/TT 
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Εικ. 3.1  Χαρακτηριστικές απαντήσεις – πολλαπλασιασµός των Τ λεµφοκυττάρων µετά από διέγερση 
µε διαλυτό ΤΤ και LipoV3/TT. Σαν αρνητικός µάρτυρας χρησιµοποιήθηκαν τα PBMCs σε παρόµοια 
καλλιέργεια χωρίς την παρουσία αντιγονικού ερεθίσµατος (0) (A) Πολλαπλασιασµός µετά από 
διέγερση µε διαλυτό ΤΤ (Β) Πολλαπλασιασµός µετά από διέγερση µε LipoV3/TT και ο αντίστοιχος 
πολλαπλασιασµός µε διέγερση µε διαλυτό ΤΤ όπου πραγµατοποιείται καθυστέρηση στην απάντηση. 
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3.2 Aνάλυση επιφανειακών µαρτύρων Τ λεµφοκυττάρων µε κυτταροµετρία ροής 
 

3.2.1 Η διέγερση των PBMCs από τετανοειδικούς δότες, µε διαλυτόΤΤ οδηγεί σε δραµατική 
αλλαγή στους επιφανειακούς µάρτυρες των Τ λεµφοκυττάρων 

 
 Οι έκφραση επιφανειακών µαρτύρων κατά τη διάρκεια της ανοσολογικής απάντησης υπό 

την παρουσία ενός αναµνηστικού αντιγόνου (τοξοειδές του τετάνου) πραγµατοποιήθηκε µε 

κυτταροµετρία ροής µε τη χρήση του µηχανήµατος FACScan και η ανάλυση των 

αποτελεσµάτων έγινε µε το πρόγραµµα Cellquest Software (Becton Dickinson). Οι επιφανειακοί 

µάρτυρες που επιλέγηκαν ήταν : CD4 ως ο επιφανειακός µάρτυρας των βοηθητικών Τ 

λεµφοκυττάρων, CD45RA ως µάρτυρας παρθενικών Τ κυττάρων, CD45RO ως µάρτυρας 

ενεργοποιηµένων Τ κυττάρων,68, 73-80 CD95 (Fas) διότι η αλληλεπίδραση της gp120 µε τον CD4 

των Τ λεµφοκυττάρων  προκαλεί την επαγωγή µιας αυξηµένης ευαισθησίας σε αποπτωτικούς 

µηχανισµούς µε τη µεσολάβηση του Fas,31 και τέλος οι υποδοχείς των χυµοκινών CCR5 και 

CXCR4 οι οποίοι αποτελούν τους κύριους συνυποδοχείς για την είσοδο του HIV-1 µέσα στα Τ 

λεµφοκύτταρα16-18. Ο υποδοχέας CXCR4 αποτελεί τον κύριο υποδοχέα για τα παρθενικά κύτταρα 

και τα αδρανοποιηµένα κύτταρα µνήµης, ενώ ο CCR5 αποτελεί τον κύριο υποδοχέα για την 

υποκατηγορία των CD4 λεµφοκυττάρων Th1 η οποία εµφανίζεται κατά κύριο λόγο στις 

αναµνηστικές απαντήσεις.84, 85 

 Η πρώτη στήλη των διαγραµµάτων αναφέρεται στα αποτελέσµατα που συλλέχθηκαν 

κατά την µηδενική ηµέρα του πειράµατος µετά από τον καθαρισµό µε φικόλλη, ενώ η δεύτερη 

στήλη αποτελεί το προφίλ έκφρασης των επιφανειακών µαρτύρων µετά από 9 ηµέρες 

ενεργοποίησης µε διαλυτό τοξοειδές του τετάνου, όπου ήδη υπάρχει σηµαντική µείωση στον 

πολλαπλασιασµό των λεµφοκυττάρων (εικ.3.1).  Όλες οι γραφικές παραστάσεις έχουν 

πραγµατοποιηθεί µε βάση την πύλη των λεµφοκυττάρων η οποία πραγµατοποιήθηκε βάση του 

οριζοντίου και του κάθετου άξονα (άξονας συγκέντρωσης και άξονας πυκνότητας των κυττάρων 

αντιστοίχως). Η ανάλυση αυτή έδειξε ότι πραγµατοποιείται ισχυρή ενεργοποίηση-σταθεροποίηση 

