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 Εισαγωγή 

 Περίληψη-Σκοπός Εργασίας 

 Γενικό Μέρος 

Κεφάλαιο Α. Β Λεµφοκύτταρα: ∆ιαφοροποίηση και Λειτουργία 

 * Πληθυσµιακή κινητική των Β-Λεµφοκυττάρων 

 * Φαινοτυπικοί χαρακτήρες του διαφοροποιηµένου Β-
Λεµφοκύτταρου-Ωρίµανση των Β κυττάρων 

 * Ενεργοποίηση των Β-λεµφοκυττάρων-∆οµή των βλαστικών 
κέντρων 

 * Λεµφοκυτταρική διαφοροποίηση αποτέλεσµα Γονιδιακής Αναδιά-
ταξης 

 * Υποδοχείς επιφάνειας Β λεµφοκύτταρου. Βιοχηµικός µηχανισµός 
διέγερσης 

 * Μηχανισµοί αλληλεπίδρασης (επικοινωνίας) µεταξύ Β και Τ βοη-
θητικών λεµφοκυττάρων 

 * Έκφραση και Ρόλος του συστήµατος IL-2/IL-2R στον πολλαπλα-
σιασµό και τη διαφοροποίηση των φυσιολογικών Β λεµφοκυττάρων 

Κεφάλαιο Β. Ανοσοσφαιρίνες-Αντισώµατα 

 * ∆οµή του µορίου των ελαφρών αλύσεων 

 * ∆οµή του µορίου των βαρέων αλύσεων 

 * Ακολουθία Γονιδιακών Αναδιατάξεων των Ανοσοσφαιρινών 

 * Αντισωµατική ποικιλία-Ρεπερτόριο αντισωµάτων 

Κεφάλαιο Γ. Αυξητικοί παράγοντες Β-Λεµφοκυττάρων-Ιντερλευκίνες 

 * Η Ιντερλευκίνη-2. Υποδοχέας Ιντερλευκίνης-2 

 * ∆οµή του µορίου της IL-2 

 * Φυσιολογία παραγωγής της IL-2. Παραγωγή IL-2 από τα CD4+ 
λεµφοκύτταρα 

 * Ενεργοποίηση των CD4+ λεµφοκυττάρων-Αντιγονικός 
Υποδοχέας των Τ λεµφοκυττάρων TCR (T-cell receptor) 

 * TCR  και µετάδοση των µηνυµάτων (Signal Transduction) 

 * Οδός της Μονοφωσφορικής Αδενοσίνης (cAMP) και 
ενεργοποίηση 

 * Βιοχηµικά γεγονότα υπεύθυνα για την ενεργοποίηση από την IL-2 

 *∆ευτερεύοντες µεσολαβητές συνδεδεµένοι µε την ενεργοποίηση 
από την IL-2 

 * Τρόπος δράσης: Ειδικός υποδοχέας. Η α άλυσος του υποδοχέα της 



  

IL-2 (IL-2Rα) 

 * Μοριακή κλωνοποίηση του cDNA της α αλύσου του υποδοχέα 
της IL-2 

 * Ρυθµιστικές αλληλουχίες του γονιδίου το οποίο κωδικοποιεί την α 
άλυσο του IL-2R 

 * Η β άλυσος του υποδοχέα της IL-2 (IL-2Rβ) 

 * Η γ άλυσος του υποδοχέα της IL-2 (IL-2Rγ) 

 * Παραγωγή µονοκλωνικών αντισωµάτων 

 * Κλωνοποίηση του γονιδίου, το οποίο κωδικοποιεί για την β άλυσο 
του υποδοχέα της IL-2 

 * ∆οµή της β αλύσου του υποδοχέα της IL-2 

 * Λειτουργικά χαρακτηριστικά των IL-2R 

 * Συµπληρωµατικές άλυσοι συνδεδεµένες µε τους υποδοχείς για την 
IL-2 

 * Επαγωγή της έκφρασης του υποδοχέα της IL-2 

 * Κατανοµή των αλύσεων των υποδοχέων της IL-2 

 *∆ιαλυτός υποδοχέας της Ιντερλευκίνης-2 (sIL-2R) 

 * Η έκφραση του υποδοχέα της IL-2 σε Λευχαιµίες Τ και Β σειράς 
και Λεµφώµατα 

Κεφάλαιο ∆. Φυσιοπαθολογία της Λευχαιµίας 

 * Πολλαπλασιασµός και διαφοροποίηση των Β λευχαιµικών 
κυττάρων-Οξεία Λεµφική Λευχαιµία (ΟΛΛ) 

 * Τελική δεοξυνουκλεοτιδική Τρανσφεράση (TdT) 

 *Ανοσοφαινότυπος 

 * Κυτταρογενετική και µοριακή Βιολογία 

 Ειδικό Μέρος 

 Υλικό και Μέθοδοι 

 * Καλλιέργεια κυτταρικών σειρών 

 * Αποµόνωση µονοπύρηνων 

 * Ανοσοφθορισµός-Ανοσοφαινοτυπική Ανάλυση Κυττάρων 

 * Ανάπτυξη αποικιών σε Ηµιστέρεο Υπόστρωµα 
(Μεθυλοκυτταρίνη) 

 * Μέτρηση κυτταρικού Πολλαπλασιαµού (Μέτρηση σύνθεσης 
DNA) 

 * Ενδοκυττάρωση (Internalization) της 125IrIL-2 

 * Ανίχνευση ∆ιαλυτού Υποδοχέα της IL-2 (sIL-2R) 

 * Αποµόνωση mRNA από Μονοπύρηνα Κύτταρα (PBMC) 

 * Ηλεκτροφόρηση RNA 



  

 *Μεταφορά του RNA από το πήκτωµα σε φίλτρο Νιτροκυτταρίνης 
(NORTHEN BLOT) 

 * Ραδιενεργός Σήµανση του Ανιχνευτή µε 32p 

 * Υβριδοποίηση 

 * Ανοσο-χρώση µε Μόρια Χρυσού 

 * ∆έσµευση Ισορροπίας Ραδιοσηµασµένης IL-2-Λειτουργικότητα 
υποδοχέων της IL-2 (Binding of [125I]IL-2) 

 * Μέθοδος Scatchard 

 * Μέθοδος µη αναστρέψιµης Σύνδεσης Ραδιενεργού IL-2 (Cross -
linking) 

 Αποτελέσµατα 

 Χαρακτηριστικά κυτταρικών σειρών 

 Το ΡΜΑ επάγει την έκφραση του µορίου Tac στα Reh-6 κύτταρα 

 Λειτουργικότητα των υποδοχέων της IL-2-∆έσµευση ραδιενεργού 
IL-2 ([125I]rIL-2) από τα Reh-6 κύτταρα 

 Μη αναστρέψιµη σύνδεση (cross-linking) της ραδιοσηµασµένης 
rIL-2 σε διεγερµένα ή µη µε ΡΜΑ κύτταρα 

 Απορρόφηση και ενδοκυττάρωση της IL-2 από διεγερµένα κύτταρα 
Reh-6 µε ΡΜΑ 

 Επίδραση της Ανασυνδυασµένης IL-2 (rIL-2) στον πολλαπλασιασµό 
των διεγερµένων µε ΡΜΑ Reh-6 κυττάρων 

 Επίδραση του ΡΜΑ στην επιφανειακή έκφραση του µορίου Tac 
(p55) 

 Μη αναστρέψιµη σύνδεση [125I]rIL-2 σε λευχαιµικά κύτταρα 
ασθενών µε προ-Β ΟΛΛ 

 Επίδραση του ΡΜΑ στην έκφραση του γονιδίου Tac/p55 

 Ανίχνευση των ενδοκυτταροπλασµικών µορίων Tac (p55) 

 Επίδραση της rIL-2 στην έκφραση του mRNA του µορίου Tac 

 Ανάλυση του mRNA των αλύσεων α και β της IL-2. Μη ανα-
στρέψιµη (cross-linking) της ραδιοσηµασµένης rIL-2 σε λευχαιµικά 
κύτταρα ασθενών και σε κύτταρα λευχαιµικών κυτταρικών σειρών 

 IL-2 εξαρτώµενος πολλαπλασιασµός των B-CLL κυττάρων 

 Συγγένεια IL-2R σε B-CLL κύτταρα 

 ∆έσµευση ραδιενεργού rIL-2 ([125I]rIL-2) από κύτταρα λευχαιµικών 
σειρών διαφορετικής αιµοποιητικής προέλευσης 

 Επιφανειακή έκφραση του µορίου p70 στις λευχαιµικές κυτταρικές 
σειρές 

 Κυτταρικός πολλαπλασιασµός (ενσωµάτωση 3HTdR από τα 
κύτταρα λευχαιµικών σειρών και από κύτταρα ασθενών µε Β-ΟΛΛ 

 Σύνδεση (Binding) της ραδιενεργού IL-2 στα κύτταρα ΝΟΙ-90 

 Παραγωγή IL-2 από κύτταρα ΝΟΙ-90 



  

 Ανίχνευση των αλύσεων του υποδοχέα της IL-2 στα κύτταρα ΝΟΙ-
90 

 IL-2 εξάρτηση των ΝΟΙ-90- κυττάρων 

 Συζήτηση 

 Συµπεράσµατα 

 Βιβλιογραφία 

 



  

 
 
IL-2 Ιντερλευκινη-2 
IL-2Rα/β α/β άλυσος του Υποδοχέα της IL-2 
PHA Φυτοαιµατοσυγκολιτίνη 
PMA Φορβολικός εστέρας 
NΚ Φυσικά κυτταροκτόνα κύτταρα 
LGL  Κοκιοκύτταρα 
BCGF Αυξητικός  παράγοντας  των  Β  κυττάρων 
BCDF Παράγοντας  διαφοροποίησης  των  Β  

κυττάρων 
TNF Νεκρωτικός  παράγοντας  των  όγκων 
PGE2 Προσταγλανδίνη  Ε2 
IFN Iντερφερόνη 
ICAM-I Ανθρώπινο  µόριο  Ι, ενδοκυτταρικής  

προσκόλλησης 
PKC/A Πρωτεΐνη  κινάση  C/A 
Ag Αντιγόνο 
ConA Κονκαβαλίνη  Α 
PLC Φωσφολιπάση  C 
DAG ∆ιακυλ-γλυκερόλη 
PIP 3/2 Τρι/∆ι-φωσφατιδυλινοσιτόλη 
PTPase  Φωσφατάσες  της  Φωσφορικής  τυροσίνης 
GPI  Γλυκοφωσφατιδυλ-Ινοσιτόλη 
DMSO  ∆ιµεθυλ-σουλφοξείδιο 
Cdna  Συµπληρωµατικό  DNA 
MHC  Μείζον Σύµπλεγµα Ιστοσυµβατότητος 
BRMP/U  Biological  Response Modifiers Programme, 

NIH, USA (∆ιεθνείς  Μονάδες) 
Pre-B ALL  προ-Β Οξεία Λεµφοβλαστική Λευχαιµία 
BCLL 
(BΧΛΛ) 

Χρόνια Λεµφογενής Λευχαιµία 

ATL  Τ Λευχαιµία Ενηλίκων 
HCL  Τριχωτή Λευχαιµία 
TdT Τελική δεοξυνουκλεοτιδική Τρανσφεράση 
 



  

 

 

 



  

 
ο ανοσολογικό σύστηµα απαρτίζεται από ένα πολύπλοκο σύνολο κυττάρων, 
που έχουν την ικανότητα ν’απαντούν άµεσα στα διάφορα αντιγονικά ερεθί-
σµατα, που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον, αλλά και από τον 

ίδιο τον οργανισµό. 

Σαν ανοσολογική απάντηση θεωρείται το σύνολο των λειτουργιών, µε τις 
οποίες το ανοσολογικό σύστηµα αναγνωρίζει και αντιµετωπίζει τον οποιονδήποτε 
εισβολέα είτε από το εξωτερικό περιβάλλον (ξένο αντιγόνο) είτε από το 
εσωτερικό του οργανισµού (τροποποιηµένο «ίδιο» αντιγόνο). Η ανοσολογική 
απάντηση είναι: 1) µη ειδική που αφορά γενικούς φυσικούς αµυντικούς 
µηχανισµούς και είναι ίδια για όλα τα αντιγόνα και 2) ειδική που διεγείρεται από 
συγκεκριµένο αντιγόνο και στρέφεται κατά του αντιγόνου που την προκάλεσε, µε 
κύρια χαρακτηριστικά, την ειδικότητα και την ανοσολογική µνήµη. Η πλειο-
νότητα των αντιγόνων προκαλεί χυµική και κυτταρική ανοσοαπάντηση και αυτά 
είναι τα θυµοεξαρτώµενα αντιγόνα, ενώ οι ουσίες µε επαναλαµβανόµενες χηµικές 
δοµές προκαλούν χυµική µόνο ανοσοαπάντηση. Η ανοσοαπάντηση περιλαµβάνει 
τα εξής: 

1) Παραλαβή, επεξεργασία και παρουσίαση του αντιγόνου από ειδικά κύτταρα. 

2) Συνάντηση του αντιγόνου µε τα ανοσοϊκανά κύτταρα δηλ. τα Τ και Β 
λεµφοκύτταρα και αναγνώριση του αντιγόνου σαν ξένο. 

3) Ενεργοποίηση των ανοσοϊκανών κυττάρων. 

4) Γενίκευση της ανοσοαπάντησης. 

5) ∆ιάκριση του ξένου αντιγόνου από τα «ίδια» συστατικά, και  

6) Ρύθµιση της έντασης και της διάρκειας της ανοσοαπάντησης. 
Αντιγόνα που εισβάλλουν στον οργανισµό δεν κυκλοφορούν κατάκλύζοντας 

ολόκληρο το σώµα, αλλά µε επακριβείς µηχανισµούς περιλαµβάνονται, επεξερ-
γάζονται όταν είναι απαραίτητο και µεταφέρονται σε θέσεις που θα συναντήσουν 
τα ανοσοϊκανά κύτταρα, δηλ. τα Τ και Β λεµφοκύτταρα. Τα κύτταρα που 
παρουσιάζουν το αντιγόνο ονοµάζονται ¨κύτταρα παρουσιάζοντα το αντιγόνο¨ 
(antigen presenting cells-APC), και απαρτίζουν µια ετερογενή οµάδα (µονο-
κύτταρα, µακροφάγα, ιστιοκύτταρα, δενδριτικά κύτταρα, κύτταρα του 
Langerhans κ.ά). Τα APC παραλαµβάνουν το αντιγόνο µε ποικιλία υποδοχέων 
τους (ανοσοσφαιρίνες επιφάνειας –sIg, υποδοχείς Fc, υποδοχείς συµπληρώµατος 
και ορµονών κ.ά.). Ανάλογα µε τη φύση το αντιγόνο ή παρουσιάζεται στα 
λεµφοκύτταρα ως έχει ή ενδοκυττώνεται και επεξεργάζεται, µε σκοπό την 
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αποκάλυψη ανοσογονικών επιτόπων, οι οποίοι φέρονται στην επιφάνεια των APC 
για να παρουσιασθούν 
Τα ΑPC βρίσκονται σ’όλους τους ιστούς, αλλά µε µεγαλύτερη συγκέντρωση 

στις πύλες εισόδου του αντιγόνου και στα λεµφοειδή όργανα, όπου τα λεµφοκύτ-
ταρα ζουν και κυκλοφορούν. Έτσι, η συνάντηση του αντιγόνου µε τα Τ και Β 
κύτταρα και στη συνέχεια η όλη ενεργοποίηση, λαµβάνουν χώρα στις περιοχές 
αυτές. Τα Τ και Β κύτταρα έχουν στην επιφάνειά τους ειδικές µονάδες 
αναγνώρισης του αντιγόνου, οι οποίες είναι πρωτεϊνικά µόρια και ελέγχονται από 
συγκεκριµένα γονίδια.  
Τα Τ κύτταρα αναγνωρίζουν το ξένο αντιγόνο µόνον όταν αυτό τους παρουσιά-

ζεται σε σχέση µε τα µόρια του Μείζονος Συστήµατος Ιστοσυµβατότητας (ΜHC), 
τα οποία είναι γλυκοπρωτεϊνες κυτταρικής µεµβράνης. Την µονάδα αναγνώρισης 
των Τ κυττάρων αποτελεί ένα τριµοριακό σύµπλεγµα TCR-CD3 και CD4 ή CD8 
ανάλογα εάν πρόκειται για CD4+ βοηθητικά Τ ή CD8+ κυτταροτοξικά Τ 
κύτταρα. 
Τα Β κύτταρα αναγνωρίζουν το αντιγόνο µε τις sIgs (ανοσοσφαιρίνες 

επιφάνειας. 
O αντιγονικός επίτοπος, όπως εκφράζεται στα APC, θα συναντήσει το Β 

κύτταρο, που διαθέτει τον «κατάλληλο» υποδοχέα µε τον οποίο θα «συµβαίνει» 
να ταιριάζει καλύτερα, και αυτό το κύτταρο θα ενεργοποιηθεί και θα 
διαφοροποιηθεί στον ειδικό κλώνο. Μετακινήσεις γόνων στα πρόδροµα Β 
κύτταρα (χωρίς την επίδραση αντιγόνου) και µια δεύτερη σειρά διαφοροποίησης 
που συµβαίνουν στα Β κύτταρα µετά τη συνάντηση µε το αντιγόνο, έχουν σαν 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός τεράστιου αριθµού διαφορετικών Β κυττάρων 
σαν µονάδων αναγνώρισης (δηλ. µε διαφορετικούς υποδοχείς – sIgs). 
Αφού το ξένο αντιγόνο που παρουσιάζεται από το APC αναγνωριστεί από τα Β 

ή και τα CD4+ Τ κύτταρα, ακολουθεί η ενεργοποίηση των κυττάρων αυτών. APC 
και µάλιστα µακροφάγα εκκρίνουν Ιντερλευκίνη-1 (IL-1), η οποία δρα τόσο στα 
Β όσο και στα Τ κύτταρα και τα εισάγει σε διαφοροποίηση και πολλαπλασιασµό. 
Τα CD4+ βοηθητικά Τ κύτταρα που αναγνώρισαν το ξένο αντιγόνο εκκρίνουν IL-
2 και παράλληλα εκφράζουν υποδοχείς της IL-2. Επίσης, εκφράζουν µόρια MHC 
τάξης II που χρησιµεύουν για τη διατήρηση της ανοσοαπάντησης. Έτσι 
δηµιουργείται ένα ενεργοποιηµένο CD4+ Τ βοηθητικό κύτταρο, που θα ασκήσει 
βοηθητική δράση σε άλλους κυτταρικούς πληθυσµούς, είτε µέσω επαφής 
κυττάρου προς κύτταρο είτε µε διάφορες ουσίες που εκκρίνει, όπως οι κυτοκίνες 
IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, που βοηθούν τη διαφοροποίηση και τον πολλαπλασιασµό 
των Β κυττάρων, καθώς και την ωρίµανση τους σε πλασµατοκύτταρα κλπ. 
Τα Β κύτταρα διεγείρονται για την παραγωγή αντισωµάτων ως εξής: Το 

απτινικό τµήµα του ξένου αντιγόνου αναγνωρίζεται από τους υποδοχείς 
επιφάνειας του Β κυττάρου (sIgs). 
Όµως τα Β κύτταρα µε τα µόρια MHC ôάξης ΙΙ της επιφάνειάς τους παρουσιά-

ζουν και το τµήµα-φορέας του ξένου αντιγόνου στα βοηθητικά CD4+ Τ κύτταρα, 



  

τα οποία και θα διεγερθούν. Έτσι, το Β κύτταρο θα ενεργοποιηθεί και θα 
διαφοροποιηθεί σε πλασµατοκύτταρο, που θα παράγει αντισώµατα «ειδικά» για 
το αντιγόνο. 
Φυσιολογικά, η ανοσοαπάντηση στα «ίδια», τα αυτόλογα δηλαδή συστατικά 

του οργανισµού, είναι εξαιρετικά περιορισµένη και σε καµία περίπτωση δε 
µοιάζει µε την κατακλυσµιαία απάντηση που ακολουθεί π.χ. µια µεταµόσχευση 
ασύµβατου ιστού ή οργάνου. Το σύνολο των µηχανισµών που προλαµβάνει την 
αυτοαναγνώριση και αυτόεπιθετικότητα αποτελεί την βάση της ανοσολογικής 
ανοχής.  
Η ανοσολογική ανοχή έναντι του «ιδίου» αποκτάται ενωρίς κατά τη διαφορο-

ποίηση, όταν Β και Τ κύτταρα ερχόµενα σε επαφή µε τα «ίδια» συστατικά του 
οργανισµού στο θύµο, εκπαιδεύονται στο να µην αναγνωρίζουν σαν ξένα, παρά 
να τα θεωρούν δικά τους δηλ. «ίδια» και να µην αντιδρούν σ’αυτά. CD8+ κατά-
σταλτικά Τ κύτταρα έχουν αναµφίβολα τέτοιες ιδιότητες, δρώντας ανταγωνιστικά 
σε CD4+ Τ βοηθητικά κύτταρα ή καταστέλλοντας απ’ευθείας την ενεργοποίηση 
των Β κυττάρων. 
Η ρύθµιση τόσο της έντασης, όσο και της διάρκειας της ανοσοαπάντησης εξαρ-

τάται από πληθώρα παραγόντων. Το αντιγόνο αυτό καθ’αυτό είναι ένας ουσιώδης 
ρυθµιστής. Το αντίσωµα λειτουργεί σαν παλίνδροµος (feedback) ρυθµιστής. 
Περιορίζει την ποσότητα του αντιγόνου και διαλυτά συµπλέγµατα αντιγόνου-
αντισώµατος αναστέλλουν τη δραστηριότητα των ανοσοκυττάρων. 
Οι λεµφοκίνες για παράδειγµα που εκκρίνονται µετά την ειδική ενεργοποίηση 

δρουν ποικιλοτρόπως στην ειδική και µη ειδική ανοσοαπάντηση.  
Στο γενικό µέρος της διατριβής παρουσιάζονται τρεις ενότητες.  
Στην πρώτη ενότητα του γενικού µέρους γίνεται µια προσπάθεια παρουσίασης 

του Β λεµφοκυττάρου σαν σύστηµα αναφοράς, δεδοµένου ότι η µελέτη 
επικεντρώνεται στις Οξείες Λεµφοκυτταρικές Λευχαιµίες και µάλιστα, στις προ-B 
Ïξείες Λεµφοβλαστικές Λευχαιµίες. Η ανάλυση ωρίµανσης και η διαφοροποίηση 
των Β λεµφοκυττάρων, η οποία προκύπτει µετά την ενεργοποίηση των κυττάρων 
θα βοηθήσει στην κατανόηση και την περαιτέρω διερεύνηση της οξείας 
Λεµφογενούς Λευχαιµίας. 
Στη δεύτερη ενότητα περιγράφονται συνοπτικά οι ανοσοσφαιρίνες-

αντισώµατα. 
Στην τρίτη ενότητα αναφέρεται η περιγραφή του συστήµατος Ιντερλευκίνη- 

2/υποδοχέας Ιντερλευκίνης-2, η ανάλυση του γονιδίου της ορµόνης (κυττοκίνης), 
περιγράφεται η δοµή της IL-2 και των τριών αλύσεων της ΙL-2 (IL-2R). Επίσης, 
γίνεται µια µικρή περιγραφή των Ιντερλευκινών, οι οποίες βοηθούν στη διαφο-
ροποίηση και τον πολλαπλασιασµό των Β Λεµφοκυττάρων.  
Στην τέταρτη ενότητα γίνεται µια περιληπτική παρουσία της Οξείας Λεµφοβλα-

στικής Λευχαµίας. 
Στο ειδικό µέρος παρουσιάζονται 3 ενότητες. 



  

Στην πρώτη ενότητα περιγράφονται αναλυτικά τα υλικά και οι µέθοδοι, που 
χρησιµοποιήθηκαν για την πειραµατική διεξαγωγή της διατριβής. 
Στη δεύτερη ενότητα γίνεται αναλυτική περιγραφή των αποτελεσµάτων της 

εργασίας. 
Στην τρίτη ενότητα περιλαµβάνεται η συζήτηση των αποτελεσµάτων. 



  

 

 οξεία µη-Τ Λεµφοβλαστική Λευχαιµία, όπως αναφέραµε και σε 
προηγούµενο κεφάλαιο, είναι µια κακοήθης νεοπλασία προβαθµίδων των 

Β κυττάρων, που έχασαν την ικανότητα διαφοροποίησης. Πιστεύεται ότι το 
προπρο-Β κύτταρο, το οποίο έχει ξεκινήσει τη διαφοροποίηση του, βρίσκεται 
ξαφνικά κάτω από την επήρεια ενός αγνώστου λευχαιµογόνου παράγοντα, ο 
οποίος το αναγκάζει αφ΄ενός µεν να σταµατήσει την περαιτέρω διαφοροποίηση 
του και αφ΄ετέρου να µην υπακούει στους φυσιολογικούς µηχανισµούς, που 
ρυθµίζουν τον πολλαπλασιασµό τους. Έτσι, το προ-Β κύτταρο, αρχίζει να 
πολλαπλασιάζεται ανεξέλεγκτα, για να δώσει ένα µεγάλο αριθµό λευχαιµικών 
κυττάρων. 

Προκειµένου να µελετήσουµε εάν ο πολλαπλασιασµός των νεοπλασµατικών 
κυττάρων ασθενών µε προ-Β Λεµφοβλαστική Λευχαιµία εξαρτάται από τη δράση 
ορισµένων λεµφοκινών και ιδιαίτερα από το σύστηµα IL-2/IL-2R, διερευνήσαµε 
την έκφραση και τη λειτουργικότητα των δύο αλύσεων  του υποδοχέα της IL-
2(IL-2R) σε κύτταρα ασθενών µε προ-B Λεµφοβλαστική Λευχαιµία, σε κύτταρα 
της Reh-6 προ-Β Λευχαιµικής σειράς και σε κύτταρα της λευχαιµικής σειράς 
ΝΟΙ-90. 

Η λειτουργικότητα των υποδοχέων της ΙL-2 µελετήθηκε µε πειράµατα ισορρο-
πίας της δέσµευσης της ραδιοσηµασµένης ΙL-2 στην κυτταρική µεµβράνη. 

∆ιερευνήσαµε τη δράση ορισµένων µιτογόνων και αναστολέων του πολλα-
πλασιασµού. Πιο συγκεκριµένα µελετήσαµε τη δράση του ΡΜΑ (Phorbol 
Myristate Acetate), όσον αφορά την έκφραση των αλύσεων του υποδοχέα της ΙL-
2 στη µεµβράνη και σε µοριακό επίπεδο µε σκοπό να καταλάβουµε καλύτερα το 
ρόλο του συστήµατος ΙL-2/IL-2R στον πολλαπλασιασµό των προ-Β κυττάρων. 
Μελετήσαµε επίσης, η έκφραση του mRNA των δύο αλύσεων του υποδοχέα της 
ΙL-2.  

Η συγγένεια των υποδοχέων της ΙL-2 ελέγχθηκε µε πειράµατα συνδέσεις 
ραδιοσηµασµένης µε 125Ι, ανασυνδυασµένης ΙL-2 και ανάλυση κατά Scatchard. 

Η δοµή του υποδοχέα µελετήθηκε µε cross-linking της σηµασµένης ΙL-2 στα 
κύτταρα, ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα πολυακρυλαµίδης και αυτοραδιογραφία. 

Η ειδικότητα των αντιδράσεων ελέγχθηκε µε την αναστολή τους χρησιµο-
ποιώντας τόσο ψυχρή ΙL-2 όσο και µονοκλωνικά αντισώµατα, έναντι των 
ενεργών θέσεων των ΙL-2Rα και ΙL-2Rβ. 
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α Β-κύτταρα προέρχονται από το πολυδύναµο µητρικό κύτταρο και 
εµφανίζονται στο εµβρυϊκό ήπαρ κατά την 8η εβδοµάδα της κύησης (3). 

Αργότερα στη µετεµβρυϊκή ζωή, τη λεµφοποίηση αναλαµβάνει ο µυελός των 
οστών, όπου κάτω από την επίδραση τοπικών παραγόντων, τα πολυδύναµα 
µητρικά κύτταρα διαφοροποιούνται σε δεσµευµένα για το Β λεµφοκυτταρικό 
σύστηµα προγονικά κύτταρα (τα προ-προ-Β κύτταρα) και σε δεσµευµένα για το Τ 
λεµφοκυτταρικό σύστηµα, προγονικά κύτταρα (τα προ-θυµοκύτταρα). Όσον 
αφορά τα Β-κύτταρα έχει εκτιµηθεί ότι κάθε µέρα παράγονται στο µυελό περίπου 
109 Β-κύτταρα. 

Τα Β-κύτταρα που αποτελούν περίπου το 15% των λεµφοκυττάρων του περιφε-
ρικού αίµατος, χαρακτηρίζονται από την έκφραση στην κυτταρική επιφάνειά τους 
ανοσοσφαιρίνης, που χρησιµεύει σαν υποδοχέας για το αντιγόνο. Κάθε Β-
κύτταρο έχει περίπου 20.000-200.000 µόρια ανοσοσφαιρίνης στην επιφάνειά του 
(4). 

Πληθυσµιακή κινητική των Β-Λεµφοκυττάρων. 

Όταν παράγονται τα λεµφοκύτταρα στο µυελό είναι λεµφοκύτταρα slgM- και 
χωρίς κυτταρική διαίρεση µεταπίπτουν σε sIgM+. Περίπου 50% των µυελικών 
λεµφοκυττάρων είναι sIgM+ από τα οποία 30% έχουν ισχυρή και 20% χαµηλή 
πυκνότητα επιφανειακής IgM. Μετά την κυτταρική διαίρεση τα λεµφοκύτταρα 
αποκτούν δείκτες sIgM, Ia, Fc, C και σε µικρό ποσοστό δείκτη sIgD. Ο ρυθµός 
παραγωγής των µυελικών Β-κυττάρων φαίνεται ότι εξαρτάται µερικώς από τον 
ολικό αριθµό των εξωγενών παραγόντων, στους οποίους εκτίθεται το κάθε άτοµο. 
Τα λεµφοκύτταρα που παράγονται στο µυελό εφοδιάζουν τα περιφερικά λεµφικά 
όργανα µε ένα πληθυσµό ¨παρθένων¨ ταχέως ανανεουµένων Β-κυττάρων (5). 
Μικρό ποσοστό από αυτά µπορεί εκλεκτικά να µπει στη δεξαµενή των µακροβίων 
λεµφοκυττάρων, εάν διεγερθεί καταλλήλως. Τα νεοσχηµατισµένα µυελικά 
λεµφοκύτταρα εγκαταλείπουν το µυελό 1-2 ηµέρες µετά την παραγωγή τους και 
τα περισσότερα κατευθύνονται στον σπλήνα, λιγότερα στους λεµφαδένες και 
πάρα πολύ µικρός αριθµός στον θύµο αδένα. Τα άωρα Β-κύτταρα συνεχίζουν την 
ωρίµανση από τον ερυθρό στον λευκό πολφό του σπλήνα, όπου ωριµάζουν ή 
πεθαίνουν (6). Τα ώριµα Β-λεµφοκύτταρα στη συνέχεια µεταναστεύουν στο 
περιφερικό αίµα και στους λεµφαδένες. Τα πρωτογενή Β-λεµφοκύτταρα 
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ενεργοποιούνται στα περιφερικά λεµφικά όργανα µετά από αντιγονικό ερεθισµό 
σε λεµφοκύτταρα, που παράγουν αντισώµατα και σε µνήµονα µακρόβια 
επανακυκλοφορούντα Β-κύτταρα, που µετά από κλωνικό πολλαπλασιασµό 
παραµένουν στα βλαστικά κέντρα. Στα ενήλικα άτοµα επειδή έχουν αναπτυχθεί 
κλώνοι στα συνήθη αντιγονικά ερεθίσµατα, ο ρυθµός εγκατάστασης των Β 
µακροβίων µνηµόνων κυττάρων στα βλαστικά κέντρα είναι αργός. Μικρός 
αριθµός (5-15%) µόνο µυελικών µικρών λεµφοκυττάρων εισέρχεται στην 
επανακυκλοφορούσα λεµφοκυτταρική δεξαµενή των µνηµόρων κυττάρων, αλλά ο 
πληθυσµός αυτός αυξάνει σε αριθµό µε την ηλικία, όπως συµβαίνει µε όλα τα 
επανακυκλοφορούντα λεµφοκύτταρα. 

 

Φαινοτυπικοί χαρακτήρες του διαφοροποιηµένου Β-Λεµφοκυττάρου 
Ωρίµανση των Β-κυττάρων 

Με µονοκλωνικά αντισώµατα διαπιστώνονται διάφορα στάδια διαφοροποίησης 
του Β-λεµφοκυττάρου. 

Σε φυσιολογικό µυελικό δείγµα τα θετικά σε Tdt κύτταρα εκφράζουν το DR 
αντιγόνο, (CALLA) CD10, CD24 και CD1a και αποτελούν άωρο πληθυσµό Β 
λεµφοκυττάρων. Στο επόµενο στάδιο της διαφοροποίησης χάνεται το µόριο 
CALLA, εµφανίζεται η κυτταροπλασµική IgM, ενώ παράλληλα διαπιστώνεται το 
µόριο CD20 (προ-Β κύτταρα). Ακολούθως ανιχνεύεται η επιφανειακή IgM (IgD-) 
και στο τελικό σταάδιο της διαφοροποίησης εµφανίζονται επιφανειακές ανοσο-
σφαιρίνες IgM, IgD και ανιχνεύονται αντιγονικοί καθοριστές CD22, CD21 
(εικόνα 1).  

Τα Β µυελικά κύτταρα αποτελούν το 1,1-3,2% των µυελικών κυττάρων από τα 
οποία 60-80% στα παιδιά και 40-50% στους ενήλικες είναι IgM+ IgD+ B λεµφο-
κύτταρα. Στον άνθρωπο κατά τη διάρκεια της εµβρυϊκής ανάπτυξης ο πληθυσµός 
των Β λεµφοκυττάρων έχει διάφορους φαινότυπους στα λεµφικά όργανα. Τα προ-
Β και Β-λεµφοκύτταρα του εµβρυϊκού ήπατος και µυελού των οστών έχουν IgM 
και αντιγονικούς καθοριστές Β-κυττάρου CD20, CD24 (3). Αυτά τα άωρα 
κύτταρα δεν έχουν αντιγονικούς υποδοχείς IgD, CD22 και CD21 που υπάρχουν 
στα περιφερικά B κύτταρα. Τα λεµφοκύτταρα στα διάφορα περιφερικά όργανα 
στο αναπτυσσόµενο έµβρυο είναι ετερογενή. Υπάρχει διάχυτη κατανοµή Β-
κυττάρων στο λεµφαδένα του εµβρύου 16-17 εβδοµάδων και στο σπλήνα 16-21 
εβδοµάδων, τα οποία εκφράζουν έντονα IgM, IgD, CD22, CD21 και δεν 
εκφράζουν αντιγόνα που να σχετίζονται µε τα Τ κύτταρα (7). Στον εµβρυϊκό 
λεµφαδένα τα πρωτογενή οζίδια αναπτύσσονται γύρω από τα κύτταρα των 
δενδριτικών λεµφοζιδίων µετά των 17η εβδοµάδα της εµβρυϊκής ζωής και 
περιέχουν ένα καθαρό πληθυσµό Β κυττάρων CD20+, CD22+, CD21+, καθώς 
επίσης και IgM+ IgD+ µαζί µε αντιγόνο σχετιζόµενο µε το Τ σύστηµα CD5 (8), 
για το οποίο θα µιλήσουµε παρακάτω. 

 



  

 

Εικόνα 1. Σχηµατική παράσταση της ωρίµανσης των Β λεµφοκυττάρων: κυριότεροι 
επιφανειακοί δείκτες, οι οποίοι εκφράζονται στα διάφορα στάδια ωρίµανσης, καθώς και το 
ρεπερτόριο των γονιδίων των ανοσοσφαιρινών κατά τη διάρκεια των σταδίων ωρίµανσης. (Zola 
H: The surface antigens of human B lymphocytes. Immunology today 8: 308-315, 1987). 

Στο σπλήνα τα Β κύτταρα είναι IgM+ IgD+ και βρίσκονται σε µικρότερο αριθµό 
και αργότερα, γύρω στη 17η εβδοµάδα. Στην αρχή αυτά τα κύτταρα είναι διάχυτα 
κατανεµηµένα και γύρω στην 23η εµβρυϊκή εβδοµάδα αρχίζουν να 
συσσωρεύονται γύρω στα λεµφοζιδιακά δενδριτικά κύτταρα (180). Ταυτόχρονα 
ανευρίσκονται IgM+ CD5+ Β-κύτταρα στην περιτοναϊκή και πλευρική κοιλότητα. 

Το CD5 µόριο (T1 η Leu 1) είναι µια γλυκοπρωτεϊνη MB 67 KDa και 
ανιχνεύεται σε όλα τα Τ φυσιολογικά λεµφοκύτταρα (9) στο 20% των κυκλοφο-
ρούντων Β-λεµφοκυττάρων και σε όλα τα νεοπλασµατικά κύτταρα ασθενών µε 
χρόνια Λεµφογενή Λευχαιµία (10,11).  

Σε κακοήθεις βλάβες του µυελού του οστών ασθενών µε Οξεία Λεµφογενή 
Λευχαιµία οι Unkum και συν (12) παρατήρησαν ένα µικρό ποσοστό κυττάρων τα 
οποία παρουσιάζουν, εκτός από τον φαινότυπο CD34+ TdT+ HLADR+, 
συνέκφραση των αντιγόνων CD2/CD19. Στα κύτταρα αυτά, in vitro, προκλήθηκε 
διέγερση µε µιτογόνα και παρατηρήθηκε απώλεια της έκφρασης του CD2 και 
εµφάνιση του CD20 καθώς και βαρέων αλυσίδων ανοσοσφαιρινών. 

Η παρατήρηση αυτή οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η τροπή προς τη Β σειρά έχει 
ένα ενδιάµεσο στάδιο εξέλιξης (CD2/CD19), το οποίο ανάλογα µε τις συνθήκες 
καθορίζεται η κατεύθυνση προς τη Β ή Τ σειρά. 



  

Από τη φάση της συνέκφρασης CD2/CD19 µέχρι την εµφάνιση στο 
κυτταρόπλασµα των πρώτων ανοσοσφαιρινών, οι Unkum και συν (13) προτείνουν 
6 στάδια ανάπτυξης (Πίνακας 1) 

 
Στάδιο 

0 
I II III IV V 

TdT+ TdT+ TdT+ TdT+ TdT+ TdT+ 
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DR+ 
HLA-

DR+ 
HLA-

DR+ 
HLA-

DR+ 
HLA-

DR+ 
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DR+ 
CD2- CD2+ CD2+ CD2+ CD2- CD2- 
CD3- CD3- CD3+ CD3- CD3- CD3- 
CD10+ CD10+ CD10+ CD10+ CD10+ CD10+

CD19- CD19+ CD19+ CD19+ CD19+ CD19+

CD20- CD20- CD20- CD20- CD20� CD20+

CD21- CD21- CD21- CD21� CD21� CD21� 
CD22- CD22- CD22� CD22+ CD22+ CD22+

CD34+ CD34+ CD34+ CD34� CD34� CD34� 
Cµ- Cµ- Cµ- Cµ- Cµ- Cµ� 

Στα δύο πρώτα στάδια τα προγονικά κύτταρα δεν έχουν διαφοροποιηθεί σε 
σχέση µε την Τ σειρά, και εάν ακολουθήσουν τη Β κατεύθυνση χαρακτηρίζονται 
σαν προ-Β κύτταρα. Στα επόµενα 3 στάδια εκτός από CD19 εµφανίζουν CD22, 
CD20, CD21, χωρίς τις βαρειές αλυσίδες στο κυτταρόπλασµα και 
χαρακτηρίζονται σαν προ-προ Β κύτταρα. 

Η ανίχνευση των µ αλυσίδων στο κυτταρόπλασµα χαρακτηρίζει τα προ Β 
κύτταρα και αντιστοιχούν στο έκτο στάδιο της αρχικής διαφοροποίησης (14). 

Το επόµενο στάδιο είναι το στάδιο του ανώριµου Β κυττάρου, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται από την παρουσία των ελαφρών αλυσίδων και τη σύνδεση 2 ελαφρών 
µε 2 βαρειές. 

Τέλος, στο τελευταίο στάδιο τα ώριµα πλέον Β κύτταρα φέρουν στην επιφάνειά 
τους IgM και IgD, ενώ σε κάθε κύτταρο τα αντισώµατα έχουν την ίδια V περιοχή 
άρα και την ίδια αντιγονική εξειδίκευση. 

Σ’ αυτή τη φάση ο φαινότυπος των ωρίµων Β λεµφοκυττάρων καθορίζεται µε 
τους παρακάτω αντιγονικούς δείκτες CD19, CD20. CD21, CD22, CD23, CD29/-
CD37, CD39, CD40, CD45, CD72, CD73, CD74, CD75, CD76, CD78, HLAII, 
sIgM, SIgD. 

Κατά τη διέγερση των Β λεµφοκυττάρων επέρχονται φαινοτυπικές αλλαγές στα 
µόρια, που εκφράζονται στην κυτταρική µεµβράνη. Έτσι, ύστερα από anti-Ig ερέ-
θισµα τα Β-κύτταρα εκφράζουν αυξηµένα επίπεδα µεµβρανικών υποδοχέων 



  

(όπως ο υποδοχέας της IL-2), που παράγονται κατά την ταυτόχρονη διέγερση των 
Τ-βοηθητικών κυττάρων (15). Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η διέγερση διότι οι 
αυξητικοί παράγοντες χρησιµοποιούν αντίστοιχους και αλληλοσυνδεόµενους 
δρόµους ενεργοποίησης µε τα Β κύτταρα και προωθούν το Β λεµφοκύτταρο στη 
φάση της µίτωσης (16,17). 

Εκτός από την έκφραση των υποδοχέων των αυξητικών παραγόντων, επέρχεται 
αύξηση του mRNA των αντιγόνων HLA τάξης ΙΙ. Τα µόρια αυτά εκφράζονται 
στα Β-κύτταρα από τα πιο πρώιµα στάδια ωρίµανσής τους έως τα τελευταία 
στάδια της τελικής διαφοροποίησης προς πλασµατοκύτταρα (15). Τα διεγερµένα 
Β λεµφοκύτταρα του περιφερικού αίµατος έχουν ιδιαίτερα εξατοµικευµένα 
χαρακτηριστικά ανάλογα µε το επίπεδο διέγερσης. 

Ενεργοποίηση των Β-λεµφοκυττάρων-∆οµή των βλαστικών κέντρων 

Το µικρό ώριµο Β-κύτταρο που φέρει τις ανοσοσφαιρίνες επιφανείας IgM ή 
IgD (7) µεταναστεύει στα περιφερικά λεµφικά όργανα (σπλήνας, λεµφαδένες, 
κ.λ.π). Αυτά τα ήρεµα µικρά Β λεµφοκύτταρα αθροίζονται κυρίως στην 
περιφέρεια του λεµφαδενικού παρεγχύµατος δηµιουργώντας δοµές, οι οποίες 
καλούνται πρωτογενή λεµφοζίδια (18). Για να ενεργοποιηθεί το Β-κύτταρο πρέπει 
να έρθει σε επαφή µε το αντιγόνο, το οποίο είναι είτε θυµοανεξάρτητο, δηλαδή 
µπορεί να συνδεθεί κατευθείαν µε την ανοσοφαιρίνη επιφανείας (sIg) και να διε-
γείρει το κύτταρο (τέτοια είναι τα πολυδύναµα αντιγόνα, όπως οι µικροβιακοί 
πολυσακχαρίτες) είτε θυµοεξαρτώµενο δηλαδή χρειάζεται τη βοήθεια των Τ4 
κυττάρων, συχνότερα, µέσω έκκρισης κυττοκινών, όπως IL-2. 

Η µετατροπή ενός πρωτογενούς λεµφοζιδίου σε δευτερογενές, προϋποθέτει την 
έκθεση του οργανισµού σε ανοσογόνο και την παρουσία των Τ4 κυττάρων. Τα Β 
κύτταρα µεταµορφώνονται σε ανοσοβλάστες και αθροίζονται στο κέντρο των 
δευτερογενών λεµφοζιδίων, δηµιουργώντας µια ιστολογική δοµή, τα βλαστικά 
κέντρα.  

Ο κυτταρικός πληθυσµός του βλαστικού κέντρου περιλαµβάνει λεµφοκύτταρα, 
δενδριτικά κύτταρα (FDC) και µακροφάγα. 

Τα λεµφοκύτταρα αντιπροσωπεύουν τον κυρίως κυτταρικό πληθυσµό, ενώ τα 
δενδριτικά κύτταρα και τα µακροφάγα αντιστοιχούν στα λεγόµενα βοηθητικά 
κύτταρα (accessory cells) (19). 

Σε ιστολογικό επίπεδο το βλαστικό κέντρο χαρακτηρίζεται από δύο κυτταρικές 
ζώνες: µία ελαφροχρωµατική, που αποτελείται από µικρά λεµφοκύτταρα µε 
εντοµή στον πυρήνα τους (κεντροκύτταρα) και µια βαθυχρωµατική ζώνη, που 
απαρτίζεται από λεµφοκύτταρα χωρίς εντοµή (κεντροβλάστες) (εικόνα 2) 



  

Εικόνα 2: 
Σχηµατική παράσταση βλαστικού κέντρου λεµφοζιδίου  

Μελέτες in vitro έδειξαν, ότι µετά από ενεργοποίηση µε µιτογόνο τα Β-λεµφο-
κύτταρα, στα αρχικά στάδια της µεταµόρφωσης τους, έφεραν ανοσοσφαιρίνες 
επιφανείας (sΙg), ενώ στα προχωρηµένα στάδια έφεραν κυτταροπλασµατική 
ανοσοσφαιρίνη (cIg). Η ανοσοϊστοχηµική µελέτη των βλαστικών κέντρων έδειξε 
ότι στα αρχικά στάδια ανάπτυξης τους είναι συχνή η παρουσία κεντροβλαστών µε 
ανοσοσφαιρίνες επιφανείας sIgM, sIgD (7). Η περαιτέρω ανάπτυξη του 
βλαστικού κέντρου, συνεπάγεται µείωση του αριθµού των κεντροβλαστών στη 
βαθυχρωµατική ζώνη, µε παράλληλη αύξηση της κυτταροπλασµατικής 
ανοσοσφαιρίνης στα κεντροκύτταρα της ελαφροχρωµατικής περιοχής. Τα 
τελευταία ευρήµατα ενισχύουν την άποψη προέλευσης των κεντροκυττάρων από 
τις κεντροβλάστες (20). Η πλειονότητα των κυττάρων στα πρωτογενή λεµφοζίδια 
είναι θετικά για IgD, IgM, Ia (HLA-DR), B1 (CD20) και ασθενώς θετικά για B2 
(CD21). Αντίθετα, τα βλαστικά κέντρα χαρακτηρίζονται από IgM, B1 (CD20), B2 
(CD21), Ia (HLA-DR), IgG, T10 (CD38) και σπανιότερα από την έκφραση IgD. 
Ένα ποσοστό από τα κύτταρα του βλαστικού κέντρου δεν εκφράζει ή δεν περιέχει 
sIg ή cIg αντίστοιχα. 

Είναι ενδιαφέρον ότι µέσα στα βλαστικά κέντρα, αλλά και στα πρωτογενή λεµ-
φοζίδια, η Β-κυτταρική σειρά συνυπάρχει µε την Τ σειρά. Η τελευταία αυτή αντι-
προσωπεύεται, κατά κύριο λόγο, από τα βοηθητικά/επαγωγικά (Τ4+) λεµφοκύτ-
ταρα. Τα κατασταλτικά/κυτταροτοξικά (Τ8) λεµφοκύτταρα απουσιάζουν πρακτι-
κά από τα βλαστικά κέντρα. Η συνύπαρξη Β- και Τ-κυτταρικής σειράς έχει ερµη-
νευτεί µέσα στα πλαίσια της συµµετοχής της Τ-σειράς (έκκριση κυττοκινών, 
κ.λ.π.) στην ωρίµανση και διαφοροποίηση των Β-λεµφοκυττάρων και στην 
ανάπτυξη του βλαστικού κέντρου. Οι Van den Oord και συν (21) αποδεικνύουν 
την παρουσία µέσα στα βλαστικά κέντρα ενός υποπληθυσµού Β-λεµφοκυττάρων, 
που εκφράζει το αντιγόνο Τ1 (Leu-1, CD5) που, κατά κύριο λόγο, χαρακτηρίζει 
τα ώριµα Τ λεµφοκύτταρα. Ορισµένες νεοπλασµατικές επεξεργασίες της Β-
κυτταρικής σειράς συµπεριλαµβανοµένης και της ΧΛΛ, εκφράζουν το παραπάνω 
αντιγόνο. Σαν µέρος του κυτταρικού πληθυσµού των βλαστικών κέντρων έχουν 
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συµπεριληφθεί και τα φυσικά κυτταροκτόνα κύτταρα, τα οποία ανιχνεύονται µε 
το αντίσωµα ΝΚΗ-1 (anti-Leu-7, CD56). Καθώς το ΝΚΗ-1 δεν περιορίζεται στα 
παραπάνω µόνο κύτταρα, η ακριβής κυτταρική προέλευσή τους καθώς και η 
λειτουργία τους δεν είναι ακόµη σαφής. ∆ενδριτικά κύτταρα και µακροφάγα 
συνιστούν το βοηθητικό κυτταρικό πληθυσµό των βλαστικών κέντρων. Τα Β-
λεµφοκύτταρα διεγείρονται από αντιγόνα, που υπάρχουν στην επιφάνεια των 
δενδριτικών δικτυοκυττάρων (18) στη Β-κυτταρική περιοχή. Mετά από µια σειρά 
µεταµορφώσεων αφήνουν το βλαστικό κέντρο και έρχονται στο προσκείµενο 
τµήµα των Τ-όζων ή των τριτογενών λεµφοζιδίων του παραφλοιού, όπου 
διεγείρονται από τα βοηθητικά Τ/επαγωγικά λεµφοκύτταρα, για να εµφανιστούν 
τελικά στη µυελώδη µοίρα του λεµφαδένα σαν πλασµατοκύτταρα. 