του υποδοχέα CD4 επάνω στην επιφάνεια των λεµφοκυττάρων και επιπρόσθετα 

πολλαπλασιασµός αυτών των κυττάρων. Η αλλαγή από 40% σε 84 % του ποσοστού των 

λεµφοκυττάρων που είναι θετικά στον CD4 µαρτυρά το γεγονός του πολλαπλασιασµού καθώς 

επίσης και το γεγονός ότι χάνεται σε πολύ σηµαντικό βαθµό η µικρή ένταση του φθορισµού στο 

πεδίο 100-101 που παρατηρείται την µηδενική ηµέρα εξηγεί την ισχυρή έκφραση του υποδοχέα 

αυτού πάνω στην επιφάνεια των λεµφοκυττάρων. Η µελέτη αυτή επίσης συµφωνεί µε τα 

παλιότερα βιβλιογραφικά δεδοµένα για τους µάρτυρες παρθενικών / αδρανοποιηµένων κυττάρων 
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και µάρτυρες ενεργοποίησης , CD45RA και CD45RO αντιστοίχως. Η παρουσία του CD45RA 

την µηδενική ηµέρα πριν από την παρουσία του αντιγονικού ερεθίσµατος είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική (51%) και µειώνεται δραµατικά µετά από την πρόκληση µε τοξοειδές του τετάνου 

(9%). Αντίθετα, τα αδρανοποιηµένα κύτταρα (παρθενικά και µνήµης) εκφράζουν λίγο CD45RO 

(32%) ενώ η έκφραση του µάρτυρα αυτού γίνεται σχεδόν καθολική (89%) κατά τη διάρκεια της 

αναµνηστικής απάντησης. Η έκφραση του Fas ακολουθεί το ίδιο πρότυπο µε τον µάρτυρα 

CD45RO ( µηδενική µέρα 25% και την ένατη 90% των κυττάρων έχουν στην επιφάνειά τους 

Fas). Tέλος, αλλαγή στον φαινότυπο των υποδοχέων των χυµοκινών παρουσιάζεται κατά την 

αναµνηστική απάντηση, αφού υπάρχει σαφής ενεργοποίηση του CCR5 (από 15% στο 84%) , ενώ 

ο υποδοχέας CXCR4 την µηδενική ηµέρα εµφανίζεται στο 47% των λεµφοκυττάρων ενώ την 

ένατη στο 29% µε ισχυρή όµως µείωση στην ένταση του φθορισµού.  

 Με παρόµοιο τρόπο εµφανίζονται και οι συνδυασµοί των επιφανειακών µαρτύρων ανά 

δύο σε σχέση µε τον CD4 (µάρτυρας των βοηθητικών Τ λεµφοκυττάρων) π.χ. CD4+CCR5+. Τα 

ποσοστά που υπολείπονται από την διπλή χρώση σε σχέση µε τη µονή (π.χ. CD45RO+ 89% 

και CD4+CD45RO+  84%) φανερώνουν ότι, ο πληθυσµός των λεµφοκυττάρων περιείχε και 

άλλα κύτταρα, όπως CD8 κυτταροτοξικά, που ακολουθούσαν το ίδιο πρότυπο αλλαγής στους 

επιφανειακούς µάρτυρες. Όλες οι παραπάνω αλλαγές παρουσιάζονται στην εικόνα 3.2 
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76%  
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Εικ. 3.2 Προφίλ έκφρασης επιφανειακών µαρτύρων λεµφοκυττάρων πριν και µετά τη διέγερση µε 
αναµνηστικό αντιγόνο (διαλυτό τοξοειδές του τετάνου) (Α) Μηδενική ηµέρα (Β) Ένατη ηµέρα (ο 
αντίστοιχος πολλαπλασιασµός των κυττάρων στην εικόνα 3.1, Α) 

 

3.2.2 Το LipoV3/TT προκαλεί την ίδια ποιοτική και ποσοτική αλλαγή επιφανειακών 
µαρτύρων στα περιφερικά Τ λεµφοκύτταρα µε την αναµνηστική απάντηση 

 
 Για να εξακριβωθεί εάν η απάντηση-πολλαπλασιασµός και η οξεία µείωση στον 

πολλαπλασιασµό των Τ λεµφοκυττάρων που επάγονται από το lipoV3/TT είναι ένα φαινόµενο 

διαφορετικό από την αναµνηστική απάντηση στο τοξοειδές του τετάνου, παρόµοιες αναλύσεις µε 