Για την ολοκλήρωση του πολλαπλασιασµού και της διαφοροποίησης των Β 
λεµφοκυττάρων σε πλασµατοκύτταρα, απαιτείται συνεργασία µε τα ενεργοποιη-
µένα Τ βοηθητικά (helper) λεµφοκύτταρα. Αυτό επιτυγχάνεται είτε µε «γέφυρα» 
του αντιγόνου είτε µε διαλυτούς παράγοντες των Τ βοηθητικών κυττάρων, όπως 
είναι ο αυξητικός παράγοντας (BCGFI ή II) ή ο παράγοντας διαφοροποίησης 
(BCDF) των B κυττάρων. Οι δύο αυτοί παράγοντες δεν αποτελούν διαφορετικά 
µόρια από τις IL-4, IL-5 και BCDF. Φαίνεται ότι η Ιντερλευκίνη 2 υπεισέρχεται, 
επίσης, σαν βοηθητικός αυξητικός παράγοντας των Β λεµφοκυττάρων. 

Λεµφοκυτταρική διαφοροποίηση σαν αποτέλεσµα Γονιδιακής Αναδιάταξης 

Η ικανότητα των Β λεµφοκυττάρων να παράγουν αντισώµατα και να αντιδρούν 
φαινοµενικά µε άπειρο αριθµό αντιγόνων είναι η πιο εντυπωσιακή λειτουργία του 
ανοσολογικού συστήµατος. Το γενετικό υλικό που εκφράζει τις επιφανειακές 
ανοσοσφαιρίνες, εδράζεται σε διαφορετικά χρωµοσώµατα και απαιτείται 
αλληλουχία γονιδιακών ανακατατάξεων κατά τη διάρκεια της διαφοροποίησης 
του Β-κυττάρου για τη διάρκεια της διαφοροποίησής του για την τελική έκφραση 
των αντιγονικών υποδοχέων του Β λεµφοκυττάρου (22, 23). Το µόριο της 
ανοσοσφαιρίνης συντίθεται από δύο απαράλλακτες ελαφρές και δύο βαρειές 
αλύσους που συνδέονται µεταξύ τους µε δισουλφιδικούς δεσµούς. Και οι δύο 
πεπτιδικές άλυσοι αποτελούνται από µία µεταβλητή (V) αµινοτελική περιοχή και 
µια σταθερή (C) καρβοξυτελική περιοχή. 

Τα αντισώµατα διαφέρουν αρχικά στις µεταβλητές περιοχές (V). Αυτές έχουν 
θέσεις ακραίας υπερµεταβλητότητας στην ακολουθία των αµινοξέων. Η ποικιλία 
της ακολουθίας των αµινοξέων στις υπερµεταβλητές περιοχές είναι υπεύθυνη για 
τον σχεδόν άπειρο αριθµό των διαφόρων ειδικοτήτων της συνδεόµενης µε το 
αντιγόνο περιοχής του µορίου του αντισώµατος (24). 

Τα γονίδια που κωδικοποιούν τις µεταβλητές περιοχές των βαρειών και 
ελαφρών αλύσεων της ανοσοσφαιρίνης, εδράζονται σε πολλαπλές βλαστικές 
σειρές τµηµάτων DNA, τα οποία συγκεντρώνονται στη διάρκεια της 
διαφοροποίησης του Β-λεµφοκυττάρου (25). 

Όταν το αρχέγονο κύτταρο διαφοροποιείται για να γίνει Β-λεµφοκύτταρο ικανό 



  

να παράγει αντισώµατα, πρώτα συγκεντρώνει τα γονίδια της βαρειάς αλύσου. 
Κατ’ αρχήν συνδέει ένα από τα 20 γονιδιακά τµήµατα της µεταβλητής περιοχής 
(D) µε ένα από τα 4 λειτουργικά τµήµατα του γονίδιου JΗ. H JΗD αναδιάταξη 
πιθανά να υπάρχει πριν από το στάδιο, όπου το κοινό προγονικό κύτταρο 
ωριµάζει προς την Τ ή Β κατεύθυνση. Περίπου 20% των νεοπλασιών της Τ 
σειράς χαρακτηρίζονται από JΗD αναδιάταξη του γονιδίου των ανοσοσφαιρινών 
τους (26). 

Το νεοσυσταθέν γονιδιακό τµήµα JΗD ενώνεται µε ένα από τα πολλά VΗ γονί-
δια και φτιάχνει το πλήρες VΗDJΗ γονίδιο, που κωδικοποιεί τη µεταβλητή 
περιοχή της βαρειάς αλύσου γεγονός που παρατηρείται αποκλειστικά και µόνο 
στα κύτταρα που παίρνουν τη Β κατεύθυνση ωρίµανσης (27). 

Ακολούθως, τα VL και JL γονίδια ενώνονται και κωδικοποιούν τη µεταβλητή 
περιοχή της ελαφράς αλύσου. Ένα µοναδικό γονίδιο της σταθερής περιοχής C 
συµπληρώνει τη γονιδιακή παράταξη της ελαφράς και βαρειάς αλύσου.  

Κατά την αναδιάταξη του DNA αποκλείονται αλληλικά τα γονίδια της 
µεταβλητής περιοχής της βαρειάς και ελαφριάς αλύσου, που δεν συµµετέχουν στη 
διαδικασία. Το σύνολο των γονιδιακών αναδιατάξεων που αναφέρθηκαν σε 
επίπεδο DNA των ανοσοσφαιρινών αναφέρονται σαν gene rearrangement (28). 
Ακολουθεί η µεταγραφή του πρώϊµου προϊόντος hnRNA. Ακόλουθούν 
διαδικασίες ωρίµανσης σε αγγελιοφόρο RNA (mRNA) και η πρωτεϊνοσύνθεση 
της ανοσοσφαιρίνης (εικόνα 3). Η ¨αλληλική απόκλιση¨ περιορίζει κάθε κλώνο 
Β-κυττάρου στο να παράγει ένα µοναδικό είδος επιφανειακής ανοσοσφαιρίνης. 

Εάν και τα τέσσερα γονίδια των ελαφριών αλύσεων αναδιατασσόµενα δεν 
παράγουν λειτουργική πρωτεϊνη, τότε το κύτταρο που δεν µπορεί να παράγει λει-
τουργικό αντίσωµα πεθαίνει (29). Περίπου 60% από τα διαφοροποιούµενα 
κύτταρα κάνουν µια παραγωγική αναδιάταξη γονιδίων των αλύσεων στο ένα από 
τα δύο άλληλα χρωµοσώµατα, ενώ το 40% κάνουν µη παραγωγική αναδιάταξη 
και στα δύο αλληλόµορφα χρωµοσώµατα και χάνονται από το µονοπάτι της 
διαφοροποίησης. 

Στα πρώτα στάδια της διαφοροποίησης του Β λεµφοκυττάρου υπάρχει από-
κλειστική συγκέντρωση των γονιδίων της µεταβλητής περιοχής της βαρειάς 
αλύσου (στάδια αρχέγονου κυττάρου) και πλήρης έλλειψη αναδιάταξης γονιδίων 
της ελαφράς αλύσου (30). Στα επόµενα στάδια διαφοροποίησης σε προ-Β 
κύτταρα έχουµε παραγωγή µ-πρωτεϊνης, (παραγωγή βαρειών µ-αλύσεων), η 
οποία δίνει σήµα διακοπής της συγκέντρωσης των γονιδίων της βαρειάς αλύσου 
και αρχή συγκέντρωσης γονιδίων της µεταβλητής περιοχής κατ’ αρχήν και στη 
συνέχεια λ ελαφρών αλύσεων (στάδια Β κυττάρου εικόνες 4-5). 



  

 

 
Εικόνα 4: Αλληλουχία των γεγονότων κατά την αναδιάταξη του γονιδίου της βαρειάς αλύ-

σου. Φαίνονται οι επιπτώσεις του λειτουργικού και µη λειτουργικού (τυχαίου) ανασυνδυασµού 
των γονιδίων των ανοσοσφαιρινών της βαρειάς αλύσου σε δύο άλληλα χρωµοσώµατα. Η µ 
άλυσος είναι η πρώτη Ig πρωτεϊνη, η οποία παράγεται κατά την ανάπτυξη του Β λεµφοκυττάρου. 
(Cellular and molecular Imm.) (2). 

Εικόνα 3: Γονιδιακή αναδιάταξη για το σχηµατισµό των 
ελαφρών και βαρειών αλύσεων της ανοσοσφαιρίνης



  

 
Εικόνα 5: Αλληλουχία των γεγονότων κατά την αναδιάταξη των γονιδίων των ελαφρών αλύ-

σεων. Εδώ φαίνονται οι συνέπειες της παραγωγικής (λειτουργικής) και µη παραγωγικής ανα-
διάταξης των γονιδίων των κ και λ αλύσεων σε δυο άλληλα χρωµοσώµατα. (Cellular and 
Molecular Immunol.) (2). 

Στη διάρκεια της διαφοροποίησης του προ-Β λεµφοκυττάρου σε πλασµατοκύτ-
ταρο, η τάξη της ανοσοσφαιρίνης που παράχθηκε αρχικά, η IgM µπορεί να αλλά-
ξει π.χ. να γίνει IgG διατηρώντας την ίδια µεταβλητή περιοχή της βαρειάς αλύσου 
µε µηχανισµό ανασυνδυασµού και αποκλεισµό γονιδίων, ανάλογο µε αυτόν που 
καθορίζει τη συγκέντρωση των γονιδίων της µεταβλητής περιοχής της βαρειάς 
αλύσου. Αυτό το φαινόµενο ονοµάζεται ¨µεταστροφή¨ (switching) τάξης της 
βαρειάς αλύσου (25). Έτσι, επιτρέπεται σ’ένα µοναδικό κλώνο Β κυττάρων να 
γεννά απογόνους, που διατηρούν την ίδια ειδικότητα σύνδεσης αντιγόνου, αλλά 
έχουν διαφορετικές δραστικές λειτουργίες, λόγω αλλαγής της σταθερής περιοχής. 

Η σειρά των γονιδίων της σταθερής περιοχής της βαρειάς αλύσου καθορίζεται 
σε 5’-VH DJH - Cµ-Cδ-Cγ3-Cγ1-Cγ2β-Cγ2α-Cε-Cα-3’. Η έκφραση π.χ. του 
γονιδίου του γ2β στο µυέλωµα είναι τα αποτελέσµατα της αντιπαράθεσης των 
γονιδίων της γ2β σταθεράς περιοχής (Cγ2β) στο εκφραζόµενο σύµπλεγµα της 
βαρειάς αλύσου VHDJH, µε αποκλεισµό των µεσολαβούντων γονιδίων των άλλων 
σταθερών περιοχών των βαρειών αλύσεων π.χ. Cµ. Στην αλληλουχία των 
γονιδίων της σταθερής περιοχής της βαρειάς αλύσου των ανοσοσφαιρινών και 
των υποτάξεων τους, παρεµβάλλονται τµήµατα DNA µήκους µερικών Kbs στις S 



  

περιοχές, τα οποία συµµετέχουν στην ακολουθία µεταστροφής και στην 
πρωτεϊνοσύνθεση (εικόνα 6). 

 

Εικόνα 6. Ακολουθία του γονιδιακού ανασυνδυασµού, µεταγραφή και σύνθεση της µ 
βαρειάς αλύσου της ανοσοσφαιρίνης. Η µεταβλητή περιοχή V της µ αλύσου κωδικοποιείται από 
τα εξώνια V1, D2 και J1 (Cellular and Molecular Immunology) (2).  
Οι βαρειές (Η) άλυσοι των ανοσσοσφαιρινών κωδικοποιούνται από ένα Η 

γονίδιο, ενώ οι ελαφριές (L) από δύο διαφορετικά γονίδια (κ και λ) (εικόνα 7). Οι 
C και οι V περιοχές κωδικοποιούνται από διαφορετικά γονιδιακά τµήµατα του 
ίδιου γονιδίου. Ο γενετικός τόπος της βαρειάς αλύσου βρίσκεται στο χρωµόσωµα 
14, ζώνη 14q 32 (31), της ελαφριάς αλύσου στο χρωµόσωµα 2 ζώνη 2p13 (32), 
και της λ αλύσου στο χρωµόσωµα 22, ζώνη 22p11 (33, 34). 



  

 
Εικόνα 7: Οργάνωση των γονιδίων των ανοσοσφαιρινών (γαµετική σειρά) στον άνθρωπο.  
Οι πλάγιοι αριθµοί αντιστοιχούν στο µήκος τµήµατος DNA σε κιλοβάσεις (kb). Οι αστερίσκοι 

δείχνουν τα µη λειτουργικά ψευδογονίδια. Κάθε CH γονίδιο φαίνεται σαν οµοιογενές, αλλά 
αποτελείται από διάφορα εξόνια (Cellular and Molecular Immunology.) (2) 

Κάθε γονίδιο που κωδικοποιεί για ελαφριά αλυσο, αποτελείται από πολλαπλές 
κωδικές αλληλουχίες DNA για τη µεταβλητή V και τη συνδετική J περιοχή. Το 
ίδιο συµβαίνει και για τη σταθερή C, περιοχή του γονιδίου της λ αλύσου, οι 
οποίες χωρίζονται µεταξύ τους από ενδιάµεσες µη κωδικές αλληλουχίες DNA 
(introns). Οµοίως, το γονίδιο της βαρειάς αλύσου Η, αποτελείται από πολλαπλές 
κωδικές αλληλουχίες DNA για τη µεταβλητή, τη συνδετική, την περιοχή ποικι-
λότητας D και τη σταθερή C περιοχή. 

Υποδοχείς επιφάνειας Β λεµφοκυττάρου  
Βιοχηµικός Μηχανισµός διέγερσης 

Το Β λεµφοκύτταρο εκτός από τον υποδοχέα των ανοσοσφαιρινών M, D, G, A, 
E, έχει υποδοχείς Fc µε γ, α, ε αντιγονικούς καθοριστές του µείζονος συστήµατος 
ιστοσυµβατότητας της τάξεως I, A, B, και C, της τάξεως II DR. Επίσης, έχει 
υποδοχείς για αυξητικούς παράγοντες του Τ κυττάρου, για τους παράγοντες 
αύξησης BCGF και διαφοροποίησης BCDF, για υποδοχέα του ιού Epstein Barr, 
καθώς και πολλούς Β αντιγονικούς υποδοχείς, που αρκετοί αναγνωρίζονται 
σήµερα µε µονοκλωνικά αντισώµατα. Τα Β κύτταρα, επίσης, εκφράζουν υποδο-
χείς για τις πρωτεϊνες του συµπληρώµατος C3b και C3d και υποδοχείς για τα 



  

ερυθροκύτταρα του ποντικού. Εκφράζουν, επίσης, ορµονικούς, ενζυµατικούς και 
µιτογονικούς υποδοχείς. Οι γλυκοπρωτεϊνικοί επιφανειακοί υποδοχείς του Β 
λεµφοκυττάρου έχουν λειτουργική σηµασία, συµµετέχοντας στις 
αλληλεπιδράσεις µε άλλα κύτταρα και τους διαλυτούς τους παράγοντες. 

Η αλληλεπίδραση ενός πολλαπλού ή διπλού αντιγόνου ή anti-Ιg αντιγόνου 
πάνω στα Β κύτταρα έχουν σαν αποτέλεσµα µια διασταυρούµενη σύνδεση (cross-
linking) των Ig µορίων και της µετάδοσης µιας σειράς βιοχηµικών µηνυµάτων 
στο εσωτερικό του κυττάρου. Οι µεµβανικές ΙgM και IgD, οι αντιγονικοί 
υποδοχείς των ωρίµων Β λεµφοκυττάρων, έχουν µικρές κυτταροπλασµατικές 
περιοχές, οι οποίες αποτελούνται µόνο από τρία αµινοξέα, Λυσίνη-Βαλίνη-
Λυσίνη. Αυτά τα κυτταροπλασµατικά τµήµατα είναι ανεπαρκή να µεταφέρουν 
µηνύµατα τα οποία προέρχονται από τη σύνδεση του αντιγόνου ή του anti-Ig. H 
IgM και IgD εκφράζονται πάνω στην κυτταρική επιφάνεια µε µη οµοιοπολικούς 
δεσµούς µε τουλάχιστον δύο άλλες πρωτεϊνες, ονοµαζόµενες Iga και Igb (εικόνα 
8). 

Αυτές οι δύο πρωτεϊνες είναι απαραίτητες για τη µεµβρανική έκφραση των IgM 
και IgD (35). Εξάλλου, οι Igα και Igβ συνδέουν τα µεµβρανικά Ιg µόρια µε 
ορισµένες κινάσες τυροσίνης και οι ίδιες είναι φωσφορυλιώµενες. Η διασταυ-
ρούµενη σύνδεση των µεµβρανικών µορίων Ιg χρησιµεύουν για να µεταφέρουν 
ορισµένες ενδοκυτταρικές πρωτεϊνες, όπως κινάσες, οι οποίες υπεισέρχονται στην 
µεταφορά µηνυµάτων. Παρόµοιες λειτουργίες έχουν αποδοθεί και στις CD3 και J 
πρωτεϊνες του υποδοχέα των Τ κυττάρων (TCR complex) (36). Πράγµατι, οι 
κυτταροπλασµατικές περιοχές των Ιgα, Ιgβ και ορισµένες πρωτεϊνες του 
συµπλέγµατος TCR, παρουσιάζουν σηµαντικές οµόλογες αλληλουχίες. Η σειρά 
των βιοχηµικών γεγονότων τα οποία προκαλούνται στα Β κύτταρα από τη 
διασταυρούµενη σύνδεση των µεµβρανικών ΙgM και ΙgD είναι παρόµοια µε τα 
γεγονότα, τα οποία συµβαίνουν στα Τ λεµφοκύτταρα µετά από τη διέγερση του 
TCR (37). 

1. Μέσα στο πρώτο λεπτό, οι κινάσες της τυροσίνης ενεργοποιούνται για τα 
πρωτοστατήσουν στη φωσφορυλίωση της τυροσίνης ωρισµένων πρωτεϊνών 
(23). Παρόλο που ορισµένες κινάσες εντοπίστηκαν στα Β κύτταρα και 
ορισµένες από αυτές µοιάζουν να είναι ειδικές για τα Β λεµφοκύτταρα, οι 
ρόλοι τους στις λειτουργικές απαντήσεις των Β κυττάρων δεν είναι ακόµη 
γνωστές. 



  

 

Εικόνα 8: Αντιγονικός υποδοχέας του Β λεµφοκυττάρου. 
Η µεµβρανική IgM (και IgD) στην επιφάνεια του ώριµου Β κυττάρου συνδέονται µε δύο άλλες 

πρωτεϊνες Igα και Igβ, οι οποίες είναι ο κρίκος σύνδεσης του υποδοχέα µε την ενδοκυτταρική 
Τυροσίνη κινάση. Με το γ-(Ρ) σηµειώνονται οι θέσεις των κλασµάτων τυροσίνης, οι οποίες είναι 
φωσφορυλιωµένες µε σκοπό να συνδεθούν µε τις µεµβρανικές Ig. (Essential Immunology) (1). 

 

2. Μια από τις πρωτεϊνες, η οποία είναι φωσφορυλιώµενη, είναι η γ1, οµοιόµορφη 
µε το ένζυµο φωσφατίδυλινοζιτόλη (ειδικό της φωσφολιπάσης C ονοµαζόµενο 
PI-PLC-γ1). Αυτό το ένζυµο ενεργοποιείται και κόβει τη µεµβρανική 
διφωσφορική φωσφατίδυλινοσιτόλη για να παράγουν δύο αυτόνοµα προϊόντα: 
τριφωσφορική ινοσιτόλη (IP3) και διακυλγλυκερόλη (DAG). Η IP3 κινητοποιεί 
τον ιονικό Ca++ των ενδοκυττάριων παρακαταθηκών, προκαλώντας µια 
γρήγορη αύξηση του κυτταροπλασµικού Ca++. H DAG ενεργοποιεί την 
πρωτεϊνη κινάση C µεταθέτοντάς τη στο κυτταρόπλασµα, όπου το ένζυµο 
µπορεί να φωσφορυλιώσει άλλες πρωτεϊνες µε κλάσµατα Σερίνης/Θρεονίνης 
(38-39). Όλες αυτές οι αλλαγές στα Β κύτταρα πραγµατοποιούνται µετά από 1 
µε 5 λεπτά από τη διέγερση από κάποια anti-Ιg αντισώµατα. 

3. Τα επακόλουθα των βιοχηµικών γεγονότων µετά από την ενεργοποίηση των Β 



  

κυττάρων είναι λιγότερο καλά προσδιορισµένα. Οι φωσφοπρωτεϊνες µπορούν 
να λειτουργούν σαν µεταγραφικοί παράγοντες επάγονται τη µεταγραφή 
ορισµένων γονιδίων. Πράγµατι, 1 ώρα µετά από τη διέγερση έχουµε αύξηση 
των επιπέδων του mRNA των κυτταρικών πρωτο-ογκογονιδίων, όπως το c-fos 
και c-myc. Αυτά τα γονίδια κωδικοποιούν για συστατικά των πρωτεϊνών 
σύνδεσης DNA και, οι οποίες ρυθµίζουν τη µεταγραφή άλλων γονιδίων 
(40,41). 

Μετά από 12 ώρες διέγερσης, τα Β λεµφοκύτταρα γίνονται µεγαλύτερα, 
περιέχουν αυξηµένες ποσότητες κυτταρικού RNA και είναι έτοιµα να περάσουν 
από τη φάση Gο στη φάση G1. Ενεργοποιηµένα Β κύτταρα εκφράζουν επίσης 
αυξηµένα επίπεδα των µορίων τάξης ΙΙ MHC, και µεµβρανικούς υποδοχείς για τα 
Τ βοηθητικά κύτταρα ή κυτοκίνες (16). Τέτοιες αλλαγές κάνουν τα 
ενεργοποιηµένα από αντιγόνα Β κύτταρα ικανά να απαντούν και να 
αλληλοεπιδρούν µε τα Τ βοηθητικά λεµφοκύτταρα (42). 

Η σπουδαιότητα των βιοχηµικών γεγονότων και των δευτερευόντων αγγελιο-
φόρων οι οποίοι επάγονται από τη σύνδεση αντιγόνου-Ιg των Β κυττάρων 
ποικίλει και εξαρτάται από τη φύση του αντιγόνου και την παρουσία ή την 
απουσία των Τ βοηθητικών κυττάρων (43). Οι µορφολογικές αλλαγές των 
διεγερµένων Β κυττάρων αντιστοιχούν σε διαφορετικό επίπεδο διέγερσης τόσο 
όσον αφορά τον φαινοτυπικό χαρακτήρα όσο και την ταχύτητα του 
πολλαπλασιασµού των. 

Μηχανισµοί αλληλεπίδρασης (επικοινωνίας) µεταξύ Β και T βοηθητικών 
λεµφοκυττάρων 

Ενεργοποιηµένα Τ βοηθητικά κύτταρα που αναγνωρίζουν τα αντιγόνα, τα 
οποία παρουσιάζονται από τα Β κύτταρα, αναδεικνύουν δύο τύπους διέγερσης, 
που έχουν σαν αποτέλεσµα τον πολλαπλασιασµό ή τη διαφοροποίηση των Β 
κυττάρων. Τα δύο αυτά ερεθίσµατα του Β λεµφοκυττάρου δηµιουργούνται είτε 
από τη φυσική επαφή µεταξύ Τ και Β κυττάρων µέσω επιφανειακής 
ανοσοσφαιρίνης και δέσµευσης άλλων επιφανειακών µορίων είτε µέσω των 
κυττοκινών οι οποίες παράγονται από τα βοηθητικά Τ λεµφοκύτταρα. 

Τα Β κύτταρα εκφράζουν µεµβρανικά µόρια, τα οποία συνδέονται µε συµπλη-
ρωµατικούς υποδοχείς των διεγερµένων Τ λεµφοκυττάρων και αυτή η αλληλεπί-
δραση εξασφαλίζει το ερέθισµα, που απαιτείται για την απάντηση του Β 
λεµφοκυττάρου. 

Ένα από τα βασικά µόρια τα οποία υπεισέρχονται στην επικοινωνία µεταξύ Τ 
και Β κυττάρων είναι το µόριο CD40 και το συµπληρωµατικό του 39KD 
ονοµαζόµενο CD40 Ligand. Το µόριο CD40 είναι µια γλυκοπρωτεϊνη ~ 50KD, 
που εκφράζεται σε προ-B κύτταρα, σε ώριµα Β κύτταρα και σε κύτταρα αντιγονο-
παρουσιαστές όπως τα δενδριτικά κύτταρα (42). 

Το µόριο αυτό χάνεται όταν τα Β κύτταρα γίνονται κύτταρα τα οποία εκκρί-



  

νουν αντισώµατα. Το CD40 είναι µέλος µιας οικογένειας πρωτεϊνών κυτταρικής 
επιφάνειας, στις οποίες ανήκουν ο TNF και ο Fas. Είναι δεδοµένο ότι αυτή η 
οικογένεια πρωτεϊνών παίζει ένα προγραµµατισµένο ρυθµιστικό ρόλο στον 
κυτταρικό πολλαπλασιασµό και τον κυτταρικό θάνατο. Έτσι, µετά τη δέσµευση 
του µορίου CD40, τα Β κύτταρα που βρίσκονται σε ηρεµία εισέρχονται στον 
κυτταρικό κύκλο (44), ενώ σε κύτταρα της Χρόνιας Λεµφοκυτταρικής 
Λευχαιµίας επάγεται αυξηµένη σύνθεση DNA (45). Επίσης, κύτταρα Β 
λεµφωµάτων υφίστανται απόπτωση (46), ενώ στα Β κύτταρα βλαστικών κέντρων 
αναστέλλεται η απόπτωση και επάγεται η µεταστροφή των τάξεων των 
ανοσοσφαιρινών (47,48). 

Ρυθµιστής αυτών των γεγονότων είναι το Τ λεµφοκύτταρο, το οποίο µετά την 
ενεργοποίησή του µέσω του TCR ή των συνδιεγερτικών µηνυµάτων που δέχεται 
από τα µόρια CD28 και CTLA-4, εκφράζει στην επιφάνειά του το µόριο CD40L. 

Έτσι, η πιθανή αλληλουχία των γεγονότων στην αλληλεπίδραση των Τ και Β 
κυττάρων έχει ως ακολούθως (εικόνα 9). Τα δενδρικά κύτταρα είναι αποτελε-
σµατικοί αντιγονοπαρουσιαστές, επειδή εκφράζουν στην επιφάνειά τους υψηλά 
επίπεδα µορίων HLA τάξης II, CD40, CD54 (ICAM-1), CD58, CD80 (B7), 
παρουσιάζουν αντιγονικά πεπτίδια στα βοηθητικά Τ κύτταρα (CD4+). Αυτά στη 
συνέχεια ενεργοποιούνται, εκφράζοντας αφενός στην επιφάνειά τους τα µόρια 
CD40L, LFA-1 (CD11a) και αφετέρου εκκρίνουν διάφορες κυττοκίνες. 

Τα Β κύτταρα παρουσιάζουν αντιγονικά πεπτίδια MHC στα βοηθητικά Τ 
κύτταρα. Τα βοηθητικά ενεργοποιηµένα κύτταρα εκφράζουν το CD40L, το οποίο 
συνδέεται µε το CD40 του αντιγονοπαρουσιαστικού Β κυττάρου. Αυτή η 
αλληλεπίδραση επιφέρει την ανάπτυξη των Β κυττάρων και η µεταγενέστερη 
απάντησή τους είναι η διέγερση από τις κυτοκίνες, οι οποίες παράγονται από τα 
βοηθητικά Τ κύτταρα (50). Στη φάση αυτή τα Β λεµφοκύτταρα ωθούνται στα 
λεµφοζίδια για πολλαπλασιασµό, υπό µορφή κεντροβλαστών. Σ’ αυτό το στάδιο 
οι V περιοχές των γονιδίων των ανοσοσφαιρικών υφίστανται σωµατικές 
υπερµεταλλάξεις (51) µε σκοπό την αύξηση της συγγενείας της ειδικής ανοσο-
σφαιρίνης προς το αντιγόνο. Τα κεντροκύτταρα µε τη µεγάλη συγγένεια προς το 
αντιγόνο επιλέγονται για πολλαπλασιασµό σαν Β κύτταρα µνήµης και πλασµατο-
κύτταρα (52). Τα κεντροκύτταρα µε µικρή προς το αντιγόνο συγγένεια 
οδηγούνται στην απόπτωση (17). 
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Εικόνα 9: Ο ρόλος του µορίου CD40 στην ενεργοποίηση των Β κυττάρων µετά από την 
επαγωγική επαφή µε τα Τ βοηθητικά κύτταρα. Τα ενεργοποιηµένα Τ κύτταρα αναγνωρίζουν το 
αντιγόνο, που παρουσιάζει το Β κύτταρο και εκφράζει το µόριο gp39, το οποίο συνδέεται µε το 
µόριο CD40 των Β κυττάρων, ξεκινώντας έτσι την ανοσιακή απάντηση (Α). Στη συνέχεια, 
παρουσιάζονται διάφορες περιπτώσεις (B, C, D, E) αναστολής ή ενεργοποίησης της επαφής των 
παραπάνω µορίων, καθώς και η αντίστοιχη απάντηση (ανοσιακή) των Β κυττάρων.(Cellular and 
Molecular Immunology) (2). 
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Έκφραση και Ρόλος του συστήµατος IL-2/IL-2R στον πολλαπλασιασµό και τη 
διαφοροποίηση των φυσιολογικών  

Β λεµφοκυττάρων. 

Όλα τα στάδια της ενεργοποίησης, της ανάπτυξης και της διαφοροποίησης των 
Β-λεµφοκυττάρων, ρυθµίζονται από τις κυτοκίνες. Η πλειοψηφία των κυττοκινών 
οι οποίες επεµβαίνουν στην αντιγόνο-εξαρτώµενη φάση της διαφοροποίησης των 
Β-λεµφοκυττάρων, προέρχονται από τα βοηθητικά Τ λεµφοκύτταρα. Για 
παράδειγµα η IL-2 εµπλέκεται στη ρύθµιση του πολλαπλασιασµού των Β 
λεµφοκυττάρων (53) και επιταχύνει την έκκριση των αντισωµάτων (54). 

Τα Β λεµφοκύτταρα απαντούν στο ερέθισµα της IL-2 µε πολλαπλασιασµό και 
µε αυξανόµενη έκκριση ανοσοσφαιρινών, ενώ δεν είναι σαφές εάν αυτές οι δύο 
βιολογικές απαντήσεις αλληλοκαταργούνται σ’ένα απλό λεµφοκύτταρο. 
Υπάρχουν δεδοµένα τα οποία αποδεικνύουν ότι τα Β λεµφοκύτταρα µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν το ίδιο µονοπάτι κυτταρικών σηµάτων, το οποίο συνδυάζει τη 
σύνδεση της κυτοκίνης και µε τις δύο απαντήσεις (55). 

Τα αποτελέσµατα της IL-2 ως προς την έκκριση των ανοσοσφαιρινών, 
ιδιαίτερα της IgM, εξηγείται από την ικανότητά της ν’αυξήσει τη βιοσύνθεση της 
J αλύσου, πρωτεϊνης απαραίτητης για την επιτυχή συσσώρευση και έκκριση της 
IgM. Το αποτέλεσµα αυτό στο επίπεδο της αντιγραφής (55) ελέγχεται από ένα 
µόριο ‘αυτο-προωθητικό’ το JB, το οποίο εντοπίστηκε στη θέση 75-45 του 
προωθητικού γονιδίου της J αλύσου (56). Το µόριο JB δρα επί των Β κυττάρων 
µέσω ενός πυρηνικού παράγοντα, NF- JB, ο οποίος ρυθµίζεται από την IL-2. 

Αναλογικά µε το σύστηµα των Τ κυττάρων, η ικανότητα της IL-2 να προάγει 
την ανάπτυξη των ενεργοποιηµένων Β κυττάρων, µπορεί να εξηγηθεί µε την 
επαγωγή του γονιδίου ras και µεταγενέστερη γονιδιακή ρύθµιση από συνεργικούς 
πυρηνικούς παράγοντες, όπως οι c-jun και NF-κΒ (57).  

Πράγµατι, σε µια γονιδιακά τροποποιηµένη προ-Β κυτταρική σειρά, οι 
Hatakayama και συν. (58) απέδειξαν ότι η IL-2 επάγει ειδικά την έκφραση του 
ογκογονιδίου c-fos, γεγονός το οποίο µπορεί να είναι κρίσιµο για τη διευκόλυνση 
της έκφρασης των άλλων γονιδίων, τα οποία κατέχουν τις θέσεις (τόπους) AP-1 
στις προωθητικές τους αλληλουχίες.  

Ένα επόµενο ερώτηµα το οποίο µπορεί να τεθεί, είναι αυτό της ρύθµισης των 
µηνυµάτων µέσω του υποδοχέα της IL-2. Μπορεί να υπάρχουν ορισµένοι µηχανι-
σµοί, οι οποίοι να εξηγούν αυτή τη ρύθµιση, συµπεριλαµβανοµένης και της 
γρήγορης αρνητικής-ρύθµισης των υποδοχέων, ακολουθώντας τη σύνδεση των 
µορίων µε τον υποδοχέα διαµέσου της ενδοκυττάρωσης. 

∆εν είναι παράλογο να υποθέσουµε ότι οι φωσφατάσες της φωσφορικής 
τυροσίνης (PTPases) µπορούν να εµπλέκονται στη ρύθµιση των µηνυµάτων των 
κυττοκινών. 



  

Τέλος, είναι αξιοσηµείωτο ότι στα ανθρώπινα Β λεµφοκύτταρα η  IL-4 κατά-
στέλλει πλήρως όλα τα αποτελέσµατα της IL-2, όσον αφορά στη µετάδοση των 
µηνυµάτων της γλυκοφωσφατιδύλ-ινοσιτόλης (GPI), του κυτταρικού 
πολλαπλασιασµού και της έκκρισης ανοσοσφαιρινών (59,60). Αυτό υποδεικνύει 
ότι οι διαδικασίες των κυτταρικών µηνυµάτων, οι οποίες ενεργοποιούνται από τις 
δύο αυτές κυτοκίνες (IL-2, IL-4) αλληλεπιδρούν σε ορισµένα σηµεία. 

Μολονότι παλαιότερα υποστηριζόταν ότι η έκφραση του υποδοχέα της IL-2 
ήταν µοναδική ιδιότητα των ενεργοποιηµένων Τ λεµφοκυττάρων, ορισµένες 
ερευνητικές οµάδες, όπως του Green και συν. (61) απέδειξαν ότι οι υποδοχείς της 
IL-2 είναι παρόντες και σε ενεργοποιηµένα Β κύτταρα. 

Η αλληλεπίδραση της IL-2 µε τους υποδοχείς της µπορεί να παίξει ένα 
ουσιαστικό ρόλο στον πολλαπλασιασµό ή και στη διαφοροποίηση των 
φυσιολογικών Β κυττάρων (91,62). Απέδειξαν την ύπαρξη υποδοχέων αυξηµένης 
συγγένειας, καθώς και ότι η IL-2 µπορεί να ρυθµίσει την υπερέκφραση αυτών 
των υποδοχέων, αυξάνοντας την παραγωγή ανοσοσφαιρινών. 

Υποδοχείς αυξηµένης συγγένειας ποσοστικοποιήθηκαν από τους Lowenthal 
και συν. (1985). Ανεξάρτητα από αυτά τα αποτελέσµατα ο ρόλος της IL-2 στην in 
vivo Β-κυτταρική διαφοροποίηση και πολλαπλασιασµό µένει ακόµα να 
προσδιοριστεί. 

Είναι πλέον προφανές, in vitro, ότι τα ενεργοποιηµένα Β κύτταρα µπορούν να 
εµφανίσουν, ειδικά, αυξηµένης συγγένειας υποδοχείς IL-2 και να απαντήσουν 
‘λειτουργικά’ στην ανασυνδυασµένη IL-2. Η ανασυνδυασµένη IL-2 µπορεί να 
προωθήσει τη µέγιστη ανάπτυξη και διαφοροποίηση των ενεργοποιηµένων, από 
staphylococcus aureus Cowan strain I (SAC), Β λεµφοκυττάρων, υποδεικνύοντας 
ότι η IL-2 µπορεί να παίξει ένα ρόλο ανταγωνιστικού παράγοντα διαφοροποίησης 
και πολλαπλασιασµού των Β κυττάρων (63). Συγχρόνως, τα Β κύτταρα αναπτύσ-
σουν υποδοχείς, όταν είναι ενεργοποιηµένα (64). Απουσία της IL-2, τα SAC-
ενεργοποιηµένα Β κύτταρα δε διαφοροποιούνται σε κύτταρα, τα οποία εκκρίνουν 
ανοσοσφαιρίνες ακόµα και εάν είναι παρούσες άλλες λεµφοκίνες. Για παράδειγµα 
η ανάπτυξη και ο πολλαπλασιασµός τους µπορεί να ανασταλεί εντελώς από 
αντισώµατα anti-IL-2 (65) καθώς και anti-IL-2 Β αντισώµατα (66). 

Οι Mittler και συν. µελέτησαν την έκφραση του ενεργού υποδοχέα των 
ανθρωπίνων Β-λεµφοκυττάρων: Το µονοκλωνικό αντίσωµα anti-Tac, αντιδρά µε 
το 25-65% των ενεργοποιηµένων Β κυττάρων, αναστέλλει το 50% του πολλαπλα-
σιασµού των Β κυττάρων καθώς, επίσης και την έκκριση των ανοσοφαιρινών σε 
ποσοστό πάνω από 90%. Το anti-Tac ανοσοκαθιζάνει ένα µόνο µόριο 65.000 
dalton, το οποίο είναι όµοιο στα Τ και Β κύτταρα. 

Η έκφραση και ο ρόλος ενός άλλου µορίου (αλύσου) του υποδοχέα της IL-2, 
του p70-75, στη διαφοροποίηση των Β κυττάρων, διερευνήθηκε χρησιµοποιώντας 
ανθρώπινες Β κυτταρικές σειρές. 



  

Πειράµατα µε τη µέθοδο της µη-αναστρέψιµης σύνδεσης ραδιενεργού [125Ι]-
rIL-2 απέδειξαν ότι, 5 από τις 9 Β κυτταρικές σειρές, εκφράζουν τη β άλυσο (p 
70-75) του υποδοχέα της IL-2, χωρίς ν’ανιχνεύεται η α άλυσος (p55). Επίσης, 
πειράµατα δέσµευσης ισορροπίας της ραδιοσηµασµένης IL-2 (binding) 
αναδεικνύουν υποδοχείς ενδιάµεσης συγγένειας (64). Επιπρόσθετα, αυξηµένες 
δόσεις IL-2 επάγουν την παραγωγή ανοσοσφαιρινών στις 2 από τις 5 κυτταρικές 
σειρές. 

Το Η-31 αντίσωµα, το οποίο αναγνωρίζει το αντιγόνο Tac δεν αναστέλλει την 
επαγωγή της έκκρισης ανοσοσφαιρινών, σε αυξηµένες συγκεντρώσεις IL-2, στα 
Tac-θετικά και Tac-αρνητικά Β κύτταρα. Από αυτή την παρατήρηση οι Osamoun 
και συν υποστηρίζουν ότι η IL-2 µπορεί να επάγει την έκκριση ανοσοσφαιρινών, 
µέσω ενός υποδοχέα διαφορετικού από το αντιγόνο Tac.  

Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι η IL-2 επάγει άµεσα την έκκριση 
ανοσοσφαιρινών στα ανθρώπινα Β-κύτταρα µέσω ενός µορίου p70/75, το οποίο 
εκφράζεται σε συνδυασµό µε τη Β κυτταρική διαφοροποίηση. 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 
∆οµή 

ι ανοσοσφαιρίνες ή αντισώµατα, είναι µια οµάδα γλυκοπρωτεϊνών που 
βρίσκονται στα βιολογικά υγρά και τους ιστούς όλων των θηλαστικών. 

Έχουν ΜΒ περίπου 150KDa και η παραγωγή τους επάγεται, όταν ενωθούν µε 
αντιγονικές ουσίες, οι οποίες διεγείρουν το λεµφικό σύστηµα του ξενιστή. 
Γι’αυτό θεωρούνται βασικά στοιχεία της ειδικής ανοσιακής απάντησης. 
Εκκρίνονται από τα Β λεµφοκύτταρα και ιδιαίτερα από την τελική µορφή 
διαφοροποίησής τους, που είναι τα πλασµατοκύτταρα.  

Παρά την εξαιρετικά µεγάλη ετερογένεια του µορίου τους όλες οι ανοσοσφαι-
ρίνες (Ιg) έχουν ένα κοινό σχέδιο εσωτερικής κατασκευής. Αποτελούνται από 4 
πολυπεπτιδικές αλύσους οµαδοποιηµένης κατά ζεύγη ανίσου µεγέθους: 

�� 2 βαρειές αλύσους, 440 αµινοξέα (Heavy, H) 
�� 2 ελαφριές αλύσους, 220 αµινοξέα (Light, L) 

Οι βαρειές άλυσοι συνδέονται µεταξύ τους µε µια ή περισσότερες γέφυρες 
κυστίνης (ή δισουλφιδικούς δεσµούς). Οι ελαφριές άλυσοι συνδέονται µε τις 
βαρειές µε µια γέφυρα κυστίνης, που βρίσκεται κοντά στο καρβοξυλικό άκρο της 
αλύσου (εικόνα 10). 

Το µόριο κάθε αλύσου αποτελείται από δύο περιοχές, στη σταθερή (C) και τη 
µεταβλητή (V) περιοχή, που κάθε µια από αυτές προσδίδει στο συνολικό µόριο 
διαφορετικές ιδιότητες (52,53). 

Οι ελαφριές άλυσοι είναι όµοιες σ’ όλες τις τάξεις των ανοσοσφαιρινών. 
∆ιακρίνονται όµως αντιγονικά δύο τύποι: Ο τύπος κάπα (κ) και ο τύπος λάµδα 
(λ). Ο τύπος κ απαντά δύο φορές περισσότερο του τύπου λ. 

Οι βαριές άλυσοι, αντίθετα, είναι ειδικές για κάθε τάξη ανοσοσφαιρινών. Οι 
διαστάσεις του ποικίλουν, ανάλογα µε την τάξη, την οποία ανήκουν. 

Φέρουν µια υδατανθρακική προσθετική οµάδα. Το ποσό των υδατανθράκων 
κυµαίνεται από 3-12%. Ονοµατίζονται µε πέντε ελληνικά γράµµατα. 

 

Ο 



  

 
Εικόνα 10. Σχεδιάγραµµα µορίου ανοσοφαιρίνης, όπου φαίνονται τα βασικά δοµικά χαρα-

κτηριστικά V και C οι µεταβλητές και οι σταθερές περιοχές αντίστοιχα, στις βαρειές και ελαφριές 
αλυσίδες. -S-S- συµβολίζουν τις 12 ενδοαλυσιδικές και τις 4 διαλυσιδικές δισουλφιδικές γέφυρες. 
Οι σκοτεινές περιοχές στις δύο βαρειές αλυσίδες δείχνουν την περιοχή αρµού, όπου ανοίγει και 
κλείνει το µόριο. CHO, συµβολίζουν τις οµάδες υδατανθράκων, που βρίσκονται στις βαριές 
αλυσίδες. 

∆οµή του µορίου των ελαφρών αλύσεων 

Οι δύο τύποι των ελαφρών αλύσων αποτελούνται από δύο τµήµατα 110 
αµινοξέων. Το τµήµα που περιέχει το καρβοξυτελικό άκρο αποτελεί τη σταθερή 
(Cκ ή Cλ) και το άλλο περιέχει το αµινοτελικό άκρο στη µεταβλητή περιοχή (Vκ 
ή Vλ). 

Ως προς τη διάταξη στο χώρο, κάθε τµήµα αποτελείται από β-δοµές 
παράλληλες και µεταξύ τους υπάρχει ένας δισουλφιδικός δεσµός. 

Σε διαφορετικές αποστάσεις από το 3’ των γονιδίων µεταβλητών περιοχών V 
ευρίσκονται οι περιοχές των γονιδίων των σταθερών περιοχών C. Η κ ελαφριά 
άλυσος έχει ένα µόνο γονίδιο, ενώ η λ έχει τρία µε έξι. 



  

∆οµή του µορίου των βαρέων αλύσεων 

Οι βαρειές άλυσοι έχουν διαφορετική δοµή στις διάφορες τάξεις των ανοσο-
σφαιρινών και χαρακτηρίζονται σαν γ1, γ2, γ3, γ4 για τις τέσσερις υποτάξεις της 
IgG, µ για την IgM, α1, α2 για την IgA1 και IgA2, δ για την IgD και ε για την 
IgE. 

Μελέτες της πρωτοταγούς δοµής των ανοσοσφαιρινών έδειξαν ότι οι Η άλυσοι 
έχουν εξαιρετικά µεταβλητές περιοχές (Variable regions V) περιοχές προς το 
αµινοτελικό άκρο της πολυπεπτιδικής αλύσου και σχετικά σταθερές περιοχές 
(Constant regions, C) περιοχές προς καρβοξυλικό άκρο. Οι µεταβλητές περιοχές 
VΗ αποτελούνται από 110 περίπου αµινοξέα και περιέχουν τρεις-τέσσερις θέσεις 
αντίστοιχα µε υπερµεταβλητότητα. Οι υπερµεταβλητές περιοχές αποτελούν θέση 
σύνδεσης µε το αντιγόνο. Οι περιοχές αυτές ονοµάζονται και καθοριστικές 
περιοχές συµπληρωµατικότητας (complementarity-determining regions ή CDRs) 
και καθορίζουν την ειδικότητα του αντισώµατος. 

Οι σταθερές περιοχές CH και CL των ανοσοσφαιρινών αποτελούνται από 330 
αµινοξέα (440 για τις µ και ε αλύσους) και εµφανίζουν τρία οµόλογα τµήµατα-
Περιοχές (domains) CH1, CH2, CH3 µήκους 110 αµινοξέων και ένα τέταρτο CH4 
για τις IgM και IgE. Οι περιοχές αυτές περιέχουν ένα δισουλφιδικό δεσµό 
(hinge), που δηµιουργεί βρόγχο από 60-70 αµινοξέα και ονοµάζονται 
κρυσταλλικό κλάσµα Fc (2). Η σταθερή περιοχή περιέχει τµήµατα που 
συνδέονται µε δραστικούς παράγοντες, όπως το συµπλήρωµα. 

Τα τµήµατα των βαρέων Η αλύσεων εµφανίζουν οµολογία µεταξύ τους και µε 
το σταθερό τµήµα των αλύσεων (CL). Ακόµη και οι µεταβλητές περιοχές VL και 
VH ενός συγκεκριµένου αντισώµατος δείχνουν µεταξύ τους οµολογία. Έτσι, κάθε 
άλυσoς αποτελείται από επαναλαµβανόµενες σφαιροειδείς περιοχές µε 
παραπλήσια δευτεροταγή και τριτοταγή δοµή, οι οποίες περιέχουν τουλάχιστον 
ένα τµήµα, που καθορίζει το ρόλο τους στο µόριο της ανοσοσφαιρίνης. Οι 
διάφορες τάξεις των ανοσοσφαιρινών παρουσιάζουν παραλλαγές στη βασική 
δοµή τους και έχουν διαφορετικό ρόλο. 

Έτσι, οι βαρειές άλυσοι µπορεί να έχουν εκκριτικό τµήµα (secretory 
component) που χαρακτηρίζει τα αντισώµατα, που κυκλοφορούν στα σωµατικά 
υγρά (εκκρίσεις) και κυτταρικό τµήµα που χαρακτηρίζει τις αλύσους, οι οποίες 
ευρίσκονται στη µεµβράνη των Β λεµφοκυττάρων (66). 

 
Ακολουθία Γονιδιακών Αναδιατάξεων των Ανοσοσφαιρινών 

Όλα τα κύτταρα εκτός από τα Β λεµφοκύτταρα περιέχουν γονίδια Ανοσοσφαι-
ρίνης στη γαµετική σειρά (germ line) και µόνο τα Β λεµφοκύτταρα εκφράζουν 
αυτά τα γονίδια σε λειτουργικές ανακατανεµηµένες µορφές. Η αναδιάταξη του 
DNA στο γονιδιακό τόπο των ανοσοσφαιρινών επιτελείται µε µια ακριβή σειρά. 
Αυτό εξηγεί και το µοντέλο της ωρίµανσης των Β λεµφοκυττάρων, το οποίο 
εξετάσαµε σε προηγούµενο κεφάλαιο. 