τη βοήθεια της κυτταροµετρίας ροής των επιφανειακών µαρτύρων πραγµατοποιήθηκαν, όπως 

ακριβώς και µε το αναµνηστικό αντιγόνο. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι παρόλο που ο 

πολλαπλασιασµός των T λεµφοκυττάρων που διεγείρονται µε lipoV3/TT  διαφέρει χρονικά από 

τον πολλαπλασιασµό που παρατηρείται µετά από διέγερση µε το διαλυτό ΤΤ, η αλλαγή των 

επιφανειακών µαρτύρων ενεργοποίησης (CD45RO), απόπτωσης (CD95) και υποδοχέων 

χυµοκινών (CCR5, CXCR4) είναι ποσοτικά και ποιοτικά ίδια για όλους τους επιφανειακούς 

µάρτυρες. Τα αποτελέσµατα αυτά παρουσιάζονται στην εικόνα 3.3. 
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Εικ. 3.3 Προφίλ έκφρασης επιφανειακών µαρτύρων λεµφοκυττάρων µη και διεγερµένων µε 
lipoV3/TT  (Α) Μη διεγερµένα την ενδέκατη ηµέρα . Το προφίλ έκφρασης των επιφανειακών 
µαρτύρων είναι σχεδόν όµοιο µε το αντίστοιχο της µηδενικής ηµέρας (Β) ∆ιεγερµένα κύτταρα την 
ενδέκατη ηµέρα (ο αντίστοιχος πολλαπλασιασµός των κυττάρων στην εικόνα 3.1, Β) 
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3.2.3 Προτεινόµενο µοντέλο δράσης των LipoV3/TT λιποσωµάτων 
 
 Από τα παραπάνω αποτελέσµατα, αλλά και από προηγούµενα δηµοσιευµένα δεδοµένα86 

προτείνεται το παρακάτω µοντέλο για τη δράση των lipoV3/TT λιποσωµάτων: όταν τα 

αντιγονοειδικά Τ κύτταρα µνήµης αναγνωρίζουν µε τον υποδοχέα τους (TCR) τον αντιγονικό 

επίτοπο του ΤΤ, ενεργοποιούνται µε το κλασσικό µονοπάτι ενεργοποίησης µιας αναµνηστικής 

απάντησης. Οι παρουσία έκφρασης παρόµοιων επιφανειακών µαρτύρων ποσοτικά και ποιοτικά 

ενισχύει αυτή τη θέση. Αυτά τα Τ κύτταρα παρόλα αυτά,  λαµβάνουν ένα επιπλέον σήµα από την 

πολλαπλή αλληλεπίδραση των ακινητοποιηµένων επάνω στην επιφάνεια 15πεπτιδίων V3 µε τον 

υποδοχέα CCR5  ο οποίος ενεργοποιείται ισχυρά κατά την αναµνηστική απάντηση. (εικ. 3.2) 

Αυτό το σήµα οδηγεί σε µια πρόωρη και ενισχυµένη ενεργοποίηση των Τ κυττάρων που 

αντιδρούν κατά την αναµνηστική απάντηση και στη συνέχεια σε µια οξεία µείωση του 

πολλαπλασιασµού και ενεργοποίηση αποπτωτικών µηχανισµών.86 

 Η κανονικοί µηχανισµοί σήµατος διαµέσου του CCR5 από µόνοι τους δεν προάγουν 

σήµατα πολλαπλασιασµού ή απόπτωσης. Παρόλα αυτά, σε µολυσµένα µακροφάγα ολόκληρη η 

gp120 βρίσκεται επάνω στην κυτταρική τους επιφάνεια. Η έκθεση των µακροφάγων αυτών σε 

άλλα αντιγόνα θα µπορούσε να προκαλέσει αποπτωτικούς µηχανισµούς στα αντίστοιχα 

ενεργοποιηµένα Τ βοηθητικά λεµφοκύτταρα που απαντούν στα διάφορα αντιγόνα, µε ένα 

µηχανισµό ο οποίος εξαρτάται από την gp120. Ο ΗΙV επίσης επάγει την έκφραση του Fas 

συνδέτη (FasL) στα µακροφάγα επάγοντας µε αυτό τον τρόπο αποπτωτικούς µηχανισµούς 

εξαστώµενους από τον Fas σε µη µολυσµένα Τ κύτταρα.92,93 Πράγµατι, τα Τ κύτταρα 

ενεργοποιούν ισχυρά την έκφραση του Fas κατά την αναµνηστική απάντηση αλλά και κατά την 

απάντηση στο lipoV3/TT.  