  

Στην αρχική αναδιάταξη υπεισέρχεται ο γονιδιακός τόπος της βαρειάς αλύσου 
(Η), όπου καθοδηγεί την αναδιάταξη των D και J γονιδίων µε εξάλειψη του ενδιά-
µεσου DNA. Μετά από την D1,2 J1,2,4 αναδιάταξη ένα από τα πολλά V γονίδια 
ενώνεται στο DJ σύµπλοκο, προκαλώντας τον ανασυνδυασµό του VDJ γονιδίου. 
Σ’ αυτό το στάδιο όλες οι 5’ D περιοχές της ανασυνδυασµένης D περιοχής (D1 
D2) εξαλείφονται (εικόνα 6). Αυτή η αναδιάταξη VDJ συµβαίνει µόνο σε 
κύτταρα, τα οποία προορίζονται να γίνουν Β λεµφοκύτταρα και είναι ένα κρίσιµο 
σηµείο της έκφρασης της ανοσοσφαιρίνης, γιατί µόνο το ανασυνδυασµένο V 
γονίδιο ουσιαστικά µεταγράφεται. 

Η περιοχή του C γονιδίου παραµένει χωρισµένη από το σύµπλεγµα VDJ µε ένα 
ιντρόνιο (περιέχοντας πιθανά τις µη ανασυνδυασµένες J περιοχές). Το αρχικό 
(πυρηνικό) αντίγραφο έχει την ίδια διάταξη. ∆εν είναι γνωστό εάν όλη η C 
περιοχή εκφράζεται στο αρχικό αντίγραφο. Ακολουθεί η διαδικασία 
συναρµολόγησης (splicing) του RNA, όπου απαλείφεται το ιντρόνιο (intron) 
µεταξύ του συµπλέγµατος VDJ και της πιο κοντινής γονιδιακής περιοχής C, η 
οποία είναι η Cµ, έχοντας σαν αποτέλεσµα την δηµιουργία ενός λειτουργικού 
mRNA για την βαρειά µ άλυσο Η περιοχή 3’ στη συνέχεια πολυαδενυλιώνεται µε 
µια poly A ¨ουρά¨, όπου χωρίς αυτή το mRNA δεν είναι ολοκληρωµένο (εικόνα 
11).  

 

Εικόνα 11. ∆ιαδικασία συναρµολόγησης (splicing) του RNA της µ βαρειάς αλύσου (1).  

Ο επόµενος ανασυνδυασµός DNA υπεισέρχεται στο γονιδιακό τόπο της 
ελαφράς αλύσου (κ και στη συνέχεια λ), όπου ακολουθείται µια παρόµοια µε την 
παραπάνω διαδικασία (εικόνα 12). 



  

 

Εικόνα 12. Αλληλουχία της αναδιάταξης του γονιδίου Igk της ελαφριάς αλύσου, µεταγραφή 
και σύνθεση της Igk (1). 

Μια περιοχή V ενώνει µια J περιοχή δηµιουργώντας το σύµπλεγµα VJ, το 
οποίο παραµένει χωριστά από τη C περιοχή µε ένα ιντρόνιο και δίδει γένεση σε 
ένα αρχικό αντίγραφο RNA 

Ανασυναρµολόγηση (splicing) του ιντρονίου από το αρχικό αντίγραφο ενώνει 
τη C περιοχή µε το σύµπλεγµα VJ δηµιουργώντας το mRNA το οποίο µετα-



  

φραζόµενο παράγει την κ ή την λ πρωτεϊνη. Η ελαφριά άλυσος συγκεντρώνεται 
µαζί µε την προηγούµενη µ βαρειά άλυσο στο ενδοπλασµατικό δίκτυο για να 
δηµιουργήσει το µεµβρανικό µόριο IgM, το οποίο εκφράζεται στην κυτταρική 
επιφάνεια του άωρου Β λεµφοκυττάρου. Ύστερα από αντιγονικό ερέθισµα τα Β 
λεµφοκύτταρα εκφράζουν τις επιφανειακές IgM και IgD, οι οποίες υφίστανται 
την διαδικασία της µεταστροφής της τάξης (class switching) των βαρειών 
αλύσεων, προωθώντας την παραγωγή αντισωµάτων διαφορετικής τάξης. 

Προτείνονται δύο τρόποι παραγωγής διαφορετικής τάξης αντισωµάτων:  

Ο πρώτος µηχανισµός προτείνει την εξάλειψη όλης της C περιοχής της κατεύ-
θυνσης 5’ γονιδιακό τµήµα από το οποίο εκφράζεται η τάξη και η υποτάξη της 
βαρειάς αλύσου. Αυτή η αναδιάταξη επιτελείται σε ορισµένες περιοχές 
µεταστροφής (switch regions) και βρίσκονται στα ιντρόνια της CH περιοχής της 
θέσης 5΄. 

Ο άλλος µηχανισµός επιτελείται στο µόριο του πρώιµου (πυρηνικού) hn RNA, 
όπου στην C περιοχή επέρχεται εξάλειψη ενός ή περισσοτέρων γονιδιακών 
τµηµάτων. Άλλες ουσιαστικές µετατροπές είναι οι λεγόµενες σωµατικές µεταλ-
λάξεις, όπου η µ βαρεία άλυσος, η οποία συντίθεται σ΄ένα αναπτυσσόµενο Β 
κύτταρο, ρυθµίζει µόνη της τον ανασυνδυασµό του γονιδίου της ανοσοσφαιρίνης 
µε δύο τρόπους: 
1. Πρώτον, η πρωτείνη µ, η οποία παράγεται από τον ανασυνδυασµό του γονιδίου 
σε ένα χρωµόσωµα εµποδίζει αµετάτρεπτα τον ανασυνδυασµό ενός άλλου 
χρωµοσώµατος (Αλληλικός αποκλεισµός της βαρείας αλύσου της ανοσοσφαι-
ρίνης) (Εικόνα 11). Έτσι, σε κάθε Β κύτταρο ένα αλλήλιο βαρείας αλύσου είναι 
παραγωγικά ανασυνδυασµένο και εκφρασµένο, ενώ το άλλο είναι στην αρχέγονή 
του µορφή ή είναι τυχαία ανασυνδυασµένο. 
2. Ένας δεύτερος τρόπος είναι συνέπεια της παραγωγής µιας µ πρωτεϊνης στα 
προ-Β κύτταρα µπορεί να είναι η διέγερση του ανασυνδυασµένου γονιδίου της 
ελαφριάς αλύσου. 
Ο ανασυνδυασµός του γονιδίου της ελαφριάς αλύσου συµβαίνει πρώτα στο 

γονιδιακό τόπο της κ αλύσου. Εάν ο αναδυνδυασµός της κ περιοχής είναι 
παραγωγικός παράγεται η κ πρωτεϊνη, η οποία εµποδίζει τον ανασυνδυασµό της λ 
ελαφράς αλύσου. 

Όπως και στη βαρεία άλυσο εάν ένα άλληλο υφίσταται µη λειτουργικό 
ανασυνδυασµό, ο ανασυνδυασµός του DNA µπορεί να λάβει χώρα στο άλλο 
άλληλο. Ωστόσο εάν δύο άλληλα των δύο κ και λ αλύσεων είναι µη λειτουργικά, 
αυτό το κύτταρο προφανώς πεθαίνει. 

Αντισωµατική ποικιλία-Ρεπερτόριο αντισωµάτων 

Για να γίνει κατανοητό το πώς τα αντισώµατα διαφέρουν µεταξύ τους, χωρίς να 
παραβιάζονται οι κανόνες του γενετικού κώδικα, πρέπει να µελετηθούν 



  

προσεκτικά οι γόνοι που κωδικοποιούν για τις µεταβλητές περιοχές V. Στη 
διάρκεια της διαφοροποίησης των Β κυττάρων, όπως είδαµε σε προηγούµενα 
κεφάλαια, επιτελούνται µια σειρά από διαφορετικές για κάθε κύτταρο µεταθέσεις 
(translocations). Επειδή αυτή η µετάθεση των γόνων γίνεται για κάθε πρόδροµο Β 
λεµφοκύτταρο, δηµιουργείται ολόκληρο ρεπερτόριο Β λεµφοκυττάρων µε 
ξεχωριστή ειδικότητα. 

Αρκετοί διαφορετικοί µηχανισµοί συνεισφέρουν στην ποικιλία της µεµβρα-
νικής σύνδεσης και των εκκρινόµενων αντισωµάτων σε κάθε άτοµο. 
1. Πολλαπλά αρχέγονα γονίδια. Οι βαρειές και οι ελαφριές άλυσοι µπορούν να 
κωδικοποιηθούν από πολλαπλά αρχέγονα V γονίδια, τα οποία έχουν διαφορε-
τικές αλληλουχίες και παράγουν ανοσοσφαιρίνες µε διαφορετικές εξειδικεύσεις. 

2. Συνδυαστική ποικιλία. Ο σωµατικός ανασυνδυασµός του DNA των ανοσο-
σφαιρινών, συµµετέχει στη δηµιουργία της αντισωµατικής ποικιλίας µε διάφο-
ρους τρόπους. 

3. Συνδετική ποικιλία. Ακόµα και οι ίδιες αρχέγονες περιοχές του γονιδίου V,D,J, 
µπορούν να παράγουν διαφορετικές αλληλουχίες αµινοξέων στις συνενώσεις 
αυτών των περιοχών.  

Το πρωτογενές ρεπερτόριο αντισωµάτων αποτελεί το σύνολο των αντισωµάτων 
που παράγονται από ένα άτοµο απέναντι στο σύνολο των αντιγόνων, αντιστοιχεί 
σε 109-1010 κυτταρικών κλώνων (Πίνακας 2) 

 

Πίνακας 2: Μηχανισµοί οι οποίοι υπεισέρχονται στην δηµιουργία του 
πρωτογενούς ρεπερτορίου αντισωµάτων. Σωµατικές µεταλλάξεις στη 
συνέχεια µπορούν να αυξήσουν την ποικιλία σε δευτερογενείς 
απαντήσεις. 

Αρχέγονα γονίδια Η Κ λ 
Τµήµατα γονιδίου V 250-1000 250 2 
Τµήµατα γονιδίου J 4 4 3 
Τµήµατα γονιδίου D 12 0 0 
Συνδυαστική ποικιλία 
V x J (XD) 

 
10.000-

40.000 

 
1000 

 
6 

Συνδυασµοί H-L αλύσεων 
Η x κ 
Η x λ 

 
1-4.107 
5-10.104 

  

Συνολικό πρωτογενές 
ρεπερτόριο µε συνδετική 
ποικιλία 

 
109-1010 

  

Αυτά τα αντισώµατα είναι κυρίως IgM τάξης.  

Το τελικό ρεπερτόριο οφείλεται στις σωµατικές υπερµεταλλάξεις, που 
υφίσταται το γονίδιο των ανοσοσφαιρινών, µε αποτέλεσµα οι θυγατρικοί Β 



  

κλώνοι να έχουν απόλυτη εξειδίκευση, έναντι του αντιγόνου, τα αντισώµατα δεν 
είναι πλέον IgM και χάνουν και το µόριο CD5 (67). 
Κάθε χρωµοσωµική µετατόπιση έχει συχνά σαν αποτέλεσµα την αυξηµένη 
µεταγραφή ογκογονιδίων, τα οποία πιστεύεται ότι είναι ένας από τους 
παράγοντες, οι οποίοι ενοχοποιούνται για την ανάπτυξη νέοοπλασιών των Β 
λεµφοκυττάρων. 



  

 

 

 

 



  

 

 
 

ι παράγοντες οι οποίοι επάγουν τον πολλαπλασιασµό των Β λεµφοκυτ-
τάρων ονοµάσθηκαν αυξητικοί παράγοντες των Β κυττάρων (BCGF-B cell 

growth factors). Αργότερα µε τη βοήθεια του ανασυνδυασµένου DNA 
καθορίστηκαν τα µόρια, τα οποία περιέχονται σε υπερκείµενα καλλιεργειών Τ 
κυττάρων και προκαλούσαν τον πολλαπλασιαµό των Β κυττάρων. Τα µόρια αυτά 
ονοµάστηκαν Ιντερλευκίνες (Λεµφοκίνες). Έτσι, ο BCGF-1 ταυτίστηκε µε την 
IL-4, o BCGF II µε την IL5, BCSF-2 µε την IL6 κ.λ.π. Τα Τ και τα Β 
λεµφοκύτταρα φέρουν τους ίδιους υποδοχείς σύνδεσης των αυξητικών 
παραγόντων (εικόνα 13).  

 

Εικόνα 13. Επίδραση των κυτοκινών στην ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση των Β λεµφο-
κυττάρων. Ποικιλία κυτοκινών διεγείρουν διαφορετικά στάδια πολλαπλασιαµού και διαφορο-
ποίησης των Β λεµφοκυττάρων (Cellurar and Mollecular Immunology) (2). 

Οι λεµφοκίνες είναι µια οµάδα πρωτεϊνών, οι οποίες παράγονται από ενεργο-
ποιηµένα λεµφοκύτταρα και ρυθµίζουν την ανοσολογική απάντηση του 
οργανισµού (χυµική και κυτταρική ανοσία) έναντι των αντιγόνων. Ο ορισµός 

Ο 



  

αυτός είναι ανεπαρκής γιατί σήµερα γνωρίζουµε ότι λεµφοκίνες παράγονται και 
από κύτταρα, τα οποία δεν ανήκουν στο αιµοποιητικό σύστηµα και ότι έχουν 
δράση στο σύνολο σχεδόν των συστηµάτων και όχι µόνο στο ανοσολογικό. Οι 
λεµφοκίνες παράγονται τοπικά και περιστασιακά και έχουν δράση αυτό- και 
παρακρινική/παραενδοκρινική. ∆ρουν µέσω ειδικών κυτταρικών υποδοχέων 
υψηλής συγγενείας και προκαλούν µεταβολές στο επίπεδο RNA/πρωτεϊνών στο 
κύτταρο. Είναι δυνατόν να δρουν συνεργικά ή και ανταγωνιστικά µεταξύ τους 
στα κύτταρα στόχους.  

Οι κυριότερες Ιντερλευκίνες οι οποίες επάγουν τον πολλαπλασιασµό των Β 
λεµφοκυττάρων είναι: 

Η Ιντερλευκίνη-4 (IL4) η οποία παράγεται από ενεργοποιηµένα Τ 
λεµφοκύτταρα. Το γονίδιο της IL4 ευρίσκεται στο µακρύ σκέλος του χρωµο-
σώµατος 5q, όπως, επίσης, και το γονίδιο της IL3, IL5, GM-CSF και M-CSF 
(68,69). Η IL4 πολλαπλασιάζει ενεργοποιηµένα Τ/Β λεµφοκύτταρα και αυξάνει 
την παραγωγή ΙgG1 και IgΕ από τα Β λεµφοκύτταρα. Αυξάνει την έκφραση 
χαµηλής συγγενείας υποδοχέων για την IgΕ (FcεR)σε Β λεµφοκύτταρα και επάγει 
την έκφραση CD23 αντιγόνων (τµήµατα του FcεR) από αυτά (70). Η IL4 κάτω 
από ειδικές συνθήκες (διέγερση µε µιτογόνο) αυξάνει την έκφραση της α αλύσου 
σε κύτταρα περιφερικού αίµατος ή σε σειρές Τ και Β λεµφοκυτταρικής 
προέλευσης (71). 

Η IL-4 µόνη της δεν επιφέρει επαγωγή της έκφρασης των IL-2R (72). Σε 
συνδυασµό όµως µε φορβολικούς εστέρες ή µε IL-5 προκαλεί έκφραση και των 
δύο αλύσεων (73). Σύµφωνα µε αρκετές µελέτες η IL-4 ανταγωνίζεται τη δράση 
της IL-2, τόσο στην έκφραση των υποδοχέων της (74,75) όσο και στον επαγόµενο 
πολλαπλασιαµό από την IL-2. 

Η IL-4 καταστέλλει σε αντίθεση µε την IL-1 την προωθούµενη LAK δρα-
στηριότητα των ΝΚ κυττάρων που διεγείρονται από την IL-2 (76). Σε συνδυασµό 
µε λιποσακχαρίτες αυξάνει την παραγωγή της ανοσοσφαιρίνης IgΕ (87). ∆ιεγείρει 
τα ήρεµα Β κύτταρα και τα προωθεί προς τη φάση του αναδιπλασιασµού του 
DNA, προάγει την παραγωγή IgG1 και IgE (77), την έκφραση HLA τάξης ΙΙ 
µορίων βοηθώντας στην ικανότητα του Β λεµφοκυττάρου να γίνεται αντιγονοπα-
ρουσιαστικό (78,79). 

Η Ιντερευκίνη-5 (IL-5) η οποία παράγεται από τα Τ λεµφοκύτταρα και δρα 
στα τελευταία στάδια διαφοροποίησης των Β λεµφοκυττάρων αυξάνοντας την 
έκκριση IgM και IgA ανοσοσφαιρινών. Ο µηχανισµός που επάγει την έκφραση 
δεν είναι γνωστός (80). Επίσης, η IL5 επάγει τον πολλαπλασιασµό και τη 
διαφοροποίηση των ηωσινοφίλων. Υποδοχείς της IL5 υψηλής και χαµηλής 
συγγενείας περιγράφονται µόνο στα διεγερµένα, Β λεµφοκύτταρα (81). 

Η Ιντερλευκίνη-6 (IL-6) η οποία παράγεται από µονοκύτταρα, ινοβλάστες, 
HTLVΙ, T κυτταρικές σειρές και καρκινικές σειρές έχει ΜΒ 21KDa (69). Η IL-6 
πολλαπλασιάζει, διεγείρει και διαφοροποιεί τα Τ και Β λεµφοκύτταρα αποτελεί 



  

αυξητικό παράγοντα για τα υβριδώµατα, µυελοβλάστες, µυελωµατικά κύτταρα 
και έχει αντι-ιϊκή δράση (83). Επίσης, διεγείρει την παραγωγή πρωτεϊνών οξείας 
φάσης από τα ηπατοκύτταρα (84). Τα κύτταρα του µυελώµατος δεν παράγουν 
µόνο IL-6, αλλά διαθέτουν και υποδοχείς της ορµόνης, άρα και αίτια επαγωγής 
του πολλαπλασιασµού των µυελωµατικών κυττάρων (85). Τα λεµφοκύτταρα µετά 
από µιτογονική διέγερση παράγουν IL6, η οποία δρα επάγοντας τη 
διαφοροποίηση των Β λεµφοκυττάρων, έχοντας σαν αποτέλεσµα την παραγωγή 
ανοσοσφαιρινών (86). 

Η Ιντερλευκίνη-2/Υποδοχέας Ιντερλευκίνης-2 

Η Ιντερλευκίνη-2 

Η IL-2 είναι µια αυξητική ορµόνη απαραίτητη για τα Τ λεµφοκύτταρα. Αυτή η 
πρωτεϊνη εκκρίνεται από τα Τ λεµφοκύτταρα σαν απάντηση σε µια πληθώρα 
ερεθισµάτων. Είναι η πλέον µελετηµένη από τις Ιντερλευκίνες. Πράγµατι, η 
προσθήκη IL-2 σε υγρό καλλιέργειας των φυσιολογικών λεµφοκυττάρων 
επιτρέπει την καλλιέργεια των φυσιολογικών βοηθητικών και κυτταροτοξικών Τ 
κυττάρων για µεγάλο διάστηµα. Σ’ αυτή τη βάση δηµιουργήθηκε µια 
δοσοµετρική βιολογική δοκιµασία, χρησιµοποιώντας τη σειρά CTLL, η οποία 
είναι µια κυτταρική, κυτταροτοξική σειρά, IL-2 εξαρτώµενη, προερχόµενη από 
κύτταρα ποντικού (88). 

Αυτή η λεµφοκίνη έχει περιγραφεί πρώτη φορά από τους Morgan και συν το 
1976 και βρέθηκε σε υπερκείµενα καλλιεργειών ανθρώπινων λεµφοκυττάρων 
ενεργοποιηµένων από µια µιτογόνο λεκτίνη, την φυτοαιµατοσυγκολιτίνη (PHA). 
Αυτά τα υπερκείµενα περιείχαν ένα παράγοντα ικανό να διατηρήσει in vitro τον 
πολλαπλασιασµό των Τ λεµφοκυττάρων,  που προέρχονταν από ανθρώπινο µυελό 
των οστών. 

Η πρώτη δραστικότητα της IL-2, που έχει περιγραφεί, είναι ο πολλα-
πλασιασµός των Τ λεµφοκυττάρων (89). Μέχρι το 1984 πιστεύαµε ότι η IL-2 
δρούσε µόνο στα Τ λεµφοκύτταρα προκαλώντας τον πολλαπλασιασµό και γι’αυτό 
µιλούσαµε για αυξητικό παράγοντα των Τ λεµφοκυττάρων - TCGF (88). Όµως, 
έχει επαληθευθεί ότι η IL-2 δρα και στα µονοκύτταρα (90), στα Β λεµφοκύτταρα 
και στα ΝΚ κύτταρα (92). Η IL-2 εµπλέκεται στη δυνατότητα των Β 
λεµφοκυττάρων να εκκρίνουν ανοσοσφαιρίνες (93,94), τη διαφοροποίηση των Τ 
κυττάρων (95) και στην αύξηση της δραστικότητας των ΝΚ κυττάρων (Natural 
Killer) (96). H IL-2 είναι ένας βασικός µεσάζων της ανοσιακής απάντησης 
(88,95) και υπεύθυνος πολλών ανωµαλιών του πολλαπλασιασµού των κυττάρων 
στις Λεµφοβλαστικές ανθρώπινες Λευχαιµίες (97,98). H IL-2 µπορεί, επίσης, να 
επάγει τον πολλαπλασιασµό των Β λευχαιµικών κυττάρων (99). Αυτή η 
λεµφοκίνη παίζει εξίσου ένα ρόλο στην αύξηση και στη διαφοροποίηση των 
κυττάρων στο Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα. 

Ο καθαρισµός και ο βιοχηµικός χαρακτηρισµός της IL-2 (100), ο καθορισµός 
µιας βιολογικής δοσοµετρικής διαδικασίας (88), καθώς και η παραγωγή µονοκλω-



  

νικών αντισωµάτων (101) διευκόλυναν την κλωνοποίηση του συµπληρωµατικού 
DNA (cDNA), το οποίο κωδικοποιεί γι’ αυτόν τον παράγοντα (102,103). Όλες 
αυτές οι προσεγγίσεις επιτρέπουν να προσδιορίσουµε µε σαφή τρόπο τη δοµή 
αυτής της ορµόνης. 

∆οµή του µορίου της IL-2 

Η IL-2 των διαφόρων ειδών του ζωικού βασιλείου παρουσιάζει δοµικές και 
λειτουργικές οµοιότητες. Ιδιαίτερα, η IL-2 είναι δραστική στα κύτταρα ποντικού, 
πράγµα το οποίο διευκολύνει τη δοσοµέτρησή της (90). Αντίθετα, η IL-2 
προερχόµενη από ποντικό δεν είναι δραστική πάνω στα ανθρώπινα κύτταρα. Στον 
άνθρωπο και τον αρουραίο, η IL-2 εκκρίνεται µε τη µορφή µιας µόνο πολυπεπτι-
δικής αλύσου, ΜΒ 15.000-17.000. Αυτές οι µεταβολές είναι αποτέλεσµα της 
προέλευσης του κυττάρου και οφείλονται σε διαφορετικούς βαθµούς 
γλυκοζυλίωσης (212). 

Η γνώση της γενοµικής αλληλουχίας µάς επέτρεψε να αναλύσουµε την πρωτο-
ταγή δοµή της πρωτεϊνης. Το ώριµο πεπτίδιο αποτελείται από 133 αµινοξέα και 
προέρχεται από το κόψιµο του ¨οδηγού¨ πεπτιδίου των 20 αµινοξέων από ένα πρό-
δροµο των 153 αµινοξέων. Η πρωτεϊνη περιέχει 3 κυστείνες στις θέσεις 58, 105 
και 125. 

Οι κυστείνες 58 και 105 είναι συνδεδεµένες µε ένα εσωτερικό δισουλφιδικό 
δεσµό απαραίτητο για τη βιολογική δράση του κυττάρου (104). Η πρόσθεση 
καρβοξυλίων πριν τη µετάφραση πάνω στο πολυπεπτίδιο της IL-2 δε φαίνεται να 
επηρεάζει τη δραστικότητα του µορίου ¨in vitro¨, καθώς επίσης οι διάφορες 
γλυκοζυλιωµένες µορφές της φυσικής ανθρώπινης IL-2, όπως και της IL-2, η 
οποία έχει παρασκευαστεί µε γενετικό ανασυνδυασµό στην E-coli, έχουν την ίδια 
ειδική δραστικότητα. Όµως, η γλυκοζυλίωση µπορεί να παίξει ένα ρόλο ¨in vitro¨ 
στην καταστροφή του µορίου (94). Η εξάλειψη γίνεται δια µέσου ενός 
συστήµατος αναγνώρισης των σακχάρων, τα οποία βρίσκονται στα 
ηπατοκύτταρα. Αυτά διαθέτουν ειδικούς υποδοχείς για τις γλυκοπρωτεϊνες, 
έχοντας µια γαλακτόζη ή µια γλυκόζη στην αρχή της αλύσου. Οι γλυκοπρωτεϊνες 
αυτές είναι δυνατόν να συνδεθούν µε τους ηπατικούς υποδοχείς, άρα να 
εξαφανιστούν πιο γρήγορα. 

α) Το γονίδιο της IL-2. 

Το γονίδιο της IL-2 κλωνοποιήθηκε από τους Taniguchi και συν το 1983 από 
µια τράπεζα cDNA προερχόµενο από το mRNA της κυτταρικής σειράς Jurkat. 
Αυτή η τράπεζα εµπλουτίστηκε µετά από κοσκίνισµα των πολυαδενυλιωµένων 
RNAs, το οποίο εκφράζεται στα ωοκύτταρα Xenopus (102) (εικόνα 14). 

Το γονίδιο της IL-2 εντοπίστηκε στο χρωµόσωµα 14 του ανθρώπου (105). 
Είναι διαιρεµένο µε 4 εξόνια χωρισµένα από 3 Ιντρόνια (106). Μετά από 
υβριδοποίηση µε το cDNA της ανθρώπινης IL-2, οι Kashima και συν (107) 
κλωνοποίησαν και ανάλυσαν το DNA της IL-2 του ποντικού. Απέδειξαν ότι η IL-



  

2 του ποντικού περιέχει 149 αµινοξέα και ότι υπάρχει µια οµολογία 63% ανάµεσα 
στην πρωτεϊνική αλληλουχία της ανθρώπινης IL-2 και αυτής του ποντικού. Το 
mRNA της IL-2 έχει συντελεστή καθίζησης 115 (151). Η πρωτεϊνη έχει MB 
15.5KDa. Η µοριακή ετερογένεια της IL-2 του ανθρώπου οφείλεται στον βαθµό 
γλυκοζυλίωσης της θρεονίνης 3 (152). 

 

Εικόνα 14. Αλληλουχία νουκλεοτιδίων του cDNA και αλληλουχία αµινοξέων του πεπτιδίου 
της IL-2. Το τόξο δείχνει την πιθανή θέση αποκοπής του οδηγού πεπτιδίου. Οι αριθµοί πάνω από 
κάθε σειρά αναφέρονται στη θέση του αµινοξέος και οι αριθµοί κάτω από την κάθε σειρά τη θέση 
του νουκλεοτιδίου (Tanigouchi και συν. ) (102). 

 



  

β) Τριτοταγής ∆οµή της IL-2 

Πολλές µελέτες έχουν πραγµατοποιηθεί πάνω σ’αυτό το αντικείµενο και 
ιδιαίτερα για θεραπευτικούς σκοπούς. Ο ακριβής προσδιορισµός των ζωνών οι 
οποίες είναι απαραίτητες για τη δραστικότητά της, επέτρεψε τη δηµιουργία 
συναγωνιστικών και ανταγωνιστικών µορίων, έχοντας φαρµακευτικές και άλλες 
προνοµιακές ιδιότητες: όπως για παράδειγµα να είναι πιο οικονοµικά, να έχουν 
µικρότερη τοξικότητα και µεγαλύτερη διάρκειας ηµιζωής. 

Με τη βοήθεια των ακτίνων Χ (108), µπόρεσαν να δείξουν ότι το µόριο της IL-
2 περιέχει έξι τµήµατα ελίκων (A,B,C,D,E,F). Με τη βοήθεια των συνθετικών 
πεπτιδίων οµολόγων µε ορισµένα µέρη της IL-2 και µε αντισώµατα anti-IL-2, που 
µπλοκάρουν τη βιολογική δραστικότητα του µορίου, µπόρεσαν να αποδείξουν ότι 
είναι οι άλυσοι Α (περιοχές 8-27) (109) και οι Β περιοχές 33-54 (110-113), οι 
οποίες επεµβαίνουν στη σύνδεση της IL-2 µε τον υποδοχέα της. Πειράµατα 
κατευθυνόµενης µετάλλαξης επιβεβαιώνουν τα αποτελέσµατα (112) και δείχνουν 
ότι οι δύο κυστεϊνες στη θέση 58 και 105 είναι επίσης απαραίτητες στη 
δραστικότητα δηµιουργώντας µια δισουλφιδική εσωτερική γέφυρα (εικόνα 15), η 
οποία είναι απαραίτητη για την ενεργό στερεοδιάταξη της πρωτεϊνης (114). 

 

Εικόνα 15. Σχηµατική παράσταση της IL-2. Οι έλικες εµφανίζονται σαν κύλινδροι (Β. 
Brandhuber, T. Boone, W, Kenney, D. McKay)) (108). 

Η διάταξη στο χώρο του µορίου IL-2 συνίσταται σε έξι τµήµατα α ελίκων, οι 
οποίες συνδέονται µεταξύ των µε βρόγχους. ∆ύο από τους βρόγχους συνδέονται 
µε τις κυστεϊνες (58 και 105) µε διθεϊκό δεσµό (115)  



  

Φυσιολογία παραγωγής της IL-2. Παραγωγή IL-2 από τα CD4+ 
λεµφοκύτταρα. 

Η IL-2 καταρχήν αποµονώθηκε στα υπερκείµενα καλλιεργειών των Τ λεµφο-
κυττάρων, αφού πρώτα είχαν διεγερθεί µε µιτογόνα (116). Γρήγορα φάνηκε ότι 
όλα τα µιτογόνα, τα οποία είναι ικανά να δραστηριοποιήσουν τα Τ λεµφο-
κύτταρα, µπορούν να προάγουν την έκκριση της IL-2, εάν έχουν χρησιµοποιήσει 
τις κατάλληλες συνθήκες καλλιέργειας: Λεκτίνες (117) ή Ιονοφόρα ασβεστίου 
συνδυασµένα µε φορβολικούς εστέρες (121), κύτταρα παρουσία ενός διαλυτού 
αντιγόνου (119), Αλλοαντιγόνα (120), αντισώµατα anti-CD3 (108) ή anti-CD2 
συνδυαµένα µε συµπληρωµατικά κύτταρα ή φορβολικούς εστέρες. Φαίνεται τώρα 
ότι το σχήµα της φυσιολογικής έκκρισης της IL-2 είναι το παρακάτω: Το 
αντιγόνο παρουσιάζεται από κάποιο κύτταρο και αναγνωρίζεται και συνδέεται 
στον υποδοχέα Τ του λεµφοκυττάρου. Η έκκριση της IL-2 όµως συµβαίνει µόνο 
όταν τα πρόσθετα ερεθίσµατα είναι επίσης παρόντα, όπως η IL-1, IL-6, TNF 
(111) και άλλα σήµατα, τα οποία δεν είναι γνωστά, πού µεταφέρουν τα βοηθητικά 
κύτταρα. Ο τρόπος δράσης και η ακριβής σειρά αυτών των αυθόρµητων 
µηνυµάτων είναι ακόµη απροσδιόριστα. Φαίνεται ότι η IL-6 προκαλεί το 
πέρασµα των λεµφοκυττάρων της φάσης G0 στη φάση G1 του κυτταρικού 
κύκλου και η IL-1 επάγει την παραγωγή της IL-2 µε την προϋπόθεση ότι τα 
κύτταρα ήταν ενεργοποιηµένα από το αντιγόνο και ότι µικρές ποσότητες IL-2 
ήταν ήδη παρούσες. Η ρύθµιση της παραγωγής της IL-2 δεν είναι απόλυτα 
γνωστή. Υπάρχει µια παλίνδροµος αρνητική δράση από τα µακροφάγα, η οποία 
εάν διεγείρει την παραγωγή της IL-2 χάρι στην IL-6 και IL-1, την αναστέλλει 
επίσης µε τη σύνθεση της προσταγλανδίνης (PGE2) (123). Επί πλέον, ένας από 
τους τρόπους δράσης των κορτικοειδών περνά από το ενδιάµεσο της αναστολών 
της IL-2 (124). H κυκλοσπορίνη Α αναστέλλει την παραγωγή της IL-2 (124), 
εµποδίζοντας την αντιγραφή που γονιδίου (125) και πρόσφατα αποδείχτηκε ότι η 
κυκλοσπορίνη Α αναστέλλει, επίσης, την έκφραση του IL-2R εµποδίζοντας τη 
συσσώρευση του αντιγράφου του (126). 

Ενώ πιστεύαµε ότι µόνο τα Τ4 κύτταρα ήταν ικανά να εκκρίνουν IL-2, πολλές 
µελέτες (120-127) απέδειξαν ότι και τα Τ8 είναι ικανά να παράγουν IL-2. Η 
ποσότητα της IL-2 είναι ανάλογη µε αυτή των Τ4, όταν διεγείρουµε τα Τ8 µε 
λεκτίνες ή µε anti-CD3. Οµοίως, η ενεργοποίηση των Τ κυττάρων προκαλεί την 
επαγωγή της έκφρασης της α αλύσου του υποδοχέα της IL-2, ο οποίος σε 
συνδυασµό και µε τη β άλυσο, η οποία εκφράζεται χωρίς άλλη ενεργοποίηση, 
δηµιουργούν ένα υποδοχέα αυξηµένης συγγένειας. Η IL-2, η οποία εκκρίνεται 
από τα Τ ενεργοποιηµένα λεµφοκύτταρα, συνδέεται επίσης στους υποδοχείς 
αυξηµένης συγγένειας, οι οποίοι στέλνουν το µήνυµα του πολλαπλασιασµού στον 
πυρήνα του κυττάρου. Η εµπλοκή λοιπόν της IL-2 και του υποδοχέα της στην 
ενεργοποίηση των Τ λεµφοκυττάρων µάς υποχρεώνει να περιγράψουµε πιο 
αναλυτικά το φαινόµενο της ενεργοποίησης των Τ λεµφοκυττάρων, καθώς και τα 
βιοχηµικά γεγονότα τα οποία συνδέονται µε την ενεργοποίηση της IL-2. 

Ενεργοποίηση των CD4+ λεµφοκυττάρων - Αντιγονικός Υποδοχέας των Τ 



  

λεµφοκυττάρων TCR (T-cell receptor) 

Όπως αναφέραµε και παραπάνω η παραγωγή της IL-2 είναι αποτέλεσµα της 
ενεργοποίησης των φυσιολογικών Τ κυττάρων από ένα αντιγόνο ή µιτογόνο ή ένα 
εξειδικευµένο αντίσωµα. Η ενεργοποίηση του Τ λεµφοκυττάρου γίνεται µέσω του 
µορίου του υποδοχέα TCR σε απάντηση σε µια συγκεκριµένη αντιγονική µονάδα. 
Στο περιφερικό αίµα, η πλειοψηφία των κυττάρων του ανοσοποιητικού 
συστήµατος βρίσκεται σε κατάσταση ηρεµίας στη φάση G0 του κυτταρικού 
κύκλου. Η ενεργοποίησή τους ακολουθεί το πέρασµα των κυττάρων στη φάση 
G1, πριν αρχίσει η σύνθεση του DNA (φάση S). Στη συνέχεια τα κύτταρα 
περνούν στη φάση G2 και τέλος διαιρούνται. Γενικά δύο στάδια ενεργοποίησης 
έχουν παρατηρηθεί και το καθένα απαιτεί και διαφορετικά σήµατα επαγωγής: 
Ένα σήµα που επιτρέπει το πέρασµα του κυττάρου από τη φάση G0 στη φάση G1, 
κατά τη διάρκεια του οποίου το κύτταρο ευαισθητοποιείται στις διάφορες 
κυτοκίνες, οι οποίες εµπλέκονται στο δεύτερο σήµα, το οποίο επάγει τη σύνθεση 
του DNA. Γενικά η άλληλεπίδραση µεταξύ του Τ λεµφοκυττάρου µε τη βοήθεια 
ενός ειδικού υποδοχέα και ενός αντιγόνου προκαλεί την ενεργοποίηση αυτού του 
κυττάρου. Ο υποδοχέας αναγνωρίζει το αντιγόνο, το οποίο αποτελείται από ένα 
πρωτεϊνικό σύµπλεγµα (τον ειδικό υποδοχέα TCR) συνδεµένο µε ένα µή 
οµοιοπολικό τρόπο σ’ένα πολυπεπτιδικό µονοµορφικό σύµπλοκο, το οποίο 
αναφέρεται σαν CD3 (128). 

Η ανάλυση του TCR των ανθρώπινων ώριµων Τ λεµφοκυττάρων, µε τη 
βοήθεια της ηλεκτροφόρησης σε πήκτωµα ακρυλαµίδης, ανέδειξε την παρουσία 
ενός ετεροδιµερούς MB 90KD (129), το οποίο µπορεί να διαχωρισθεί µε αναγωγή 
σε δύο πεπτιδικές αλύσους των 43-49 KD (α άλυσος) και 38-44 KD (β άλυσος). 
Αυτά τα δύο πολυπεπτίδια είναι συνδεδεµένα µε δισουλφιδικούς δεσµούς. Οι 
Hedrick και συν (130) αποµόνωσαν τα γονίδια, τα οποία κωδικοποιούν για τις α 
και β αλύσους του TCR. Η γενοµική οργάνωση της κάθε αλύσου, (παρόµοια 
µ’εκείνη των γονιδίων των ανοσοσφαιρινών), είναι το προϊόν αναδιάταξης των 
διαφόρων περιοχών V (µεταβλητής), D (ποικιλίας), J (ένωσης). Η 
ανασυνδυασµένη περιοχή VDJ έχει µεταγραφεί µε τη σταθερή περιοχή ( C ). 
Αυτές οι δύο άλυσοι του TCR χαρακτηρίζονται από ένα πολυµορφισµό, ο οποίος 
τους επιτρέπει την ειδική αναγνώριση του αντιγόνου το οποίο παρουσιάζεται 
(131).  Ο Αντιγονικός Υποδοχέας των Τ λεµφοκυττάρων µαζί µε τις 
ανοσοσφαιρίνες και το µείζον σύστηµα ιστοσυµβατότητας αποτελούν µια 
υπεροικογένεια, αυτήν των ανοσοσφαιρινών. 

∆ύο άλλες άλυσοι ονοµαζόµενες γ και δ µπορούν να συνθέσουν τον TCR, 
εκφράζονται συνήθως στο θύµο, τις συναντούµε επίσης στο ΝΚ κύτταρα και 
έχουν µια γονιδιακή οργάνωση παρόµοια µε εκείνη των γονιδίων α και β, αλλά 
είναι λιγότερο πολυµορφικές (132).  

Οι τεχνικές ανοσοκαθήλωσης µε τη βοήθεια µονοκλωνικών αντισωµάτων anti-
TCR, οι οποίες πραγµατοποίηθηκαν από τους Meuer και συν (133) απέδειξαν ότι 
οι άλυσοι α και β του TCR είναι συνδυασµένες µε µη οµοιοπολικούς δεσµούς σε 



  

τρεις άλλες µη πολυµορφικές αλύσους σχηµατίζοντας το σύµπλεγµα CD3 (γ,δ,ε). 
Οι άλυσοι γ και δ είναι γλυκοπρωτεϊνες µε ΜΒ 21 KD και 25-28 KD. Η ε άλυσος 
(20 KD) είναι µη γλυκοζυλιωµένη (134). Τα γονίδιά τους εντοπίστηκαν στο 
χρωµόσωµα 11 και παρουσιάζουν µια ισχυρή οµολογία (135). ∆ύο άλλες άλυσοι 
του συµπλέγµατος TCR-CD3 (οι οποίες δεν είναι συνδεδεµένες στις 3 αλύσους 
του CD3) εντοπίστηκαν στον άνθρωπο καθώς και στον ποντικό. Η άλυσος αυτή 
είναι µια πρωτεϊνη 16KD µη γλυκοζυλιωµένη (άλυσος η) (136), η οποία µπορεί 
να βρίσκεται υπό µορφή ενός οµοδιµερούς (137) ή ενός ετεροδιµερούς µε την 
άλυσο η. Αντίθετα, οι µεταβλητές άλυσοι του TCR (α και β), οι άλυσοι γ,δ,ε,ζ και 
η/µη πολυµορφικές) διαθέτουν κυτταροπλασµατικές περιοχές και φαίνεται να 
εµπλέκονται στη µεταφορά των σηµάτων κατά την αντιγονική ενεργοποίηση των 
λεµφοκυττάρων (138) (εικόνα 16). 

Στην ενεργοποίηση των Τ κυττάρων υπεισέρχονται τα σύµπλοκα Αg/MHC και 
TCR/CD3 (139). Η ενεργοποίηση των Τ κυττάρων µελετήθηκε επίσης in vitro µε 
τη βοήθεια των µονοκλωνικών αντισωµάτων anti-TCR και anti-CD3, τα οποία 
επάγουν την ενεργοποίηση και τον πολλαπλασιασµό των Τ κυττάρων (140). 

Τέλος, παρουσία των µονοκυττάρων/µακροφάγων, ορισµένες ουσίες όπως η 
φυτοαιµατοσυγγολιτίνη (PHA) και η κονκαβαλίνη Α (ConA) είναι ικανές να 
ενεργοποιήσουν τα Τ κύτταρα και να δώσουν το σήµα περάσµατος στη φάση G1 
του κυτταρικού κύκλου. Συνδέονται (ΡHA και ConA) µε τις ολιγοσακχαρικές 
αλύσους των µεµβανικών πρωτεϊνών και επιτρέπουν την συγκόληση των Τ 
κυττάρων γεγονός, το οποίο βοηθά τους µηχανισµούς αλληλεπίδρασης των 
κυττάρων (141). 

α) TCR και µετάδοση των µηνυµάτων (Signal Transduction) 

Ο κύριος δρόµος µεταγωγής (µετάδοσης) του µηνύµατος ο οποίος ξεκινά µε 
την ενεργοποίηση του TCR/CD3 είναι αυτός του συµπλόκου διφωσφορική-
φωσφοϊνοσιτόλη και της φωσφολιπάσης C (PLC). Η σύνδεση ενός αντιγόνου ή 
ενός αντισώµατος anti-CD3 ή anti-TCR πάνω στα αντίστοιχα µόρια επάγει την 
ενεργοποίηση ενός µεµβρανικού ενζύµου της Φωσφολιπάσης-C. H PLC καταλύει 
την υδρόλυση του φωσφολιπιδίου της κυτταρικής µεµβράνης 4,5 διφωσφορική 
φωσφατιδυλινοσιτόλης (PΙP2) σε τριφωσφορική φωσφατιδυλινοσιτόλη (PIP3) και 
διακυλιγλυκερόλη (DAG) (142). H PIP3 κινητοποιεί το ιονικό ασβέστιο Ca++ του 
ενδοπλασµατικού δικτύου και των κυστιδίων και προκαλεί µια αύξηση της 
ενδοκυττοπλασµικής συγκέντρωσης του Ca++. Η DAG σε συνδυασµό µε την 
αύξηση των ιόντων Ca++ προκαλεί την ενεργοποίηση της πρωτεϊνικής κινάσης C 
(PKC), µια πρωτεϊνη κύρια κυτταροπλασµική υπό αδρανή µορφή. Αυτή η 
ενεργοποίηση εξαρτάται από την συγκέντρωση του Ca++ και των φωσφολιπιδίων 
(143). 



  

 

Εικόνα 16. Σχηµατική παράσταση του υποδοχέα των Τ λεµφοκυττάρων (TCR). 

Οι φορβολικοί εστέρες, η Ιονοµυκίνη και Α23187 τα οποία φέρουν ιόντα Ca++ 
µπορούν να ξεκινήσουν την λεµφοκυτταρική ενεργοποίηση µε µια άµεση ενεργο-
ποίηση της ροής των ιόντων Ca++ και της PKC (144). 

Η ενεργοποίηση της PKC και η αύξηση της συγκέντρωσης του ενδοκυτταρο-
πλασµικού Ca++, δρουν σε συνέργεια για τη φωσφορυλίωση του συµπλόκου CD3, 
της πρωτεϊνης CD4, CD8, το µόριο CD45 και το µόριο CMHC 1ης τάξης (145). 
Οι Rudd και συν (146, 147) απέδειξαν ότι τα µόρια CD4 και CD8 συνδέονται µε 
µια πρωτεϊνη Τυροσίνη-κινάση p56Ick. H ενεργοποίηση αυτού του ενζύµου 
επάγει τη φωσφορυλίωση των κλασµάτων τυροσίνης της υποµονάδας του 
συµπλόκου TCR/CD3 (148,149). 

Μια δεύτερη πρωτεϊνη Τυροσίνη-κινάση (p59Fyn) διαφορετική από την προη-
γούµενη ανιχνεύτηκε στα ανθρώπινα Τ κύτταρα και τα Τ κύτταρα του επίµυος 
(150,151). Η µεταγραφή του γονιδίου της επάγεται από µια αντιγονική ή 
µιτογονική διέγερση. Αυτό το ένζυµο παίζει ένα διαφορετικό ρόλο από αυτόν της 
p56Ick στην ενεργοποίηση των Τ λεµφοκυττάρων (152). 

Ο µηχανισµός ενεργοποίησης, ο οποίος οδηγεί το Τ κύτταρο από τη φάση G0 
στην G1, ακολουθείται από τη συγκέντρωση διαφόρων µεµβρανικών µορίων 
όπως 4F2, HLA-DR, IL-2R, Υποδοχέας Τρανσφερρίνης, η έκφραση ορισµένων 
πρωτο-ογκογονιδίων (c-myc, c-fos.) και την παραγωγή διαφόρων κυττοκινών IL-
2, IL-3, IL-4, GMCSF, γ-INF). Έτσι, η IL-2 η οποία εκκρίνεται από τα 
ενεργοποιηµένα Τ κύτταρα, συνδέεται στον υποδοχέα αυξηµένης συγγένειας, 
επάγει ένα σήµα πολλαπλασιασµού για τα ίδια τα κύτταρα (αυτοκρινές σύστηµα 



  

πολλαπλασιασµού) (153). Αυτή η δράση της IL-2 στη µετάβαση του Τ κυττάρου 
από τη G1 φάση προς τη φάση S εξαρτάται από τη συγκέντρωση της πυκνότητας 
των υποδοχέων αυξηµένης συγγένειας, οι οποίοι είναι παρόντες πάνω στα 
κύτταρα και, τέλος, η διάρκεια της επαφής. Μετά τη διαίρεση και απουσία της IL-
2, ο αριθµός των υποδοχέων µειώνεται και τα κύτταρα µπορούν να επανέλθουν 
στη φάση G0 του κυτταρικού κύκλου (154). 

β) Οδός της Μονοφωσφορικής Αδενοσίνης (cAMP) και ενεργοποίηση 

Σύµφωνα µε αυτή την οδό ενεργοποίησης, η αλληλεπίδραση µεταξύ ενός 
µορίου (ορµόνη, νουκλεοσίδιο) και του ειδικού υποδοχέα του, επάγει το 
ταίριασµα της G πρωτεϊνης µε ένα ενισχυτικό ένζυµο, την Αδενυλκυκλάση, η 
οποία µετά από ενεργοποίηση, καταλύει την υδρόλυση του ΑΤΡ για να 
απελευθερώσει το cAMP, το οποίο εµπλέκεται στην ενεργοποίηση της πρωτεϊνης 
κινάσης Α (ΡΚΑ) (155). Το cAMP συνδεόµενο στη ρυθµιστική υποµονάδα αυτής 
της κινάσης επάγει την απελευθέρωση της καταλυτικής της υποµονάδας της ΡΚΑ. 
Το cAMP µπορεί επίσης, να φωσφορυλιώσει  ειδικές πρωτεϊνες, των οποίων ο 
ρόλος στην λεµφοκυτταρική ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση δεν έχει ακόµα 
πλήρως αναλυθεί. Η συσσώρευση του cAMP η οποία επάγεται από ορισµένους 
φαρµακολογικούς παράγοντες (τις κατεχολαµίνες) και/ή από ορισµένους 
κυτταρικούς διαµεσολαβητές (προσταγλανδίνες Ε2, PGE2, IL-4) µπορεί να 
αναστείλει την ανοσοαπάντηση µειώνοντας την απάντηση των Τ κυττάρων στη 
G1 φάση στη διέγερση από την IL-2 (156), καθώς επίσης και την παραγωγή της 
IL-2. Έχει αποδειχθεί ότι το cAMP αναστέλλει την µεταγραφή του γονιδίου της 
IL-2, την µετάφραση των mRNA των δύο αλύσεων του υποδοχέα της, καθώς και 
την έκφραση του υποδοχέα αυξηµένης συγγένειας για την IL-2 (157). Το cAMP 
µπορεί να παρέµβει στην οδό που επάγεται από τη διφωσφορική ινοσιτόλη, 
αναστέλλοντας την ενεργοποίηση της φωσφολιπάσης C(PLC) (155). Τέλος, το 
cAMP αναστέλλει οµοίως τον πολλαπλασιασµό των µακροφάγων κατά τη 
διέγερση τους µε GM-CSF µειώνει την παραγωγή της IL-1 από τα κύτταρα (158). 