 Όλες οι παραπάνω παρατηρήσεις έρχονται να ισχυροποιήσουν παλιότερες υποθέσεις 

σχετικά την δράση του lipoV3/TT. Τα περισσότερα CD4+ Τ λεµφοκύτταρα σε ασθενείς που 

έχουν µολυνθεί µε τον ιό HIV που πεθαίνουν, δεν είναι µολυσµένα.94,95 Η V3 περιοχή της gp120 

φαίνεται να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο, αφού οδηγεί σε δυσλειτουργία της αναµνηστικής 

απάντησης. Η ίδια η απάντηση στο lipoV3/TT δεν διαφέρει ποσοτικά και ποιοτικά από την 

αναµνηστική απάντηση σε σχέση µε την έκφραση επιφανειακών µαρτύρων. Παρόλα αυτά 

εµφανίζεται ιδιαίτερα πρώιµη και µε οξεία µείωση του πολλαπλασιασµού, ο οποίος συνοδεύεται 

από απόπτωση, και το φαινόµενο αυτό είναι απόλυτα συνδεδεµένο µε την V3 περιοχή. Η  πλήρης 

εξακρίβωση τέτοιων µηχανισµών θα µας οδηγήσουν στην πλήρη κατανόηση της 

ανοσοανεπάρκειας η οποία προκαλείται από τον ιό HIV-1 και µε αυτό τον τρόπο θα 

καταφέρουµε να σχεδιάσουµε νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις. 
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3.3 In vivo µελέτη του φαινοµένου ενεργοποίησης-απόπτωσης των CD4+ 
λεµφοκυττάρων που επάγεται από την V3 περιοχή της gp120 

 
 Οι in vivo µηχανισµοί οι οποίοι οδηγούν σε σταδιακή µείωση των Τ λεµφοκυττάρων σε 

ασθενείς µε AIDS δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως και πολλά συµπεράσµατα έχουν εξαχθεί είτε 

από in vitro πειράµατα µε παρθενικά περιφερικά λεµφοκύτταρα ή µε τη χρήση ειδικών 

κυτταρικών σειρών. Πειραµατικά µοντέλα ποντικού έχουν χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν για την 

in vivo µελέτη της απόπτωσης τόσο σε Τ όσο και B λεµφοκύτταρα τα οποία εξέφραζαν 

ανθρώπινο CD4 υποδοχέα (διαγονιδιακά ποντίκια). Ειδικότερα, η ανοσοβιολογική απάντηση 

στην HIV gp120 πρωτεΐνη µπορεί να οδηγήσει µη µολυσµένα κύτταρα σε απόπτωση σε ειδικά 

διαγονιδιακά ποντίκια: ανοσοποιηµένα ποντίκια µε gp120 τα οποία εκφράζουν τον ανθρώπινο 

CD4 υποδοχέα (huCD4) τόσο σε Β όσο και Τ λεµφοκύτταρα, παρουσιάζουν µείωση σε Τ και Β 

λεµφοκύτταρα στο περιφερικό αίµα και στους λεµφαδένες µετά από ένεση µε gp120.96  

 Kατά την περιγραφή της πειραµατικής προσέγγισης ( παράγραφος. 1.6) αναφέρεται µε 

λεπτοµέρεια  διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την in vivo προσέγγιση. Παρακάτω, 

παρουσιάζονται οι αµινοξικές αλληλουχίες του ανθρώπινου (Homo) υποδοχέα CCR5 ( ΝCBI, 

gi|1705896) και του αντίστοιχου ποντικίσιου (Mus) υποδοχέα CCR5 (ΝCBI, gi|6753468). H 

σύγκριση και η στοίχιση των αµινοξικών τους αλληλουχιών πραγµατοποιήθηκε µε το πρόγραµµα 

Clustalw που είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα: http://www.ebi.ac.uk/clustalw/. Κατά αυτή τη 

στοίχιση παρουσιάζεται σηµαντική οµοιότητα στην αρχική αµινοξική περιοχή η οποία είναι 

απαραίτητη για την αλληλεπίδραση µε τον υποδοχέα CCR5. 
 
Homo sapiens MDYQVSSP--IYDINYYTSEPCQKINVKQIAARLLPPLYSLVFIFGFVGNMLVILILINC 58 
Mus musculus MDFQGSVPTYIYDIDYGMSAPCQKINVKQIAAQLLPPLYSLVFIFGFVGNMMVFLILISC 60 
             **:* * *  ****:*  * ************:******************:*:****.* 
 
KRLKSMTDIYLLNLAISDLFFLLTVPFWAHYAAAQWDFGNTMCQLLTGLYFIGFFSGIFF 118 
KKLKSVTDIYLLNLAISDLLFLLTLPFWAHYAANEWIFGNIMCKVFTGVYHIGYFGGIFF 120 
*:***:*************:****:******** :* *** **:::**:*.**:*.**** 
 
IILLTIDRYLAVVHAVFALKARTVTFGVVTSVITWVVAVFASLPGIIFTRSQKEGLHYTC 178 
IILLTIDRYLAIVHAVFALKVRTVNFGVITSVVTWVVAVFASLPEIIFTRSQKEGFHYTC 180 
***********:********.***.***:***:*********** **********:**** 
 
SSHFPYSQYQFWKNFQTLKIVILGLVLPLLVMVICYSGILKTLLRCRNEKKRHRAVRLIF 238 
SPHFPHTQYYFWKSFQTLKMVILSLILPLLVMIICYSGILHTLFRCRNEKKRHRAVRLIF 240 
*.***::** ***.*****:***.*:******:*******:**:**************** 
 
TIMIVYFLFWAPYNIVLLLNTFQEFFGLNNCSSSNRLDQAMQVTETLGMTHCCINPIIYA 298 
AIMIVYFLFWTPYNIVLLLTTFQEFFGLNNCSSSNRLDQAMQATETLGMTHCCLNPVIYA 300 
:*********:********.**********************.**********:**:*** 
 
FVGEKFRNYLLVFFQKHIAKRFCKCCSIFQQEAPERASSVYTRSTGEQEISVGL 352 
FVGEKFRSYLSVFFRKHIVKRFCKRCSIFQQDNPDRVSSVYTRSTGEHEVSTGL 354 
*******.** ***:***.***** ******: *:*.**********:*:*.** 
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3.3.1 H ανοσοποίηση των ποντικών µε τοξοειδές του τετάνου οδήγησε στην παραγωγή 
υψηλής συγγένειας αντιτετανοειδικών αντισωµάτων, και στον πολλαπλασιασµό in 
vitro των αντιγονοειδικών  CD4+ Τ λεµφοκυττάρων 

  
 ∆ύο εβδοµάδες µετά την τελευταία ανοσοποίηση των ποντικών συλλέχθηκαν δείγµατα 

ορρού και ελέγθηκαν για την ύπαρξη αντι-τετανοειδικών αντισωµάτων µε τη µέθοδο της ELISA, 

όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Υλικά και Μέθοδοι». ∆είγµατα συλλέχθηκαν από 3 

ανοσοποιηµένα ποντίκια και ο ορρός αραιώθηκε µέχρι και 100.000 φορές. Τα αποτελέσµατα από 

την ELISA παρουσιάζονται στην εικόνα 3.4. Σύµφωνα µε αυτά, η οπτική απορρόφηση παραµένει 

ιδιαίτερα υψηλή ακόµα και σε πολύ µεγάλες αραιώσεις γεγονός που µαρτυρά την ύπαρξη αντι-

τετανοειδικών αντισωµάτων, ενώ στα µη ανοσοποιηµένα ποντίκια (αρνητικοί µάρτυρες) δεν 

παρατηρείται καµία οπτική απορρόφηση, όπως αναµενόταν. Μετά από αυτόν τον έλεγχο τα 

ποντίκια θεωρήθηκαν κατάλληλα για την πραγµατοποίηση ενός πρωτοκόλλου πολλαπλασιασµού 

in vitro των σπλενοκυττάρων τους µετά από διέγερση µε τοξοειδές του τετάνου. Η ύπαρξη 

πολλαπλασιασµού µαρτυρά και την ύπαρξη CD4+ Τ τετανοειδικών κυττάρων µνήµης. 