γ) Βιοχηµικά γεγονότα υπεύθυνα για την ενεργοποίηση από την IL-2 
Φωσφορυλίωση του υποδοχέα της IL-2 

Πολλοί αυξητικοί παράγοντες επάγουν την φωσφορυλίωση πρωτεϊνών. η 
σύνδεση του αυξητικού παράγοντα µε τον υποδοχέα έχει σαν συνέπεια την 
φωσφορυλίωση των πρωτεϊνών του υποδοχέα. Τυπικό παράδειγµα είναι η 
περίπτωση της IL-2, η οποία µετά από τη σύνδεσή της µε τον υποδοχέα 
αυξηµένης συγγένειας επιφέρει την φωσφορυλίωση πολλών πρωτεϊνών όπως η α 
και β άλυσου του υποδοχέα της IL-2 (159,160). Από το 1988 οι Ishi και συν 
(161) προτείνουν ότι η φωσφορυλίωση αυτών των πρωτεϊνών επάγεται από την β 
άλυσο. Πράγµατι, µέσα από την αλληλεπίδραση µε την IL-2, η φωσφορυλίωση δε 
λαµβάνει χώρα παρά στα κύτταρα τα οποία εκφράζουν υποδοχείς αυξηµένης 
συγγενείας και όχι σε κύτταρα, τα οποία εκφράζουν υποδοχείς χαµηλής 
συγγενείας. Οι Sharon και συν (160) απέδειξαν ότι η σύνδεση της IL-2 πάνω 
στους υποδοχείς αυξηµένης συγγενείας επιφέρει τη φωσφορυλίωση µιας 



  

πρωτεϊνης 70 KDa σε ένα κλάσµα Τυροσίνης. Οι Asao και συν (162) 
επιβεβαίωσαν στη συνέχεια ότι αυτή η πρωτεϊνη ήταν η β άλυσος του υποδοχέα 
της IL-2 χρησιµοποιώντας ειδικά αντισώµατα της β αλύσου (TU11), το οποίο 
χρησιµοποιήθηκε για την ανοσοκαθήλωσή της από κύτταρα ενεργοποιηµένα µε 
την IL-2. 

Μετά την ενεργοποίηση των κυττάρων της σειράς ILT-Mat µε IL-2, η β άλυσος 
του υποδοχέα της IL-2 βρέθηκε φωσφορυλιωµένη στα αµινοξέα Σερίνη, 
Τυροσίνη, Θρεονίνη. Η φωσφορυλίωση  της Τυροσίνης είναι πολύ γρήγορη, 
επάγεται από τους υποδοχείς αυξηµένης συγγένειας και είναι αυστηρά υπεύθυνη 
για τον πολλαπλασιασµό. Αντίθετα, η φωσφορυλίωση των αµινοξέων Σερίνης και 
Θρεονίνης είναι πιο αργή και ανεξάρτητη από τη συγκέντρωση της IL-2. 
Μολονότι αυτά τα πειράµατα αποδεικνύουν ότι η β άλυσος είναι 
φωσφορυλιωµένη, δεν υπάρχει κάποια απόδειξη για τον υπεύθυνο αυτής 
φωσφορυλίωσης. Πράγµατι, αυτή η άλυσος δεν προκαλεί κάποια ουσιαστική 
ενεργοποίηση της πρωτεϊνης κινάσης. 

Οι Turner και συν (163) περιέγραψαν µια πρωτεϊνη κινάση, η οποία ήταν 
φωσφορυλιωµένη και ενεργοποιηµένη µετά από διέγερση µε την IL-2. Αυτή η 
πρωτεϊνη-κινάση, ειδική της σερίνης και θρεονίνης, ανιχνεύτηκε σε κύτταρα 
ποντικού της κυτταρικής σειράς CTLL-2. Η φωσφορυλίωση της σε µια τυροσίνη, 
µετά από ενεργοποίηση των κυττάρων µε IL-2, συσχετίστηκε µε µια αύξηση της 
δραστηριότητας της ως κινάση. Είναι µια πρωτεϊνη 72-74KDa κωδικοποιείται 
από το πρώτο-ογκογονίδιο c-Raf 1. Η τυροσίνη κινάση p56Ick εµπλέκεται επίσης 
στην ενεργοποίηση, την οποία επάγει η IL-2. H τυροσίνη κινάση p56Ick ήταν 
συνδεδεµένη µε την β άλυσο του υποδοχέα της IL-2. Πράγµατι, οι Hata-keyama 
και συν απέδειξαν ότι αυτή η κινάση ανοσοκαθιζάνει µαζί µε την β άλυσο µε τη 
βοήθεια ενός αντισώµατος anti-IL-2Rβ απουσία της IL-2 (164). Η οµάδα του 
Green απέδειξε τελευταία ότι η β άλυσος του υποδοχέα IL-2 συσχετίζεται µε µια 
δραστηριότητα τυσορίνης κινάσης. Πράγµατι, απέδειξαν την παρουσία µιας 
δραστηριότητας κινάσης υπεύθυνης για τη φωσφορυλίωση της β αλύσου (165). 

δ) ∆ευτερεύοντες µεσολαβητές συνδεδεµένοι µε την ενεργοποίηση από την 
IL-2 

∆ύο οµάδες (166,167) απέδειξαν ότι η µεταφορά του µηνύµατος µεταδίδεται 
µ’ένα δεύτερο µεσάζοντα, ο οποίος οµοίως εµπλέκεται στη δράση της 
Ινσουλίνης, η γλυκοσύλφωσφατιδύλινοσιτόλη (GPI). H GPI υδρολύεται προς 
ινοσιτόλη φωσφογλυκάνη (IPG) και µυριστική διακυλγυκερόλη (myr-DAG). Η 
µελέτη της υδρόλυσης αυτής έγινε στα κύτταρα της κυτταρικής σειράς Β, BCL1 
και της σειράς T CTLL-2, µετά από διέγερση µε IL-2. Η υδρόλυση του GPI 
συσχετίστηκε µε τον πολλαπλασιασµό των IL-2 εξαρτώµενων κυττάρων CTLL-2. 
Εξάλλου, τα αντισώµατα anti-IL-2 και anti-IL-2Ra, τα οποία σταµατούν τον 
πολλαπλασιασµό αυτών των κυττάρων, αναστέλλουν οµοίως και την υδρόλυση 
του GPI. Αυτό το νέο σύστηµα των δευτερευόντων µεσολαβητών µοιάζει να 
εµπλέκεται στη µετάδοση του µηνύµατος µέσω του υποδοχέα της IL-2. 



  

Τρόπος δράσης: Ειδικός υποδοχέας 

Η α άλυσος του υποδοχέα της IL-2 (IL-2Rα) 
α) Χαρακτηρισµός της αλύσου α του υποδοχέα µε την παραγωγή 

µονοκλωνικών αντισωµάτων. 

Η παραγωγή των ειδικών µονοκλωνικών αντισωµάτων του IL-2Ra επέτρεψε 
τον χαρακτηρισµό αυτής της αλύσου. Το 1981 οι Uchiyama και συν (168) 
παρασκεύασαν ένα αντίσωµα το ονοµαζόµενο anti-Tac (T activated cell), το 
οποίο αναγνωρίζει ένα µεµβρανικό σχηµατισµό ειδικό των Τ ενεργοποιηµένων 
λεµφοκυττάρων. Η ταυτότητα αυτού του µεµβρανικού αντιγόνου προσδιορίστηκε 
µε τις παρακάτω παρατηρήσεις: 
1. Το αντίσωµα anti-Tac συνδέεται πάνω στα ενεργοποιηµένα Τ κύτταρα και 
εµποδίζει τον πολλαπλασιασµό τους παρουσία της  IL-2. Εµποδίζει επίσης, την 
παραγωγή των κυτταροτοξικών Τ κυττάρων εξαρτώµενα από την IL-2 (169). 

2. Η IL-2 και το anti-Tac αποµονωµένα πάνω σε σφαιρίδια σεφαρόζης συνδέουν 
την ίδια γλυκοπρωτεϊνη των 55KDa, η οποία προέρχεται από εκχύλισµα 
ενεργοποιηµένων Τ κυττάρων (170). 

3. To anti-Tac και η IL-2 ανοσοκαθιζάνουν την ίδια πρωτεϊνη των 55KDa (171). 
4. Το anti-Tac αναστέλλει την σύνδεση της ραδιοσηµασµένης IL-2 πάνω στα 
κύτταρα της ανθρώπινης λεµφοκυτταρικής σειράς HUT, τα οποία φέρουν 
υποδοχείς για την IL-2 (172). 

Από την εποχή των πρώτων εργασιών του Rοbb το 1981 (173) γνωρίζουµε ότι 
τα ενεργοποιηµένα Τ κύτταρα φέρουν 2000 µε 4000 υποδοχείς της IL-2, των 
οποίων η σταθερά διαλυτοποίησης σε ισορροπία (Kd) είναι περίπου 10pM. Η 
χρησιµοποίηση της ανασυνδυασµένης IL-2 ραδιοσηµασµένης µε ιώδιο 125 
επέτρεψε την ανίχνευση ενός άλλου τύπου υποδοχέα, του οποίου η συγγένεια 
είναι πολύ πιο χαµηλή (Kd=10nM), ενώ ο αριθµός είναι πολύ πιο µεγάλος. Αυτό 
το αντίσωµα αναγνωρίζει ένα επίτοπο του υποδοχέα για την IL-2 εντοπισµένο 
στο επίπεδο της θέσης σύνδεσης της IL-2 στον υποδοχέα. Σ’αυτή την κατηγορία 
µπορούµε να εντάξουµε τα αντισώµατα anti-Tac (174) και 33B3.1 (175). Άλλα 
αντισώµατα αναγνωρίζουν διακεκριµένους επιτόπους του σηµείου σύνδεσης όπως 
το 36Α1 (175). Υπάρχει επίσης µια τρίτη κατηγορία αντισωµάτων που 
συνδέονταν δίπλα στο σηµείο σύνδεσης και τροποποιούν τη συγγένεια σύνδεσης 
του υποδοχέα. Αυτά τα αντισώµατα όπως το ΗΙΕΙ και Η-47 µετά τη σύνδεση 
πάνω στην α άλυσο µειώνει τη συγγένεια σύνδεσης του υποδοχέα αυξηµένης 
συγγένειας, εµποδίζοντας το σωστό συνδυασµό των 2 αλύσεων (176).  

Το µόριο του υποδοχέα της IL-2 που αναγνωρίζει το anti-Tac, µετά από ηλεκ-
τροφόρηση σε πήκτωµα Ακρυλαµίδης, δίνει ένα ΜΒ 55.000. Το γονιδιο 
κλωνοποιήθηκε το 1984 µετά από ‘κοσκίνισµα’ µιας τράπεζας cDNA η οποία 
προερχόταν από την κυτταρική σειρά HUT µε τη βοήθεια ενός εκκινητή (primer) 
ολιγονουκλεοτιδίων κατάσκευασµένου όµοια µε την αλληλουχία Ν-τελικό της 



  

Tac πρωτεϊνης (177). 

β) Μοριακή κλωνοποίηση του cDNA της α αλύσου του υποδοχέα της IL-2 

Τρεις οµάδες διαδέχθηκαν η µια την άλλη στην κλωνοποίηση του cDNA του 
υποδοχέα της IL-2 ξεκινώντας από µια Τ κυτταρική σειρά µολυσµένη µε τον 
HTLV-1. Η αλληλουχία των αµινοξέων του αµινοτελικού άκρου της 
κεκαθαρµένης πρωτεϊνης προσδιορίστηκε και εκκινητές (primers) 
ολιγονουκλεοτιδίων συντέθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν για να ‘κοσκινίσουν’ τις 
τράπεζες του cDNA. Τα cDNA παρασκευάστηκαν από το αποµονωµένο mRNA 
των κυτταρικών σειρών Tac+, οι οποίες όπως είπαµε ήταν µολυσµένες µε τον 
HTLV-1 και εκφράζουν το µόριο Tac. Η αλληλουχία των αµινοξέων που 
προσδιορίστηκε, υποδεικνύει ότι το πεπτίδιο αποτελείται από 272 αµινοξέα 
περικλείοντας ένα πεπτιδικό σήµα από 21 αµινοξέα και 13 επαναλήψεις 
κυστείνης. Ορισµένα κυστεϊνικά κλάσµατα συµµετέχουν στη δηµιουργία 
ενδοκυτταρικών δισουλφιδικών δεσµών απαραίτητα για τη σύνδεση της IL-2 
(124). Ο υποδοχέας περιέχει δύο δυναµικές θέσεις γλυκοζυλίωσης (Ν-linked) και 
πολυάριθµες πιθανές καρβοξυλικές θέσεις (O-linked). Τελικά, υπάρχει µια µόνο 
υδρόφοβη µεµβρανική περιοχή αποτελούµενη από 19 αµινοξέα και µια πολυ 
µικρή κυτταροπλασµική περιοχή 13 αµινοξέων. Η κυτταροπλασµική περιοχή του 
IL-2-R αναγνωρίστηκε από το anti-Tac και µοιάζει να είναι πολύ µικρή για να 
έχει µια ενζυµική δραστηριότητα (178). 

Το γονίδιο που κωδικοποιεί για την α άλυσο του υποδοχέα της IL-2 
αποτελείται από 8 εξόνια και 7 ιντρόνια προσδιορισµένα µε in situ υβριδοποίηση 
µέσα στο ανθρώπινο γονιδίωµα πάνω στο χρωµόσωµα 10ρ14 (179,180). 
Πολυάριθµα είδη mRNA µπορούν να µεταγραφούν από αυτό το γονίδιο. 
Πράγµατι, η ύπαρξη των 3 πιθανών θέσεων εκκίνησης της µεταγραφής και οι 2 
θέσεις πολυαδενυλίωσης επιτρέπουν την παραγωγή 6 ειδών mRNA (179). Όµως, 
τα πιο αντιπροσωπευτικά mRNA και αυτά τα οποία έχουν µεταφραστεί σε 
λειτουργικές πρωτεϊνες είναι σε µορφή 3,5 και 1,4 kb (178). 

γ) Ρυθµιστικές αλληλουχίες του γονιδίου, το οποίο κωδικοποιεί την α άλυσο 
το IL-2R 

Η α άλυσος (IL-2R α) δεν παράγεται συνεχώς (αυθόρµητα), αλλά επάγεται 
µετά από ενεργοποίηση. Έγιναν µελέτες µε σκοπό να προσδιορίσουν πώς 
πραγµατοποιείται η ρύθµιση του γονιδίου, το οποίο κωδικοποιεί γι’αυτήν την 
πρωτεϊνη. Στην περιοχή 5΄ βρίσκονται πολλά σηµεία, τα οποία εµπλέκονται στη 
ρύθµιση της µεταγραφής. Μια από τις ρυθµιστικές αλληλουχίες είναι του τύπου 
kB, η οποία υπεισέρχεται µετά από ενεργοποίηση εξαιτίας των κυττοκινών ΙL-1 
και TNF-a, από τις µιτογόνες λεκτίνες ή από την πρωτεϊνη Tax, η οποία 
παράγεται από το ενδοενεργό γονίδιο του ιού HTLV-1. Μια άλλη ρυθµιστική 
άλληλουχία ανιχνεύτηκε πάνω από την περιοχή σύνδεσης της kΒ. Η αλληλουχία 
UE-1 συνδέει µια πρωτεϊνη 56KD, η οποία εκφράζεται αυτόνοµα από Τ κύτταρα. 
Αντιστοιχεί σε µια απαραίτητη περιοχή ενεργοποίησης µέσω του φορβολικού 



  

εστέρα ΡΜΑ και από TNFa. ∆ύο άλλες περιοχές DE-1 και DE-2 έχουν 
περιγραφεί. Η περιοχή σύνδεσης DE-2 συνδέει µια πρωτεϊνη 100KD (SP-1). Οι 
θέσεις σύνδεσης DE-1 και DE-2 είναι όπως η θέση σύνδεσης kΒ, απαραίτητα για 
την ενεργοποίηση από τις µιτογόνες λεκτίνες, τις κυτοκίνες και την πρωτεϊνη 
Τax. Ενώ, όλες οι παραπάνω αλληλουχίες είναι συνδεδεµένες µε την 
ενεργοποίηση του γονιδίου, υπάρχουν, επίσης, αλληλουχίες αρνητικής ρύθµισης. 
Μια από αυτές η NRE (negative regulator element) συνδέει την πρωτεϊνη των 
50KD (SP50) και εκφράζεται αυθόρµητα στα Τ κύτταρα (181). Αυτή η ίδια 
αλληλουχία ανιχνεύτηκε στο επίπεδο του γονιδίου, το οποίο κωδικοποιεί για τον 
υποδοχέα IL-2-Ra και για τον ιό HIV-1. Μεταλλάξεις στο εσωτερικό αυτής της 
θέσης σύνδεσης προκαλούν την αύξηση της ενεργοποίησης από τους 
φορβολικούς εστέρες και από την πρωτεϊνη Tax (εικόνα 17). 

 

Εικόνα 17 Μοριακή αλληλεπίδραση µεταξύ του HTLV-1 και µεταγραφικών παραγόντων. W. 
Greene (181). 



  

Η β άλυσος του υποδοχέα της IL-2 (IL-2Rβ) 

α) Υποθέσεις γύρω από την ύπαρξη της β αλύσου του IL-2R 

Τα βασικά πειράµατα σύνδεσης ραδιοσηµασµένης IL-2, τα οποία έγιναν από 
τους Robb και συν (168) πάνω σε ενεργοποιηµένα Τ κύτταρα, επέτρεψαν να 
διαπιστώσουµε δύο είδη υποδοχέων: τους υποδοχείς υψηλής και χαµηλής 
συγγένειας, οι οποίοι αναγνωρίζονται και οι δύο από το µονοκλωνικό αντίσωµα 
anti-Tac. Πολλά πειραµατικά δεδοµένα οδήγησαν στην υπόθεση της ύπαρξης 
µιας δεύτερης πρωτεϊνης διαφορετικής από την α άλυσο, η οποία συµµετέχει στη 
διαµόρφωση του υποδοχέα υψηλής συγγένειας. Το 1985 η οµάδα του 
Hatakeyama (182) και αυτή του Kondo (183) είχαν µεταφέρει γονιδιακά cDNA 
(transfection) µέσα στα κύτταρα των Τ κυτταρικών σειρών  (EL4 και CTLL), το 
οποίο κωδικοποιεί για την α άλυσο του ανθρώπινου IL-2R. Αυτές λοιπόν οι 
κυτταρικές σειρές εξέφρασαν υποδοχείς αυξηµένης συγγένειας, 
συµπεριλαµβάνοντας και ανθρώπινες α αλύσους του IL-2R. Αντίθετα, η 
γονιδιακή µεταφορά αυτού του ίδιου cDNA σε ινοβλαστικές κυτταρικές σειρές 
όπως η L929 δεν προκαλούσε παρά µόνο την έκφραση υποδοχέων χαµηλής 
συγγένειας. Υπάρχει, εποµένως µέσα στα λεµφοκύτταρα και όχι µέσα στα 
ινοβλαστικά κύτταρα, ένα από τα στοιχεία τα οποία είναι ικανά, σε συνδυασµό µε 
την ανθρώπινη α άλυσο του IL-2R, να σχηµατίσουν υποδοχείς αυξηµένης 
συγγενείας. Οι Robb και συν (184) επιβεβαίωσαν αυτά τα αποτελέσµατα µε 
πειράµατα µεµβρανικής σύντηξης µεταξύ ινοβλαστικών κυττάρων ποντικού και 
κυττάρων διαφόρων ανθρώπινων Τ κυτταρικών σειρών. Έτσι απέδειξαν ότι η ή οι 
υποθετική(ές) πρωτεϊνη(ες) ήταν µεµβρανικής προέλευσης. 

Τα δοµικά δεδοµένα ενισχύουν επί πλέον την υπόθεση της παρουσίας µιας ή 
περισσοτέρων αλύσεων. Πράγµατι, ο υποδοχέας χαµηλής συγγένειας δεν έχει 
βιολογική δραστικότητα πράγµα το οποίο αντιστοιχεί στο γεγονός ότι η άλυσος 
Tac κατέχει ένα µέρος ενδοκυτταροπλασµατικό πολύ µικρό ασυµβίβαστο 
κατ’αρχήν µε τη δράση της µετάδοσης του σήµατος του υποδοχέα αυξηµένης 
συγγένειας. 

β) Απόδειξη ύπαρξης της β αλύσου του IL-2R 

Το 1986 οι Sharon και συν (185) παρουσίασαν µια πρωτεϊνη 70-75KDa που 
είχε σχέση µε την έκφραση των υποδοχέων αυξηµένης συγγενείας. Αυτά τα 
αποτελέσµατα έδωσαν τα πειράµατα του cross-linking (µή αντιστρεπτής 
σύνδεσης), το οποίο επιτρέπει τη σύνδεση µε οµοιοπολικό δεσµό της 
ραδιοσηµασµένης IL-2 µε τον υποδοχέα της. Αυτή η τεχνική επέτρεψε 
ν’ανιχνεύσουν πάνω σε κύτταρα των κυτταρικών σειρών Τ, HUT 102 B2 και 
MT2 καθώς επίσης και σε ενεργοποιηµένα Τ λεµφοκύτταρα, δύο πρωτεϊνες 
συνδεδεµένες µε την IL-2. Μια από αυτές των 55KDa (p55) κατακρηµνίστηκε 
από το αντίσωµα anti-Tac, ενώ η άλλη όχι. Στη συνέχεια πολλές οµάδες 
επιβεβαίωσαν αυτά τα αποτελέσµατα και ανέδειξαν το ρόλο της p70 στο 
σχηµατισµό του υποδοχέα αυξηµένης συγγένειας. 



  

Το 1987 οι Dukovich και συν (186) απέδειξαν ότι η γονιδιακή µεταφορά του 
cDNA, το οποίο κωδικοποιεί για την α άλυσο σε µια κυτταρική σειρά του Gibbon 
MLΑ-144 (η οποία στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι δεν εκφράζει παρά τη β άλυσο), 
επιφέρει τη δηµιουργία του υποδοχέα αυξηµένης συγγένειας. Παράλληλα, οι 
Tsudo και συν (187) µπόρεσαν να ανασυστήσουν υποδοχείς αυξηµένης 
συγγένειας συντήκοντας τις µεµβράνες των MLA-144 κυττάρων µε τις 
αποµονωµένες µεµβράνες Τ κυττάρων της κυτταρικής σειράς ΜΤ-1, οι οποίες 
γνωρίζουµε ότι εκφράζουν µόνο υποδοχείς χαµηλής συγγένειας. Η ανάλυση των 
αποτελεσµάτων κατά ¨Scatchard¨ επέτρεψε να εκτιµήσουν τη συγγένεια της IL-2 
γι’αυτή την άλυσο. Αυτή η συγγένεια είναι ενδιάµεση µε µια Kd της τάξης του 
1nM (186-188), (189,190). 

Το γονίδιο της p75 βρίσκεται στο χρωµόσωµα 22q12. Η κλωνοποίηση του 
cDNA έγινε από τους Hatakayama και συν το 1989, ενώ η πλήρης γενοµική 
αλληλουχία δηµοσιεύθηκε το 1990. 

H γ άλυσος του υποδοχέα της IL-2  

Η τρίτη υποοµάδα, η γ άλυσος του υποδοχέα της IL-2, παίζει ένα βασικό ρόλο 
στην πλήρη ανάπτυξη (ενεργοποίηση) του υποδοχέα της IL-2. Η β και η γ άλυσος 
µαζί συµµετέχουν στη σύνδεση της IL-2 µε αυξηµένη συγγένεια, καθώς επίσης 
και στην ενδοκυτταρική µετάδοση του σήµατος (255). 

Μελέτες γονιδιακής µεταφοράς σε κύτταρα ινοβλαστών αποδεικνύουν ότι ο 
υποδοχέας χαµηλής συγγένειας αποτελείται από την α άλυσο µόνο και ότι το 
ετεροδιµερές σύµπλεγµα βγ είναι ενδιάµεσης συγγένειας υποδοχέας. Όµως, η 
παρεµβολή της γ αλύσου, µετατρέπει την ενδιάµεση συγγένεια (Κd=10-10M) του 
ετεροδιµερούς συµπλέγµατος αβ σε ένα υποδοχέα αυξηµένης συγγένειας (Kd=10-

11M) µε συνέκφραση αβγ ετεροτριµερούς συµπλέγµατος. Ο υποδοχέας αυτός 
είναι ο υποδοχέας αυξηµένης συγγένειας IL-2 (228). Εκτός αυτού, οι υποδοχείς 
των κυτοκινών IL-4, IL-7, IL-9 και IL-15 χρησιµοποιούν την ίδια γ άλυσο σαν 
βασική υποοµάδα (άλυσο) (257).  

Η γ άλυσος είναι το µόνο συστατικό που ανιχνεύεται σταθερά στην επιφάνεια 
των λεµφοκυττάρων σε κατάσταση ηρεµίας. ∆εν έχει αναφερθεί ακόµα η 
έκφραση της γ αλύσου σε κύτταρα άλλης προέλευσης, ινοβλάστες, ηπατοκύτταρα 
ή επιθηλιακά κύτταρα. Τα µονοπύρηνα κύτταρα του περιφερικού αίµατος 
εκφράζουν σταθερά το mRNA της γ αλύσου (1.8kb), ενώ µετά από διέγερση µε 
PHA γίνεται ανιχνεύσιµο στο δεύτερο mRNA κλάσµα 3.6 kb. 

Η δυσλειτουργία του IL-2Rγ ευθύνεται και για το σύνδροµο ανοσοανεπάρκειας 
(XSCID), το οποίο χαρακτηρίζεται από µεγάλη έλλειψη των Τ λεµφοκυττάρων 
(258). 



  

Παραγωγή Μονοκλωνικών Αντισωµάτων 

Η παραγωγή των ειδικών µονοκλωνικών αντισωµάτων της β αλύσου επέτρεψε 
το χαρακτηρισµό αυτής της αλύσου. ∆ύο διαφορετικές οµάδες συγχρόνως το 
1989 πέτυχαν να παράγουν αντισώµατα ειδικά γι’αυτήν την πρωτεϊνη. 

Οι Takeshita και συν (191) ανοσοποίησαν ποντίκια µε κύτταρα της κυτταρικής 
σειράς TL-Mor, τα οποία εκφράζουν υποδοχείς αυξηµένης και χαµηλής συγγε-
νείας. Το αντίσωµα ανοσοκαθιζάνει ένα µόριο 70-75 KDa και αναστέλλει τη 
σύνδεση της IL-2 πάνω σε υποδοχείς ενδιάµεσης (µέσης) συγγένειας και 
αυξηµένης συγγένειας όχι όµως και της χαµηλής συγγένειας. Παράλληλα, οι 
Tsudo και συν (1989) ανοσοποίησαν ποντίκια µε κύτταρα ΥΤ, τα οποία 
εκφράζουν στην επιφάνεια της µεµβράνης των ένα µεγάλο αριθµό αποµονωµένων 
αλύσεων β (>10.000 ανά κύτταρο). Χαρακτηρίστηκαν τρία αντισώµατα Mikβ1, 
Mikβ2, Mikβ3. Τα δύο πρώτα εµποδίζουν τη σύνδεση της IL-2 πάνω στα ΥΤ 
κύτταρα και δείχνουν να αναγνωρίζουν τον ίδιο επίτοπο πάνω στην β άλυσο, ενώ 
το Μikβ3 δεν αναστέλλει τη σύνδεση της IL-2. Η πρωτεϊνη αναγνωρίζεται από τα 
τρία αντισώµατα είναι µια πρωτεϊνη των 70KDa (188). Ακόµα πιο πρόσφατα οι 
Fung και συν (165) παρήγαγαν δυο µονοκλωνικά αντισώµατα DU-1 και DU-2, τα 
οποία δρουν µε ειδικό τρόπο µε τον IL-2Rβ. Αυτά τα δύο αντισώµατα DU-1 
(ΙgG1) και DU-2 (IgG2α) παράγονται µετά από ανοσοποίηση των ποντικιών 
BALB/C µε την ανθρώπινη ΝΚ κυτταρική σειρά ΥΤ. Και οι δύο εµποδίζουν τη 
σύνδεση της ραδιοσηµασµένης IL-2 µε τους υποδοχείς ενδιάµεσης συγγένειας, οι 
οποίοι ευρίσκονται στην επιφάνεια των κυττάρων ΥΤ. Αντίθετα, δεν εµποδίζουν 
τη σύνθεση της ραδιοσηµασµένης IL-2 στα σηµεία σύνδεσης χαµηλής συγγένειας 
πάνω στα κύτταρα ΜΤ-1, τα οποία δεν εκφράζουν στην επιφάνεια τους παρά την 
α άλυσο του υποδοχέα της IL-2. Πειράµατα ανταγωνισµού µεταξύ δύο 
αντισωµάτων DU-1 και DU-2 δείχνουν ότι το καθένα από αυτά εµποδίζει τη 
σύνδεση του άλλου στη θέση σύνδεσης πάνω στην β άλυσο, πράγµα το οποίο µας 
οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η θέση σύνδεσης πάνω στην β άλυσο είναι η ίδια και 
για τα δύο αντισώµατα, αλλά διαφορετική από αυτές που αναγνωρίζουν τα 
αντισώµατα Mikβ1 και TU27 (165). 

α) Κλωνοποίηση του γονιδίου, το οποίο κωδικοποιεί για την β άλυσο του 
υποδοχέα της IL-2. 

Με τη βοήθεια της παραγωγής ειδικών αντισωµάτων της β αλύσου πραγµατο-
ποιήθηκε η κλωνοποίηση του cDNA, το οποίο κωδικοποιεί γι’αυτήν της πρωτεϊνη 
(191). Μια τράπεζα cDNA προετοιµάστηκε από τα mRNA των κυττάρων της 
κυτταρικής σειράς ΥΤ. Αυτά τα cDNA µεταφέρθηκαν γονιδικά µέσα στα κύτταρα 
COS7. Από αυτά επιλέχθηκαν τα κύτταρα τα οποία εκφράζουν στην επιφάνεια 
της µεµβράνης των µια πρωτεϊνη, η οποία αναγνωρίζεται από τα αντισώµατα 
Mikβ1 και Mikβ3. Αυτό επέτρεψε να προσδιορισθεί η πλήρης αλληλουχία του 
cDNA το οποίο κωδικοποιεί για την β άλυσο. Το πληρες γονίδιο εντοπίστηκε στο 
ανθρώπινο χρωµόσωµα 22. Η µελέτη της περιοχής 5’ έδειξε ότι υπήρχαν εκεί 
θέσεις ρύθµισης της µεταγραφής. Ανιχνεύτηκαν σ'αυτήν την περιοχή δύο θέσεις 



  

που συνδέουν τις πρωτεϊνες ΑΡ-2, µια ειδική θέση για την πρωτεϊνη SP-1 και µια 
θέση του τύπου AP-1. 

β) ∆οµή της β αλύσου του υποδοχέα της IL-2 
Η µελέτη του cDNA βοήθησε στην ανάλυση της πρωτοταγούς δοµής της πρω-
τεϊνης. Η β άλυσος του IL-2R είναι µια πρωτεϊνη, η οποία απότελείται από 525 
αµινοξέα και έχει ένα µοριακό βάρος 58KDa και περιέχει: 

�� Μια περιοχή εξωκυτταρική 214 αµινοξέων, από τα οποία 4 δυναµικές θέσεις 
Ν-γλυκοζυλίωσης και 8 κλάσµατα κυστείνης. Πιθανά αυτές οι γλυκοζυλιώσεις 
είναι η αιτία της διαφοράς µοριακού βάρους µεταξύ της ώριµης πρωτεϊνης (70-
75KDa) και της προαναφερθείσης 58 KDa, που προέρχεται από το cDNA. 

�� Μια περιοχή διαµεµβρανική 25 αµινοξέων. 

�� Μια κυτταροπλασµική περιοχή 286 αµινοξέων, πράγµα το οποίο τη 
διαφοροποιεί από την α άλυσο, η οποία αποτελείται µόνο από 13 αµινοξέα. 
Εκεί βρίσκεται ο συνδυασµός (Ala-Pro-Glu), ο οποίος παρεµβαίνει στην 
καταλυτική περιοχή ορισµένων πρωτεϊινικών κινασών. Σ’ αυτήν την περιοχή η 
πρωτεϊνη περιέχει πολυάριθµα κλάσµατα σερίνης, προλίνης, (δυναµικές θέσεις 
φωσφορυλίωσης) και πολυάριθµα κλάσµατα οξίνων αµινοξέων (τα οποία 
επιτρέπουν τη σύνδεση µε άλλες πρωτεϊνες). Το mRNA αντιστοιχεί σ’ένα 
µέγεθος των 4kb και η έκφρασή του είναι περιορισµένη στα λεµφοκύτταρα, τα 
οποία εκφράζουν την β άλυσο στην µεµβράνη τους. 

Η εικόνα (18) συγκρίνει τα δοµικά χαρακτηριστικά χωριστά της α και β 
αλύσου του υποδοχέα της IL-2. 

 

Εικόνα 18. ∆οµικά χαρακτηριστικά της α και β αλύσεων του υποδοχέα της IL-2 στον 
άνθρωπο (Taniguchi και συν. 1989). 

Λειτουργικά χαρακτηριστικά των IL-2R 

α) Κινητική σύνδεση της IL-2 µε τους υποδοχείς Αυξηµένης συγγένειας - 



  

Σχηµατισµός των υποδοχέων Αυξηµένης Συγγένειας 

Πειράµατα κινητικής σύνδεσης και αποδέσµευσης της IL-2 µε τον υποδοχέα 
της επέτρεψαν να συγκεκριµενοποιηθούν οι τρόποι άλληλεπίδρασης µεταξύ δύο 
αλύσεων εξηγώντας έτσι την παρουσία τριών τύπων υποδοχέων (190). Έτσι, οι 
υποδοχείς χαµηλής συγγενείας αποτελούνται αποκλειστικά από την p55, αυτοί 
της ενδιάµεσης συγγένειας από την p75 και αυτοί της αυξηµένης συγγένειας από 
τη σύνδεση των 2 αλύσεων, τις οποίες επάγει η ΙL-2. Πράγµατι, έχει αποδειχθεί 
ότι η IL-2 συνδέεται καταρχήν µε την p55, η οποία ¨παρουσιάζει¨ την IL-2 στην 
p75, η IL-2 χρησιµοποιείται σαν ¨γέφυρα¨ µεταξύ των δύο αλύσεων (193). 

H σύνδεση µε την p75 είναι πιο αργή, αλλά επειδή και η αποδέσµευση είναι 
ακόµα πιο αργή επιφέρει µια πιο ισχυρή συγγένεια. Οι υποδοχείς αυξηµένης 
συγγένειας παρουσιάζουν µικτά χαρακτηριστικά: γρήγορη σύνδεση (δέσµευση) 
και αποδέσµευση πολύ αργή εξηγώντας έτσι την αυξηµένη συγγένεια (194). Η 
σύνδεση των α και β αλύσεων µε την IL-2 ανιχνεύεται καλύτερα µε πειράµατα µη 
αντιστρεπτής σύνδεσης (cross linking) ραδιοσηµασµένης IL-2 [125I] ΙL-2). Μετά 
από αυτοραδιογραφία διαχωρίζονται δύο σήµατα (ζώνες) 70KDa και 85-90KDa. 
Πιο αναλυτικά 70=55+15, όπου 15 το ΜΒ της IL-2 και 90=75+15 (117). 

Η γ άλυσος δε συνδέεται µόνη της µε την IL-2, συµµετέχει όµως λειτουργικά 
στη σύνδεσή της µε τους υποδοχείς ενδιάµεσης και αυξηµένης συγγένειας. 

Η έκφραση του συνδυασµού των 3 αλύσεων του IL2-R δίνει υποδοχείς µε 
διαφορετική συγγένεια πιο αναλυτικά ως ακολούθως:  
α άλυσος Kd 10-8M 

β άλυσος Kd 10-7 M 

γ άλυσος δεν ανιχνεύεται χαµηλή συγγένεια 

α+β άλυσος Kd 10-10 M 

α+γ άλυσος Kd 10-8 M χαµηλή 

β+γ άλυσος Kd 10-9 M ενδιάµεση 

α+β+γ άλυσος Kd 10-11 M αυξηµένη 

Η γ άλυσος δεν αλληλεπιδρά άµεσα µε την α άλυσο (εικόνα 19). 

 



  

 

Εικόνα 19. Σχηµατική παράσταση του φυσιολογικού υποδοχέα αυξηµένης συγγένειας 
(α+β+γ) και του υποδοχέα ενδιάµεσης συγγένειας (β+γ), καθώς και συνδυασµοί τεχνητού 
χειµερικού υποδοχέα (Nakamura Y και συν) (259). 

Ο συνδυασµός της γ αλύσου µε την β άλυσο δηµιουργεί τον υποδοχέα 
ενδιάµεσης συγγένειας. Η αρχική ιδέα ότι η β άλυσος αποτελεί τον υποδοχέα 
ενδιάµεσης συγγένειας οφείλεται στο γεγονός ότι η γ άλυσος εκφράζεται σταθερά 
σε όλα τα λεµφοκύτταρα και γι’αυτό συµµετείχε σε όλες τις µετρήσεις µαζί µε τη 
β άλυσο. Ο υποδοχέας αυξηµένης συγγένειας αποτελείται από το συνδυασµό και 
των τριών αλύσεων α, β και γ. 

Οι Saito Y και συν (260) υποστηρίζουν ότι η διαδοχική σύνδεση της IL-2 
γίνεται πρώτα µε την α άλυσο και µετά µε τη β άλυσο του υποδοχέα της IL-2. Η α 
άλυσος συγκεντρώνει την IL-2 στην κυτταρική επιφάνεια και δηµιουργεί 
προϋποθέσεις, ώστε να συνδεθεί µε τη β άλυσο. Οι Grant και συν (261) απέδειξαν 
ότι η α άλυσος επιδρά στη β και ρυθµίζει τη σύνδεσή της και τη χηµική της 
συγγένεια µε την IL-2. Η µεταλλαγµένη µορφή της IL-2 F42A η οποία αντιδρά 
µόνο µε τη β άλυσο δεν είναι λειτουργική εάν προστεθεί στην κυτταρική 
καλλιέργεια µονοκλωνικό αντίσωµα έναντι της α αλύσου, που αναγνωρίζει τη 
θέση προσέγγισης µε τη β άλυσο. 



  

Συµπληρωµατικές άλυσοι συνδεδεµένες µε τους υποδοχείς 
 για την IL-2 

Ταυτοποίηση πρωτεϊνών συνδεδεµένων µε τους υποδοχείς 
 της IL-2 

Οι ανοσοκαθηλώσεις έχουν γίνει οµοίως µετά από ραδιοσήµανση της 
κυτταρικής µεµβράνης µε ιώδιο 125. Οι Saragoui και Malek (195) ανίχνευσαν 
επίσης στο ποντίκι δύο συµπληρωµατικές πρωτεϊνες των 40 και 22 kDa 
συνδεµένες στους υποδοχείς αυξηµένης συγγένειας. Η πρωτεϊνη p22 ήταν 
συνδεµένη µε οµοιοπολικό τρόπο σε µια πρωτεϊνη 75KDa, η οποία µπορούσε να 
ήταν η άλυσος β, ενώ η πρωτεϊνη p40 βρισκόταν µε τη µορφή ελεύθερων 
οµοδιµερών. Οι Sharon και συν (196) περιέγραψαν οµοίως µια πρωτεϊνη στο 
ποντίκι 100KDa συνδεµένη στον υποδοχέα αυξηµένης συγγένειας, η οποία 
µπορεί να συνδέσει εξίσου την IL-2. Οι τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν για την 
ανίχνευση αυτών των πρωτεϊνών, είναι τεχνικές οµοιοπολικής σύνδεσης της 
ραδιοσηµασµένης IL-2 µε τον υποδοχέα της (cross-linking), ακολουθούµενες από 
ανοσοκαθηλώσεις µε αντισώµατα anti-IL-2. 

Οι Colaminici και συν (197) παρατήρησαν µε τη βοήθεια του ¨cross-linking¨ 
πάνω στα κύτταρα των κυτταρικών σειρών MT-1, MLA 144 και HUT-102, µια 
πρωτεϊνη 95-110 KDa ικανή να συνδέσει την IL-2. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι 
αυτή η άλυσος εκφράζεται συγχρόνως σε συνδυασµό µε τους υποδοχείς 
ενδιάµεσης συγγένειας και υποδοχείς χαµηλής συγγένειας. Αυτή η πρωτεϊνη 
ενσωµατώνεται µε την ίδια κινητική της β αλύσου του υποδοχέα της IL-2 και ο 
συνδυασµός των δύο πρωτεϊνών µοιάζει απαραίτητος στη δηµιουργία της 
ενδιάµεσης συγγένειας. Στο επίπεδο των υποδοχέων χαµηλής συγγένειας, αυτή η 
πρωτεϊνη συνδέει την IL-2 αφού πρώτα η IL-2 έχει συνδεθεί µε την α άλυσο του 
υποδοχέα της IL-2. Οι Takeshita και συν (198) µε τη βοήθεια του αντισώµατος 
TU11 (anti-IL2Rβ) καθιζάνουν συγχρόνως µια πρωτεϊνη 64KD µε τις α και β 
αλύσους του υποδοχέα της IL-2. Αυτή η πρωτεϊνη ονοµάστηκε γ άλυσος και είναι 
φωσφορυλιωµένη στο επίπεδο µιας τυροσίνης κατά την αλληλεπίδραση της IL-2 
µε τους υποδοχείς αυξηµένης συγγένειας (199). Τα αντισώµατα ΥΤΑ-1 και ΥΤΑ-
2 παράχθηκαν µετά από ανοσοποίηση του ποντικού µε κύτταρα της κυτταρικής 
σειράς ΥΤ, είχαν περιγραφεί σαν ειδικά της β αλύσου του υποδοχέα της IL-2 
(200). Καµιά από αυτές τις δύο πρωτεϊνες δεν κλωνοποιήθηκε και ο ρόλος τους 
στη δηµιουργία διαφόρων τύπων υποδοχέων δεν είναι ακόµα γνωστός. 

Πιο πρόσφατα, οι εργασίες των Burton και συν παρουσίασαν µια πρωτεϊνη 
95KDa, η οποία προσδιορίζεται από δύο µονοκλωνικά αντισώµατα ΟΚΤ27 και 
ΟΚΤ27b, τα οποία αλληλεπιδρούν µε την α άλυσο του υποδοχέα της IL-2. Αυτό 
το µόριο των 95KDa καθαρίστηκε, η αλληλουχία των αµινοξέων προσδιορίστηκε 
και παρουσιάζει µια οµολογία µε το ανθρώπινο µόριο Ι, ενδοκυτταρικής 
προσκόλλησης (adhesion-ICAM-I.). 

Ο συνδυασµός του ICAM-I µε τον υποδοχέα της IL-2 θα µπορούσε να 



  

διευκολύνει την παρακρινή ενεργοποίηση διαµέσου της IL-2, αυξάνοντας την 
οµότυπη αλληλεπίδραση για παράδειγµα των Τ κυττάρων (201). Η οµάδα του 
Waldman εξάλλου απέδειξε ότι το µόριο ICAM-I είναι συνδυασµένο µε τους 
υποδοχείς της IL-2. Το αντίσωµα ΟΚΤ27b (202) χρησιµοποιήθηκε σε πειράµατα 
µεταφοράς ενέργειας µε κυτταροµετρία ροής, πράγµα το οποίο επιτρέπει την 
απόδειξη µιας γειτνίασης µεταξύ των δύο πρωτεϊνών. Όµως, τα πειράµατα µε 
¨cross-linking¨ δεν µπόρεσαν να αποδείξουν τη σύνδεση της IL-2 πάνω σ’αυτό το 
µόριο (201). Η βαρειά άλυσος του µορίου πρώτης τάξης του Μείζονος 
Συµπλέγµατος Ιστοσυµβατότητος (MHC) µοιάζει να συνδυάζεται κατά 
προτίµηση µε την β άλυσο (203). Ένας τέτοιος συνδυασµός, η προσέγγιση µεταξύ 
των µορίων MHC και των υποδοχέων του IL-2, υπαγορεύτηκε µετά από 
λειτουργικά πειράµατα. Έχει αποδειχθεί ότι τα αντισώµατα class ή anti-class 
αναστέλλουν τον πολλαπλασιασµό µιας κυτταρικής σειράς ΝΚ IL-2 εξαρτώµενης 
(204). Ένα αντίσωµα anti-class I ποντικού απεδείχθη οµοίως ικανό να αναστείλει 
τον πολλαπλασιασµό των ΝΚ κυττάρων µιας σειράς Τ IL-2 εξαρτώµενης (205). Η 
εικόνα περιέχει όλες τις παρατηρήσεις και υπογραµµίζει ότι οι υποδοχείς για την 
IL-2 είναι πολύ πιθανόν πολυµοριακά συµπλέγµατα (εικόνα 20). 

 

Εικόνα 20. Σχηµατική παράσταση η οποία δείχνει τον πιθανό τρόπο αλληλεπίδρασης των 
τριών αλύσεων IL-2Rα, IL-2Rβ, IL-2Rγ µε διαφορετικούς τόπους (θέσεις) του µορίου της IL-2. 
Επιπλέον πρωτεϊνικά µόρια, όπως MHC τάξης Ι, ICAM-1, κυτταροπλασµατικές κινάσες 
Τυροσίνης κλπ συνδέονται µε τις τρεις αλύσους της IL-2. (Waldmann J). (214)  

1. Επαγωγή της έκφρασης του Υποδοχέα της IL-2 

Η β άλυσος του υποδοχέα της ΙL-2 εκφράζεται χωρίς ενεργοποίηση πάνω στα 
Τ κύτταρα. Αντίθετα, η έκφραση της α αλύσου του υποδοχέα της IL-2, επάγεται 
στα κύτταρα όταν τα αντιγόνα, µιτογόνα ή εξειδικευµένα αντισώµατα 
αλληλεπιδρούν µε τον υποδοχέα του αντιγόνου των Τ κυττάρων. Η ενεργοποίηση 
των Τ κυττάρων από το σύµπλοκο του υποδοχέα είναι συνδυασµένη µε την 
αύξηση του ενδοκυττάριου ασβεστίου και η εµπλοκή της C κινάσης, µε µια µετα-
τόπιση αυτού του ενζύµου του κυτταροπλάσµατος προς τη µεµβράνη (206). 
Οµοίως, ο φορβολικός εστέρας (ΡΜΑ) δρα πάνω στην πρωτεϊνη κινάση C και 



  

επάγει την ενεργοποίηση της α αλύσου του υποδοχέα της IL-2. Μετά από 
ενεργοποίηση από λεκτίνες ή µιτογόνα, ο αριθµός των υποδοχέων φτάνει στο 
maximum µεταξύ 48h και 72h. Μετά από αυτή την περίοδο παρατηρείται µια 
µείωση του αριθµού των υποδοχέων (207). Ορισµένες κυτοκίνες είναι ικανές να 
διαµορφώσουν την εκφραση του υποδοχέα της IL-2. Έτσι, η IL-2 και ο TNFa 
(Tumor Necrosis Factor α) επάγουν την έκφραση της α αλύσου του υποδοχέα της 
IL-2 (IL-2Rα) πάνω στα κύτταρα της ΝΚ κυτταρικής σειράς ΥΤ, καθώς και πάνω 
στα Τ κύτταρα (208). Η IL-4 µόνη της επάγει ασθενέστερα την έκφραση της α 
αλύσου του υποδοχέα της IL-2 (IL-2R) (209). 

Η IL-2 έχει επαγωγικές ιδιότητες πάνω στα θυµοκύτταρα και στα ενεργοποιη-
µένα Β κύτταρα (210). Αντίθετα, ο TGFβ (Transforming Growth Factor Β) καθώς 
και οι προσταγλανδίνες Ε2 (PGE2) µπορούν να αναστείλουν την έκφραση της α 
αλύσου του υποδοχέα της IL-2 (211). Η IL-2 σε υψηλές δόσεις επάγει την έκφρα-
ση της α αλύσου στα Τ κύτταρα, τα ΝΚ κύτταρα (212) και στα θυµοκύτταρα, 
συνδεόµενη πάνω στην β άλυσο, η οποία ήδη εκφράζεται, επάγοντας έτσι την 
κυτταρική ενεργοποίηση. 