 

1/
10

00

1/
10

00
0

1/
50

00
0

1/
10

00
00

Ποντίκια µάρτυρες
Ανοσοποιηµένα ποντίκια0

0.5

1

1.5

2

Οπτική 
πυκνότητα 
(450 nm)

Αραιώσεις ορρού

Ανίχνευση αντιτετανοειδικών αντισωµάτων στον ορρό 
ανοσοποιηµένων ποντικών µε ELISA

Ποντίκια µάρτυρες

Ανοσοποιηµένα
ποντίκια

 
Εικ. 3.4  Η ύπαρξη αντι-τετανοειδικών αντισωµάτων στον ορρό των ανοσοποιηµένων ποντικών 
πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο της ELISA. Μετά από την πρώτη ανοσοποίηση και 2 αναµνηστικές 
δόσεις, από τα δείγµατα ορρού οι οπτικές απορροφήσεις ήταν ιδιαίτερα υψηλές εξαιτίας της ύπαρξης 
αντι-τετανοειδικών αντισωµάτων. Στους αρνητικούς µάρτυρες η οπτική απορρόφηση παρέµενε σε 
στα σηµεία αναφοράς. 
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3.3.2 Τα σπλενοκύτταρα των ανοσοποιηµένων ποντικών πολλαπλασιάζονται in vitro µετά 
από διέγερση µε διαλυτό τοξοειδές του τετάνου µε ένα τρόπο που εξαρτάται από την 
συγκέντρωση του ΤΤ 

 
 Σπλήνες αφαιρέθηκαν από τα ανοσοποιηµένα ποντίκια και τα σπλενοκύτταρα 

διεγέρθηκαν  in vitro µε διαλυτό ΤΤ σε διάφορες συγκεντρώσεις. Ο πολλαπλασιασµός των 

σπλενοκυττάρων κάτω από αυτό το σύστηµα παρουσιάζεται στην εικόνα 3.5. Πολλαπλασιασµός 

σπλενοκυττάρων πραγµατοποιήθηκε µόνο στα σπλενοκύτταρα που προέρχονταν από 

ανοσοποιηµένα ποντίκια και µάλιστα ήταν αντίστοιχος της συγκέντρωσης του ΤΤ που 

χρησιµοποιήθηκε. Πολλαπλασιασµός δεν πραγµατοποιήθηκε στα σπλενοκύτταρα από µη 

ανοσοποιηµένα ποντίκια που διεγέρθηκαν µε ΤΤ και τέλος δεν υπήρξε πολλαπλασιασµός στα 

σπλενοκύτταρα που καλλιεργήθηκαν µε κανένα ερέθισµα [0]. Εποµένως, ο πολλαπλασιασµός 

προερχόταν από τα λεµφοκύτταρα µνήµης έναντι του ΤΤ που δηµιουργήθηκαν κατά την 

ανοσοποίηση. 
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Πολλαπλασιασµός σπλενοκυττάρων ποντικών µε 
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Aνοσοποιηµένα
ποντίκια [ΤΤ] 10
µg/ml
Aνοσοποιηµένα
ποντίκια [ΤΤ] 1
µg/ml
Aνοσοποιηµένα
ποντίκια [ΤΤ] 0,1
µg/ml

 
Εικ. 3.5 (Α) Πολλαπλασιασµός σπλενοκυττάρων από ανοσοποιηµένα ποντίκια µετά από διέγερση µε 
ΤΤ (Β) Ο πολλαπλασιασµός είναι ανάλογος της συγκέντρωσης του διαλυτού ΤΤ 

3.3.3 Η ένεση LipoV3/TT των ανοσοποιηµένων ποντικών δεν προκαλεί σηµαντικές αλλαγές 
στον πολλαπλασιασµό των σπλενοκυττάρων in vitro µετά από διέγερση µε διαλυτό ΤΤ 

 
 Τα ανοσοποιηµένα ποντίκια µετά την εξακρίβωση της ύπαρξης σε αυτά Τα 

τετανοειδικών λεµφοκυττάρων µνήµης µε τον πολλαπλασιασµό των σπλενοκυττάρων σε 

κυτταροκαλλιέργεια από διέγερση µε διαλυτό ΤΤ, χωρίστηκαν σε 3 οµάδες: 

• Oµάδα 1: Kανένας περαιτέρω χειρισµός  

• Οµάδα 2: Ένεση στο περιτόναιο 7500 ng lipo(V3)/TT 

• Οµάδα 3: Ένεση στο περιτόναιο 7500 ng lipo(O)/TT 

Σύµφωνα µε όσα έχουν αναφερθεί στην εισαγωγή, η ένεση στο περιτόναιο θα οδηγήσει τη 