2. Κατανοµή των αλύσεων των υποδοχέων της IL-2 

α) Η α άλυσος 

Η αποµόνωση του µονοκλωνικού αντισώµατος anti-CD25 (anti-Tac) επέτρεψε 
να µελετήσουµε την κυτταρική κατανοµή της α αλύσου του υποδοχέα της IL-2 
(IL-2Ra) 

Τα περισσότερα Τ κύτταρα, τα Β κύτταρα και τα µακροφάγα που κυκλοφορούν 
στο περιφερικό αίµα δεν εκφράζουν την α άλυσο του υποδοχέα της IL-2. 
Λιγότερο από 5% των Τ λεµφοκυττάρων του περιφερικού αίµατος αντιδρούν µε 
το anti-Tac. Όµως, παρατηρείται µια σηµαντική έκφραση της α αλύσου του 
υποδοχέα της IL-2 στα ενεργοποιηµένα Τ κύτταρα από λεκτίνες ή από αντιγόνα, 
ενώ η έκφραση αυτή είναι απούσα στα ίδια κύτταρα σε κατάσταση ηρεµίας (213). 
Η έκφραση της α αλύσου του υποδοχέα της IL-2 δεν περιορίζεται µόνο στα 
ενεργοποιηµένα Τ κύτταρα, αλλά παρατηρήθηκε και σε άλλους ενεργοποιηµένους 
µονοπύρηνους κυτταρικούς υποπληθυσµούς (214). Έτσι, τα Β λεµφοκύτταρα και 
τα µονοκύτταρα/µακροφάγα µπορούν να την εκφράσουν κατά την διάρκεια 
ενεργοποίησής τους (215,216). Οι α άλυσοι του υποδοχέα της IL-2 µπορούν να 
εκφραστούν αποµονωµένα, σε κύτταρα ορισµένων ανθρώπινων Λεµφογενών 
Λευχαιµιών, κυτταρικών σειρών, όπως οι ΜΤ-1 ή HUT-78 ή στα κύτταρα µή 
λεµφογενών κυτταρικών σειρών όπως η κυτταρική σειρά ποντικού IC2 (217). Τα 
περισσότερα λεµφοκύτταρα του ανθρώπινου αίµατος σε κατάσταση ηρεµίας δεν 
εκφράζουν την α άλυσο του υποδοχέα της IL-2. Παρ’όλα αυτά οι Ohashi και συν 
(218) ανίχνευσαν, µε τη βοήθεια κυτταροµετρίας ροής, αυτόν τον τύπο του 
υποδοχέα σε ένα µικρό ποσοστό των CD4+ Τ κυττάρων σε κατάσταση ηρεµίας 
(8%). 



  

β) Η β άλυσος 

Η β άλυσος του υποδοχέα της IL-2 εκφράζεται σε µη διεγερµένα Τ 
λεµφοκύτταρα (219), κοκιοκύτταρα (LGL) (220), την κυτταρική σειρά Τ του 
πιθήκου MLA144, τα κύτταρα ΝΚ του αίµατος (219-213), σε ορισµένες 
κυτταρικές σειρές (ΥΤ, ΝΚ κυττάρων), καθώς και σε Τ κυτταρικές σειρές 
Λεµφογενούς Λευχαιµίας (186,221) ή Β, και σε µυελικές σειρές (186). Με τη 
βοήθεια ειδικών µονοκλωνικών αντισωµάτων της β αλύσου (TU27, mikβ1) (191), 
αποδείχθηκε ότι η β άλυσος εκφράζεται ως επί το πλείστον στα Τ CD8+ κύτταρα, 
καθώς και στα θυµοκύτταρα (218,222,223). Πιο πρόσφατα, άλλες οµάδες 
απέδειξαν ότι πάνω από 98% των Τ ήρεµων κυττάρων δεν εκφράζουν ούτε την α, 
ούτε τη β άλυσο (224). Ανιχνεύτηκε µε την κυτταροµετρία ροής σε ποσοστό 
µεγαλύτερο από 90% στα µονοκύτταρα (216), 99% στα ΝΚ κύτταρα (225). 

γ) γ άλυσος 

Μια τρίτη υποοµάδα, η γ άλυσος της ανθρώπινης IL-2 είναι απαραίτητη για τη 
δηµιουργία της αυξηµένης και ενδιάµεσης συγγένειας του υποδοχέα της. 

Η γ άλυσος είναι µια πρωτεϊνη, η οποία ανιχνεύεται σαν κλάσµα p64 και 
ανοσοκαθιζάνει µε το µονοκλωνικό αντίσωµα για τη β άλυσο του IL-2R. (233). 

Η γ άλυσος αποµονώθηκε µε ανοσοκαθήλωση από τα κύτταρα MOLT-β, η 
οποία είναι µια γονιδιακά τροποποιηµένη MOLT-4, Τ λευχαιµική σειρά. Είναι 
ανιχνεύσιµη στις 61-71KD, µε ισοηλεκτρικό σηµείο (pI) 4.2-4.6. Η µελέτη του 
cDNA έγινε από τους Τakeshita και συν το 1992 (234). Ο κορµός της ώριµης 
πρωτεϊνης αποτελείται από 347 αµινοξέα µε µοριακή µάζα 39.918 daltons 
(40KDα). Η υδρόφοβη µεµβρανική περιοχή αποτελείται από 255-283 αµινοξέα 
(εικόνα 21).  

Η αναµενόµενη εξωκυτταρική περιοχή περιλαµβάνει έξι δυναµικές θέσεις Ν-
γλυκοζυλίωσης και τέσσερα κλάσµατα Κυστεϊνης (θέσεις 62, 72, 102 και 115) 
και την περιοχή Trp-Ser-X-Trp-Ser WS (θέσεις 237-241). Το Χ είναι ένα κλάσµα 
αµινοξέος, το οποίο δεν παραµένει σταθερό και το W είναι Trp και S-Ser στη 
διαµεµβρανική περιοχή. Η κυτταροπλασµική περιοχή αποτελείται από 86 
αµινοξέα και είναι αισθητά µικρότερη από αυτή της β αλύσου.  

Το mRNA της γ αλύσου των φυσιολογικών λεµφοκυττάρων του περιφερικού 
αίµατος (PBL) αντιστοιχεί στις 1.8kb και δεν ανιχνεύεται στα µονοκύτταρα και 
τα ηπατοκύτταρα 

 



  

 
Εικόνα 21. Αλληλουχία των αµινοξέων του CDNA της γ αλύσου του IL-2R. Τα κεφαλαία 

γράµµατα είναι οι συντοµογραφίες των παρακάτω αµινοξέων: A-Ala, C-Cys, D-Asp, E-Glu, F- 
Phe, G-Gly, H-His, I-Ile, K-Lys, L-Leu, M-Met, N-Asu, P-Pro, R-Arg, S-Ser, T-Thr, V-Val, W- 
Trp και Y-Tyr (Takeshita και συν.). (198) 

∆ιαλυτός υποδοχέας της Ιντερλευκίνης-2 (sIL-2R) 

Όπως αναφέρουν οι Foa και συν (244), η µεµβρανική έκφραση του υποδοχέα 
της IL-2, στις Οξείες Λεµφοβλαστικές Λευχαιµίες, επιτυγχάνεται µετά από in 
vitro διέγερση των βλαστικών κυττάρων. Οι Rubbin και συν (282) 
χρησιµοποιώντας το anti-Tac, καθώς και ένα άλλο µονοκλωνικό αντίσωµα, έναντι 
ενός άλλου επίτοπου του πεπτιδίου Tac (7G7/B6), ποσοτικοποίησαν το διαλυτό 
αντιγόνο Tac µε Elisa. 

Το διαλυτό µόριο έχει MB 40-45 KDα, είναι µια µορφή του κυτταρικού 55KDα 
και διατηρεί την ικανότητα να συνδέει την IL-2. ∆ιεγερµένα µονοπύρηνα κύτταρα 
του περιφερικού αίµατος (Τ, Β και µονοκύτταρα), καθώς και ορισµένες Τ και Β 
κυτταρικές σειρές, απελευθερώνουν διαλυτό υποδοχέα της IL-2 στο υγρό καλ-
λιέργειας. Σε φυσιολογικά άτοµα τα επίπεδα του διαλυτού υποδοχέα είναι 
αυξηµένα στην παιδική ηλικία, µέχρι 2 ετών και µειώνονται µετά το δέκατο έτος. 



  

Κλινικές µελέτες αναφέρονται σε αυξηµένα επίπεδα υποδοχέα στον ορό 
ασθενών µε ευρύ φάσµα αιµατολογικών νοσηµάτων, συµπεριλαµβάνοντας τις Τ 
Λευχαιµίες Ενηλίκων, Β Χρόνιες Λεµφογενείς Λευχαιµίες, Τριχωτές Λευχαιµίες, 
non-Hodgkin Λέµφωµα, Νόσο Hodgkin και Οξεία Λεµφοβλαστική Λευχαιµία. Σε 
αυτούς τους ασθενείς αυξηµένα επίπεδα sIL-2R στον ορό συσχετίζονται µε 
αυτοάνοσα νοσήµατα, προχωρηµένη νόσο ή κακή πρόγνωση. Πρόσφατα 
ερευνητικά δεδοµένα υποστηρίζουν ότι ο συνεχής (συχνός) προσδιορισµός του 
διαλυτού υποδοχέα της IL-2, στον ορό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 
παρακολούθηση της δραστικότητας της νόσου ασθενών µε αυξηµένα επίπεδα 
διαλυτού υποδοχέα. Μπορούµε να πούµε ότι, σε ασθενείς µε κακοήθεια, ο 
διαλυτός υποδοχέας θα µπορούσε να ανταγωνισθεί τη σύνδεση του κυτταρικού 
υποδοχέα των φυσιολογικών λεµφοκυττάρων εµποδίζοντας την αυτοάµυνα έναντι 
του όγκου. 

Η έκφραση του υποδοχέα της IL-2 σε Λευχαιµίες Τ και Β σειράς και 
Λεµφώµατα 

Στα φυσιολογικά Τ και Β λεµφοκύτταρα, καθώς και στα µονοκύτταρα, ο υπο-
δοχέας της IL-2 δεν εκφράζεται όταν αυτά βρίσκονται σε κατάσταση ηρεµίας. Το 
µόριο αυτό εµφανίζεται σε µη φυσιολογικά κύτταρα σε περιπτώσεις νεοπλασιών 
και αυτοάνοσων νοσηµάτων. Παλαιότερα, όταν ήταν γνωστή µόνο η α άλυσος 
(Tac) του υποδοχέα της IL-2, γνωρίζαµε ότι η άλυσος αυτή δεν ανιχνευόταν σε 
κύτταρα ασθενών µε οξεία Τ λευχαιµία παρόλο που τα κύτταρα αυτά µπορούσαν 
να εκφράσουν το µόριο Tac µετά από διέγερση µε PHA ή/και PMA (230). 
Αδιαφοροποίητες οξείες Τ λευχαιµικές σειρές δεν εκφράζουν αυτόµατα υποδοχείς 
της IL-2. Όµως εάν διεγερθούν µε PHA+PMA οι υποδοχείς διαπιστώνονται είτε 
φαινοτυπικά (anti-Tac) είτε µε ανοσοκαθήλωση της πρωτεϊνής p55 (231). Ο ιός 
HTLV-1 έχει αποδειχθεί ότι είναι ο κύριος παράγοντας, ο οποίος προκαλεί την Τ 
λευχαιµία ενηλίκων (ATL). Τα νεοπλασµατικά κύτταρα τα οποία έχουν 
ενσωµατώσει τον HTLV-1 εκφράζουν το αντιγόνο Tac (232), καθώς και τα 
κύτταρα ασθενών µε το σύνδροµο Sezary ή µε σπογγοειδή µυκητίαση. Η 
έκφραση του υποδοχέα της IL-2 στα κύτταρα του Λεµφώµατος δεν περιορίζεται 
στα Λεµφώµατα, τα οποία σχετίζονται µε τον HTLV-1 (233, 234). 

Η έκφραση των υποδοχέων της IL-2 στις οξείες Τ λευχαιµίες διαφέρει από 
αυτήν, η οποία παρατηρείται στα Τ φυσιολογικά κύτταρα (235,236). Αντίθετα µε 
τα Τ φυσιολογικά κύτταρα, τα κύτταρα ΑTL δεν έχουν ανάγκη κάποιας 
ενεργοποίησης για να εκφράσουν τους υποδοχείς της IL-2. Επιπλέον, τα κύτταρα 
των κυτταρικών σειρών οι οποίες είναι µολυσµένες από τον ιό HTLV-1 
εκφράζουν 5 µε 10 φορές περισσότερους υποδοχείς ανά κύτταρο (270.000-
1.000.000) απ’ότι οι φυσιολογικές PHA βλάστες (30.000-60.000). Οι Leonard και 
Wano (235) απέδειξαν επίσης, ότι ορισµένες µολυσµένες κυτταρικές σειρές από 
τον HTLV-1 έχουν τυχαία µεγέθη υποδοχέων, πράγµα το οποίο µοιάζει να είναι 
αποτέλεσµα διαφορετικής γλυκοζυλίωσης. Τέλος, η IL-2Rα στις ATL είναι 
φωσφορυλιωµένη, ενώ η φωσφορυλίωση των υποδοχέων στις PHA-βλάστες 
απαιτεί χορήγηση της IL-2 (236). Γίνεται κατανοητό, ότι η σταθερή παρουσία 



  

ενός µεγάλου αριθµού υποδοχέων αυξηµένης και χαµηλής συγγένειας στις ATL 
µπορεί να παίξει ένα ρόλο στην παθογένεση της ανεξέλεγκτης αύξησης αυτών 
των Τ κυττάρων. 

Η IL-2 µπορεί να διεγείρει τον πολλαπλασιασµό των λεµφωµατικών κυττάρων, 
τα οποία εκφράζουν τον υποδοχέα της IL-2. Το µόριο Tac είναι γνωστό ότι παίζει 
πρωτεύοντα ρόλο στη δηµιουργία υποδοχέα αυξηµένης συγγένειας. Έτσι η 
αναστολή της σύνδεσης της IL-2 από το αντίσωµα ant-CD25 µπορεί ν’αποτελέσει 
µια ένδειξη, ώστε να προσδιορίσουµε τη λειτουργική σηµασία της έκφρασης του 
υποδοχέα της IL-2 από τα κύτταρα του Λεµφώµατος. Πράγµατι, οι Waldman και 
συν. (237) έδειξαν ότι µπορεί να επέλθει ύφεση, σε µερικές περιπτώσεις 
λευχαιµιών, οι οποίες οφείλονται στον HTLV-1, χρησιµοποιώντας το 
µονοκλωνικό αντίσωµα ως θεραπευτικό µέσον. Στη συνέχεια οι Peuchmarir και 
συν. (238) χρησιµοποιώντας θεραπεία µε το ίδιο µονοκλωνικό αντίσωµα, 
διαπίσαν ότι οι ανιχνεύσιµοι υποδοχείς της IL-2 στα κύτταρα λεµφώµατος µπορεί 
να είναι λειτουργικοί. Η IL-2 η οποία εµπλέκεται στην ανάπτυξη των Tac θετικών 
λεµφωµάτων, παίζει ένα ρόλο παρακρινούς παρά αυτοκρινούς παράγοντα (239). 
Η ίδια ερευνητική οµάδα µε τη µέθοδο της in situ υβριδοποίησης mRNA, έδειξε 
ότι σε Tac θετικά λεµφώµατα, η in situ παραγωγή της IL-2 προέρχεται από άλλα 
CD3+ κύτταρα, τα οποία περιβάλλουν τον όγκο. 

Οι Takeshita και συν. (240) εξέτασαν διάφορες οµάδες λευχαιµικών κυττάρων 
χρησιµοποιώντας διπλή χρώση (CD25, TU27) στον κυτταροµετρητή ροής, ούτως 
ώστε να ανιχνεύσουν και στις δύο αλύσους τον υποδοχέα της IL-2.  

Η έκφραση της β αλύσου του υποδοχέα της IL-2 δεν έχει µελετηθεί εκτενώς 
στα λευχαιµικά κύτταρα. Η δυνατότητα χρήσης του µονοκλωνικού αντισώµατος 
TU27 για το µόριο p75 έδωσε τη δυνατότητα να προσδιοριστεί η κατανοµή του 
µορίου p75 παράλληλα µε το µόριο p55 στους διάφορους υποπληθυσµούς των 
λευχαιµικών κυττάρων. Τα λευχαιµικά LGL λεµφοκύτταρα εκφράζουν το µόριο 
p75 αλλά όχι το µόριο p55, όπως αναφέρουν οι Tsudo και συν (241). Αντίθετα, οι 
περιπτώσεις Τριχωτής Λευχαιµίας (HCL), εκφράζουν µόνο το µόριο p55, γεγονός 
το οποίο συµπίπτει µε τη γνωστή έλειψη απάντησης στην IL-2 (242,243), καθώς 
παρουσιάζουν και υψηλά επίπεδα διαλυτού υποδοχέα της IL-2 (SIL-2R). Η 
ανίχνευση του υποδοχέα θεωρείται ακριβής δείχτης για τη διάγνωση της 
Τριχωτής Λευχαιµίας και αντανακλά στην οξεία φάση της νόσου. 

Τα κύτταρα της Οξείας Μυελογενούς Λευχαιµίας (AML) εκφράζουν το µόριο 
p75. Κανένα δείγµα από τα κύτταρα της Οξείας Λεµφοβλαστικής Λευχαιµίας 
(ALL) δεν εκφράζει και τα δύο µόρια, εκφράζουν µόνο το µόριο p75.  

Η αδυναµία απάντησης στην IL-2, των κυττάρων της Οξείας Μυελογενούς 
Λευχαιµίας και της Οξείας Λεµφοβλαστικής Λευχαιµίας (244), µπορεί να 
οφείλεται στην απουσία λειτουργικού υποδοχέα. Μελέτες οι οποίες 
χρησιµποίησαν τη µέθοδο τη µη αντιστρεπτής σύνδεσης (cross linking) της 125 I 
IL- καθώς και την ανοσοφαινοτυπική ανάλυση (247), έδειξαν την ύπαρξη του 



  

µορίου p75στα βλαστικά κυττάρα στην Οξεία Λεµφοβλαστική και Μυελογενή 
Λευχαιµία, καθώς και στη Χρόνια Μυελογενή Λευχαιµία. 

Παράλληλα µε πειράµατα ανταγωνιστικής δέσµευσης σε ισορροπία (binding) 
(237,246) επιβεβαιώθηκε η παρουσία υποδοχέων αυξηµένης και ενδιάµεσης µόνο 
συγγένειας  σε νεοπλασµατικά κύτταρα Β προέλευσης. Η Προλεµφοκυτταρική 
Λευχαιµία δεν εκφράζει υποδοχείς της α αλύσου του υποδοχέα της IL-2.  

Μελέτες σε νεοπλασµατικά κύτταρα ασθενών µε Β Χρόνια Λεµφογενή 
Λευχαιµία (B-CLL) αποδεικνύουν ότι τα κύτταρα αυτά εκφράζουν λειτουργικούς 
υποδοχείς IL-2 και απαντούν σ’αυτήν. Το µόριο p55 εκφράζεται σε άλλοτε άλλο 
βαθµό στα κύτταρα των ασθενών που µελετήθηκαν (247,254), ενώ άλλες µελέτες 
(246,248) µε τη µέθοδο του ανοσοφθορισµού (κυτταροµετρητής ροής) 
ανιχνεύουν και το µόριο p75 σε νεοπλασµατικά κύτταρα ασθενών µε Β Χρόνια 
Λεµφογενή Λευχαιµία. 

Η έκφραση των υποδοχέων της IL-2 στα κύτταρα µε BCLL επάγεται µε την 
προσθήκη µιτογόνων (249), αυξητικών παραγόντων (250), καθώς και µε 
συνδυασµό τους (251), αλλά τα αποτελέσµατα διαφέρουν ως προς το ποσοστό 
επαγωγής του πολλαπλασιασµό των λευχαιµικών κυττάρων της ΧΛΛ, επειδή η 
απάντηση στην προσθήκη της rIL-2 είναι ανοµοιογενής (252,253). Η έκφραση 
των υποδοχέων α και β αλύσεων της IL-2 σε κύτταρα ΧΛΛ ανιχνεύτηκε από τους 
Sharon και συν. (254), καθώς και η επαγωγή των υποδοχέων µε την προσθήκη 
εξωγενούς IL-2 in vitro. 

Ο ιός HTLV-1 έχει αποδειχθεί ότι είναι ο κύριος παράγοντας, ο οποίος 
προκαλεί την Τ λευχαιµία ενηλίκων (ALT). Τα νεοπλασµατικά κύτταρα τα οποία 
έχουν ενσωµατώσει τον HTLV-1 εκφράζουν το αντιγόνο Tac (221), καθώς και τα 
κύτταρα ασθενών µε το σύνδροµο Sezary. Σε αντίθεση µε τα Τ φυσιολογικά 
κύτταρα, οι κυτταρικές σειρές οι οποίες έχουν ενσωµατώσει τον HTLV-1 
εκφράζουν 5 µε 10 φορές περισσότερους υποδοχείς ανά κύτταρο απ’ότι οι PHA-
βλάστες των φυσιολογικών κυττάρων. 

Επίσης, ο IL-2Rα ανιχνεύεται στα κύτταρα ασθενών µε τριχωτή Λευχαιµία 
(222), καθώς και σε κύτταρα Β Χρόνιας Λεµφογενούς Λευχαιµίας (223). Ένας 
περιορισµένος αριθµός Β κυττάρων του λεµφώµατος Burkit µπορεί να συνδεθεί 
µε τριτιωµένο anti-Tac µονοκλωνικό αντίσωµα. Παρόλο που τα ώριµα Β 
λεµφοκύτταρα δεν εκφράζουν υποδοχείς IL-2, οι Tsudo και συν (224) απέδειξαν 
την ειδική σύνδεση της IL-2 µε τον υποδοχέα της σε διεγερµένα Β λεµφοκύτταρα 
ανθρώπινα ή ποντικού. Με τη µέθοδο της µη αναστρέψιµης σύνδεσης (cross-
linking) η Alouche και συν (225) απέδειξαν την παρουσία της β αλύσου του 
υποδοχέα της IL-2 στα νεοπλασµατικά κύτταρα ασθενών, µε Τ ή Β Οξεία 
Λεµφοβλαστική Λευχαιµία. 



  

 
 

 

 

 



  

 

 
τις οξείες λευχαιµίες παρατηρείται πολλαπλασιασµός είτε ενός πολυδύ-
ναµου µητρικού κυττάρου είτε ο πολλαπλασιαµός κετευθύνεται προς µια 

και µόνη κυτταρική σειρά (213). Αντίθετα, στα µυελοδυσπλαστικά σύνδροµα 
επικρατεί µια διαταραχή της ρύθµισης της διαφοροποίησης των κυττάρων, η 
οποία καταλήγει σε πλήρη διακοπή της λειτουργίας των λευχαιµικών κυττάρων, 
τα οποία σταµατούν σ’ένα συγκεκριµένο στάδιο ωρίµανσης. Ο πολλαπλασιασµός 
των λευχαιµικών κυττάρων δεν µπορεί, λοιπόν, παρά να είναι το αποτέλεσµα της 
διακοπής λειτουργίας της διαδικασίας της διαφοροποίησης.  

Οι τεχνικές της in vitro καλλιέργειας επιτρέπουν να κατανοήσουµε καλύτερα 
τη ‘λευχαιµογέννεση’, ως διακοπής λειτουργίας της κυτταρικής διαφορο-
ροποίησης. Τα µοντέλα των λευχαιµιών, τις οποίες επάγουν οι ιοί, έχουν µεγάλο 
ενδιαφέρον, αφού µπορεί να υπάρχει µια άµεση σχέση ανάµεσα στην κυτταρική 
διαφοροποίηση και τον κυτταρικό µετασχηµατισµό από τους ιούς. Πράγµατι, οι 
ογκογόνοι ιοί µεταφέρουν στα κύτταρα ισοδύναµα γονίδια µε αυτά των 
κυττάρων, αλλά τα µετασχηµατισµένα από τους ιούς κύτταρα είναι τα µόνα τα 
οποία θα µεταγράψουν αυτά τα γονίδια, κατά τη διάρκεια της διαφοροποίησης.  

Η µεγάλη προοπτική των in vitro τεχνικών είναι ν’αποδείξει ότι η διαταραχή 
της διαφοροποίησης και του πολλαπλασιασµού των λευχαιµικών κυττάρων δεν 
είναι απολύτως µη αναστρέψιµη. Τα λευχαιµικά κύτταρα είναι µπλοκαρισµένα 
σ’ένα ορισµένο στάδιο διαφοροποίησης, αλλά ορισµένες ουσίες ονοµαζόµενες 
¨επαγωγοί¨ της διαφοροποίησης, οι οποίες δρουν επιλεκτικά στην κυτταρική 
µεµβράνη είναι ικανές να επανορθώσουν µερικώς ή πλήρως τη διαδικασία της 
διαφοροποίησης των λευχαιµικών κυττάρων. Αυτοί οι ¨επαγωγείς¨, µπορούν 
εποµένως να µετασχηµατίσουν το λευχαιµικό κύτταρο σ’ένα ώριµο κύτταρο και 
συγχρόνως να σταµατήσουν τον πολλαπλασιασµό του. Στον άνθρωπο, επαγωγοί 
όπως το DMSO, οι φορβολικοί εστέρες, το ρετινοϊκό οξύ, είναι ικανοί να 
διαφοροποιήσουν ολοκληρωτικά ορισµένες λευχαιµικές σειρές, όπως η κυτταρική 
σειρά HL60, η οποία προέρχεται από µία προµυελοκυτταρική λευχαιµία (214). 
Οµοίως οι βλάστες, παρουσία αυτών των ουσιών, µπορούν να διαφοροποιηθούν 
µερικώς ή πλήρως.  

Σ 



  

Πολλαπλασιασµός και διαφοροποίηση των Β λευχαιµικών κυττάρων 
Οξεία Λεµφική Λευχαιµία (ΟΛΛ) 

Οι λεµφικές λευχαιµίες αντιπροσωπεύουν κακοήθειες του λεµφικού 
συστήµατος µε κύρια εντόπιση στο µυελό και κατ’επέκταση στο περιφεικό αίµα. 
∆ιακρίνονται σε Οξείες και Χρόνιες Λεµφικές Λευχαιµίες. Γενικά, οι Οξείες 
Λεµφικές Λευχαιµίες αντιπροσωπεύουν κακοήθειες των ανοσολογικά άωρων 
κυττάρων του λεµφικού (TdT+), ενώ οι χρόνιες των ανοσολογικά ωριµότερων 
κυττάρων (TdT-) (215). 

Η Οξεία Λεµφοβλαστική Λευχαιµία, όπως και η Οξεία Μυελογενής, 
παρουσιάζει µεγάλη ετερογένεια. Βασικός διαχωρισµός µε επιδηµιολογική και 
κλινική σηµασία είναι η διάκριση της ΟΛΛ των παιδιών από εκείνη των 
ενηλίκων. Τα αποτελέσµατα θεραπείας της ΟΛΛ των παιδιών είναι καλύτερα από 
εκείνη της ΟΛΛ των ενηλίκων. Οι ΟΛΛ µπορούν να διακριθούν: 
1. Με βάση τη µορφολογία (216) η οµάδα FAB διακρίνει 3 οµάδες.L1: µικρές 

οµοιόµορφες βλάστες µε λίγο πρωτόπλασµα, οµαλό περίγραµµα πυρήνα και 
µη εµφανή πυρηνίδια. L2: µεγάλες ποικιλόµορφες βλάστες µε περισσότερο 
πρωτόπλασµα ανώµαλο περίγραµµα πυρήνα και εµφανή πυρηνίδια. L3: 
µεγάλες βλάστες µε έντονα βασεόφιλο πρωτόπλασµα και κενοτόπια. 

2. Με βάση την ανοσολογική µελέτη έχουµε 6 υποοµάδες µη-Τ-ΟΛΛ που είναι 
κακοήθειες των Β κυττάρων και αντιστοιχούν στα στάδια διαφοροποίησης των 
Β κυττάρων (πίνακας 3). 

3. Με βάση την οστεοµυελική βιοψία. Στις ΟΛΛ ιστολογικά παρατηρείται 
συνήθως διάχυτη διήθηση του µυελού, µε εξαφάνιση των λιποκυττάρων και 
των φυσιολογικών στοιχείων, καθώς και αύξηση των δικτυωτών ινών κλπ. 

 
 

Πίνακας 3. ∆ιαφοροποίηση των Β λευχαιµικών κυττάρων στην Οξεία Λεµφική Λευχαιµία 
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Η τελική δεοξυνουκλεοτιδική τρανσφεράση (TdT) 

H TdT είναι µια µοναδική DNA πολυµεράση, που φαίνεται ότι υπεισέρχεται 
στο µηχανισµό της δηµιουργίας της φυσιολογικής ανοσολογικής ετερογένειας 
εισάγοντας τυχαία νουκλεοτίδια κατά τους ανασυνδυασµούς των γονιδίων των 
αλύσεων των ανοσοσφαιρινών και των υποδοχέων των Τ λεµφοκυττάρων. Περί 
το 90% των ΟΛΛ παρουσιάζουν υψηλή έκφραση της TdT, η οποία όµως δεν είναι 
ειδική, αφού ένα 5-25% των ΟΜΛ εµφανίζουν θετικότητα στην TdT. Εξάλλου 
στις ΟΛΛ µε ώριµο Β λεµφοκύτταρο δεν παρατηρείται δραστικότητα TdT. 

Οι µέθοδοι προσδιορισµού της TdT είναι κυρίως ανοσολογικές (ανοσο-
φλορισµός, ανοσοκυτταροχηµεία, κυτταροµετρία ροής, ELISA). 

Σήµερα, κύρια θέση στη διάγνωση και την ταξινόµηση των λεµφοβλαστικών 
λευχαιµιών κατέχει η ανοσοφαινοτυπική µελέτη των λεµφοκυττάρων. 

Το 1975 ο Greaves ανακάλυψε ένα νέο αντιγόνο και το ονόµασε κοινό 
αντιγόνο ΟΛΛ (common ALL antigen, CALLA). Με βάση το CALLA (CD10) 
διακρίθηκε η κοινή ΟΛΛ ως µη Τ µή Β CALLA θετική οµάδα. Από το ’80 µέχρι 
σήµερα η ανακάλυψη µιας πλειάδας αντιγόνων στην επιφάνεια και το 
κυτταρόπλασµα των φυσιολογικών Τ και Β λεµφοκυττάρων κατά τα διαδοχικά 
στάδια ωρίµανσης στο µυελό και το θύµο, οδήγησε σε µια αναθεώρηση των 
ταξινοµήσεων της ΟΛΛ. Σταδιακά, η κατηγορία null συρρικνώθηκε και 
κατατάσσεται στις πρώϊµες προ-Β ΟΛΛ. Έτσι, µε βάση τη σύγχρονη 
ονοµατολογία διακρίνουµε στην κατηγορία των ΟΛΛ Β σειράς:  

την πρώϊµη προ-Β ΟΛΛ (early pre-B cell ALL)  

την προ-Β ΟΛΛ (pre-B cell ALL) 

την Β-ΟΛΛ (B cell ALL) 

Στις πρώϊµες προ-Β υπάγεται και η κοινή ΟΛΛ (Πίνακας 3). Ανάλογα µε το 
ανοσοφαινοτυπικό στάδιο ωρίµανσης η οµάδα του Nadler διέκρινε έξι ανοσοφαι-
νοτυπικές οµάδες ΟΛΛ. 

Οι οµάδες I-IV αντιστοιχούν στην πρώϊµη προ-Β ΟΛΛ, η οµάδα V στην προ-Β 
ΟΛΛ και η VI στην Β ΟΛΛ. 



  

Ανοσοφαινότυπος 

Οι Β Οξείες Λεµφογενείς Λευχαιµίες ταξινοµούνται µε βάση το 
ανοσοφαινοτυπικό στάδιο ωρίµανσης. Οι ανοσοφαινοτυπικές κατηγορίες 
εµφανίζουν προγνωστικές και θεραπευτικές συσχετίσεις.  

Οι ανοσολογικοί υπότυποι των ΟΛΛ αν και βασίζονται στα ανοσολογικά 
ευρήµατα της ωρίµανσης των φυσιολογικών λεµφοκυττάρων δε φαίνεται ότι 
προσαρµόζονται στον ανοσοφαινότυπο των αντίστοιχων φυσιολογικών, αλλά 
παρουσιάζουν παρεκκλίσεις. Συχνά εµφανίζουν συνδυασµούς αντιγόνων οι 
οποίοι δεν παρατηρούνται στα φυσιολογικά Τ ή Β  πρόδροµα λεµφοκύτταρα. 

Η εξέλιξη της πολυπαραµετρικής µελέτης των αντιγόνων επιφανείας, πιθανόν 
να οδηγήσει σε µελλοντικές τροποποιήσεις των ανοσοφαινοτυπικών 
ταξινοµήσεων των ΟΛΛ.  

Κυτταρογενετική και µοριακή βιολογία 

Στην ΟΛΛ ιδιαίτερα προγνωστική αξία στα παιδιά έχει ο αριθµός των χρωµο-
σωµάτων, όπως επίσης και η παρουσία χρωµοσωµικών ανωµαλιών ή µεταλλαγών 
που ανιχνεύονται σε µοριακό επίπεδο. Η συσχέτιση των κυτταρογενετικών ανω-
µαλιών µε το φαινότυπο είναι ισχυρή σε ορισµένες περιπτώσεις όπως εκείνη της 
Β-ΟΛΛ και της αµοιβαίας µετάθεσης t (8:14) τύπου Burkitt. Η ανάλυση των 
ανασυνδυασµών των γονιδίων των αλύσεων των ανοσοσφαιρινών είναι πολύτιµη 
για την τεκµηρίωση της κλωνικότητας. 

Οι ανασυνδυασµοί των γονιδίων των ελαφριών αλύσεων κ και λ φαίνεται ότι 
παρουσιάζουν µεγαλύτερη ειδικότητα για τη Β σειρά. 



  

 

 
 

 



  

Καλλιέργεια κυτταρικών σειρών 

 

ι κυτταρικές σειρές (Reh-6, Km3, Molt 4, K562, SKW6, NOI-90), τις 
οποίες χρησιµοποιήσαµε διατηρούνται και πολλαπλασιάζονται σε πλήρες 

θρεπτικό υγρό RPMI-1640 (GIBCO, USA), στο οποίο προσθέσαµε 10% 
αδρανοποιηµένο ορό εµβρύου βοός (FCS, GIBCO USA), 2 mM L-Γλουταµίνη 
(GIBCO USA), 50 mg/ml στρεπτοµυκίνη, 50 ΙU πενικιλίνη (GIBCO USA) και 
1% πυροσταφυλικό νάτριο (GIBCO USA). 

Η αλλαγή του θρεπτικού υλικού γίνεται µετά από 48 ή 72 ώρες, 
φυγοκεντρούµε το εναιώρηµα κυττάρων  στις 1500 στροφές/min για 10 min σε 
θερµοκρασία περίπου 20°C. To ίζηµα των κυττάρων επαναδυαλύεται σε φρέσκο 
θρεπτικό υλικό και τα κύτταρα σε αραίωση 105 κύτταρα/ml θρεπτικού υλικού 
µπαίνουν σε καλλιεργητικές φλάσκες και στη συνέχεια σε επωαστικό κλίβανο 
37°C µε  5% CO2 και 95% υγρασία. 

Αποµόνωση µονοπύρηνων 

Λαµβάνουµε 20 ml περιφερικού αίµατος ασθενών ή αιµοδοτών σε 
ηπαρινισµένη σύριγγα (1 ml ηπαρίνης σε 20 ml αίµα). 

Το αίµα αραιώνεται σε ίσο όγκο ισότονου διαλύµατος NaCl 0.9% σε θερµο-
κρασία δωµατίου. 

Σε σωληνάριο 50 ml µε κωνικό πυθµένα τοποθετούνται 15 ml Ficoll 
(Lymhocyte separation medium, Pharmacia, Upsala Sweden) µε πυκνότητα 1,077 
gr/ml. 30 ml αραιωµένου αίµατος προστίθενται µε προσοχή πάνω στην επιφάνεια 
της Ficoll, ούτως ώστε να µην αναµειχθούν τα δύο υγρά και να σχηµατισθούν δύο 
στοιβάδες Ficoll-αίµα. Τα σωληνάρια φυγοκεντρούνται στις 1800 στροφές/min 
(rpm) για 30 min στους 10°C. 

Μετά την φυγοκέντρηση η στοιβάδα των µονοπύρηνων κυττάρων ευρίσκεται 
µεταξύ της στοιβάδος της Ficoll και της στοιβάδος του πλάσµατος – NaCl 0.9%. 

Τα µονοπύρηνα αναρροφούνται µε αποστειρωµένη πιπέττα ή µε βελόνα 
σύριγγας µε προσοχή ώστε ν’ αναρροφηθεί η µικρότερη δυνατή ποσότητα Ficoll, 
η οποία είναι κυτταροτοξική. Τα µονοπύρηνα κύτταρα µεταφέρονται σε νέο 
κωνικό σωλήνα στον οποίο προσθέτουµε 2οml µη εµπλουτισµένου θρεπτικού 
υλικού Hank’s (GIBCO, USA), αναδεύουµε και φυγοκεντρούµε στις 1500 
στροφές/min για 10 min σε θερµοκρασία δωµατίου. Η ίδια διαδικασία 
επαναλαµβάνεται 2 φορές. Επαναδυαλύουµε το ίζηµα των κυττάρων σε πλήρες 
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θρεπτικό υλικό (RPMI-1640) και σε αραίωση 106 κύτταρα/ml θρεπτικού. 

Για να αποκτήσουµε βλάστες µονοπύρηνων, διεγείρουµε τα µονοπύρηνα 
κύτταρα µε φυτοαιµατοσυγκολιτίνη (PHA-P) Difco Labs St Louis M.O.), 10/00   
για τρεις ηµέρες στους 37° C, 5% CO2.  

Όλη η διαδικασία καλλιέργειας των κυττάρων πραγµατοποιείται σε ειδικές 
εστίες νηµατώδους ροής και χρησιµοποιούνται στείρα υλικά (θρεπτικά υλικά, 
πλαστικά δοχεία, σωληνάρια κλπ.). 

Ανοσοφθορισµός–Ανοσοφαινοτυπική Ανάλυση Κυττάρων  

Α. Μέθοδος Έµµεσου ανοσοφθορισµού-Μικροσκόπιο Φθορισµού. 
Σε δύο σωληνάρια των 1,5 ml τοποθετούνται 5.105 κύτταρα και φυγο-

κεντρούνται στις 2000 στροφές/min για 5 min. Το ίζηµα επαναδιαλύεται σε 500 
µl PBS+10% FCS και φυγοκεντρείται. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται 2 φορές. 
Το ίζηµα επαναδιαλύεται σε 50 µl PBS+10% FCS και ανάλογη ποσότητα 
αντισώµατος (5-10 µl). Τα κύτταρα µε το αντίσωµα επωάζονται στους 4° C για 
20 min. 

Μετά την επώαση τα κύτταρα πλένονται δύο φορές µε PBS+10% FCS για να 
αποµακρυνθεί το µη δεσµευµένο αντίσωµα και το ίζηµα επαναδυαλύεται σε 50 µ 
l PBS+10% FCS, στο οποίο περιέχεται το πολυκλωνικό αντίσωµα [F(ab)2] αιγός 
συνδεµένο µε µόρια ισοθειοκυανικής φλουορεσκεΐνης (FITC). Ακολουθεί 
επώαση στους 4° C για 20 min, δύο πλύσεις µε PBS+10% FCS και το ίζηµα 
επαναδυαλύεται σε 20µl διαλύµατος γλυκερόλης 50% σε PBS. Τοποθετούνται τα 
20 µl σε αντικειµενοφόρο πλάκα, καλύπτονται µε καλυπτρίδα και η περιεκτι-
κότητα σε φθορίζοντα κύτταρα εκτιµάται στο µικροσκόπιο φθορισµού 
(Olympus). Εξετάζονται τουλάχιστον 200 κύτταρα ανά δοκιµασία. 

Σαν αρνητικό µάρτυρα χρησιµοποιούµε κύτταρα, τα οποία έχουν επωαστεί 
µόνο µε το πολυκλωνικό -FITC αντίσωµα. Εάν υπάρξει θετικότητα αυτή 
αφαιρείται από τα ποσοστά της θετικότητας των κυττάρων µε το εκάστοτε 
αντίσωµα. 

Β. Μέθοδος άµεσου ανοσοφθορισµού-κυτταροµετρία ροής 

Σε πλαστικά σωληνάρια 5ml τοποθετείται ίδια ποσότητα κυττάρων (5.105 
κύτταρα ανά δοκιµασία) πλένονται δύο φορές µε PBS+10% FCS και στο ίζηµα 
προστίθενται 100 µl PBS + 10-20 µl µονοκλωνικού αντισώµατος, το οποίο είναι 
ήδη συνδεδεµένο µε τη χρωστική. Σ΄αυτή τη µέθοδο µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε διάφορα είδη χρωστικής εκτός από FITC όπως φυκοερυθρίνη 
(Ρ.Ε.), Tri Color (TC), ECD κλπ.  

Τα κύτταρα µε το µονοκλωνικό αντίσωµα επωάζονται επίσης στους 4°C για 20 
min, στη συνέχεια πλένονται για την αποµάκρυνση του µη συνδεµένου αντι-
σώµατος και επαναδυαλύονται σε 500 µl ισότονου (ISOTON II - coulter) ή PBS. 



  

Απαραίτητη είναι η χρήση µη ειδικού αντισώµατος ποντικού για τον 
υπολογισµό της µη ειδικής σύνδεσης από τα κύτταρα σε δείγµατα µάρτυρες. 

Επίσης, η χρήση του κυτταροµετρητή ροής επιτρέπει την παρασκευή δειγµάτων 
µε τη µέθοδο του άµεσου ανοσοφθορισµού σε πλήρες αίµα. Η µέθοδος αυτή 
περιλαµβάνει: 

�� επώαση 100 µl δείγµατος πλήρους αίµατος µε το αντίστοιχο µονοκλωνικό 
αντίσωµα συνδεδεµένο µε φλουορεσκεΐνη ή άλλη χρωστική. 

�� λύση των ερυθροκυττάρων µε κατάλληλο διάλυµα. 

Η εκτίµηση της θετικότητας των κυττάρων γίνεται, µε τη βοήθεια του κυτταρο-
µετρητή ροής (Flow cytometer), ύστερα από πέρασµα τουλάχιστον 2000 
κυττάρων ανά δοκιµασία. Η µέθοδος αυτή είναι πολύ πιο ακριβής, πιο γρήγορη 
και έχουµε τη δυνατότητα να εξετάσουµε πάνω στα ίδια κύτταρα περισσότερα 
από δύο αντισώµατα καθώς και τη διπλή ή τριπλή θετικότητά τους. 

Επίσης, µε την ίδια µέθοδο γίνεται η τυποποίηση της οξείας λευχαιµίας και των 
λεµφοϋπερπλαστικών συνδρόµων µε τη βοήθεια συνδυασµού δεικτών επιφάνειας 
των παθολογικών κυττάρων ή αναλόγου µε αυτόν που χρησιµοποιείται στη 
µέθοδο του µικροσκοπίου φθορισµό. 

Ανάπτυξη Αποικιών σε Ηµιστερεό Υπόστρωµα (Μεθυλοκυτταρίνη)  

∆ιαδοχικές αραιώσεις κυττάρων από 5-105 µέχρι 104 κύτταρα/ml τοποθε-
τούνται, πάνω σε µεθυλοκυτταρίνη (Fluka, Bachts, Switzerland) διαλυτοποιηµένη 
σε MEM θρεπτικό υλικό, το οποίο είναι εµπλουτισµένο µε 15% FCS, 2mM-
glutamine, αντιβιοτικά. 

Η καλλιέργεια γίνεται παρουσία 20U/ml rÉL-2 (Biogen), καθώς επίσης 
παρουσία ή απουσία PMA (Sigma) 10ng/ml.  

Ο τελικός όγκος του κυτταρικού διαλύµατος είναι 0,1 ml και τοποθετείται εις 
διπλούν µέσα σε ειδικά πηγαδάκια µε επίπεδο πυθµένα (Nunc, Denmark) και 
επωάζονται για µία εβδοµάδα στους 37° C σε περιβάλλον 5% CO2  

Συσσωµατώµατα πάνω από 50 κύτταρα θεωρούνται αποικίες, παρατηρούνται 
και µετρούνται µε τη βοήθεια ανεστραµµένου µικροσκοπίου. 



  

Μέτρηση Κυτταρικού Πολλαπλασιασµού  
(Μέτρηση Σύνθεσης DNA) 

Σε πλάκα 96 κυψελίδων (πηγαδιών) µε επίπεδο πυθµένα (Falcon) τοποθετούµε 
2.105 κύτταρα ανά κυψελίδα σε πλήρες θρεπτικό υλικό (RPMI 1640 10% FCS, 2 
mM γλουταµίνη 50 µg/ml στρεπτοµυκίνη, 50 ΙU πενικιλίνη και 1% πυροστα-
φυλικό νάτριο). Σε κάθε κυψελίδα προσθέτουµε IL-2(0-200U/ml), (Cetus), � 
antiTac 15 µg/106 κύτταρα (immunotech), � PMA 10ng/ml). Κάθε µία από τις 
παραπάνω ουσίες προστίθεται χωριστά ή σε συνδυασµό µε κάποια άλλη. Ο 
τελικός όγκος ανά κυψελίδα είναι 200 µl.  

Όλες οι καλλιέργειες πραγµατοποιούνται εις τριπλούν.  

Η πλάκα επωάζεται σε κλίβανο (5% CO2, 95% υγρασία, 37° C) για 48 ώρες. 
Στη συνέχεια προστίθεται 1 µCi τριτιωµένης µεθυλιωµένης θυµιδίνης (3H TdR 
ειδική ενεργότητα 10-25 Ci/mmol, NEN Dupont, USA). Συνεχίζεται η επώαση 
για 16-24 ώρες. Μετά το τέλος της καλλιέργειας τα κύτταρα συλλέγονται από τον 
αυτόµατο κυτταροσυλλέκτη (Minimach, Dynatech), ο οποίος µεταφέρει τα κύττα-
ρα σε ένα ειδικό φίλτρο (Whatmen) σε ειδικές θέσεις, µία κυψελίδα και συγχρό-
νως πλένει και στεγνώνει µερικώς το φίλτρο. 

Το φίλτρο ξηραίνεται στους 65°C για µιάµιση ώρα. Με µια βαλβίδα 
αποσπούµε τα µέρη του φίλτρου, τα οποία αντιστοιχούν στις κυψελίδες, 
τοποθετούµε το κάθε ένα σε ειδικά σωληνάρια, τα οποία περιέχουν 4 ml 
σπινθηριστικού υγρού (Sigma). Η ραδιενέργεια η οποία έχει ενσωµατωθεί στα 
κύτταρα, µετράται για κάθε σωληνάριο χωριστά σε µετρητή β ακτινοβολίας 
(LKB). 

Ενδοκυττάρωση (Internalization) της [125 I]rIL-2 

∆είγµατα 2.5 106 δείγµατα εις διπλούν µετά από επαγωγή ή όχι µε PMA επωά-
ζονται µε 250 pM 125É-rIL-2 στους 4°C για 2 ώρες. Ακολούθως τα κύτταρα 
διατηρούνται στους 4°C ή θερµαίνονται για 30 min στους 37°C πριν 
ξανακρυώσουν στους 4°C. Ορισµένα δείγµατα πλένονται µε κρύο διάλυµα RPMI 
1640,25 mM οξεικό νάτριο pH 2.8, µε σκοπό να αποµακρυνθούν τα µόρια ΙL-2, 
τα οποία έχουν προσκολληθεί στην επιφάνεια των κυττάρων. Τα υπόλοιπα 
µένουν άθικτα µε σκοπό να µετρηθεί η συνολική σύνδεση IL-2. Áêïëïõèåß 
öõãïêÝíôñηóç, þóôå íá äéá÷ùñéóôïýí ôá êýôôáñá áðü ôï èñåðôéêü äéÜëõìá. Όλα 
τα δείγµατα υπερκείµενα και κυτταρικά ιζήµατα µεταφέρονται πάνω σ’ένα 
ελαιώδες στρώµα και µετράται η ραδιενέργεια. 

Η µη ειδικά συνδεµένη στα κύτταρα ραδιενέργεια προσδιορίζεται, συνυ-
πολογίζοντας τη µέτρηση ενός δείγµατος, το οποίο περιέχει 100 φορές περίσσεια 
µη σηµασµένης  rIL-2 και αφαιρώντας την από όλες τις άλλες µετρήσεις. 



  

Ανίχνευση ∆ιαλυτού Υποδοχέα της IL-2 (sIL-2R) 

Υπερκείµενα από διεγερµένα ή µη Reh-6 κύτταρα λαµβάνονται στις 24, 48 και 
72 ώρες καλλιέργειας απουσία ή παρουσία ΡΜΑ. 

Ένα µέρος από αυτά τα υπερκείµενα συµπυκνώνεται µε µεµβράνες ΑΜΙCON, 
MY-5. 

Συµπυκνωµένα ή µη υπερκείµενα ελέγχονται για sIL-2R. Xρησιµοποιείται µια 
ανοσοενζυµατική µέθοδος (Cell-Free T Cell Sciences, Cambridge), η οποία βασί-
ζεται στη χρησιµοποίηση δύο µονοκλωνικών αντισωµάτων, τα οποία αναγνω-
ρίζουν διαφορετικούς επίτοπους του µορίου p55. 

Αποµόνωση mRNA από Μονοπύρηνα Κύτταρα (PBMC) 

Ένα τυπικό λεµφοκύτταρο περιέχει περίπου 10-5 µg RNA όπου το 80-85% είναι 
ριβοσωµικό RNA, 10-15% (t RNA, πυρηνικό RΝΑ) και 1-5% mRNA. 

To κλειδί της καλής προετοιµασίας των ευκαρυωτικών mRNA είναι η 
ελαχιστοποίηση της δραστικότητας των ριβονουκλεασών κατά την διάρκεια των 
αρχικών σταδίων της αποµόνωσής των. Τα διαλύµατα πρέπει να προετοιµάζονται 
µε προσοχή και σε απόστειρωµένα δοχεία, να χρησιµοποιούνται εξωγενείς 
αναστολείς RNασών, όπως η RNAsin ή το Vanadyl-ribonu cleoside complexe. 

Μετά από φυγοκέντρηση του εναιωρήµατος των κυττάρων αφαιρείται το 
θρεπτικό υλικό της καλλιέργειας και πλένονται τα κύτταρα 2 φορές µε παγωµένο 
PBS σε 2000g για 5 λεπτά στους 4°C. 

Αφαιρείται το υπερκείµενο µε αναρρόφηση και επαναδιαλύεται το κυτταρικό 
ίζηµα σε οµογενοποιητικό υγρό (Lysis buffer) 1ml/106 κύτταρα. Το lysis Buffer 
περιέχει:  

12.7 3M LiCl 

36g 6M Urea 

20ml 2% Triton X 100 

5 ml 1% SDS 

1ml 5mM EDTA 

Τελικός όγκος 100 ml  

Το διάλυµα παραµένει στους 4°C όλη τη νύχτα και φυγοκεντρείται την 
επόµενη στα 10.000g για 30 min στους 4°C. 

�� Αφαιρείται το υπερκείµενο, πλένεται το ίζηµα µε διάλυµα 3M LiCl, 6Μ 
Urea. Ακολουθεί ένα πολύ γρήγορο πλύσιµο µε νερό κρύο.  



  

�� ∆ιαλυτοποίηση του RNA σε διάλυµα 10mM Tris pH8, 1 mM EDTA, 1% w/v 
SDS. Προστίθεται τόση ποσότητα του παραπάνω διαλύµατος  όση χρειάζεται για 
να διαλυθεί το άλας (λευκό ίζηµα) και το διάλυµα να γίνει διαυγές. 

�� Αποµακρύνονται οι πρωτεΐνες εκχυλίζοντας το διάλυµα µε φαινόλη-χλωρο-
φόρµιο. 

�� Μεταφέρεται η επάνω φάση (υδατική) της εκχύλισης σε νέο σωληνάριο το 
οποίο περιέχει 2.5 όγκους αιθανόλης και τοποθετείται στους -20°C για 2 ώρες 
τουλάχιστον. 

�� Φυγοκεντρείται το διάλυµα για 10 min στις 5000g στους 0°C.  

�� Αφαιρείται το υπερκείµενο και πλένεται το ίζηµα µε ένα διάλυµα, το οποίο 
περιέχει 0,1Μ οξεικό Νάτριο pH 5.2 σε 75% αιθανόλη. 

�� Επαναδιαλυτοποιείται το ίζηµα σ’ένα µικρό όγκο 50mM Tris HCl pH 7.5, 1 
mM EDTA. 

�� Προστίθενται 10 mM MgCl2, 2000 U/ml RÍasin (αναστολέας RNάσης), 
παγκρεατική Dnase I (RNase Free). 

�� Επωάζεται στους 37°C για 10 min. 

�� Προστίθενται 10 mΜ EDTA, 0.2% SDS. 

�� Εκχυλίζεται εκ νέου το διάλυµα µε φαινόλη χλωροφόρµιο. 

�� Μεταφέρεται η επάνω (υδατική) φάση σε καθαρό σωληνάριο και 
προστίθενται 1 όγκος 0,3Μ οξεικό Νάτριο και καθίζηση των νουκλεϊνικών οξέων 
µε 2 όγκους αιθανόλης. 

�� Αποµακρύνεται το υπερκείµενο και στεγνώνεται το ίζηµα µε φυγοκέντρηση 
σε κενό για 10 min. 

�� Επαναδυαλύεται το ίζηµα σε απεσταγµένο (DEPC) νερό και το RNA στους 
διατηρείται -70°C. 

Ηλεκτροφόρηση RNA 

�� Παρασκευή ρυθµιστικού διαλύµατος ηλεκτροφόρησης. 

Για 10x διαλύµατος αναµειγνύονται: 

0.2Μ morpholinopropanesulfonic acid (MOPS) pH 7.0 

50 mM sodium acetate 

1 mM EDTA pΗ 8.0 



  

�� Παρασκευή πηκτώµατος αγαρόζης 1,2% µε φορµαλδεϋδη 1%. Για ένα όγκο 
120 ml, 1.44g αγαρόζης + 88ml H2O τοποθετούνται σε φούρνο µικροκυµάτων 
µέχρι την πλήρη διαλυτοποίηση του µείγµατος. Ψύχεται το διάλυµα στους 40°C 
περίπου και προστίθενται 12ml MOPS 10x + 20 ml φορµαλδεϋδη 37%. Μετα-
φέρεται µέσα στη συσκευή της οριζόντιας ηλεκτροφόρησης και τοποθετείται 
ειδική χτένα για τη δηµιουργία θέσεων για τα δείγµατα. 

�� Σε 10 µl δείγµατος RΝΑ προστίθενται 2ìl Loading Buffer 

Loading Buffer:  50% glycerol 

 1mM EDTA 

 0.4% Bromophenol blue 

 0.4% xylene cyanol 

Τα δείγµατα θερµαίνονται στους 95°C για 2 min, ώστε να επιτευχθεί η 
εκτύλιξη των µορίων RNA. Τοποθετούνται στις ειδικές θέσεις του πηκτώµατος. 
Παράλληλα, ηλεκτροφορείται και ένα δείγµα DNA, το οποίο είναι µάρτυρας 
µοριακών βαρών. Η ηλεκτροφόρηση στην αρχή διεξάγεται σε τάση 100V, µέχρι 
τα δείγµατα να διανύσουν 1cm και στη συνέχεια αυξάνεται στα 150V. 

Μετά το τέλος της ηλεκτροφόρησης το πήκτωµα βάφεται για 1 ώρα µε 0.5 
µg/ml ethidium Bromide σε 0,1 Μ ammonium acetate και 0,1 Μ β-
mercapptoethaanol. 

Στη συνέχεια αποχρωµατίζεται για 45 min σε διάλυµα 0,1 Μ ammonium 
acetate και 0,01 M β-mercaptoethanol. Ο διαχωρισµός των περιοχών (Bandes) 
του RNA γίνεται ορατός πάνω σε τράπεζα UV. 

Μεταφορά του RNA από το πήκτωµα σε φίλτρο Νιτροκυτταρίνης 
(NORTHEN BLOT) 

To πήκτωµα µετά την ηλεκτροφόρηση πλένεται σε 50ml SSC  (NaCl 3M, 
Sodium Citrate 0.3 M, pH 7,4) δύο φορές για 20 min. Έτσι επιτυγχάνουµε την 
απόµάκρυνση της φορµαλδεϋδης. Κόβουµε ένα χαρτί Wattman 3 mm στις διαστά-
σεις του πηκτώµατος, το οποίο είναι εµβαπτισµένο σε διάλυµα SSC. To χαρτί 
Wattman τοποθετείται πάνω στη συσκευή της ηλεκτροφόρησης, η οποία περιέχει 
το ίδιο ρυθµιστικό διάλυµα  SSC. Μεταξύ του απορροφητικού χαρτιού και του 
ρυθµιστικού διαλύµατος της συσκευής µπαίνουν δύο χάρτινες γέφυρες κυκλο-
φορίας του SSC. 

Μεταφέρεται το πήκτωµα πάνω στο απορροφητικό χαρτί Wattman. To φίλτρο 
νιτροκυτταρίνης ίδιων διαστάσεων µε το πήκτωµα, αφού εµβαπτιστεί σε  SSC, 
τοποθετείται πάνω από το πήκτωµα και αφαιρούνται προσεκτικά οι τυχόν 
φυσαλίδες ανάµεσα στο πήκτωµα και το φίλτρο. 



  

Πάνω στο φίλτρο της νιτροκυτταρίνης τοποθετούνται δύο προεµβαπτισµένα σε 
10x SSC χαρτιά Wattman και στη συνέχεια µια στήλη απορροφητικών χαρτιών. 
Τέλος, όλο το σύστηµα µεταφοράς του RNA πάνω στο φίλτρο της 
Νιτροκυτταρίνης πιέζεται µ’ένα οµοιογενώς κατανεµηµένο βάρος. Η µεταφορά 
διαρκεί 24 ώρες. Ακολουθεί θέρµανση του φίλτρου σε κενό αέρα στους 80° C για 
2 ώρες.  

Ραδιενεργός Σήµανση του Ανιχνευτή µε 32P 

Η µέθοδος βασίζεται στην υβριδοποίηση µερικών συνθετικών δεοξυεξα-
νουκλεοτιδίων, τα οποία είναι συµπληρωµατικά του ανιχνευτή, του οποίου θα 
γίνει σήµανση µε ραδιενεργό φώσφορο. 

Τα 17-νουκλεοτίδια υβριδοποιούµενα αποτελούν τους εκκινητές για το ένζυµο 
DNA πολυµεράση Ι, η οποία αντιγράφει τον ανιχνευτή προσθέτοντας τριφωσφο-
ρικά δεοξυνουκλεοτίδια, των οποίων ένα κλάσµα είναι ραδιοσηµασµένο. 

Έτσι, 2mg/ml ανιχνευτή (probe) DNA pIL-2R (Dr Greene NIH, USA) 
διαλύονται σε διάλυµα 10mM Tris HCl. 1mM Na2EDTA pH 7.5. 

30 µl από το παραπάνω διάλυµα του ανιχνευτή, 7 µl (10ng/ml) συνθετικού 17-
νουκλεοτιδίου (εκκινητή) και 2 µl MgCl2100 mM επωάζονται στους 50°C για 40 
min. 

Ακολούθως στο διάλυµα προστίθενται: 

1µl κρυσταλλικής BSA (10mg/ml) 

1 µl dCTP 3 mM 

1 µl dGTP 3 mM 

1 µl TTP   3 mM 

0,1  µl  δι-θειοθρεϊτόλης 200 mΜ 

50  µl [α32Ρ]dATP 10 mCi/ml (>5000 Ci/mmol) 

3  µl DNA πολυµεράσης I (5U/µl) 

Το µείγµα επωάζεται στους 25° C για 40 min. Η αντίδραση διακόπτεται 
προσθέτοντας 10 µl ΝaΟΗ 1Μ. Ακολουθεί εκχύλιση µε φαινόλη και ο ανιχνευτής 
κατακρηµνίζεται µε αιθανόλη, στεγνώνει και επαναδυαλύεται σε 50 µl 
διαλύµατος 10 mM Tris HCl, 1 mM EDTA πριν από την αραίωση µε 5ml 
διαλύµατος υβριδοποίησης. Προσδιορισµός ραδιενεργού cDNA ανιχνευτή 
108cpm/µg περίπου. 

Yβριδοποίηση 



  

Για την υβριδοποίηση της µεµβράνης της Νιτροκυτταρίνης το διάλυµα το 
οποίο χρησιµοποιούµε, σύµφωνα µε τους Church και συν, (218) περιέχει: 

Κρυσταλλική BSA 1% 

EDTA  1mM 

Na2HPO4 0,5 Μ, pH 7.2 

NaDodSO4 7% (BioRad 161-0302) 

To διάλυµα STOCK του φωσφορικού ρυθµιστικού διαλύµατος αποτελείται 
από: 

134g Na2HPO4.7H2O 

4ml H3PO4 85% w/v στο 1 l διαλύµατος 

Η µεµβράνη νιτροκυτταρίνης τοποθετείται σε ειδικό πλαστικό (πολυαιθυλένιο) 
σάκο και πλένεται µε νερό. Αφαιρούµε το νερό πριν την προσθήκη του 
διαλύµατος υβριδοποίησης. 

Προσθέτουµε 30ml διαλύµατος υβριδοποίησης, ο πλαστικός σάκος κλείνεται 
αεροστεγώς µε ένα σύστηµα θέρµανσης στους 210° C, και τοποθετείται στους 
65° C για 5 min.  

Τα 30 ml του διαλύµατος υβριδοποίησης αφαιρούνται και αντικαθίστανται από 
το διάλυµα το οποίο περιέχει τον ανιχνευτή (probe). 

Ο σάκος ξανακλείνει και επωάζεται στους 65° C για 8-24 ώρες σε υδατό-
λουτρο. 

Ξανανοίγουµε  το σάκο και τον βυθίζουµε σ’ένα λίτρο διαλύµατος, το οποίο 
περιέχει: 
BSA, grade V 0.5%  
Na2EDTA 1mM  
Na2HPO4, 40mM  pH 7.2 
NaDodSO4 5%  

Μετά από ανάδευση 5 λεπτών, η µεµβράνη µεταφέρεται σε ίδιο καθαρό 
διάλυµα. 

Ακολουθούν 8 πλυσίµατα (1 l το καθένα) για 5 min µε ένα διάλυµα, το οποίο 
περιέχει: 

Νa2ΕDΤΑ 1mΜ  

Na2HPO4, 40mM pH 7.2 



  

NaDodSO4 1%  

Εάν ο ανιχνευτής είναι RNA ακολουθούν 3 επιπρόσθετα πλυσίµατα µε 100 mM 
Na2HPO4 pH 7.2 για ν’αποµακρυνθεί το NaDodSO4. Aκολουθεί επώαση στους 
37° για 15 min me 30 ml RNase A (10µg/ml) σε 0,3Μ ΝαCl/10mM Tris-
HCl/1mM Na2EDTA pH 7.5. 

Όλοι οι παραπάνω όγκοι απαιτούνται για τις µεµβράνες νιτροκυτταρίνης 
διαστάσεων 30Χ 40 cm. Για οποιαδήποτε άλλη διάσταση µεµβράνης, οι όγκοι 
των διαλυµάτων τροποποιούνται ανάλογα. 

Το διάλυµα πλυσίµατος είναι στους 65° C πριν από τη χρήση, ενώ η ανάδευση 
γίνεται σε θερµοκρασία δωµατίου. Το τελευταίο πλύσιµο γίνεται στους 65° C σε 
κλειστό σάκο, ο οποίος εµβαπτίζεται σε υδατόλουτρο για 20 min. H συνολική 
συγκέντρωση του Νa+ σ΄αυτό το πλύσιµο είναι 76 mM. 

H µεµβράνη ακολούθως στεγνώνεται πάνω σε χαρτί Wattman και τοποθετείται 
πάνω σε ειδική κασέτα αυτοραδιογραφίας, η οποία περιέχει φωτογραφικό φιλµ 
Kodak X-AR5. 

Η κασέτα παραµένει στους -80° C για πάνω από δύο µέρες, ανάλογα µε την 
περιεκτικότητα σε ραδιενέργεια του ανιχνευτή. 

Μετά το τέλος της έκθεσης ακολουθεί η εµφάνιση του φιλµ. Ο ανιχνευτής 
µπορεί να απελευθερωθεί πλένοντας τη µεµβράνη µε ένα διάλυµα, το οποίο 
περιέχει 2mM Tris/DTA ppH 8.2 0,1% NaDodSO4  για 15 min στους 65° C. 

Τότε η µεµβράνη µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µια νέα υβριδοποίηση. 

Ανοσο-Χρώση µε Μόρια Χρυσού  

5.106 µη διεγερµένα λεµφοκύτταρα επωάζονται µε 40 ΒRMP U/ml rIL-2 για 48 
ώρες. Τα κύτταρα µεταφέρονται σε σωληνάρια τύπου eppendorf φυγοκεντρούνται 
και τα ιζήµατα σταθεροποιούνται χρησιµοποιώντας 0.25% γλουταραλδεΰδη σε 
0.1Μ ρυθµιστικού διαλύµατος Sodium Cacodylate pH 7.4 για 5 min στους 4° C. 

Τα κύτταρα πλένονται πολύ γρήγορα µε παγωµένο PBS+ 2% BSA pH 7.4. 
Επωάζονται µε 25µl του µονοκλωνικού αντισώµατος anti-tac  στους 37° C για 30 
min. 

Ακολούθως τα κύτταρα πλένονται τρεις φορές µε παγωµένο PBS+2%  BSA και 
επωάζονται µε 20µl συνδεδεµένου (15 min) Χρυσού µε πρωτεΐνη Α σε διάλυµα 
PBS + 2% BSA, στους 37° C για 30min. Τα κύτταρα σταθεροποιούνται µε 
glutaraldehyde 2-5% σε 0.1Μ ρυθµιστικού διαλύµατος Sodium Cacodylate pH 
7.4 στους 4° C για 15 min. Πλένονται µε κρύο PBS + 0-2% BSA  και στην 
συνέχεια ξανασταθεροποιούνται µε 1% OsO4 στους 4° C για 4 min. 



  

Τα κυτταρικά ιζήµατα αφυδατώνονται µετά από πλύσιµο µε διαδοχικές 
αραιώσεις αιθανόλης. Τα ιζήµατα µπαίνουν σε epoxyresin (Epon 812), πολυµερί-
ζονται στους 60° C για 36 ώρες και ακολουθεί παρατήρηση και φωτογράφηση 
στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο. 

∆έσµευση Ισορροπίας Ραδιοσηµασµένης IL-2 
Λειτουργικότητα Υποδοχέων της IL-2 (Binding of [ 125I]rIL-2) 

H δέσµευση της ραδιοσηµασµένης IL-2 µελετήθηκε µε πειράµατα δέσµευσης 
ισορροπίας πάνω σε µεµβράνες ζωντανών κυττάρων κυτταρικών σειρών ή και 
µονοπύρηνων κυττάρων περιφερικού αίµατος ασθενών. 

Σε 30 σωληνάρια eppendorf τοποθετούνται 1-3 106 κύτταρα ανά σωληνάριο. 
Τα κύτταρα αιωρούνται σε διάλυµα 40 µl PBS + 1% BSA +0.1% NaN3. 

Τα σωληνάρια αριθµούνται από το 1 έως το 15 ανά δύο και τοποθετείται ο 
ίδιος αριθµός κυττάρων. 

Στα 20 πρώτα σωληνάρια προστίθενται ανά δύο οι παρακάτω ποσότητες ανα-
συνδυασµένης και ραδιοσηµασµένης IL2 (human recombinant, NEN  [125I]rIL-2, 
specific activity 20-50 µCi/µg). 

Σε τελικό όγκο 100 µl έχουµε τις εξής συγκεντρώσεις [125Ι]rIL2 (10,20, 50, 
100, 200, 400, 800) pM ανά δύο (1, 2, 3) nM. 

Στα 10 τελευταία σωληνάρια εκτός από την [125Ι]rIL2 προσθέτουµε και κρύα 
ανασυνδυασµένη lL-2 (rIL2), όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας: 

 

n° σωλήνων 125ΙrIL2 rIL2 

11 400 pM 200 nM 

12 800 pM 400 nM 

13 1 nM 500 nM 

14 2 nM 1000 nM 

15 3 nM 1500 nM 

Τα κύτταρα µε τις διαδοχικές αραιώσεις rIL2, ραδιοσηµασµένης ή κρύας, 
επωάζονται στους 4° C για 2 ώρες. 

Το εναιώρηµα των κυττάρων πριν την επώαση τοποθετείται µε προσοχή πάνω 
από ένα µείγµα φθαλικού διβουτυλεστέρα (Sigma) και φθαλικού διΐσονύλ εστέρα 
(Sigma) σε αναλογία 1,5:1. To διάλυµα αυτό είναι ελαιώδες. Έτσι, µετά από 
φυγοκέντρηση 900g για 2 min των ειδικών σωληναρίων, που περιέχουν το 
ελαιώδες µείγµα και το εναιώρηµα των κυττάρων λαµβάνουµε: 



  

Στον πυθµένα των σωληναρίων το ίζηµα των κυττάρων, ακολουθεί το ελαιώδες 
διάλυµα και το υπερκείµενο το οποίο περιέχει την αδέσµευτη IL-2. Εάν ο διαχω-
ρισµός δεν είναι σαφής, η φυγοκέντρηση επαναλαµβάνεται έως ότου επιτευχθεί ο 
πλήρης διαχωρισµός. Με ένα νυστέρι τέµνουµε εγκάρσια τα σωληνάρια στο µέσο 
ύψος του ελαιώδους µείγµατος, ούτως ώστε να µεταφέρουµε σε χωριστά 
σωληνάρια το ίζηµα των κυττάρων και το υπερκείµενο το οποίο περιέχει την αδέ-
σµευτη IL-2. 

Τα σωληνάρια τα οποία περιέχουν την ελεύθερη ραδιενέργεια είτε τα κύτταρα 
µε τη δεσµευµένη ραδιενέργεια µετρούνται για 1 min σε µετρητή γ ακτινοβολίας 
(LKB). 

H µη ειδική σύνδεση προσδιορίστηκε µε την παρουσία 500 φορές περίσσειας 
ανασυνδυασµένης κρύας IL-2 (rIL-2) σε 3 σωληνάρια. Μετά την µέτρηση ο 
µέσος όρος των κρούσεων των 3 σωληναρίων αφαιρείται από τις µετρήσεις 
καθ΄ενός από τα 30 παραπάνω σωληνάρια (κύτταρα και υπερκείµενα). 

Ο αριθµός των θέσεων σύνδεσης καθώς και η σταθερά σε ισορροπία 
αποδέσµευσης (Kd) υπολογίζονται σύµφωνα µε τη µέθοδο Scatchard. 

Μέθοδος Scatchard 

Σχηµατίζουµε το διάγραµµα, όπου στον οριζόντιο άξονα τοποθετούµε τις 
συγκεντρώσεις της [125Ι] IL-2, οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν στα σωληνάρια 11 
έως 15 δηλαδή τα σωληνάρια όπου περιείχαν ανταγωνιστικές συγκεντρώσεις µη 
ραδιοσηµασµένης ανασυνδυασµένης IL-2. Στον κάθετο άξονα τοποθετούµε τις 
κρούσεις (cpm) από τη µέτρηση των κυττάρων των αντιστοίχων σωληναρίων 
«Ανταγωνιστική» Ευθεία. Η ευθεία που δηµιουργείται δείχνει τη µη ειδική 
σύνδεση της [125Ι] IL-2. Με βάση την ευθεία αυτή υπολογίζουµε για κάθε ένα 
(ανάλογα µε την συγκέντρωση της [125Ι] IL-2). Οι τιµές αυτές αντιστοιχούν στην 
ποσότητα ραδιενέργειας που προσκολλήθηκε στα τοιχώµατα των σωλήνων ή σε 
διαφορετικά σηµεία εκτός των ειδικών υποδοχέων (IL-2 R) της κυτταρικής 
µεµβράνης. 

Οι τιµές αυτές αφαιρούνται από τις κρούσεις των κυτταρικών ιζηµάτων σ’όλα 
τα σωληνάρια (1έως 10) που δεν έγινε ανταγωνισµός µε την κρύα rIL-2, ενώ 
προστίθενται στις τιµές των κρούσεων των αντίστοιχων υπερκειµένων. 

Οι κρούσεις (cpm) που εκφράζουν την ειδικά συνδεδεµένη [125Ι] lL-2 χαρακτη-
ρίζονται σαν Β (bound-συνδεµένα), ενώ οι κρούσεις (cpm) αντιστοιχούν στη µη 
ειδικά συνδεµένη [125Ι]IL-2 συν την αδέσµευτη [125Ι]rIL-2 χαρακτηρίζονται σαν F 
(Free-ελεύθερα). Ο αριθµός των µορίων IL-2 ανά cpm υπολογίζεται µε βάση τη 
γνωστή συγκέντρωση του αρχικού ραδιενεργού σκευάσµατος. Έτσι, σε κάθε 
πείραµα επειδή ο χρόνος ηµιζωής του 125Ι είναι µικρός (60 ηµέρες) πρέπει να 
επαναλαµβάνουµε αυτή τη µέτρηση. ∆ηλαδή παίρνοντας 5 µl [125Ι] IL-2 µετρούµε 
τις κρούσεις και δεδοµένου ότι γνωρίζουµε την αρχική συγκέντρωση, µπορούµε 
να υπολογίσουµε τον αριθµό µορίων IL-2 ανά cpm.  



  

Γνωρίζοντας λοιπόν τον αριθµό µορίων IL-2/cpm  µετατρέπουµε τα cmp Β 
(Bound) σε αριθµό συνδεµένων υποδοχέων ανά κύτταρο, καθώς είναι γνωστός 
και ο αριθµός των κυττάρων που τοποθετήσαµε σε κάθε σωληνάριο. Στη 
συνέχεια τα cpm F (Free) µετατρέπονται σε µονάδες συγκέντρωσης (pM, nM), 
αφού γνωρίζουµε τη σχέση µόρια/cpm καθώς και του τελικού όγκου του κάθε 
υπερκειµένου. 

Σχηµατικά έχουµε τις ακόλουθες κατηγορίες σωληναρίων: 
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Πιο αναλυτικά οι υπολογισµοί που πρέπει να γίνουν για τη µέθοδο Scatchard 
είναι οι παρακάτω: 

1. Αφαιρούµε τις κρούσεις, cpm, του θρεπτικού υλικού, RPMI, από όλες τις 
υπόλοιπες µετρήσεις (Background, BG). 

2. Υπολογίζουµε τη µη ειδική σύνδεση:«ανταγωνιστική» ευθεία µε κρύα IL-2. 
Μέσος όρος των σωληναρίων 11 έως 15, τα οποία έχουµε εις διπλούν. Είναι µια 
ευθεία η οποία ξεκινάει από το 0 των αξόνων. 

x: αρχική συγκέντρωση [125Ι]IL-2  

y: cpm – BG του αντίστοιχου σωληναρίου. 

Από αυτή την ευθεία υπολογίζουµε τη µη ειδική σύνδεση για όλες τις συγκε-
ντρώσεις της [IL-2].        

3. Αφαιρούµε τη µη ειδική σύνδεση από τη ραδιενέργεια Bound δηλ. από την 
ραδιενέργεια του ιζήµατος. 

Έτσι έχουµε το [Β] = Specific Bound της lL-2 = ειδική σύνδεση της IL-2 σε 
cpm. 

4. Μετατρέπουµε το [Β] σε µόρια ανά κύτταρο. 

 



  

Υπολογισµός του αριθµού µορίων της [125Ι]IL-2/cpm του αρχικού ραδιενεργού 
διαλύµατος το οποίο µετράται την ίδια ηµέρα κατά την οποία γίνεται το πείραµα. 

Για παράδειγµα: Εάν 10µl(10-5l) [125Ι]lL-2, 8nM(10-9M) συγκέντρωση δίνουν 
30.225 cpm (BG έχει αφαιρεθεί) τότε έχουµε: 10-5 x 10-9 x 8 x 6.023 1023 (N 
Avogadro) = 48,184 109 = 48.184 106 µόρια. ∆ιαιρώντας δια τα cpm του 
δείγµατος έχουµε:  

48184
30225 10

.

. • 6 = 1594 . 10 6 µόρια[125 Ι]IL- 2/cpm molecules *I12/cpm    

5. Υπολογισµός της συγκέντρωσης της ελεύθερης ραδιενεργού lL-2 (ελεύθερη 
[125Ι]IL-2 = [F]). 

a) Free [125Ι]IL-2=συνολικά cpm – ειδική σύνδεση cpm νέα/άλλη σειρά ή 
ασύνδετη [125Ι]IL-2 cpm (υπερκείµενα) + µη ειδική σύνδεση σε cpm (από την 
ανταγωνιστική ευθεία). 

b) Μετατροπή σε Μ: [F]M 
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c) To άθροισµα [Β] + [F]  µας δίνει περίπου την συγκέντρωση της αρχικής 
[125Ι]IL-2. Έτσι επαληθεύουµε ότι το πείραµα και οι υπολογισµοί έγιναν σωστά 
βρίσκοντας συγκέντρωση της ίδιας τάξης µεγέθους µε την αρχική. 

Για το Scatchard χρειάζονται οι παρακάτω παράµετροι Q 

[ ]
[ ] ( )
B
F f B=  όπου  [ ]

[ ]
B
F   αντιστοιχούν σε µονάδες ìïñéá êõôôáñï

PM
/  

Απαραίτητα διαγράµµατα: 

a) Aνταγωνιστική καµπύλη: ευθεία cpm bound = f [125Ι]IL-2] 

b) Καµπύλη ειδικής σύνδεσης (Binding) [B] = f [F].  



  

Προβάλλοντας τις τιµές Bound και Free σε διάγραµµα, προκύπτει η καµπύλη 
κορεσµού. Σ’αυτήν την καµπύλη παρατηρούµε ότι σε αυξανόµενη συγκέντρωση 
125ΙlL-2, επέρχεται κορεσµός των υποδοχέων, ενώ συγχρόνως αυξάνεται η συγκέ-
ντρωση της ελεύθερης IL-2(Free). 

 

 

 

 

 

Εάν η IL-2 έχει πάνω από ένα είδος υποδοχέων (θέσεις σύνδεσης) τότε το 
διάγραµµα κορεσµού παίρνει το παρακάτω σχήµα: 

 

 

 

 

 

∆ιάγραµµα Scatchard 

Εάν στον κάθετο άξονα ενός διαγράµµατος τοποθετήσουµε τις τιµές του 
πηλίκου Bound/Free και στον οριζόντιο τις τιµές Bound τότε προκύπτει µια 
ευθεία η οποία τέµνει τον οριζόντιο άξονα στο σηµείο το οποίο χαρακτηρίζεται 
σαν B max (µέγιστο αριθµό υποδοχέων ανά κύτταρο). 

 

 

 

 

 

 B 

Εάν η IL2 έχει πάνω από ένα είδος υποδοχέα, τότε το διάγραµµα αποτελείται 
από δύο διαφορετικές ευθείες: 

Β 

F 

B 

F 

B/F 



  

 
 
 
 

 

 

 

Η σταθερά αποδέσµευσης Kd προκύπτει από το πηλίκο B max προς το � �B
Fo  

Kd
B
B f o

xo
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M= =_max
[ / ] �  
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1
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Σηµείωση: 

Εάν τα κύτταρα είναι διεγερµένα µε PHA ή µε ΡΜΑ τότε για τον υπολογισµό 
του [Β] πρέπει να λάβουµε υπ’όψιν µας και το ποσοστό θετικότητας του Τac 
πάνω στα συγκεκριµένα κύτταρα. Έτσι: 

κάθε δείγµατος cpm x x ìïñéá cpmB
áñéèìïò êõôôáñùí óùëçíáñéï x ôïõ Tac

_ / ( )
_ / _ _%_ _  

B/F 
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Μέθοδος Μη Αναστρέψιµης Σύνδεσης Ραδιενεργού ΙL-2 (Cross - linking) 

H τεχνική της µη αναστρέψιµης σύνδεσης ραδιενεργού lL-2 πάνω σε ακέραια 
κύτταρα συνίσταται στο να δηµιουργήσουµε ένα οµοιοπολικό δεσµό µεταξύ του 
µορίου και του υποδοχέα του (ο φυσιολογικός δεσµός είναι χαµηλής ενέργειας) 
και στη συνέχεια να τρέξουµε πάνω σ’ένα πήκτωµα πολυακρυλαµίδης σε 
συνθήκες µετουσίωσης (SDS-PAGE) το σύµπλοκο υποδοχέα µορίου. Η 
µετακίνηση αυτού του συµπλόκου µας επιτρέπει να προσδιορίσουµε το µοριακό 
βάρος της κάθε περιοχής (bande), η οποία διαχωρίζεται µετά από ανάπτυξη της 
ραδιενέργειας µε τη βοήθεια αυτοραδιογραφίας πάνω σε φίλµ Kodak X-AR. 
Γνωρίζοντας το µοριακό βάρος της [125Ι]IL-2 (15 KD) συµπεραίνουµε αυτό του 
υποδοχέα της. Αυτή η τεχνική έχει το πλεονέκτηµα της άµεσης προσέγγισης και 
εφαρµόζεται κάτω από συνθήκες «µη καταστρεπτικές», δηλαδή η ακεραιότητα 
της δοµής του κυττάρου διατηρείται τη στιγµή της σύνδεσης του µορίου στον 
υποδοχέα. Το µέσον σύζευξης το οποίο  χρησιµοποιείται για την ταυτοποίηση 
των υποδοχέων είναι το Dissuccinimidyl Suberate (DSS). Αυτό το µόριο αντιδρά 
µε τις ελεύθερες ρίζες των πρωτεϊνών. Τροποποιώντας την τριτοταγή δοµή και 
‘εγκλωβίζοντας’ ή δηµιουργώντας οµοιοπολικούς δεσµούς IL-2 και IL-2R. 

Η [125Ι]rIL-2 είναι µη αντιστρεπτά συνδεµένη πάνω σε ακέραια κύτταρα 
σύµφωνα µε την τεχνική του Sharon και συν. Το πρώτο βήµα συνίσταται 
κατ’αρχήν στο να συνδέσουµε το µόριο στον υποδοχέα του. 

Τα κύτταρα προετοιµάζονται όπως οι βλάστες µε φυτοαιµατοσυγκολιτίνη. 
Πλένονται µια φορά, επωάζονται 1 ώρα στους 37° C φυγοκεντρούνται στη 
συνέχεια δύο φορές για 10 min στις 1600 στροφές ανά λεπτό. 5-10.106 κύτταρα 
επωάζονται, σε θρεπτικό υγρό RPMI 1640, το οποίο περιέχει 1%(ν/ν) BSA και 10 
mM Hepes και 5nM [125Ι]rIL-2, για 2 ώρες στους 4° C. H συγκέντρωση της 
[125Ι]rIL-2 είναι τέτοια, όπου οι υποδοχείς χαµηλής συγγένειας είναι κορεσµένοι, 
έτσι ώστε όποιος και να είναι ο τύπος του υποδοχέα στην επιφάνεια του 
κυττάρου, σ’αυτήν την συγκέντρωση, έχουµε τη µέγιστη πιθανότητα να 
κορεστούν όλοι οι υποδοχείς. Πριν προσθέσουµε [125Ι]rΙL-2, 5.106 κύτταρα 
επωάζονται µε µη συµασµένη IL-2 σε µια συγκέντρωση 500 φορές πιο µεγάλη, 
µε σκοπό να δηµιουργήσουµε ανταγωνισµό σύνδεσης µε τη ραδιενεργή 
ανασυνδυασµένη IL-2. 

Επί πλέον 5.106 κύτταρα επωάζονται µε το µονοκλωνικό αντίσωµα Ι0Τ14a 
(100µg/ml τελικό), (Immunotech, Luminy, France)� αυτό το αντίσωµα όπως και 
το anti-Tac αναγνωρίζει και δεσµεύει τη θέση σύνδεσης της IL-2 στην άλυσο Tac. 
Tέλος, 5.106  κύτταρα επωάζονται µέσα σε θρεπτικό υλικό µόνο (µάρτυρας). 

Η πρώτη επώαση γίνεται στους 4° C για µια ώρα. Ο τελικός όγκος του κάθε 
δείγµατος είναι 100 µl των οποίων τα 50µl RPMI 1640 + 1% BSA + 10mM 
Hepes. Μετά το πρώτο µέρος της σύνδεσης το µέσον σύζευξης DSS, προστίθεται, 
1 µl ανά δείγµα δηλαδή 100 µg/ml τελική συγκέντρωση, επωάζεται για 20 min 



  

στους 4° C, χωρίς να πλένουµε τα κύτταρα. Η αντίδραση σταµατά προσθέτοντας 
10 mΜ οξεικού Αµµωνίου (10 µl). 

Τα κύτταρα πλένονται 2 φορές µε ένα διάλυµα Tris 10 mM, EDTA 1 mM, pH 
7.4 για 10 min στις 1400 στροφές ανά λεπτό. 

Το κυτταρικό ίζηµα επωάζεται σε 20 µl ενός διαλύµατος το οποίο περιέχει 
απορρυπαντικά για να λύσουν τα κύτταρα και αναστολείς πρωτεασών. Το 
διάλυµα αυτό περιέχει:  

Ρυθµιστικό διάλυµα 1ΜTris-NaCl, pH 7,4 το οποίο περιέχει 0,5% ΝP40, 2mM 
PMSF, 1mM EDTA, 0,1% NaN3, 2 u/ml aprotinine, 10 µM pepstatine, 2 mM O-
phenanthroline, 2mM EGTA.  

Η επώαση γίνεται στους 4° C για 30 min. Τα κύτταρα στη συνέχεια φυγοκε-
ντρούνται για 15 min στις 15.000 στροφές/λεπτό.  

Τα υπερκείµενα τα οποία περιέχουν τις λυµένες κυτταρικές µεµβράνες, 
αναλύονται µε ηλεκτροφόρηση πάνω σε πήκτωµα πολυακρυλαµίδης 10% (SDS 
PAGE).  

H µετατόπιση των µπαντών γίνεται µέσω ενός ρυθµιστικού διαλύµατος, το 
οποίο αποτελείται από: 24mM Tris-Base, 191 mM Glycine, 3 mM SDS (Sigma). 
Οι συνθήκες ηλεκτροφόρησης προσδιορίζονται στο ξεκίνηµα στα 30 mA και 160 
Volt.  

Μετά την ηλεκτροφόρηση το πήκτωµα σταθεροποιείται όλη τη νύχτα σ’ένα 
διάλυµα 3,24 mM propanol, 1,75 mM οξεικό οξύ, στη συνέχεια βυθίζεται σ’ένα 
σπινθηριστικό υγρό για 25 min µε σκοπό να επιταχύνει την ανάπτυξη της ραδιε-
νέργειας. Στεγνώνεται και το εκθέτουµε για 8-15 ηµέρες στους -70° C 
χρησιµοποιώντας φίλµς Kodak X-AR. Πιο αναλυτικά διάλυµα cross-linking 
καθώς και η προετοιµασία του πηκτώµατος ακρυλαµίδης περιγράφονται 
παρακάτω. 

 



  

∆ιάλυµα Cross-linking 

Αναστολείς πρωτεασών + Απορρυπαντικά 
Αρχικό διάλυµα Όγκος(µl)  Τελική Συγκέντρωση σε 

10 ml 
   
NaCl pH 7.4 (5M) 600 300 mM 
Tris pH 7.4 (1M) 500 50 mM 
NP 40 100% 50 0.5% 

 

Aprotinine 2u/ml 
(αραίωση 1/1000: 10µl Ap + 9.99 
PBS)  

100  

EDTA 1 mM (0.5M) 20 1mM 
NaN3 (10mg/ml) 0.1% 1000 0.1% 
Leupentin 10 mg/ml 10 10 µg/ml 
Pepstatin 5 mg σε 0.73ml (10mM) 10 10 µM 
O-Phenanthrolin MW 198.2 (2M) 
(0.3964 g/ml σε αιθανόλη 

10 2 mM 

EGTA MW 380.4 (0.5 M) pH8 40 2mM 
PMSF (100 mM σε αιθανόλη) 200 2µΜ 
PBS 7.460 ml  
Tελικός Όγκος 10ml  

 

Πήκτωµα Ακρυλαµίδης 10% 
Acrylamide 30% 8.22 ml 
Bis-Acrylamide 1% 0.810 ml 
Tris 1.5 M pH 8.8 6.25 ml 
SDS 10% 0.250 ml 
H2O 8.63 ml 
Temed (NNNN Tetramethyl ethylene 
diamine) 

0.0083 ml (8.3 µl) 

Ammonium Persulfate (50mg/ml) 0.250 ml 

To Ammonium Persulfate προστίθεται την τελευταία στιγµή µετά από την 
απααίρωση για να µην πολυµερισθεί η ακρυλαµίδη. 



  

Stacking gel 
Acrilamide 30% 0.886 ml 
Bis acrylamide 1% 0.666 ml 
Tris 0.5 M pH 6.8 1.666 ml 
SDS 10% 0.066 ml 
H2O 3.25 ml 
Temed  0.0033 ml (3.33 µl) 
Ammonium Persulfate 
(50mg/ml) 

0.133 ml 

 

Ρυθµιστικό διάλυµα Ηλεκτροφόρησης 
Tris Base (SIGMA T8524) 3 gr. 
Glycine (SIGMA G7126) 14.4 gr. 
SDS (SIGMA L4390) 1 gr 

Συµπληρώνουµε στο 1 λίτρο και η διαλυτοποίηση των συστατικών 
επιτυγχάνεται στους 37° C. 

Σταθεροποιητής του Πηκτώµατος 
Isopropyl Alcohol 125 ml 
Glacial Acetic Acid 50 ml 
H2O 325 ml 

 

Sample Buffer (ρυθµιστικό διάλυµα δείγµατος) (150 ml) 
Xρωστική Μπλέ (stock)  τελική συγκέντρωση 
Glycerol 100% 15ml 10% 
SDS 10% 30ml 2% 
Na3PO4 1M pH7.2 0.75 ml 5mM 
Bromophenol Blue 
0.1% 

21.75 
ml 

0.015% 

Για κάθε ηλεκτροφόρηση ετοιµάζουµε το παρακάτω διάλυµα. 
Χρωστική Μπλε (stock) 0.675 ml 
DTT 0.2 M 0.750 ml 
2-Mercaptoethanol 0.075 ml 
  



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Reh-6 είναι µια µη-Τ, µη-Β ανθρώπινη λευχαιµική σειρά η οποία 

προέρχεται από ένα ασθενή µε Οξεία Λεµφοβλαστική Λευχαιµία (pre B 

ALL) και δεν εκφράζει αυτόµατα την α άλυσο του υποδοχέα της IL-2 στην 

κυτταρική της µεµβράνη. Τα κύτταρα διατηρούνται σε RPMI-1640 το οποίο 

περιέχει 10% αδρανοποιηµένο ορό εµβρύου βοός 2mM γλουταµίνη και 

αντιβιοτικά. Η συγκέντρωση των κυττάρων στην καλλιέργεια είναι 5.105  

κύτταρα ανά ml και η αλλαγή του θρεπτικού υλικού γίνεται κάθε 24 ή 48 

ώρες.  

Η Noi-90 είναι µη-T, µη-Β µε δραστικότητα NK η οποία προέρχεται από ένα 

ασθενή µε οξεία Λεµφοβλαστική Λευχαιµία. Τα κύτταρα αυτά έχουν 

αυτοκρινή πολλαπλασιασµό, αναπτύσσονται σε πλήρες θρεπτικό υλικό 

(RPMI 1640 + 10% FCS + 2 mM Γλουταµίνη + αντιβιοτικά) και σε αραίωση 

106 κύτταρα/ml το µέγιστο του πολλαπλασιασµού γίνεται στις 48 ώρες άρα 

και η αλλαγή θρεπτικού υλικού. 

Η SKW6.4 είναι µια Β ανθρώπινη λευχαιµική σειρά, EBV+, η οποία απαντά 

στον TRF και BCDF εκκρίνοντας ÉgM. Τα κύτταρα διατηρούνται σε RPMI- 

1640 το οποίο περιέχει 10% ορό εµβρύου βοός (FCS), 2mM L-γλουταµίνη και 

αντιβιοτικά. Η αλλαγή θρεπτικού υλικού γίνεται κάθε 48 ή 72 ώρες. 

Molt-4: Προέρχεται από περιφερικό αίµα ασθενούς 19 ετών µε οξεία Λεµφο-

βλαστική Λευχαιµία σε υποτροπή. Είναι σταθερή Τ Λευχαιµία. Η TdT είναι 

πολύ υψηλή και δεν ανιχνεύονται ανοσοσφαιρίνες ούτε EBV. Καλλιεργείται 

σε RPMI-1640, FSC 10% και αντιβιοτικά. 

H 



  

Το ΡΜΑ επάγει την έκφραση του µορίου Tac στα Reh-6 κύτταρα. 

Προκειµένου να διερευνηθεί η επαγωγική ή µη έκφραση του µορίου της α 

αλύσου (Tac) του υποδοχέα της ΙL-2, επωάσαµε Reh-6  κύτταρα παρουσία 

διαφόρων συγκεντρώσεων (1ng-100ng/ml) PMA. Παράλληλα η κυτταρική 

σειρά πολλαπλασιάσθηκε χωρίς µιτογόνο. Κατά σταθερά χρονικά 

διαστήµατα λαµβάνονταν ένας ορισµένος αριθµός κυττάρων, στα οποία µε 

την µέθοδο του έµµεσου ανοσοφθορισµού ελεγχόταν η θετικότητα της 

έκφρασης του µορίου Tac  στην επιφάνεια των. 

Τα αποτελέσµατα του ανοσοφθορισµού παρουσιάζονται στην εικόνα 22 και 

δείχνουν ότι το ΡΜΑ επάγει την έκφρση του µορίου Tac του υποδοχέα της 

IL-2 πάνω στα Reh-6 κύτταρα µ’ένα τρόπο χρονο-και δοσο-εξαρτώµενο. Το 

µέγιστο της έκφρασης παρατηρείται µετά από 48 ώρες επώασης για όλες τις 

συγκεντρώσεις του ΡΜΑ. Η δόση των 10ng/ml επάγει τη µέγιστη έκφραση 

του Tac (95% Tac+), ενώ η υψηλότερη δόση των 100ng/ml ΡΜΑ επάγει την 

έκφραση του µορίου Tac ενωρίτερα και για µεγαλύτερη χρονική περίοδο. 
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Εικόνα 22. Κινητική έκφρασης του υποδοχέα της IL-2 σε διεγερµένα κύτταρα Reh-6 µε 

PMA. 5. 10-5 Reh-6  κύτταρα επωάσθηκαν µε αυξανόµενες συγκεντρώσεις ΡΜΑ. Σε  

σταθερά χρονικά διαστήµατα µικρές ποσότητες κυττάρων επωάσθηκαν µε το 

µονοκλωνικό αντίσωµα anti Tac. 



  

Έτσι για τα επόµενα πειράµατα επιλέχθηκε τα Reh-6 κύτταρα να 

διεγείρονται µε 50ng/ml ΡΜΑ για 48 ώρες, δόση η οποία επάγει πάντα το 75-

95% των Tac+ κυττάρων. 

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι το ΡΜΑ (50mg/ml/24ώρες) επάγει επίσης την 

προσωρινή διαφοροποίηση των Reh-6 κυττάρων όπου το 21% των κυττάρων 

γίνεται slg+ χωρίς να εκφράζεται το CD20. 



  

Λειτουργικότητα των υποδοχέων της IL-2. ∆έσµευση ραδιενεργού IL-2 ([125I]rIL-

2) από τα Reh-6 κύτταρα 

∆οθέντος ότι τα Reh-6 κύτταρα όταν διεγείρονται από ΡΜΑ εκφράζουν την α 

άλυσο του υποδοχέα της ΙL-2, µελετήθηκε η λειτουργικότητα των υποδοχέων 

της µε πειράµατα σύνδεσης ραδιενεργού IL-2. 

Για να προσδιορίσουµε τη συγγένεια των υποδοχέων της IL-2 των Reh-6 

κυττάρων µετά από διέγερση µε ΡΜΑ, η δέσµευση της ραδιοσηµασµένης 

rIL-2 πάνω στα κύτταρα έγινε κάτω από συνθήκες αυξηµένης συγγένειας 

(συγκέντρωση IL-2<300pM). H ανάλυση κατά Scatchard έξι πειραµάτων 

ανάδειξε την παρουσία 225�105 υποδοχέων IL-2 ανά Tac+ κύτταρο µε µια 

σταθερά αποδέσµευσης kd 130 � 51 pM. Ένα αντιπροσωπευτικό πείραµα 

φαίνεται στην (εικόνα 23), όπου τα κύτταρα εµφανίζουν 163 θέσεις ανά Tac+ 

κύτταρο, µε µία σταθερά αποδέσµευσης kd 62 pM. 

Χαµηλής συγγένειας δέσµευση της 125IrIL-2 των Tac+ Reh-6 κυττάρων 

αναδεικνύουν 24060 IL-2 θέσεις ανά Tac+  κύτταρο, µε µία σταθερά 

διάστασης kd 17.3 nΜ (εικόνα 24). 



  

 
 ∆ιάγραµµα Scatchard 

 
∆εσµευµένη IL-2  

Εικόνα 23. Καµπύλη κορεσµού της δέσµευσης της 125 IIL-2 και διάγραµµα Scatchard σε Reh-

6 κύτταρα διεγερµένα µε 50 ng/ml ΡΜΑ σε συνθήκες αυξηµένης συγγένειας ([125 IIL-2 < 300 
pM) 
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Καµπύλη Κορεσµού 

 
∆ιάγραµµα Scatchard 

Εικόνα 24. Καµπύλη κορεσµού της δέσµευσης της 125IrIL-2 και διάγραµµα Scatchard σε Reh-
6 κύτταρα διεγερµένα µε PMA σε συνθήκες χαµηλής συγγένειας 
Αντίθετα µη διεγερµένα Reh-6 κύτταρα, όπου η έκφραση του Tac µορίου 

είναι αρνητική, εκφράζουν µόνο ενδιάµεσης συγγένειας υποδοχείς IL-2 (65 

θέσεις ανά κύτταρο µε µια kd 460 pM) όπως φαίνεται στην εικόνα 25. 
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Εικόνα 25. Καµπύλη κορεσµού της δέσµευσης της 125IrIL-2 και 
διάγραµµα Scatchard σε µη διεγερµένα Reh-6 κύτταρα δίνοντας µια 
ενδιάµεση συγγένεια 
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Πιο αναλυτικά τα αποτελέσµατα δίνονται στον Πίνακα 4: 

 

Συνθήκες σύνδεσης 

ραδιενεργού IL-2 

Reh6 + PMA

(50ng/ml).48h 

Reh-6 χωρίς 

διέγερση 

Αυξηµένη συγγένεια <300 pM 163 υποδοχείς, Κd = 62 pM ----- 

Χαµηλή συγγένεια < 10.000 pM 24.060  υποδοχείς, Κd = 17.3

nΜ 

----- 

Ενδιάµεση συγγένεια < 1000 pM ------ 68 υποδοχείς,  

Κd = 460 pM 

 

Μη αναστρέψιµη σύνδεση (cross-linking) της ραδιοσηµασµένης rIL-2 σε 

διεγερµένα ή µη µε ΡΜΑ κύτταρα. 