συγκέντρωση φαγοκυττάρων στο σηµείο αυτό, στο οποίο εν γένει υπάρχουν πολλά φαγοκύτταρα, 

στα οποία τα λιποσώµατα θα ενσωµατωθούν στις κυτταρικές τους µεµβράνες. Επειδή τα 

λιποσώµατα περιέχουν και ΤΤ, θα επακολουθήσει αναµνηστική απάντηση µε τη συµµετοχή των 

T τετανοειδικών λεµφοκυττάρων µνήµης. Τα βοηθητικά λεµφοκύτταρα, καθώς αλληλεπιδρούν 

µε το µακροφάγο µε τον υποδοχέα τους (TCR) πιθανώς να λάβουν ακόµα ένα σήµα από την 

αλληλεπίδραση V3/CCR5 και να οδηγηθούν σε ένα µηχανισµό αυξηµένης ενεργοποίησης-

απόπτωσης ο οποίος τελικά οδηγεί σε αφανισµό τους Τ τετανοειδικους κυτταρικούς πληθυσµούς. 

Έτσι, µετά κατά την διέγερση σπλενοκυττάρων in vitro από ποντίκια στα οποία έχει 

πραγµατοποιηθεί ένεση µε lipoV3/TT, δεν θα παρατηρηθεί πολλαπλασιασµός ή θα παρατηρηθεί 

µείωση σε σχέση µε τα ανοσοποιηµένα ποντίκια. Σαν µάρτυρας για την φύση των λιποσωµάτων 
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χρησιµοποιήθηκαν λιποσώµατα χωρίς το V3 δεκαπενταπεπτίδιο επάνω στην επιφάνειά τους 

(Lipo(O)/TT).   

  Μετά 10 ηµέρες από την ένεση µε τα λιποσώµατα, αφαιρέθηκαν σπλήνες από τα 

ποντίκια και πραγµατοποιήθηκαν πρωτόκολλα πολλαπλασιασµού. Σε κάθε περίπτωση 

χρησιµοποιήθηκαν σπλενοκύτταρα από 3 ποντίκια. Τα σπλενοκύτταρα από τα ποντίκια είτε 

διεγέρθηκαν µε διαλυτό ΤΤ, ή δεν διεγέρθηκαν καθόλου (Ο). Τα αποτελέσµατα από τους 

πολλαπλασιασµούς συνοψίζονται στην εικόνα 3.6. Σύµφωνα µε αυτά, πολλαπλασιασµός 

παρουσιάστηκε στα σπλενοκύτταρα από ποντίκια στα οποία έγινε ένεση µε lipo(O)/TT καθώς 

και σε αυτά που έγινε ένεση µε lipo(V3)/TT. Αυτό σηµαίνει ότι πιθανώς τα λιποσώµατα δεν 

προκάλεσαν αφανισµό των Τ τετανοειδικών πληθυσµών, κάτω από αυτές τις συνθήκες.  Το 

πείραµα αυτό πρέπει να επαναληφθεί εξαιτίας και του γεγονότος της υψηλής τυπικής απόκλισης 

ανάµεσα στα αποτελέσµατα των κρούσεων σε κάθε περίπτωση. Εάν υπάρξουν αποδείξεις ότι η 

αναστολή της απάντησης σε ειδικά αντιγόνα µνήµης εξαιτίας του αφανισµού in vivo ειδικών 

λεµφοκυτταρικών πληθυσµών από την V3 περιοχή διαµέσου της αναµνηστικής απάντησης θα 

ρίξει ακόµη περισσότερο φως στην ανοσολογική ανεπάρκεια η οποία προκαλείται από τη 

µόλυνση µε τον ιό HIV. 