Τα κύτταρα επωάσθηκαν είτε µε 250pM [125I]rΙL-2 (συνθήκες αυξηµένης 

συγγένειας) είτε µε 5nM [125I]rIL-2 (συνθήκες χαµηλής συγγένειας), η οποία 

συνδέεται ουσιαστικά µη αναστρέψιµα µε την προσθήκη του DSS, πάνω στα 

κύτταρα στους αντίστοιχους υποδοχείς. 

Μετά από ανάλυση των µεµβρανικών πρωτεϊνών µε SDS  PAGE, ακολούθησε 

αυτοραδιογραφία η οποία δεν αναδεικνύει ζώνες (bands) µετά από επώαση µε 

250 pM [125I]rL-2.  

Όµως µετά από επώαση µε 5nM [125I]rIL-2 (εικόνα 26) εµφανίστηκαν 2 ζώνες 

(bands) 70 και 80-90 KD αντίστοιχα στα διεγερµένα είτε µε ΡΜΑ (ζώνη 6) 

είτε µε ΡΗΑ κύτταρα (ζώνη 1). Αυτές οι δύο ζώνες (bands) αντιστοιχούν στη 

σύνδεση της ραδιοσηµασµένης rΙL-2 µε το µόριο p55 και p70,  την Tac άλυσο 

και τη β άλυσο του υποδοχέα της rΙL-2 αντίστοιχα. 

Μη σηµασµένη rIL-2 αναστέλλει την µη αντιστρεπτή σύνδεση της ραδιο-

σηµασµένης rIL-2 και για τις δύο πρωτεΐνες p55 και p70 σε κύτταρα τα 

οποία είχαν διεγερθεί µε ΡΜΑ (ζώνη 6) καθώς και σε ΡΗΑ-βλάστες (ζώνη 2), 

όπου το µονοκλωνικό αντίσωµα anti-Tac αποτρέπει την ανίχνευση της ζώνης 



  

µε το χαµηλότερο ΜΒ, η οποία αντιπροσωπεύει το σύµπλεγµα IL-2 + anti-

Tac (βλάστες ΡΗΑ ζώνη 3, διεγερµένα Reh-6 κύτταρα µε ΡΜΑ ζώνης 5). 

Σ’αυτή την περίπτωση το σύµπλεγµα IL-2 + p70 εµφανίζεται καθαρά σαν 

ζεύγος ζωνών 80 και 90 ΚD περίπου (ζώνες 3 και 5). Επιπρόσθετα, 

βελτιώσαµε την µη αντιστρεπτή σύνδεση της 125Ι rlL-2 στα µη διεγερµένα 

Reh-6 κύτταρα. Βρήκαµε ότι σ’αυτή την pre-B κυτταρική σειρά, η p70 

εκφράζεται συνεχώς (εικόνα 5, ζώνη 7), όπως και στην ώριµη Β κυτταρική 

σειρά Skw6.4 (ζώνη 10). Το σύµπλεγµα IL-2-p70 ανιχνεύεται επίσης σαν 

ζεύγος ζωνών 80 και 90 ΚD αντίστοιχα. 

 

Εικόνα 26. Μη αναστρέψιµη σύνδεση της [125Ι]rIL-2: (ζώνες 1-3)=PHA βλάστες, (ζώνες 4-

6) =διεγερµένα µε PMA Reh-6 κύτταρα, (ζώνες 7-9)=µη διεγερµένα Reh-6 κύτταρα και 

ζώνη 10 SJW6, 4 B κυτταρική σειρά  10.106 κύτταρα προεπωάσθηκαν µε θρεπτικό υλικό 

RPMI 1640 (ζώνες 1,4,7,10), µε 500 mΜ κρύα rIL-2 (ζώνες 2,6,9)  ή µε µονοκλωνικό 

αντίσωµα anti Tac (300µg/ml, ζώνες 3,5,8) πριν τη σύνδεση µε 5 nM [125I]rIL-2 για  1h 

στους 4o C 

Πειράµατα µη αναστρέψιµης σύνδεσης µε ραδιενεργό IL-2, δείχνουν ότι τα 
Reh-6 κύτταρα τα οποία έχουν διεγερθεί µε ΡΜΑ παρουσιάζουν δύο σήµατα 
(ζώνες) τα οποία αντιστοιχούν σ’ένα ΜΒ 70KD και 90KD αντιστοίχως (εικόνα 
29). Το ίδιο πείραµα χρησιµοποιώντας µη-διεγερµένα Reh-6 κύτταρα 
αποκαλύπτει µόνο το σήµα των 90ΚD (εικόνα 26). Και στις δύο περιπτώσεις το 
σήµα των 90 KD µπορεί ν’ανασταλεί χρησιµοποιώντας περίσσεια IL-2. Το 



  

µονοκλωνικό αντίσωµα ΙΟΤ14α το οποίο αναγνωρίζει τη θέση σύνδεσης της p55 
µε την IL-2, δεν αναστέλλει την παρουσία της ζώνης 90KD. 
Αντιστρόφως, χρησιµοποιώντας υψηλές συγκεντρώσεις µη συµασµένης rIL-2 

και του µονοκλωνικού αντισώµατος ΙΟΤ14α σε κύτταρα τα οποία έχουν 

διεγερθεί µε ΡΜΑ και έχουν συνδέσει µη αντιστρεπτά ραδιενεργό rIL-2, 

αναστέλλεται η εµφάνιση του σήµατος των 70KD (εικόνα 26). 

Η ανίχνευση του συµπλέγµατος IL-2-p70 αναστέλλεται σχεδόν πλήρως εάν 

προ-επωάσουµε τα Reh-6 κύτταρα µε 500 φορές περίσσεια µη σηµασµένης 

rIL-2 (εικόνα 26 ζώνη 9), αλλά δεν αναστέλλεται σηµαντικά εάν τα προ-

επωάσουµε µε το µονοκλωνικό αντίσωµα anti-Tac (ζώνη 8). 

Συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα φαίνονται στον Πίνακα 5. 

Πίνακας 5: Έκφραση των αλύσεων των υποδοχέων της IL-2 

σε συνθήκες µη αναστρέψιµης σύνδεσης ραδιοσηµασµένης 

IL2. 
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Απορρόφηση και ενδοκυττάρωση της IL-2 από διεγερµένα κύτταρα Reh-6 µε 

ΡΜΑ. 

Για να προσδιορίσουµε την λειτουργική κατάσταση του υποδοχέα της  lL-2 ο 

οποίος εκφράζεται σε διεγερµένα µε ΡΜΑ Reh-6 κύτταρα, εξετάσαµε κατά 

πόσον αυτά τα κύτταρα µπορούν ειδικά: 1) να απορροφήσουν και 2) να 

ενδοκυτταρώσουν την IL-2 κάτω από συνθήκες αυξηµένης συγγένειας. 

Πρώτα επωάσαµε παρουσία ΡΜΑ, 106 Reh-6 κύτταρα ml για µια ώρα στους 

37ο C µε 40u/ml rIL-2 ανακτώντας το υπερκείµενο: 75% της δραστηκότητας 

της lL-2 απορροφήθηκαν από τα κύτταρα (µάρτυρας απορρόφησης [125I] rIL-

2: 26210 cpm, απορροφήθηκαν 7263 cpm). 

∆εύτερον, προ-επώαση για 30 min στους 37o C µε µονοκλωνικό αντίσωµα 

anti-Tac εµποδίζει την απορρόφηση της IL2 από τα κύτταρα (24230 cpm). 

Τρίτον, επαληθεύσαµε ότι τα κύτταρα τα οποία έχουν διεγερθεί µε ΡΜΑ, δεν 

παράγουν IL-2 και ότι τα µη διεγερµένα κύτταρα, δεν απορροφούν IL-2 στην 

συγκέντρωση των 40u/ml.  

Επιπρόσθετα, παρατηρήσαµε ότι η [125Ι]-rIL-2 µπορεί να ενσωµατωθεί 

κάτω από συνθήκες αυξηµένης συγγένειας (250 pM), στους 40C για 2 ώρες. 

Ακολούθως, τα κύτταρα παραµένουν στους 40C ή ένα µέρος θερµαίνεται 

στους 370C για 30min πριν ξανακρυώσουν στου στους 4o C. Ορισµένα από τα 

δείγµατα πλένονται µε 25mM οξεικό νάτριο pH2-8 για να αφαιρέσουµε την 

επιφανειακή σύνδεση της ραδιενεργού rIL-2, ενώ, άλλα δεν πλένονται ούτως 

ώστε να µετρήσουµε τη συνολική κυτταρική σύνδεση της ραδιενεργού IL-2. 

Η µή ειδικά συνδεδεµένη IL-2 προσδιορίζεται συνυπολογίζοντας τη µέτρηση 

ενός δείγµατος, το οποίο περιέχει 100 φορές περίσσεια µη ραδιενεργού rIL-2 

αφαιρώντας την απ’όλες τις µετρήσεις. 

Έτσι, παρατηρήσαµε ότι το 17% (93cpm) της ειδικής σύνδεσης της [125I]rIL-

2 (533cpm) ήταν ανθεκτικό στο πλύσιµο σε όξινο περιβάλλον στα κύτταρα τα 



  

οποία επωάσθηκαν στους 370C για 30min και όχι στα κύτταρα τα οποία 

επωάσθηκαν µόνο στους 40C, (Πίνακας 6). 

 

Πίνακας 6. ∆οκιµασία ενδοκυττάρωσης/3HTdR (cpm ή %) 

 Απορρόφηση IL-2 

Cpm [125I]rIL-2 

Ενδοκυττάρωση[125I

]rIL-2 (250pM) ή % 

Μάρτυρας  (26210)  (533)  

Reh6 + PMA (1h, 37oC) (7263)  30% (93)  17% 

Reh6 + AntiTac (30 min,

37oC)  

(1980)  8%   

Επίδραση της Ανασυνδυασµένης IL-2(rIL-2) στον πολλαπλασιασµό των 

διεγερµένων µε ΡΜΑ Reh-6 κυττάρων. 

Τα Reh-6 κύτταρα προεπωάσθηκαν για 48 ώρες µε ΡΜΑ (10ng/ml) ή σε 

πλήρες θρεπτικό υλικό και καλλιεργήθηκαν σε µικροπλάκες µε ή χωρίς rIL-2 

για 3 ηµέρες.  

Απουσία rIL-2, κύτταρα τα οποία προ-επωάσθηκαν σε πλήρες θρεπτικό 

υλικό ενσωµατώνουν περισσότερη 3Η-ΤdR (51169 � 6629 cpm), από τα 

κύτταρα που επωάσθηκαν µε ΡΜΑ (22816 � 1883 cpm). Συνεπώς, ο αριθµός 

των βιώσιµων κυττάρων στην καλλιέργεια αυξάνεται 1,5-2 φορές πάνω από 

48 ώρες χωρίς ΡΜΑ, αλλά παρέµειναν σταθερά παρουσία ΡΜΑ. 

Ωστόσο, µια σειρά συγκεντρώσεων rIL-2 (20-200 u/ml) δεν αυξάνει τον 

πολλαπλασιασµό των Reh-6 κυττάρων προ-επωασµένων είτε µε πλήρες 

θρεπτικό υλικό είτε µε ΡΜΑ (50699 � 4319 cpm, και 18347 � 2543 cpm 

αντίστοιχα). 

Όταν τα Reh-6 κύτταρα επιστρώθηκαν πάνω σε ηµιστερεά καλλιέργεια 

µεθυλοκυτταρίνης µε ή χωρίς IL-2, καµία αποικία δεν αναπτύσεται 

ανεξάρτητα του ολικού αριθµού των κυττάρων (104 – 5.105 κύτταρα/ml) που 

καλλιεργήθηκαν (εικόνα 27). 



  

Ωστόσο, η πρόσθεση ΡΜΑ (10ng/ml) στις καλλιέργειες επέτρεψαν την 

δηµιουργία µεγάλων αποικιών (πάνω από 500 κύτταρα) και η περαιτέρω 

ανάπτυξή τους αυξήθηκε σηµαντικά µε την rIL-2 (εικόνα 27). Σηµειώνεται 

ότι τα κύτταρα των αποικιών παρουσία rIL-2 εκφράζουν ένα φαινότυπο Β 

κυττάρων (68% των κυττάρων εκφράζουν επιφανειακές ανοσοσφαιρίνες, ενώ 

ήταν αρνητικά για τους δείκτες pan-T) και 15% των κυττάρων ήταν Tac+. 
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Εικόνα 27. ∆ηµιουργία αποικιών από Reh-6 κύτταρα, παρουσία PMA 

(10ng/ml)/rIL-2 (20U/ml) 



  

Aυτή η δηµιουργία αποικιών παρουσία rIL-2 αναστέλλεται ειδικά από το 

µονοκλωνικό αντίσωµα anti-Tac µε ένα τρόπο δοσο-εξαρτώµενο (εικόνα 28). 
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Εικόνα 28. 
Αναστολή δηµιουργίας αποικιών διεγερµένων µε PMA Reh-6 κυττάρων. Τα κύτταρα διεγείρονται 
µε PMA, επωάζονται µε αυξανόµενες συγκεντρώσεις anti Tac για 1h στους 37o C. 

∆ιεγερµένα µε PMA Reh-6 κύτταρα επωάσθηκαν µε αυξανόµενες 

συγκεντρώσεις του µονοκλωνικού αντισώµατος anti-Tac για 1 ώρα  στους 370 

C. Πλένονται τα κύτταρα και επιστρώνονται σε µεθυλοκυτταρίνη (5.104 

κύτταρα/ml) παρουσία rIL2.  

Όµως στη δοκιµασία δηµιουργίας αποικιών, τα Reh-6 κύτταρα παρουσία 

ΡΜΑ µπορούν να πολλαπλασιαστούν µ’ένα ειδικό τρόπο σε αντίθεση µε την 

παρουσία της rlL-2 (Πίνακας 7). 

 

Πίνακας 7. Ενσωµάτωση3ΗTdR (cpm:mean�SD 

 -rlL-2 +rlL-2 

Reh-6 + RPMI 51169 � 6629 50.699 � 4319 

Reh6 + PMΑ 22816 � 1883 18.347 � 2543 

                10-7                         10-6                        10-5                    



  

Επίδραση του ΡΜΑ στην επιφανειακή έκφραση του µορίου Tac (p55) 

Μη διεγερµένα Reh-6 κύτταρα καθώς και βλάστες κυττάρων από 5 ασθενείς µε 
pre-B ALL δεν εκφράζουν µόρια p55 (Tac) στην µεµβράνη των ανιχνεύσιµα µε 
έµµεσο ανοσοφθορισµό. 

Αντιστρόφως, όπως ήδη έχει αναφερθεί το ΡΜΑ επάγει την έκφραση του 
µορίου p55 στα Reh-6 κύτταρα µε ένα τρόπο χρόνο και δόσο-εξαρτώµενο. 

Το ΡΜΑ (50ng/ml) όταν προστεθεί σε καλλιέργεια Reh-6 κυττάρων επάγει µία 
προσωρινή διαφοροποίηση των κυττάρων, όπου το 21% και το 39% εκφράζουν 
sIgG και CD19 αντίστοιχα, ενώ το CD20 δεν ανιχνεύεται. 

Ο πίνακας 8 δείχνει ότι το PMA επάγει επίσης την µεµβρανική έκφραση του 
µορίου p55 στα λευχαιµικά κύτταρα ασθενών µε pre-B ALL. 

Επώαση των κυττάρων παρουσία είτε Ακτινοµυκίνης-D (10-10 – 10-13 Μ) είτε 
Κυκλοεξιµίδης (5.106 Μ) καταργούν εντελώς την έκφραση της αλύσου p55 των 
κυττάρων Reh-6 τα οποία έχουν επωασθεί προηγουµένως µε PMA, 
υποδεικνύοντας έτσι ότι για την επαγωγική έκφραση της p55 είναι απαραίτητη η 
σύνθεση νέου (de novo) RNA και πρωτεϊνης, αντίστοιχα (πίνακας 9). 

 

Πίνακας 8: PBL κύτταρα ασθενών µε οξεία λεµφοβλαστική 
Λευχαιµία (106/ml) επωάσθηκαν για 48 ώρες, είτε µε RPMI 
1640, είτε µε PMA (50ng/ml). Τα κύτταρα πλύθηκαν και 
σηµάνθηκαν µε το anti Tac (CD25) µονοκλωνικό αντίσωµα µε 
έµµεσο ανοσοφθορισµό Σήµανση έγινε επίσης σε πρόσφατα 
αποµονωµένα (φρέσκα) κύτταρα ασθενών. 

α/α 
ασθενών 

% των θετικών Tac+ κυττάρων 

 Φρέσκα 
κύτταρα 

RPMI-1640, 48h PMA, 48h 

1. 0 1 43 

2. 1 2 67 

3. 4 2 92 

4. 0 1 38 

5. 1 5 74 

 



  

Πίνακας 9: το ΡΜΑ επάγει την έκφραση της p55 α αλύσου του 
υποδοχέα της IL-2 (IL-2R). Reh-6 κύτταρα (106/ml) 
διεγέρθηκαν µε ΡΜΑ (50ng/ml) για 48 ώρες παρουσία 
αυξανόµενων συγκεντρώσεων Ακτινοµυκίνης-D ή 
Μιτοµυκίνης. Στο τέλος της καλλιέργειας τα κύτταρα 
πλύθηκαν και σηµάνθηκαν µε το µονοκλωνικό αντίσωµα anti 
Tac µε έµµεσο ανοσοφθορισµό. 

Reh-6 κύτταρα ΡΜΑ (50ng/ml) % Tac + 
κύτταρα 

RPMI-1640 - 1 

RPMI-1640 + 98 

Actinomycin-D (10-

13M) 
+ 56 

Actinomycin-D (10-

12M) 
+ 38 

Actinomycin-D (10-

11M) 
+ 15 

Actinomycin-D (10-

10M) 
+ 3 

Mitomycin (5.10-6M) + 2 

 



  

Μη αναστρέψιµη σύνδεση [125Ι]-rIL-2 σε λευχαιµικά κύτταρα ασθενών µε 
προ-Β ΟΛΛ. 

 
Εικόνα 29. Μη αντιστρεπτή σύνδεση [125I]rIL-2  σε λευχαιµικά κύτταρα ασθενών µε pre-B 

ALL 
1,2,3 λευχαιµικά κύτταρα ασθενούς µε pre B ALL 1 
4,5 λευχαιµικά κύτταρα ασθενούς µε pre B ALL 2 
1 κύτταρα ασθενούς 1 
2 κύτταρα ασθενούς 1+rIL-2 
3 κύτταρα ασθενούς 1+I0T 14α 
4 κύτταρα ασθενούς 2 
5 κύτταρα ασθενούς 2+rIL-2 

Αυτά τα ανταγωνιστικά πειράµατα δείχνουν καθαρά την ειδικότητα των αλύ-
σεων σύνδεσης της IL-2 οι οποίες ανιχνεύτηκαν στα Reh-6 κύτταρα και από-
δεικνύεται ότι τα 90KD και 70KD σήµατα (ζώνες) αντιστοιχούν στις p70/75 και 
p55 αλύσους οι οποίες έχουν συνδεθεί µη αναστρέψιµα µε της rIL-2 αντίστοιχα. 
Το αυξηµένο ΜΒ των ζωνών στη µη αναστρέψιµη σύνδεση του παράγοντα DSS, 
ο οποίος δεν ανακόπτεται και έτσι η κάθε ζώνη αντιπροσωπεύει το άθροισµα των 
ΜΒ κάθε αλύσου IL-2 συν τη συνδεµένη IL-2. 

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η ζώνη 90KD είναι υψηλότερη σε Reh-6 κύτταρα 
διεγερµένα µε ΡΜΑ απ’ότι στα µη διεγερµένα Reh-6 κύτταρα για ένα ίδιο αριθµό 
κυττάρων υποδεικνύοντας µια αυξηµένη έκφραση της p70/75 αλύσου. 

Η ένταση των σηµάτων µειώνεται παρουσία περίσσειας µη σηµασµένη rIL-2 
(ιδιαίτερα στον ασθενή 2 και σε λιγότερο βαθµό στον ασθενή 1), ενώ η προε-
πώαση των κυττάρων µε το µονοκλωνικό αντίσωµα anti-Tac δεν µεταβάλλει την 
ένταση σύνδεσης της IL-2 στον ασθενή 1 (εικόνα 29). Να σηµειώσουµε ότι 
χρησιµοποιήθηκε ο ίδιος αριθµός κυττάρων σε όλα τα πειράµατα του 
ανταγωνισµού. Αυτά τα απότελέσµατα υποδεικνύουν ότι τα σήµατα τα οποία 
παρατηρήσαµε αντιστοιχούν στην p70-75 άλυσο, η οποία ανιχνεύεται σαν διπλή 



  

ζώνη, όπως ήδη έχει περιγραφεί (221).  

Επίδραση του ΡΜΑ στην έκφραση του γονιδίου Tac/p55 

Το ολικό RNA από µη-διεγερµένα και από ΡΜΑ–διεγερµένα κύτταρα, 
αποµονώθηκε και υβριδοποιήθηκε µε τον ανιχνευτή cDNA του Tac. 

Η εικόνα 9 δείχνει κυρίως την παρουσία τµηµάτων mRNA 35kb στα µη διεγερ-
µένα κύτταρα (ζώνη α) τα οποία αυξάνονται 2-3 φορές εάν τα κύτταρα 
διεγερθούν µε ΡΜΑ (ζώνη b). Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η υβριδοποίηση στη 
συνέχεια, του ίδιου φίλτρου µε ανιχνευτή cDNA της β-ακτίνης, εµφανίζει ένα 
σήµα (band)1.9kb της ίδιας έντασης σε όλα τα δείγµατα (εικόνα 30) πράγµα το 
οποίο φανερώνει ότι η αύξηση του mRNA της Tac πρωτεϊνης δεν οφείλεται στην 
µεγαλύτερη ποσότητα του RNA το οποίο χρησιµοποιήθηκε στην ηλεκτροφόρηση. 

 

 

Εικόνα 30. Ανάλυση του Northen blot του µορίου Tac mRNA από κύτταρα ασθενών µε pre-
B ALL ζώνη α ενεργοποιηµένα PBMC κύτταρα, (ζώνες b,c) κύτταρα ασθενών 

Η ανίχνευση των αντιγράφων mRNA του µορίου Tac στα Reh-6 κύτταρα ήταν 
ασταθής παρόλο που έγιναν πολλές επαναλήψεις. Οι λόγοι αυτής της διαφορο-
ποίησης δεν είναι γνωστοί, αλλά δεν µπορούµε να αποκλείσουµε την πιθανότητα 
να έχει σχέση (να συνδυασθεί) µε τον κυτταρικό κύκλο. Πρέπει να σηµειώσουµε 
ότι σε µερικά πειράµατα ένα επιπλέον τµήµα mRNA 2.3kb υβριδοποιείται µε τον 
ανιχνευτή DNA του IL-2R. 

Η µελέτη του ολικού RNA των βλαστικών λευχαιµικών κυττάρων ασθενών µε 
preB-ALL αναδεικνύουν την παρουσία και των δύο τµηµάτων του mRNA (εικόνα 
30) 



  

H κινητική της έκφρασης του mRNA του Tac µορίου σε διεγερµένα µε ΡΜΑ 
κύτταρα αποκλύπτει ότι η τετράωρη επώαση µε ΡΜΑ ήταν αρκετή για να 
ανιχνεύει µια καθαρά αυξανόµενη έκφραση του mRNA φτάνοντας το µέγιστο 
στις 24 ώρες (εικόνα 31). Η υβριδοποίηση του ίδιου φίλτρου µε ανιχνευτή cDNA 
της β ακτίνης δεν εµφανίζει διαφορά ως προς την ένταση των σηµάτων (bands) 
(εικόνα 31). 

 
Εικόνα 31. Ανάλυση του Northern blot του mRNA Tac (p55) και β-actin mRNA. Ολικό 

RNA µη διεγερµένων  Reh-6 κυττάρων (ζώνη α), Reh-6 κυττάρων διεγερµένων µε PMA για 24h 
(ζώνη b), φυσιολογικά (ζώνη C) και διεγερµένα µε µιτογόνο (ζώνη d) φυσιολογικών κυττάρων 
ηλεκτροφορήθηκαν, µεταφέρθηκαν σε φίλτρο, υβριδοποιήθηκαν µε cDNA ανιχνευτή των Tac και 
β ακτίνης γονιδίων και αυτοραδιογραφήθηκαν, όπως περιγράφεται στα υλικά και µέθοδοι.  

∆ιεγερµένα φυσιολογικά λεµφοκύτταρα µε PHA και PMA εκφράζουν κατά 
προτίµηση το mRNA του Tac µορίου 1.4kd και σε µικρότερο βαθµό τα αντίγραφα 
mRNA 3.5kb (εικόνα 31, ζώνη d). Αντιστρόφως, η απουσία έκφρασης mRNA του 
Tac µορίου διαπιστώνεται σε µη διεγερµένα φυσιολογικά κύτταρα (εικόνα 31, 
ζώνη c). 

 



  

Ανίχνευση των ενδοκυτταροπλασµικών µορίων Tac (p55). 

Τα µέχρι τώρα δεδοµένα φαίνεται να δείχνουν ότι η συνεχής (αυτόµατη) 
έκφραση των αντιγράφων mRNA του µορίου Tac δεν ακολουθεί την έκφραση του 
Tac στην κυτταρική µεµβράνη των µη διεγερµένων Reh-6 κυττάρων. 

Κατόπιν αυτού εγείρεται το ερώτηµα κατά πόσο η πρωτεϊνη p55 απε-
λευθερώνεται στο υγρό καλλιέργειας. Έτσι, ανιχνεύσαµε τον διαλυτό υποδοχέα 
της IL-2 (sIL-2R) σε ακατέργαστα υπερκείµενα καλλιεργειών από 106 µη 
διεγερµένα Reh-6 κύτταρα πριν και µετά από συµπύκνωση των υπερκειµένων µε 
µεµβράνες Amicon (MY-5). Η µέθοδος ανίχνευσης ήταν µια ευαίσθητη µέθοδος 
ELISA. ∆εν ανιχνεύτηκε διαλυτός υποδοχέας IL-2 σε κανένα από τα υπερκείµενα 
σε καλλιεργητική περίοδο 3 ηµερών (30min-72h) υποθέτοντας ότι απελευθερώ-
θηκαν µη ανιχνεύσιµες ποσότητες Tac. Αντιστρόφως, σε διαλυτοποιηµένα µε 
ΝΡ40 µη-διεγερµένα Reh-6 κύτταρα (106 κύτταρα/ml) χρησιµοποιώντας την ίδια 
µέθοδο ανίχνευσης, ανιχνεύθηκαν 850 U sIL-2R/106 κύτταρα. 

Σε διαλυτοποιηµένα µη διεγερµένα φυσιολογικά λεµφοκύτταρα δεν 
ανιχνεύεται διαλυτός υποδοχέας της IL-2. 

Έτσι φαίνεται ότι παράγονται τα ανοσοδραστικά µόρια p55 τα οποία παρα-
µένουν ενδοκυττάρια. Για να επαληθεύσουµε αυτή την υπόθεση, µη διεγερµένα 
Reh-6 κύτταρα σε διαφορετικές καλλιεργητικές περιόδους (6h, 24h, 48h και 72h), 
αναλύθηκαν κατ’αρχήν µε έµµεσο ενδοκυτταροπλασµικό ανοσοφθορισµό, καθώς 
και µε ¨Ανοσοχρώση µε µόρια χρυσού¨ στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο χρησιµο-
ποιώντας το µονοκλωνικό αντίσωµα anti Tac. 

Ο αριθµός των Tac+ κυττάρων µε έµµεσο ανοσοφθορισµό ήταν µικρότερος από 
3% καθ’όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. 

Αντίστροφα, η ανάλυση στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο αναδεικνύει ότι 
πρακτικά όλα τα κύτταρα είναι σηµασµένα µε το µονοκλωνικό αντίσωµα anti 
Tac. Τα µόρια χρυσού εντοπίστηκαν αποκλειστικά στο κυτταρόπλασµα (εικόνα 
32Α) και συγκεκριµένα στο εσωτερικό και όχι στο εξωτερικό της πλασµατικής 
µεµβράνης (εικόνα 32Β). ∆εν παρατηρούνται ανοσοδραστικά µόρια p55 στον 
πυρήνα των κυττάρων (εικόνα 32Α και 32Β). Ο αριθµός των µορίων χρυσού 
ποικίλει από κύτταρο σε κύτταρο µεταξύ 100 και 500 ανά εξετασθείσα κυτταρική 
τοµή. 

∆εν ανιχνεύτηκε χρώση στους µάρτυρες (εικόνα 32C). Επώαση των µη 
διεγερµένων Reh-6 κυττάρων παρουσία 80 BRMP Units/ml rIL-2, δεν αυξάνει 
αισθητά την έκφραση των ανοσοδραστικών µορίων p55 (εικόνα 32D). 



  

 

 
Εικόνα 32. Φωτογράφηση στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο Reh-6 βαµµένα µε ανοσόχρωση. 

Μη διεγερµένα κύτταρα Reh-6 επωάσθηκαν µε antiTac και A πρωτεϊνη συνδεδεµένη µε 15nM 
χρυσό (Α,Β) ή µε µόνο πρωτεϊνη Α-15nM  χρυσού (c) όπως περιγράφεται στα υλικά και µέθοδοι. 
Reh-6 κύτταρα επωάσθηκαν µε 80BRMP U/ml rIL-2 για 48 ώρες και επωάσθηκαν µόνο µε  
antiTac (D)  



  

Επίδραση της rIL-2 στην έκφραση του mRNA του µορίου Tac. 

Μετά την ανίχνευση της έκφρασης του υποδοχέα αυξηµένης συγγενείας σε 
διεγερµένα µε ΡΜΑ Reh-6 κύτταρα µελετήσαµε κατά πόσον η rIL-2 µπορεί να 
ρυθµίσει την αύξηση της έκφρασης του mRNA της Tac σε µη διεγερµένα 
κύτταρα. Επώαση µη διεγερµένων Reh-6 κυττάρων παρουσία rIL2 (πάνω από 80 
BPMP U/ml) για 48 ώρες δεν αυξάνει σηµαντικά την έκφραση του 
ενδοκυτταροπλασµικών ανοσοδραστικών Tac µορίων (εικόνα 32D). Για να 
επαληθεύσουµε περαιτέρω την αδυναµία της rIL-2 να ρυθµίσει την έκφραση του 
p55, Reh-6 κύτταρα επωάσθηκαν µε κλιµακούµενες συγκεντρώσεις της rIL-2 για 
48 ώρες και 72 ώρες. Ο πίνακας 10 δείχνει ότι πάνω από 1500 u/ml rIL-2 δεν 
µπορούν να επάγουν την έκφραση της αλύσου p55 στα Reh-6 κύτταρα κάτω από 
τις συγκεκριµένες πειραµατικές συνθήκες. Παρόµοια ευρήµατα παρατηρήθηκαν 
όταν κύτταρα ασθενών µε pre-B All επωάσθηκαν in vitro µε πάνω από 1500U/ml 
rIL-2. 

 
Πίνακας 10: Reh6 κύτταρα (106/ml) επωάσθηκαν παρουσία 

αυξανόµενων συγκεντρώσεων rIL2 για 48 και 72 ώρες. Τα 
κύτταρα πλύθηκαν και σηµάνθηκαν µε το µονοκλωνικό 
αντίσωµα antiTac µε έµµεσο ανοσοφθορισµό, όπως περιγρά-
φεται στα Υλικά και Μέθοδοι. 

 % των Tac+ κυττάρων  
rIL-2 (U/ml) 48 ώρες 72 ώρες 
- 0 0 
100 1 0 
250 3 1 
500 1 0 
1000 2 2 
1250 1 1 
1500 2 4 

 

Παράλληλα µε την µελέτη των pre-B κυττάρων, για να έχουµε µια ολοκλη-
ροµένη εικόνα της διαφοροποίησης των λευχαιµικών κυττάρων, διερευνήσαµε 
την έκφραση του υποδοχέα της IL-2 σε κύτταρα ασθενών µε T οξεία 
Λεµφοβλαστική Λευχαιµία, κύτταρα ασθενών µε Β Χρόνια Λεµφογενή 
Λευχαιµία, κύτταρα ασθενών µε προ-Β Λεµφοβλαστική  Λευχαιµία, σε µια T 
λευχαιµική κυτταρική σειρά Molt-4, καθώς και µια επιπλέον προ-B Λευχαιµική 
σειρά την KÌ-3. 



  

Ανάλυση του mRNA των αλύσεων α και β της IL-2. Μη αναστρέψιµη σύνδεση 
(cross-linking) της ραδιοσηµασµένης rIL-2 σε λευχαιµικά κύτταρα ασθενών 

και σε κύτταρα λευχαιµικών κυτταρικών σειρών 

Χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της µη αναστρέψιµης σύνδεσης µε ραδιοσηµα-
σµένη-ανασυνδυασµένη IL-2 (125IrIL-2) σε λευχαιµικά κύτταρα 10 ασθενών µε T 
Οξεία Λεµφοβλαστική Λευχαιµία (T-ALL), 11 ασθενών µε Β Χρόνια Λεµφογενή 
Λευχαιµία (B-CLL) και προ-Β-Λεµφοβλαστική Λευχαιµία (pre-B-CLL). Σε όλες 
τις περιπτώσεις ανιχνεύσαµε µια ζώνη 80-84 KD (εικόνα 33α, 33β, 33γ), η οποία 
µπορεί ν’αντιστοιχεί σ’ένα σύµπλεγµα [125I]r-IL-2 µε την p70 πρωτεϊνη της IL-2. 

Σαν µάρτυρα χρησιµοποιούµε φυσιολογικές PHA, βλάστες (διεγερµένα Τ 
λεµφοκύτταρα), οι οποίοι εµφανίζουν δύο ζώνες, µια στα 70 KD και µια στα 80-
90 KD (εικόνα 33δ), οι οποίες αντιπροσωπεύουν την α και β άλυσο του υποδοχέα 
της IL-2, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως (185). 

Τα εµπλουτισµένα B-CLL κύτταρα ασθενών και στις πέντε περιπτώσεις 
εµφανίζουν επιπλέον τη ζώνη 70KD, η οποία αντιστοιχεί στο µόριο Tac (εικόνα 
33ε) 

 

Εικόνα 33α  

Μη αναστρέψιµη σύνδεση 
[125I]IL-2 σε λευχαιµικά 
κύτταρα ασθενών µε T Οξεία 
Λεµφοβλαστική Λευχαιµία 

Εικόνα 33β 

Μη αναστρέψιµη σύνδεση 
[125I]IL-2 σε λευχαιµικά 
κύτταρα ασθενών µε Β 
Χρόνια  Λεµφογενή 
Λευχαιµία 

 



  

 

 

              Εικόνα 33γ 

Μη αναστρέψιµη σύνδεση 
[125I]IL-2 σε λευχαιµικά κύτταρα 
ασθενών µε Β Οξεία Λεµφο-
βλαστική Λευχαιµία 

     Εικόνα 33δ 

Μη αναστρέψιµη σύνδεση 
[125I]IL-2 σε PHA βλάστες 
(διεγερµένα Τ λεµφοκύτταρα) 

 

Εικόνα 33ε 

Μη αναστρέψιµη σύνδεση [125I]IL-2 
σε εµπλουτισµένα κύτταρα Β Χρόνιας 
Λεµφογενούς Λευχαιµίας 

 

 

Κανένα από τα υπόλοιπα λευχαιµικά κύτταρα T-ALL και pre-B ALL δεν 
εµφάνιζαν το µόριο Tac+[125I]rIL-2. 

Με τη µέθοδο του έµµεσου ανοσοφθορισµού σε εµπλουτισµένα B-CLL κύτ-
ταρα ασθενών ανιχνεύσαµε στο 50% των περιπτώσεων το µόριο Tac, ενώ οριακά 
ανιχνεύθηκε το µόριο της β αλύσου του IL-2R (Πίνακας 11). 



  

Σε κανένα από τα υπόλοιπα λευχαιµικά δείγµατα, TALL, pre-BALL δεν 
ανιχνεύθηκε µε την ίδια µέθοδο το µόριο Tac, ενώ το µόριο της β αλύσου 
εκφράζεται σε άλλοτε άλλο βαθµό στα υπόλοιπα λευχαιµικά κύτταρα. 

 

Πίνακας 11. Έκφραση του CD25/TU27 σε εµπλουτισµένα B 
CLL κύτταρα 

Ασθενής IL-2Rα (CD25) % IL-2Rβ (TU27) % 

1 91 0 

2 57 0 

3 40 0 

4 46 0 

5 50 1 

6 9 1 

7 46 0 

8 43 1 

9 72 13 

10 42 0 

Από τα λεµφοκύτταρα του αίµατος ασθενών µε B-CLL αφαιρέθηκαν τα Τ 
λεµφοκύτταρα και τα µονοκύτταρα µε µαγνητικά σφαιρίδια και προσκόλληση στο 
πλαστικό, αντίστοιχα. 



  

IL-2 εξαρτώµενος πολλαπλασιασµός των B-CLL κυττάρων 

Προκειµένου να διευκρινισθεί, εάν η µεµβρανική έκφραση των διαφόρων 
αλύσεων του IL-2R συνοδεύεται και από την απαντητικότητα των κυττάρων στην 
ιντερλευκίνη 2, τα κύτταρα ασθενών µε B-CLL καλλιεργήθηκαν παρουσία 
προοδευτικά αυξανόµενων συγκεντρώσεων rIL-2. Από µια σειρά 23 ασθενών 
διαχωρίστηκαν οι 10 περιγραφόµενοι στην παρούσα µελέτη, των οποίων τα 
κύτταρα πολλαπλασιάζονταν παρουσία IL-2 (δείκτης πολλαπλασιασµού > 2 
(πίνακας 12). 

Σε 5 από τις περιπτώσεις αυτές τα κύτταρα παρουσίαζαν ένα σχετικά έντονο 
αυτόµατο κυτταρικό πολλαπλασιασµό (> 5000 cpm/2.105 κύταρα). Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι η ικανότητα απάντησης των κυττάρων στην rIL-2 ήταν ανεξάρτητη 
της έκφρασης της α αλύσου στην κυτταρική µεµβράνη, δεδοµένου ότι ο βαθµός 
του πολλαπλασιασµού δεν διέφερε σηµαντικά στην περίπτωση του ασθενούς µε 
9% IL-2Rα+ κύτταρα από ότι σε αυτούς µε περισσότερα από 40% θετικά 
κύτταρα. 

Προκειµένου να διευκρινισθεί η ειδικότητα του φαινόµενου αυτού, σε ορισµένες 
περιπτώσεις τα κύτταρα επωάσθηκαν παρουσία ενός αναστολέα µονοκλωνικού 
αντισώµατος έναντι της α αλύσου του υποδοχέα της IL-2. 

Ο πίνακας 13 δείχνει ότι το αντίσωµα αυτό έχει την ικανότητα να αναστέλλει 
τόσο τον αυτόµατο πολλαπλασιασµό των κυττάρων σε 3 από τις 5 περιπτώσεις 
που µελετήθηκαν, όσο και τον IL-2-εξαρτώµενο πολλαπλασιασµό και στις 5 
περιπτώσεις. 
 

Πίνακας 12. Πολλαπλασιασµός των B-CLL κυττάρων 
παρουσία IL-2 
  rIL-2 (U/ml)α 

Ασθεν

είς 

%CD25 
κυττάρων 

RPMI 1640 0.5 1 2 

1 91 740 � 58 β 1.3 γ 2.6 2.8 
2 57 12475 � 

358 
1.4 2.3 2.3 

3 40 247 � 25 2.3 4.9 5.3 
4 46 964 � 58 0 0.2 5.8 
5 50 620 � 46 4.3 8.2 8.3 
6 9 6300 � 483 1.4 2.8 2.4 
7 46 3707 � 286 2.6 5.2 5.9 
8 64 8131 � 579 1.3 2.1 3.2 
9 72 2402 � 121 0 2.5 3.2 

10 46 37.815 � 
2306 

0.8 1.6 3.1 



  

Τα εµπλουτισµένα B-CLL κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε πλήρες 
καλλιεργητικό υλικό παρουσία αυξανόµενων συγγεντρώσεων 
ανασυνδυασµένης IL-2 για 3 ηµέρες. Τα κύτταρα εκτέθηκαν για 16 ώρες 
σε 3HTdR και η ενσωµατωµένη σ’αυτά ραδιενέργεια µετρήθηκε σε 
µετρητή Β ακτινοβολίας. 
α) Οι µονάδες της IL-2 ðáñéóôïýí ìïíÜäåò BRMP (Biological Response 
Modifier Programme, NIH H.Π.Α.).  β) m � SD  cpm/2.105 κύτταρα από 
τριπλές καλλιέργειες γ)  ∆είκτης πολλαπλασιασµού  

Πίνακας 13. ∆ράση του ανασταλτικού ΙΟΤ 14α moAb στον 
IL-2 επαγόµενο πολλαπλασιασµό των εµπλουτισµένων B-CLL 
κυττάρων. 

Ασθενεί
ς 

ΙΟΤ 14α RPMI rIL-2 (1U/ml) ∆είκτης 
πολλαπλασιασ

µού 

3 - 247 � 25α 300 � 125 1,2 

 + 126 � 12 50 � 32 0,4 

7 - 3.707 � 260 19361 � 870 5,2 

 + 3482 � 310 4142 � 370 1,2 

8 - 8131 � 615 17620 � 1020 2,2 

 + 5561 � 252 2793 � 162 0,5 

9 - 2402 � 121 6008 � 325 2,5 

 + 1079 � 86 1117 � 96 1,0 

10 - 37815 � 2306 58215 � 1326 1,5 

 + 2375� 183 2716 � 190 1,1 

Εµπλουτισµένα B-CLL κύτταρα (2.105/ml) καλλιεργήθηκαν παρουσία ή 
απουσία ενός ανασταλτικού anti-IL-2Rα (CD25) µονοκλωνικού 
αντισώµατος. Ο κυτταρικός πολλαπλασιασµός εκτιµήθηκε από την 
ενσωµα΄τωνση της 3HTdR, που προσδιορίστηκε µε µετρητή Β 
ακτινοβολίας. 

α. Τα αποτελέσµατα παριστούν την m + SD cpm/2.105 κυττάρων ενός 
συνόλου 3 καλλιεργειών. 



  

Συγγένεια IL-2R σε B CLL κύτταρα 

Προκειµένου ν’αναλυθεί περαιτέρω η δοµή των υποδοχένων της IL-2, 
µελετήθηκε η σύνδεση ραδιοσηµασµένης IL-2 στα κύτταρα των ασθενών και η 
συγγένεια των υποδοχέων αναλύθηκε κατά Scatchard. Όπως φαίνεται στον 
πίνακα 14, σε 5 από τις 7 περιπτώσεις που µελετήθηκαν, διαπιστώσαµε IL-2R 
αυξηµένης συγγένειας. Στις 4 από αυτές ο αριθµός των υποδοχέων ήταν µικρός 
(µικρότερος από 500 θέσεις σύνδεσης/κύτταρο). Σε 3 από τις περιπτώσεις αυτές, 
µόνον υποδοχείς αυξηµένης συγγένειας αποκαλύφθηκαν. Σ’έναν ασθενή 
διαπιστώθηκαν µόνο χαµηλής συγγένειας υποδοχείς. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο 
αριθµός των υποδοχέων αυξηµένης και χαµηλής συγγένειας, δε φαίνεται να 
σχετίζεται άµεσα µε το ποσοστό των IL-2Rα+ κυττάρων. 

 

Πίνακας 14. Συγγένεια IL-2R που εκφράζονται σε B-CLL 
κύτταρα 

Ασθε
νής 

%CD25 
κυττάρων 

Αριθµός θέσεων 
σύνδεσης/κύτταρο 

kd (pM) Συγγένε
ια 

1 91 13 49 H 

2 40 170 50 H 

3 50 723 83 H 

4 9 180 138 H 

  2.300 5.200 L 

5 46 145 135 H 

  2.300 4.600 L 

6 74 1.100 1.007 L 

7 72 1.300 118 H 

  54.000 1.600 L 

 



  

Επεκτείναµε τις παρατηρήσεις µας χρησιµοποιώντας λευχαιµικές κυτταρικές 
σειρές, οι οποίες συνδέονται µη αναστρέψιµα µε [125I]rIL-2, µια T κυτταρική 
λευχαιµική σειρά των MOLT4 και µια pre-B κυτταρική λευχαιµική σειρά, την 
KM3. Τα αποτελέσµατα ήταν τα ίδια: ανιχνεύσαµε δηλαδή µια ζώνη στα 80-
84KD η οποία µπορεί ν’αποτελεί ένα διµοριακό σύµπλεγµα p70+[125I]rIL-2.  

Για ν’αποδείξουµε την ¨ειδικότητα¨ των αποτελεσµάτων προεπωάσαµε τις 
κυτταρικές σειρές, είτε µε 500 φορές περίσσεια rIL-2 ή µε  100µg/ml µονοκλω-
νικού αντισώµατος IOT14α, το οποίο αναγνωρίζει τον τόπο σύνδεσης της IL-2 µε 
το µόριο Tac. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η rIL-2 αναστέλλει πλήρως τη σύνδεση της 
[125I]rIL-2 και στις δύο κυτταρικές σειρές, ενώ το µονοκλωνικό αντίσωµα IOT10á 
δεν επηρεάζει καθόλου την pre-B (KM3) κυτταρική σειρά. Το ίδιο αντίσωµα 
αναστέλλει µερικώς τη σύνδεση της [125I]rIL-2 στην T (MOLT4) κυτταρικής 
σειρά, υποδεικνύοντας τη διαφορά των χαρακτηριστικών σύνδεσης της [125I]rIL-2 
στις T και µη-T λευχαιµικές κυτταρικές σειρές.  

Επίσης, δείξαµε ότι η µη ραδιοσηµασµένη rIL-2, αναστέλλει τη µη-
αναστρέψιµη σύνδεση της [125I]rIL-2 στα λευχαιµικά κύτταρα των ασθενών µε 
pre-B-ALL. 

Όπως ήταν αναµενόµενο στις PHA-βλάστες, η προεπώαση  µε rIL-2 αποτρέπει 
την ανίχνευση των δύο ζωνών, όπου το µονοκλωνικό αντίσωµα αναστέλλει µόνο 
τη µη αναστρέψιµη σύνδεση µε την άλυσο Tac, ενώ συγχρόνως εξασθενίζει την 
ένταση της ζώνης p70. 

Έτσι, αποδείξαµε την εξειδίκευση της σύνδεσης της IL-2 στα T και B 
λευχαιµικά κύτταρα µε τη βοήθεια µιας ανταγωνιστικής αναστολής µε rIL-2. 



  

∆έσµεση (Binding) ραδιενεργού rIL-2 ([125I]rIL-2) από κύτταρα λευχαιµικών 
σειρών διαφορετικής αιµοποιητικής προέλευσης 

Επειδή το µόριο p70 του υποδοχέα της IL-2 φαίνεται να συνδέεται µε την IL-2 
µε ενδιάµεση συγγένεια (194), επεκτείναµε τα πειράµατα σύνδεσης σε 
λευχαιµικές κυτταρικές σειρές διαφορετικής αιµοποιητικής προέλευσης.  

Ο πίνακας 15 δείχνει ότι η KM3 και Reh-6 pre-B κυτταρικές σειρές και η  
K562 µυελική σειρά, συνδέουν την IL-2 µε ενδιάµεση συγγένεια και ο αριθµός 
των υποδοχέων είναι χαµηλός (58-462 κύτταρο). 