Πολλαπλασιασµός σπλενοκυττάρων ανοσοποιηµένων ποντικών µε Lipo(V3)/TT 
και Lipo(0)/TT
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Ανοσοποιηµένα (Ο)
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Lipo(V3)/TT Aνοσοποιηµένα (O)
Lipo(V3)/TT Aνοσοποιηµένα (TT)

Eικ. 3.6 Πολλαπλασιασµός σπλενοκυττάρων in vitro από ποντίκια που έχουν ανοσοποιηθεί µε ΤΤ και 
στη συνέχεια τους έχει γίνει ενδοπεριτονειακή ένεση µε lipo(V3)/TT, lipo(0)/TT, µετά από διέγερση 
µε διαλυτό TT (10 µg/ml). Ως αρνητικοί µάρτυρες έχουν χρησιµοποιηθεί τα ίδια κύτταρα αλλά χωρίς 
καµία διέγερση από αντιγόνο. 
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3.4 Tελικά συµπεράσµατα – Σχεδιασµός νέων πειραµατικών προσεγγίσεων 
 

Τα αποτελέσµατα που παρουσιάσθηκαν σε αυτή τη µελέτη αυτή αποτελούν τη συνέχεια 

πειραµάτων πάνω στο φαινόµενο  ενεργοποίησης-απόπτωσης που προκαλείται από την περιοχή 

V3 της gp120 σε διεγερµένα Τ βοηθητικά λεµφοκύτταρα τα οποία αναγνωρίζουν ένα αντιγόνο. 

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου πραγµατοποιήθηκε ανάλυση της έκφρασης επιφανειακών 

πρωτεϊνών µε κυτταροµετρία ροής (FACS) καθώς και χρήση ενός ποντικίσιου πειραµατικού 

µοντέλου για την in vivo µελέτη της απόπτωσης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι, παρόλο που ο 

πολλαπλασιασµός των T λεµφοκυττάρων που διεγείρονται µε lipoV3/TT  διαφέρει χρονικά από 

τον πολλαπλασιασµό που παρατηρείται µετά από διέγερση µε το διαλυτό ΤΤ, η αλλαγή των 

επιφανειακών µαρτύρων ενεργοποίησης (CD45RO), απόπτωσης (CD95) και υποδοχέων 

χυµοκινών (CCR5, CXCR4) είναι ποσοτικά και ποιοτικά ίδια για όλους τους επιφανειακούς 

µάρτυρες σε σχέση µε την αλλαγή κατά την αναµνηστική απάντηση στο διαλυτό ΤΤ. Ένεση των 

λιποσωµάτων lipoV3/TT  στα ποντίκια δεν φάνηκε να επηρεάζει κάτω από αυτές τις συνθήκες 

συγκεκριµένους Τ κυτταρικούς πληθυσµούς και έτσι το πείραµα πρέπει να επαναληφθεί. 

Στα άµεσα πειραµατικά σχέδια είναι η µελέτη αποπτωτικών πρωτεϊνών κατά τη διάρκεια 

του φαινοµένου της ενεργοποίησης απόπτωσης µε τη µέθοδο του western blotting καθώς και µε 

τη µέθοδο του ποσοτικού PCR. Εµπορικά διαθέσιµα µονοκλωνικά αντισώµατα που 

αναγνωρίζουν αποπτωτικές πρωτεϊνες  ειδικά για western blotting έχουν αποκτηθεί. Κατά τη 

διάρκεια του φαινοµένου της ενεργοποίησης-απόπτωσης, T λεµφοκύτταρα θα 

συλλέγονται ανά δύο ηµέρες, και θα πραγµατοποιείται ανάλυση των αποπτωτικών 

πρωτεϊνών µε western blotting καθώς και ανάλυση των mRNAs αυτών των πρωτεϊνών µε 

ποσοτικό PCR. Με αυτή την πειραµατική προσέγγιση θα πραγµατοποιηθεί µια πιο 

σύνθετη συγκριτική µελέτη ανάµεσα στην κλασσική απάντηση κατά τη δευτερογενή 

ανοσολογική απάντηση και στο φαινόµενο της ενεργοποίησης-απόπτωσης που 

προκαλείται από την V3 περιοχή της gp120, έτσι ώστε να δοθούν ακόµη περισσότερες 

αποδείξεις για την δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος που προκαλείται από 

την V3. 

H µελέτη της απόπτωσης των T λεµφοκυττάρων σε ασθενείς µε AIDS έχει 

αποκαλύψει την πολυπλοκότητα του ανοσοποιητικού συστήµατος. Η πρόκληση για την 

πλήρη εξακρίβωση των µοριακών και κυτταρικών µηχανισµών κατά  την µόλυνση από 

τον ιό που προκαλεί το AIDS µε σκοπό τη θεραπεία της ασθένειας αποτελεί ένα πολύ 

δυνατό κίνητρο για µεγαλύτερη προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή. 
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