Για την T λευχαιµική σειρά MOLT4, ανιχνέυσαµε ένα µικρό αλλά σηµαντικό 
αριθµό, θέσεων σύνδεσης αυξηµένης συγγένειας (31 θέσεις ανά κύτταρο, 
Kd=45pM, πίνακας 15) 

 

Πίνακας 15. Χαρακτηριστικά σύνδεσης της 125IrIL-2 µε 
λευχαιµικά κύτταρα 

κύττα
ρα 

Στάδιο 
διαφοροποίησης 

αριθµός θέσεων 
σύνδεσης ανά 
κύτταρο 

Kd 
(pM) 

Κm3 (B) pre-B 290 1040 

Reh-6 (B) pre-B 58 460 

Molt4 (T) πρώιµα 
θυµοκύτταρα 

31 45 

K562 (Μυελικά) 
πρόδροµα 

αιµοποιητικά 

462 472 

 

Για ν’αποδείξουµε ακόµα µια φορά ότι η σύνδεση της IL-2 στα Β κύτταρα 
πραγµατοποιείται µέσω της αλύσου p75 του υποδοχέα της IL-2 που εκφράζεται 
στα λευχαιµικά κύτταρα, χρησιµοποιήσαµε το µονοκλωνικό αντίσωµα, TU27, το 
οποίο αναγνωρίζει το µόριο p75, óτο σηµείο σύνδεσής της µε την IL-2 και ως εκ 
τούτου εµποδίζει τη σύνδεση της IL-2 µε τους υποδοχείς αυξηµένης και 
ενδιάµεσης συγγένειας. 

Κατ’αρχήν η προεπώαση µε 50µg/ml του µονοκλωνικού αντισώµατος TU27 
αναστέλλει πλήρως τη σύνδεση 1nM  [125I]rIL-2 στις T και B κυτταρικές σειρές 
καθώς και τα µη-διεγερµένα φυσιολογικά λεµφοκύτταρα, ενώ στους 



  

φυσιολογικούς PHA βλάστες η αναστολή αυτή δεν είναι πλήρης (πίνακας 16) 

 

Πίνακας 16. Αναστολή της σύνδεσης της [125I]rIL-2 µε τους 
υποδοχείς ενδιάµεσης συγγένειας της IL-2 των λευχαιµικών 
κυτταρικών σειρών, από µονοκλωνικά αντισώµατα έναντι των 
µορίων p55 και p75 του IL-2R 

  % αναστολή της 
ειδικής σύνδεσης 

Κύτταρα ειδική σύνδεση 
cpm/2.106 κύτταρα 

10T 14α TU27 

Molt 4 227 80 100 

Reh-6 723 0 100 

Μη 
διεγερµέναPBM

C 

354 0 100 

PHA-βλάστες 1545 100 54 

 

Η προεπώαση µε το µονοκλωνικό αντίσωµα IOT14α το οποίο άλληλεπιδρά µε 
τη θέση σύνδεσης του µορίου Tac ìå ôçí IL-2 αναστέλλει µόνο τη σύνδεση της 
IL-2 στην T κυτταρική σειρά (MOLT 4) και στους φυσιολογικούς PHA βλάστες, 
ενώ δεν αναστέλλει τη σύνδεση της IL-2 στην προ-B κυτταρική σειρά (Reh-6) και 
στα φυσιολογικά λεµφοκύτταρα. 

Αυτά τα αποτελέσµατα είναι σύµφωνα µε την έκφραση υποδοχέων IL-2 ενδιά-
µεσης συγγένειας στις προ B κυτταρικές σειρές και υποδοχείς της IL-2 αυξηµένης 
συγγένειας στην T κυτταρική σειρά. 



  

Επιφανειακή έκφραση του µορίου p70 στις λευχαιµικές κυτταρικές σειρές 

Χρησιµοποιώντας το µονοκλωνικό αντίσωµα TU27, ανιχνεύσαµε µε τη µέθοδο 
του ανοσοφθορισµού το µόριο p70 στις λευχαιµικές κυτταρικές σειρές. Έτσι, το 
36% των ΚΜ3 κυττάρων ήταν TU27+ σε αντίθεση µε τα 6% TU27+ MOLT4 και 
13% στα φυσιολογικά λεµφοκύτταρα (Πίνακας 17) 

 

Πίνακας 17. Ανοσοφαινότυπος λευχαιµικών κυτταρικών 
σειρών, χρησιµοποιώντας το µονοκλωνικό αντίσωµα TU27 

Κυτταρική σειρά  TU27 (ποσοστό % θετικών 
κυττάρων) 

KM3 36 

MOLT 4 6 

PBMC 13 
 

Κυτταρικός πολλαπλασιασµός (ενσωµάτωση 3HTdR) από τα κύτταρα 
λευχαιµικών σειρών και από κύτταρα ασθενών µε  

Β ΟΛΛ  

Αναζητώντας τη λειτουργικότητα του υποδοχέα της IL-2 (IL-2R) στα B 
λεµφοκύτταρα, µελετήσαµε την επίδραση της ανασυνδυασµένης IL-2 (rIL-2) 
στον πολλαπλασιασµό αυτών των κυττάρων. Ο πίνακας 15 δείχνει ότι η 
ενσωµάτωση της τριτιωµένης θυµιδίνης (3HTdR) από τα κύτταρα ασθενών µε B 
οξεία Λεµφοβλαστική Λευχαιµία δεν διαφοροποιείται αισθητά µε τη χορήγηση 
25-400 u/ml rIL-2 (πίνακας 18). 

 

Πίνακας 18. Επίδραση της IL-2 στον πολλαπλασιασµό των 
λευχαιµικών κυττάρων, ασθενών µε B-ΟΛΛ. Ενσωµάτωση 3HTdR 
µε διάφορες συγκεντρώσεις r IL-2 (U/ml) 

   Συγκεντρώσεις r-IL-2 (U/ml) 
Ασθεν
ής 

∆ιάγνω
ση 

cpm 25 50 100 200 400 

1 B-ALL 691�50 0.66α 0.66 0.63 0.67 0.64 

2 B-ALL 629�21
2 

1.39 0.87 0.69 0.79 0.73 

3 B-ALL 1000�8
0 

0.71 0.60 0.80 0.80 0.81 



  

4 B-ALL 2052�2
3 

1.01 1.07 1.10 1.12 1.58 

α) ∆είκτης διέγερσης 

Σύνδεση (Binding) της ραδιενεργού IL-2 ([125 I]IL-2) στα κύτταρα NOI-90. 

Μετά από την πρώτη σειρά πειραµάτων πάνω σε λευχαιµικά κύτταρα ασθενών 
και συγκεκριµένων κυτταρικών σειρών, ακολούθησε µια ανάλογη µελέτη για τη 
µη T λευχαιµική σειρά NOI-90 µε σκοπό να συγκρίνουµε την έκφραση και τη 
λειτουργικότητα του υποδοχέα της IL-2 στις δυο αυτές διαφορετικής προέλευσης 
λευχαιµικές κυτταρικές σειρές. 

Για να µελετήσουµε τους µηχανισµούς οι οποίοι ελέγχουν τον κυτταρικό 
πολλαπλασιασµό εκτιµήσαµε αρχικά την παρουσία του λειτουργικού υποδοχέα 
IL-2 στο ΝΟΙ-90  

Ο πίνακας 19 δείχνει ότι ανιχνεύεται σχεδόν ο ίδιος αριθµός θέσεων σύνδεσης 
αυξηµένης συγγένειας, τόσο στα λευχαιµικά κύτταρα σε καλλιέργεια για 48 ώρες 
παρουσία ή απουσία αυξητικών παραγόντων, όσο και στα ΝΟΙ-90 κύτταρα σε 
συνεχή καλλιέργεια χωρίς αυξητικούς παράγοντες για πάνω από 18 µήνες. Σε όλα 
τα πειράµατα η Κd, των θέσεων σύνδεσης της IL-2, κυµαίνεται µεταξύ 152pM και 
187pM, η οποία αντιστοιχεί σε αυξηµένης συγγένειας υποδοχέα της IL-2. 

Η εικόνα 34 παρουσιάζει ένα ¨τυπικό¨ πείραµα σύνδεσης της IL-2 σε κύτταρα 
της σειράς ΝΟΙ-90. 

 

Πίνακας 19: ∆είγµατα 1-3.106 κυττάρων επωάσθηκαν για 2 ώρες 
στους 40C µε σειρά αραιώσεων της [125I]rIL-2. Μετρήθηκε η 
ραδιενέργεια από τα υπερκείµενα της καλλιέργειας και από τα 
τµήµατα των κυττάρων. Η Μη-ειδική σύνδεση της [125I]rIL-2 
υπολογίσθηκε προσθέτοντας πέντε φορές περισσότερη κρύα rIL-2. 
Τα κύτταρα της καλλιέργειας (ΝΟΙ-90) πλύθηκαν µε προσοχή, στη 
συνέχεια επωάσθηκαν για 1h στους 370C και ξαναπλύθηκαν πριν 
πραγµατοποιηθεί το πείραµα της δέσµευσης της [125I]rIL-2. 

Κύτταρα  Θέσεις 
σύνδεσης/κύττ

αρα 

Kd 
(pM) 

% 
CD25+ 
κύτταρ

α 

Φρέσκα Μονοπύρηνα κύτταρα 
(MNC) 

180 152 0 

Επώαση (MNC) για 48 ώρες 
µε RPMI 

200 181 0 



  

Συνεχής 18 µήνες καλλιέργεια 
ΝΟΙ-90 

211 187 2 
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(B) υποδοχείς/κύτταρο 

Εικόνα 34.Καµπύλη κορεσµού και διάγραµµα Scatchard σε NOI-90 κύτταρα 
 

Παραγωγή IL-2 από τα κύτταρα ΝΟΙ-90 

Γνωρίζοντας ότι τα φρέσκα λευχαιµικά κύτταρα καθώς και τα ΝΟΙ-90 κύτταρα 
εκφράζουν ένα µικρό αριθµό υποδοχέων αυξηµένης συγγένειας, διερευνήσαµε 
περαιτέρω εάν τα κύτταρα παράγουν δραστική IL-2. 

Σε θρεπτικό υλικό καλλιέργειας 48 ωρών, της σειράς ΝΟΙ-90 ανιχνεύτηκε 

Β 



  

5U/ml δραστικότητα IL-2 όταν δοκιµάστηκαν στην κυτταρική σειρά CTLL-2. 

Τα 10 φορές συµπυκνωµένα υπερκείµενα καλλιέργειας περιείχαν 50U/ml 
δραστικότητα της IL-2 όπως ανιχνεύτηκε µε µία ανοσοενζυµατική µέθοδο 
(πίνακας 20). Για να προσδιορίσουµε περαιτέρω κατά πόσον τα κύτταρα ΝΟΙ-90 
παράγουν IL-2, τα κύτταρα πλύθηκαν µε όξινο PBS (pH3.5) προκειµένου να 
αποµακρυνθεί η IL-2 η οποία έχει συνδεθεί στην µεµβράνη; επί πλέον διαλυ-
τοποιηµένα κύτταρα τα οποία έχουν καταστραφεί µε υπερήχους ελέχθηκαν για 
την παρουσία δραστικότητας IL-2. Ο πίνακας 20 δείχνει ότι και τα δύο και το 
όξινο έκπλυµα των κυττάρων καθώς και τα διαλυτοποιηµένα κύτταρα 
παρουσιάζουν µια σηµαντική συγκέντρωση IL-2. 

Επιπλέον, η διαπίστωση IL-2 στο όξινο έκπλυµα των κυττάρων υποδεικνύει ότι 
το µόριο είναι προσροφηµένο στην κυτταρική µεµβράνη.  

Τα κύτταρα ΝΟΙ-90 επωάσθηκαν µε το µονοκλωνικό αντίσωµα anti-IL2 
(DMS-1). Η εικόνα 14 αποδεικνύει ότι το 37% των κυττάρων ΝΟΙ-90 είναι 
θετικά για IL-2. 



  

 

Πίνακας 20: Ανίχνευση της IL-2 σε υπερκείµενα κυττάρων ΝΟΙ-90 
106 κύτταρα ΝΟΙ-90/ml επωάσθηκαν για 48 ώρες σε περιβάλλον 5% 
CD2. Επί πλέον RPMI1640 106 κύτταρα ΝΟΙ-90/ml πλύθηκαν µε PBS 
στο οποίο είχαµε προσθέσει γλυκίνη (pH3.5), φυγοκεντρήθηκαν και το 
κυτταρικό ίζηµα ¨λύθηκε¨ µε υπερήχους.  

Το έκπλυµα των κυττάρων καθώς και τα πλυµένα κύτταρα ανιχνεύθηκαν 
για IL-2 µε ανοσοενζυµατική µέθοδο. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται 
Σαν µέσος όρος τριών διαφορετικών πειραµάτων. 

 

Προέλευση Υλικών IL-2 (pg/ml) 

RPMI-164 pH7.4 380 � 56 

Υλικό έκπλυσης (PBS pH7.4) 120 � 26 

Υλικό έκπλυσης (PBS γλυκίνη 
pΗ3.5) 

1500 � 96 

Λυµένα κύτταρα 
(οµογενοποιηµένα κύτταρα) 

570 � 32 

 

Για να προσδιορίσουµε µε µεγαλύτερη ακρίβεια τη φύση της δραστικότητας 
της IL-2 η οποία ανιχνεύτηκε σε υπερκείµενα καλλιέργειας κυττάρων ΝΟΙ-90, το 
συµπυκνωµένο 10 φορές υπερκείµενο της καλλιέργειας προσροφήθηκε πάνω σε 
σεφαρόζη η οποία περιείχε ένα πολυκλωνικό anti-IL2 IgG αντίσωµα κουνελιού. 
Τα κλάσµατα τα οποία συγκρατήθηκαν στην σεφαρόζη περιείχαν 300U/ml IL-2, 
ενώ τα ελεύθερα κλάσµατα περιείχαν µόνο 22U/ml. 

Η ηλεκτροφόρηση των 2 παραπάνω κλασµάτων αναδεικνύει µια αµυδρή ζώνη 
(band) 14.5ΚD µόνο στα συγκρατηµένα από τη σεφαρόζη κλάσµατα, όµοια µε 
αυτή της ανασυνδυασµένης IL-2 η οποία χρησιµοποιήθηκε σαν θετικός µάρτυρας. 
Αυτή η πρωτεϊνη µπορεί επίσης να αναγνωρισθεί από ένα anti-IL2 µονοκλωνικό 
αντίσωµα (DMS-1) σε ένα πείραµα Western slot blot. 



  

Ανίχνευση των αλύσεων του υποδοχέα της IL-2 στα ΝΟΙ-90 κύτταρα. 

Τα αποτελέσµατα τα οποία περιγράψαµε προηγουµένως δείχνουν καθαρά ότι 
τα ΝΟΙ-90 κύτταρα παράγουν IL-2 η οποία ουσιαστικά είναι συνδεµένη µε την 
κυτταρική µεµβράνη. Ωστόσο η ανοσοχρώση των κυττάρων, είτε µε το µονο-
κλωνικό αντίσωµα ΙΟΤ14, είτε το TU-27, δεν αποκαλύπτει την παρουσία των 
αλύσεων CD25 (p55) και CD122 (p75), αντίστοιχα. Όµως η σύνδεση µε [125Ι] 
rIL-2 αποκαλύπτει την παρουσία υποδοχέων IL-2 αυξηµένης συγγένειας. Για να 
εκτιµήσουµε ακριβέστερα την έκφραση των αλύσεων του υποδοχέα της IL-2 στα 
ΝΟΙ-90 κύτταρα, προσθέσαµε βελτιωµένα πειράµατα χρησιµοποιόντας µονοκλω-
νικά αντισώµατα τα οποία αναγνωρίζουν διαφορετικούς επίτοπους κάθε αλύσου. 

Το ΙΟΤ14, το οποίο είναι ένα µονοκλωνικό αντίσωµα µη-εξουδετερωτικό, 
καθώς και το ΙΟΤ14α, το οποίο είναι ένα εξουδετερωτικό αντίσωµα, µπορούν να 
αποκαλύψουν την παρουσία CD25 αλύσεων πάνω στα κύτταρα. 

Αντίστροφα, το µονοκλωνικό αντίσωµα 7G7/B6 το οποίο συνδέεται σε 
διαφορετικό τόπο από ότι η IL-2 µπορεί να βάψει θετικά το 25% των κυττάρων 
(εικόνα 35). Επιπρόσθετα, το TU-27 και το mikβ1 µονοκλωνικά αντισώµατα δεν 
αποκαλύπτουν θετικά κύτταρα, ενώ αντιθέτως το 13% των κυττάρων βάφεται µε 
το εξουδετερωτικό µονοκλωνικό αντίσωµα mikβ3. 
 

 

Εικόνα 35. Χρώση των κυττάρων ΝΟΙ90 µε anti IL2 µονοκλωνικό αντίσωµα (7G7/B6). 
Ανάλυση κυτταροµετρητή ροής. 



  

IL-2 εξάρτηση των ΝΟΙ-90 κυττάρων. 

Τελικά åêôéìÞèçêå η εξάρτηση του πολλαπλασιασµού των ΝΟΙ-90 κυττάρων 
από την IL-2. Αρχικά, τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν παρουσία µιας πλήρους 
σειράς συγκεντρώσεων (20-2000pM) εξωγενούς rIL-2, αλλά δεν παρατηρήθηκε 
καµία επαγωγή του πολλαπλασιασµού των κυττάρων. Ουσιαστικά ο πολλα-
πλασιασµός των ΝΟΙ-90 κυττάρων εξετάσθηκε παρουσία µονοκλωνικών 
αντισωµάτων έναντι των CD25, CD122 και IL-2. Ο πίνακας 21 δείχνει ότι το 
ΙΟΤ14α, το TU27 και το anti-IL2 µονοκλωνικά αντισώµατα µπορούν να 
αναστείλουν σηµαντικά τον in vitro πολλαπλασιασµό των ΝΟΙ-90 κυττάρων. Σε 
όλες τις περιπτώσεις η αναστολλή του πολλαπλασιασµού ήταν δοσοεξαρτώµενη. 
Αντίστροφα, ένα άσχετο µονοκλωνικό αντίσωµα anti-HLADR, που 
χρησιµοποιήθηκε σαν µάρτυρας, δεν µπορεί να µετατρέψει σηµαντικά τον 
πολλαπλασιασµό των ΝΟΙ-90 κυττάρων (πίνακας 21). 

Για να αναλύσουµε την εξειδίκευση του µονοκλωνικού αντισώµατος-
αναστολέα, δοκιµάσαµε την επίδραση άλλων µονοκλωνικών αντισωµάτων έναντι 
του CD25 (7G7/B6) και CD122 (mik β1 και  mik β3) τα οποία δεν είναι 
εξουδετερωτικά. Τα αποτελέσµατα είναι 20% και 25% αναστολή αντίστοιχα, ενώ 
το mik β3 το οποίο είναι εξουδετερωτικό επιδεικνύει 65% αναστολή του 
κυτταρικού πολλαπλασιασµού (πίνακας 21). 



  

 

Πίνακας 21: Επίδραση των αντισωµάτων IL-2 και των αντισωµάτων 
ενάντια στα µόρια CD25 και CD122, στον αυθόρµητο πολλαπλασιασµό 
των κυττάρων ΝΟΙ-90.  
2.104 κύτταρα/ml τοποθετήθηκαν στις ειδικές οπές οι οποίες περιείχαν 
πλήρες θρεπτικό υλικό, παρουσία ή απουσία µονοκλωνικών 
αντισωµάτων CD25 (IOT 14a, 7G7/B6) και CD122 (mik β1-TU27, mik 
β3) αλύσεων του IL-2R, το IL-2 (πολυκλωνικό αντίσωµα) ή τα MHC 
τάξης ΙΙ µόρια.  
Τα κύτταρα επωάσθηκαν µε 1µCi/οπή 3ΗTdR για 16 ώρες. Η 
ενσωµατωµένη ραδιενέργεια προσδιορίστηκε όπως περιγράφεται στα 
Υλικά και Μέθοδος. 
Κάθε µονοκλωνικό αντίσωµα προστέθηκε σε τελική συγκέντρωση 
10µg/ml. 

Μονοκλωνικό 
Αντίσωµα 

Cpm/2.104 κύτταρα % 
αναστολή 

 31.406 � 7.880 - 

ΙΟΤ-14α 5.897 � 589 81 

7G7/B6 25.120 � 4.372 20 

mik β 1 23.500 � 4.520 25 

TU-27 3.468 � 756 89 

mik β 3 10.970 � 2.341 65 

Anti-IL-2 6.366 � 735 79 

Anti-HLA-DR 28.292 � 1.456 9 

 

Συµπεραίνεται ότι: 

�� Τα NOI-90 Λευχαιµικά κύτταρα εκφράζουν µικρό αριθµό υποδοχέων υψηλής 
συγγένειας.  

�� Παράγουν ανοσοδραστικό µόριο παρόµοιο µε την IL-2, το οποίο επάγει τον 
πολλαπλασιασµό µιας Τ κυτταρικής σειράς ποντικού, ευαίσθητης στην IL-2. 

�� Εξωγενής IL-2 δεν επάγει τον πολλαπλασιασµό παρατηρείται συνεχής επαγωγή 
χωρίς αυξητικούς παράγοντες (αυτοκρινής µηχανισµός πολλαπλασιασµού) 

 



  

 

 



  

 ιντερλευκίνη 2 είναι µια κυττοκινη που παράγεται από τα διεγερµένα Τ 
λεµφοκύτταρα. Η δράση της ασκείται µέσω των εξειδικευµένων 
υποδοχέων στα βοηθητικά T λεµφοκύτταρα (αυτοκρινώς), στα 

κυτταροτοξικά T λεµφοκύτταρα, αλλά και σε κύτταρα µε ΝΚ λεµφοκυτταρικό 
ανοσοφαινότυπο. Η δράση στα Β λεµφοκύτταρα και στα µακροφάγα είναι 
περιορισµένη, παρόλο που αλυσίδες του υποδοχέα της συχνότατα περιγράφονται. 
Η Ιντερλευκίνη 2 είναι ο κύριος εκπρόσωπος µιας οµάδας κιτοκινών, που είναι 
γνωστή σαν ΤΗ1 κυττοκινες και που ασκούν τη δράση τους στα πλαίσια 
διεξαγωγής κυτταρικού τύπου ανοσιακών απαντήσεων, ενώ τα Β λεµφοκύτταρα, 
που συµµετέχουν στις χυµικού τύπου ανοσιακές απαντήσεις, πολλαπλασιάζονται 
και διαφοροποιούνται µέσω της δράσης των ΤΗ2 κυτοκινών (ΙL4,IL5,IL10), για 
τις οποίες φέρουν εξειδικευµένους υποδοχείς. 

Φυσιολογικά, οι συνδυασµοί των δυο οµάδων κυτοκινών συνεργάζονται 
µεταξύ τους κυρίως ανταγωνιστικά, σε µερικές περιπτώσεις όµως και επαγωγικά. 
Παραδείγµατος χάρι, η IL 4 µπορεί να επάγει στα Β λεµφοκύτταρα την α αλυσίδα 
του υποδοχέα της IL-2. Επιπλέον, οι ΤΗ2 κυττοκινες και κυρίως η IL4 µπορεί 
κάτω από ειδικές συνθήκες να ασκήσει διεγερτική επίδραση και σε κύτταρα της Τ 
λεµφοκυτταρικής σειράς. Στις νεοπλασίες πολύ συχνά παρατηρούνται 
απορρυθµίσεις των συστηµάτων ορµονών-υποδοχέων, καθώς και εξαρτήσεις από 
κυττοκινες, που φυσιολογικά δεν έχει παρατηρηθεί ο ρόλος τους για κύτταρα 
αντίστοιχης ωρίµανσης και διαφοροποίησης. Έτσι, θεωρήθηκε σκόπιµη η µελέτη 
τόσο του αυτόµατου όσο και του µετά από διέγερση πολλαπλασιασµού των 
λευχαιµικών κυττάρων της προ Β οξείας λεµφοβλαστικής λευχαιµίας όσο και των 
νεοπλασµατικών κυττάρων της Β χρόνιας λεµφογενούς λευχαιµίας, µε σκοπό να 
καθοριστεί in vitro η συµµετοχή του συστήµατος IL-2/IL-2R, και να 
παραλληλιστεί έµµεσα µε την εν δυνάµει βιολογική εξέλιξη in vivo αυτών των 
νεοπλασµάτων. 

Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε σαν αντιπροσωπευτικό δείγµα προ Β οξείας 
λεµφοβλαστικής λευχαιµίας η κυτταρική σειρά Reh-6, για να µελετηθεί σε 
σταθερό κυτταρικό σύστηµα η δράση του συστήµατος IL-2/IL-2R και η επίδρασή 
του στον αυτόµατο αλλά και στον επαγώµενο πολλαπλασιασµό. Παράλληλα µε 
την κυτταρική σειρά Reh-6 µελετήθηκαν νεοπλασµατικά κύτταρα ασθενών µε B 
Οξεία Λεµφβλαστική Λευχαιµία, Β Χρόνια Λεµφογενή Λευχαιµία, κυτταρικές 
σειρές Κ562 (ΟΜΛ), Μοlt4(ΟΛΛ), καθώς και µια µη Τ λευχαιµική σειρά η ΝΟΙ-
90 µε σκοπό να έχουµε µια πλήρη εικόνα της παρουσίας και αλληλεπίδρασης του 
συστήµατος IL-2/IL-2R στα µη Τ νεοπλασµατικά κύτταρα. 

Η 



  

Όπως δείχθηκε µε τα πειράµατα ανοσοφθορισµού (εικόνα 22), µη 
αναστρέψιµης σύνδεσης της ραδιενεργού rIL-2 (cross linking, εικόνες 23,24,25) 
και δέσµευσης ισορροπίας (binding εικόνα 26) η α (p55,Tac) αλυσίδα του 
υποδοχέα της IL-2 δεν εκφράζεται στην επιφάνεια των µη διεγερµένων Reh6 
κυττάρων. Επιπλέον, η α αλυσίδα του IL-2-R δεν κατέστη δυνατόν να ανιχνευθεί 
υπερκείµενο µη διεγερµένων κυττάρων ή και σε διαλυτοποιηµένα Reh-6 κύτταρα, 
µε ανοσοπροσροφητική µέθοδο (ELISA). Ενδιαφέρον σηµείο της µελέτης 
αποτελεί η ανίχνευση mRNA της α αλυσίδας σε µη διεγερµένα Reh-6 κύτταρα 
(εικόνα 30), αποτέλεσµα το οποίο συνδυάζεται µε την παρουσία µορίων Tac στο 
κυτταρόπλασµα σε µικρή απόσταση από την κυτταρική µεµβράνη, όπως 
διαπιστώθηκε µε ηλεκτρονική µικροσκόπηση ύστερα από ανοσοχρώση µε 
κολλοειδή χρυσό (εικόνα.32). Ο συνδυασµός αυτών των δεδοµένων οδηγεί στο 
συµπέρασµα ότι, ενώ η πρωτεϊνη Tac (CD25) εκφράζεται στο κυτταρόπλασµα, εν 
τούτοις δεν εξέρχεται στη µεµβράνη, ώστε να ασκήσει το βιολογικό της 
αποτέλεσµα, που ως γνωστό είναι η σύνδεση της µε την ορµόνη και η συνεργασία 
µε τις αλυσίδες β (p70)και γ(p64). Υπενθυµίζουµε ότι η α αλυσίδα µόνη της δεν 
είναι ικανή να εξασφαλίσει τη µετάδοση µηνύµατος (signal transduction). 

Όσον αφορά την έκφραση της β αλυσίδας (CD122), αυτή φαίνεται ότι εκφρά-
ζεται στη µεµβράνη, όπως προκύπτει άµεσα από πειράµατα µη αναστρέψιµης 
µεµβρανικής σύνδεσης (εικόνα 26). Πράγµατι, η ραδιενεργός rIL-2 συνδέθηκε µη 
αναστρέψιµα µε το πεπτίδιο p70-75kD σε µη διεγερµένα Reh-6 κύτταρα, καθώς 
και σε λευχαιµικά κύτταρα ασθενών (εικόνα 29). Η µη αναστρέψιµη σύνδεση της 
ραδιενεργού rIL-2 µπορεί να ανασταλεί ειδικά µε περίσσεια µη σηµασµένης IL-2 
αλλά όχι µε το µονοκλωνικό αντίσωµα ΙΟΤ-14α, το οποίο αναγνωρίζει τη θέση 
σύνδεσης της α αλυσίδας του υποδοχέα της IL-2. 

Το ίδιο αποτέλεσµα προκύπτει έµµεσα από τη µελέτη δέσµευσης ισορροπίας 
(binding, εικόνα 25). Μάλιστα επειδή ο υποδοχέας ενδιάµεσης συγγένειας περι-
λαµβάνει και τη γ αλυσίδα (CD132), η πρόσδεση της ορµόνης στα µη διεγερµένα 
κύτταρα υποδηλώνει έµµεσα ότι υπάρχει η έκφραση και αυτής της αλυσίδας στην 
κυτταρική µεµβράνη των Reh-6 κυττάρων. 

Η δράση του µιτογόνου ΡΜΑ που δρα ενεργοποιώντας την πρωτεϊνη κινάση C 
(κινάση σερίνης-θρεονίνης) επάγει την µεµβρανική έκφραση της α αλυσίδας 
(CD25) µ’ένα τρόπο χρόνο-και δοσο-εξαρτώµενο (εικόνα 22). Με βάση την 
κυτταροπλασµική ανίχνευση του µορίου αυτού στα µη διεγερµένα κύτταρα 
οδηγούµαστε, κατ αρχήν, στο συµπέρασµα ότι ενεργοποιούνται µηχανισµοί 
εξωτερίκευσης των µορίων Tac στη µεµβράνη, αφού µε πειράµατα µη 
αναστρέψιµης σύνδεσης αλλά και άµεσου ανοσοφθορισµού εµφανίζονται αυτά τα 
µόρια ύστερα από τη δράση του ΡΜΑ (πίνακας 5). Επιπλέον, όµως, 
παρατηρήθηκε αύξηση του mRNA της α αλυσίδας ύστερα από επώαση των Reh-6 
κύτταρα µε ΡΜΑ, αποτέλεσµα που µαρτυρεί την do novo σύνθεση της πρωτείνης. 
Άλλωστε, όταν ύστερα από διέγερση µε ΡΜΑ τα Reh-6 κύτταρα απόκτησαν 
υποδοχείς αυξηµένης και χαµηλής συγγένειας, όπως φαίνεται από τα πειράµατα 



  

δέσµευσης ισορροπίας (εικόνα 23), ο αριθµός των υποδοχέων αυτών που 
αντανακλά στην παρουσία αντίστοιχου αριθµού µεµβρανικά εκφραζόµενων α 
αλυσίδων, είναι πολλαπλάσιος του υπολογιζόµενου αριθµού µορίων α αλυσίδας 
µε την ανοσοφαινοτυπική µέθοδο του ανοσοχρυσού (εικόνα 32).  

Κατά συνέπεια, µπορεί να υποστηριχθεί ότι, ενώ η α αλυσίδα συντίθεται αυτό-
µατα, χωρίς όµως να εκφράζεται στη µεµβράνη,  ο µηχανισµός εξωτερίκευσης 
της αλυσίδας δεν έχει διαταραχθεί. Ενδεχοµένως, κάποιο ειδικό απαραίτητο σήµα 
δεν είναι διαθέσιµο, ώστε να εκφραστεί σωστά το µόριο Tac και το σήµα αυτό 
εξασφαλίζεται µε τη δραστηριοποίηση της πρωτεϊνικής κινάσης C. 

Όσον αφορά στη β αλυσίδα αυτή δεν φαίνεται να επηρεάζεται ιδιαίτερα από τη 
δράση του ΡΜΑ, αφού οι υποδοχείς ενδιάµεσης συγγένειας, στη µη διεγερµένη 
κατάσταση, είναι αριθµητικά συγκρίσιµοι µε αυτούς της αυξηµένης συγγένειας 
ύστερα από τη δράση του ΡΜΑ (εικόνα 23,25). 

∆εν είµαστε σε θέση να αξιολογήσουµε τις ιδιότητες της πρωτείνης Tac που 
προκύπτει από τη µετάφραση των mRNA µορίων της α αλυσίδας στα µη 
διεγερµένα Reh-6 κύτταρα. Το επικρατές σήµα είναι αυτό των 3,5Kb, ενώ ύστερα 
από τη δράση του ΡΜΑ επάγεται το σήµα των 1,4Kb (εικόνα 31). ∆ε θεωρείται 
σκόπιµη η αντιστοιχία του σήµατος 3,5Kb µε τη µη εκφραζόµενη µεµβρανικά α 
αλυσίδα, σε αντίθεση µε το σήµα 1,4Kb. Τα δύο σήµατα αντιστοιχούν σε 
διαφορετικές θέσεις της µεταγραφής (διαφορετικές θέσεις πολυαδενυλίωσης) και 
όπως έχει αναφερθεί (196),  αντιστοιχούν στην παραγωγή του ίδιου ακριβώς 
πρωτεϊνικού µορίου. Όµως από την ίδια πηγή αναφέρεται ότι τα διαφορετικά 
mRNA σήµατα παρουσιάζονται σε διαφορετικούς χρόνους διέγερσης στους 
διεγερµένους ΡΗΑ-βλάστες και, άρα, αντιπροσωπεύουν διαφορετικές βαθµίδες 
κυτταρικής διέγερσης. Πράγµατι, και στην παρούσα µελέτη το ΡΜΑ αυξάνει τις 
βαθµίδες διέγερσης στα κύτταρα της Β σειράς, όπως ακριβώς και οι φυτικές 
λεκτίνες στα Τ λεµφοκύτταρα. Ενδιαφέρον όµως είναι ότι το 3,5 Κb σήµα είναι 
το επικρατές και το σχεδόν αποκλειστικά εκφραζόµενο σήµα και στα κύτταρα 
ασθενών µε Β χρόνια λεµφογενή λευχαιµία, όπως δείχθηκε σε προηγούµενη 
έρευνα του εργαστηρίου µας (281) και, εποµένως, δεν αποκλείεται το φαινόµενο 
της υπερίσχυση του 3,5 Kb σήµατος να είναι χαρακτηριστικό της Β σειράς. Η 
περαιτέρω διερεύνηση αυτού του φαινοµένου θα µπορούσε να έχει κλινική 
σηµασία και ενδεχόµενα, να συνεισφέρει στη διαφοροδιάγνωση των κακοήθων 
νεοπλασµάτων του λεµφικού συστήµατος. 

Η πρόσθεση ιντερλευκίνης-2 στα Reh-6 κύτταρα δεν αύξησε την έκφραση της 
α αλυσίδας ούτε σε επίπεδο mRNA (εικόνα 32D), ούτε σε επίπεδο πρωτείνης 
σύµφωνα µε αποτελέσµατα Northern blot ανάλυσης και έµµεσου 
ανοσοφθορισµού (πίνακας 10), ή σήµανσης µε κολλοειδή χρυσό. Επειδή µε 
µέθοδο του ανοσοφθορισµού η επαγωγή της έκφρασης της α αλυσίδας έχει 
δειχθεί τόσο σε Τ λεµφοκύτταρα, όσο και σε Β λευχαιµικά κύτταρα χρόνιας 
λεµφογενούς λευχαιµίας (πίνακας 12), χωρίς αυτά να έχουν υποστεί άλλου είδους 
διέγερση, συµπεραίνεται ότι τα Reh-6 κύτταρα δεν έχουν τις προϋποθέσεις για 



  

αυτή την επαγωγή. Το πιθανότερο είναι να υπάρχει κάποιο εµπόδιο στη 
µεταβίβαση του µηνύµατος της β ή της γ αλυσίδας προς τη ρύθµιση της 
γονιδιακής έκφρασης του γονιδίου της α αλυσίδας, αφού και ο υποδοχέας ενδιά-
µεσης συγγένειας πιστοποιείται µε τα πειράµατα δέσµευσης ισορροπίας, αλλά και 
η ορµόνη προσδένεται στην κυτταρική µεµβράνη και µάλιστα ενσωµατώνεται στο 
εσωτερικό του κυττάρου. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται από την αδυναµία 
επαγωγής του πολλαπλασιασµού των µη διεγερµένων Reh-6 από την 
ιντερλευκίνη 2, αλλά και από την επιµονή της αδυναµίας αυτής και στα 
διεγερµένα µε ΡΜΑ κύτταρα. Θα µπορούσε βέβαια να υποτεθεί ότι το ΡΜΑ 
οδηγεί τα κύτταρα στο µέγιστο της διέγερσής τους και εποµένως η IL-2 δεν έχει 
να προσφέρει κάτι περισσότερο. Όµως, σε συνθήκες ηµιστερεής καλλιέργειας 
παρατηρείται ότι η ορµόνη επάγει τη δηµιουργία µεγαλύτερων αποικιών και, 
εποµένως, υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω ενεργοποίησης (εικόνα 27). Ίσως, στην 
ηµιστερεή καλλιέργεια λόγω της επαφής των κυττάρων, εξασφαλίζονται 
συνθήκες αυξηµένης πυκνότητας των αλυσίδων του υποδοχέα, αφού όπως περι-
γράφουν ο Waltman και συνεργάτες (62), αλυσίδες που προέρχονται από 
διαφορετικά κύτταρα µπορούν να συνεργαστούν µεταξύ τους µε αποτέλεσµα τη 
µεγιστοποίηση της λειτουργικότητας. Ενδεχοµένως, να αυξάνεται το επίπεδο 
διεγερσιµότητας του λειτουργικού υποδοχέα, αφού βέβαια ύστερα από τη δράση 
του ΡΜΑ είναι δεδοµένη και η έκφραση της α αλυσίδας. 

∆ιατυπώνοντας τελικά την υπόθεσή µας, θεωρείται ότι η IL-2 δεν αποστέλλει στο 
εσωτερικό του κυττάρου µε ικανό τρόπο δύο τουλάχιστον από τα λειτουργικά της 
συστήµατα α) αυτό που αφορά την επαγωγή του πολλαπλασιασµού και β) αυτό που 
αφορά την επαγωγή της έκφρασης της α αλυσίδας. Αντίθετα, η IL-2 φαίνεται ικανή 
για την επαγωγή της διαφοροποίησης των Reh-6 κυττάρων προς την κατεύθυνση 
της σύνθεσης και της µεµβρανικής έκφρασης των µορίων ανοσοσφαιρίνης που 
φυσιολογικά εκφράζονται σε µεταγενέστερα στάδια ωρίµανσης. 

 Θεωρείται, εποµένως, δεδοµένο ότι η ιντερλευκίνη 2 δεν έχει ενεργό ρόλο 
στον αυτόµατο πολλαπλασιασµό αυτών των κυττάρων της Β οξείας 
λεµφοβλαστικής λευχαιµίας. Τα βλαστικά αυτά κύτταρα διαθέτουν την επαγωγή 
του πολλαπλασιασµού τους µέσω άλλων αυτόνοµων µηνυµάτων, τα οποία δεν 
ταυτίζονται πλήρως ούτε µε τα µηνύµατα της ιντερλευκίνης-2 αλλά ούτε και µ' 
αυτά του ΡΜΑ, το οποίο τους προσδίδει ενός διαφορετικού βαθµού διέγερση και 
ως προς τη διαφοροποίηση (επαγωγή της έκφρασης της α αλυσίδας), αλλά και ως 
προς το ρυθµό του πολλαπλασιασµού. Ενδεχοµένως µάλιστα το ΡΜΑ µπορεί να 
στέλνει αποπτωτικά σήµατα, τα οποία να έχουν ως αποτέλεσµα τη σχετική 
αναστολή του αυτόµατου πολλαπλασιασµού στην υγρή καλλιέργεια, όπως αυτή 
αξιολογείται από την ελάττωση της ενσωµάτωσης της τριτιωµένης θυµιδίνης. 
είναι προφανές βέβαια ότι τα αποπτωτικά κύτταρα δεν µπορούν να διακριθούν µε 
ανεστραµµένο µικροσκόπιο στο εσωτερικό των κυτταρρικών (αποικιών). 

Παράλληλα µε τη µελέτη των προ-Β και Β λευχαιµικών κυττάρων, για να 
έχουµε µια ολοκληρωµένη εικόνα της διαφοροποίησης και του πολλαπλασιασµού 
των λευχαιµικών κυττάρων τα οποία δεν ανήκουν στην Τ σειρά, διερευνήσαµε 



  

την έκφραση του υποδοχέα του IL-2 και σε µια µη Τ-λευχαιµική σειρά, που 
αναπτύχθηκε στο εργαστήριό µας (ΝΟΙ-90). 

Τα ΝΟΙ-90 λευχαιµικά κύτταρα εκφράζουν ένα χαµηλό αριθµό υποδοχέων 
αυξηµένης συγγένειας, ο οποίος είναι σταθερός καθ’όλη τη διάρκεια της καλλιερ-
γητικής περιόδου. Οι µικρές διαφορές της σταθεράς αποδέσµευσης (Κd) ανάµεσα 
στα πειράµατα, πιθανά να αντιπροσωπεύει την ποικιλότητα της µεθόδου και των 
αντιδραστηρίων, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πειραµατικής 
περιόδου. 

Παρά την έκφραση των υποδοχέων αυξηµένης συγγένειας (IL-2R) στα ΝΟΙ-90 
κύτταρα, οι οποίοι θεωρητικά αποτελούνται από δύο CD25 και CDI22 αλυσίδες, 
η χρώση των κυττάρων µε τα µονοκλωνικά αντισώµατα ΙΟΤΙ4 και ΤU27 
αποκάλυψε την παρουσία µόνο 2% και 4% θετικά κύτταρα, αντίστοιχα. Όµως, 
χρησιµοποιώντας µια σειρά από µονοκλωνικά αντισώµατα έναντι αυτών των 
µορίων, παρατηρήσαµε ότι τα ΝΟΙ-90 κύτταρα εκφράζουν και τις δυο αλυσίδες 
του υποδοχέα της IL-2, όπως αυτές εντοπίζονται µε τα µονοκλωνικά αντισώµατα 
7G7/B6 (anti-CD25) και mikβ3 (anti-CD122). Η ετερογενής χρώση αυτών των 
κυττάρων µε τα διάφορα µονοκλωνικά αντισώµατα µπορεί να αποδοθεί στους 
διαφορετικούς αντιγονικούς επιτόπους σύνδεσης της IL-2. 

Τα ΝΟΙ-90 κύτταρα παράγουν, επίσης, µικρές ποσότητες ενός µορίου, το οποίο 
ανοσολογικά είναι παρόµοιο µε την IL-2. Αυτό το µόριο το οποίο, επίσης, επάγει 
τον πολλαπλασιασµό µιας IL-2 ευαίσθητης Τ κυτταρικής σειράς ποντικού, µπορεί 
να αναγνωρισθεί επίσης χρησιµοποιώντας πολυκλωνικά αντισώµατα έναντι 
προκαθορισµένων επιτόπων της ανθρώπινης IL-2 (ELISA sandwich). Επίσης, το 
µόριο αυτό µπορεί να κατακρατηθεί σε στήλη Sepharose, στην οποία έχει 
συνδεθεί πολυκλωνική ανοσοσφαιρίνη έναντι της IL-2, ενώ αντίστροφα η µη 
κατακρατηθείσα ποσότητα περιείχε πολύ χαµηλές ποσότητες IL-2. Αυτό το 
ανοσοδραστικό µόριο φαίνεται να εµφανίζει ένα µοριακό βάρος 14,5ΚDa σε 
SDS-PAGE όπως η ανασυνδυασµένη ανθρώπινη IL-2. Όλα τα παραπάνω 
δεδοµένα συνηγορούν/απόδεικνύουν ότι τα ΝΟΙ-90 κύτταρα παράγουν IL-2. 

Η ανίχνευση IL-2 στο όξινο υλικό πλυσίµατος των κυττάρων ΝΟΙ-90, καθώς 
και η ανίχνευσή της στην κυτταρική µεµβράνη µε ανοσοφθορισµό (εικόνα 35), 
δείχνει καθαρά ότι η IL-2  είναι συνδεδεµένη µε τα κύτταρα. Όµως, η εξωγενής 
IL-2 δεν επάγει τον εξαρτώµενο πολλαπλασιασµό των κυττάρων εξαρτώµενο 
πολλαπλασιασµό των κυττάρων. Αντίστροφα τα µονοκλωνικά αντισώµατα έναντι 
των µορίων CD25 και CD122, µπορούν να αναστείλουν µε ένα δοσο-εξαρτώµενο 
τρόπο, τον αυτόµατο/ενδογενή ρυθµό πολλαπλασιασµού των κυττάρων. Αυτή η 
επίδραση των µονοκλωνικών αντισωµάτων µοιάζει να είναι ειδική, καθ’ όσον 
µονοκλωνικά αντισώµατα 7G7/B6 και το mikβ1, τα οποία δεν είναι 
εξουδετερωτικά, καθώς και το µονοκλωνικό αντίσωµα anti-HLADR δεν 
επηρεάζουν τον in vitro πολλαπλασιασµό των κυττάρων ΝΟΙ-90. Έτσι, η 
αδυναµία επαγωγής του πολλαπλασιασµού των ΝΟΙ-90 κυττάρων µε την 
προσθήκη ανασυνδυασµένης IL-2, µπορεί να οφείλεται στο µέγιστο της 



  

δυνατότητας πολλαπλασιασµού, ο οποίος επάγεται από την συνεχώς παραγόµενη 
IL-2 από τα ίδια τα κύτταρα. Γι’αυτό το λόγο είναι λογικό να υποθέσουµε ότι τα 
κύτταρα ΝΟΙ-90 παράγουν και εκκρίνουν IL-2 στο καλλιεργητικό υλικό, στη 
συνέχεια η IL-2 συνδέεται µε τους υποδοχείς αυξηµένης συγγένειας, οι οποίοι 
εκφράζονται στην κυτταρική επιφάνεια, µεταφέροντας σήµατα πολλαπλασιασµού 
στον πυρήνα, διατηρώντας έτσι την αυτόκρινη ανάπτυξη των κυττάρων ΝΟΙ-90. 

Ο συνεχής πολλαπλασιασµός των ΝΟΙ-90 κυττάρων, απουσία επιπρόσθετων 
αυξητικών παραγόντων, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι τα κύτταρα αυτά πολλαπλα-
σιάζονται µε δικούς τους αυξητικούς παράγοντες. Η διερεύνηση των µηχανισµών 
πολλαπλασιασµού των ΝΟΙ-90 κυττάρων, υποδεικνύει ότι τα λευχαιµικά κύτταρα 
πιθανά να εµφανίζουν ένα αυτοκρινή µηχανισµό πολλαπλασιασµού, στον οποίο 
υπεισέρχεται και το σύστηµα IL-2/IL-2R, όπως σε ορισµένα κύτταρα οξείας Τ 
λευχαιµίας. 

Όσον αφορά τη συσχέτιση του συστήµατος IL-2/IL-2R στα Reh-6 κύτταρα και 
στα ωριµότερα νεοπλασµατικά Β κύτταρα ασθενών µε ΧΛΛ, διαφορές 
εντοπίζονται στη σχετικά συχνή έκφραση της α αλυσίδας στην κυτταρική 
µεµβράνη (ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις τριχωτής λευχαιµίας) και στην επαγωγική 
δράση της ορµόνης στον πολλαπλασιασµό περίπου στο ήµισυ των ασθενών (281). 
Επίσης, το ΡΜΑ έχει κυρίως επαγωγική δράση στα Β-ΧΛΛ κύτταρα των 
περισσοτέρων ασθενών (281). Τα κύτταρα αυτά φαίνεται να έχουν λειτουρ-
γικότερο υποδοχέα ιντερλευκίνης 2 και, µάλλον, πρέπει να τα θεωρούµε αφενός 
πιο έτοιµα για να δεχθούν τη δράση των αυξητικών παραγόντων διαφοροποίησης 
όπως είναι οι ΤΗ1 και ΤΗ2 κυττοκινες και αφετέρου πιο όψιµα (ακατάλληλα) για 
να δεχθούν τη δράση των αυξητικών παραγόντων ωρίµανσης (π.χ. GM-CSF, 
IL3). 

Η β αλυσίδα του υποδοχέα της ιντερλευκίνης 2 εκφράζεται και σε άλλους 
κυτταρικούς πληθυσµούς όπως τα Τ λεµφοκύταρα, τα ΝΚ κύτταρα, οι ινοβλά-
στες, τα κύτταρα ερυθρολευχαιµικής σειράς Κ562 (ΟΜΛ), τα κύτταρα της σειράς 
Molt 4 (ΟΛΛ) κ.λ.π., στοιχεία που συνηγορούν ότι η δοµή του υποδοχέα της 
ιντερλευκίνης 2 έχει αρχίσει να συντίθεται σε πρωιµότερα στάδια της 
αιµοποίησης και της ωρίµανσης των σειρών. Όµως, αρχίζει να είναι ολοένα και 
πιο λειτουργική σε σχετικά όψιµα στάδια της διαφοροποίησης, όπως τα Β-ΧΛΛ 
κύτταρα και ακόµη περισσότερο στα ώριµα κύτταρα της Τ λεµφοκυτταρικής 
σειράς. Βέβαια στις νεοπλασίες δυνατόν να αναπτυχθούν στο σύνθετο αυτό 
σύστηµα πολύπλοκες αυτονοµίες, όπως αυτό που παρατηρείται στη σειρά ΝΟΙ-90 
ή ακόµα αυτονοµίες µεµονωµένης έκφρασης, όπως η έκφραση του Τac στις 
τριχωτές λευχαιµίες ή στις λευχαιµίες των ενηλίκων µε χαρακτηριστικό HTLV 1 
ανοσοφαινότυπο. 



  

 

 

 



  

 

ια τα προ-Β (Reh-6) λευχαιµικά κύτταρα παρατηρήσαµε παρουσία ενδο-
κυτταροπλασµατικού µορίου Tac, όχι όµως και µεµβρανική. Ο 

υποδοχέας (IL-2R) εµφανίζεται στην επιφάνεια αυτών των κυττάρων µετά από 
διέγερση µε PMA. Τα µη διεγερµένα µε PMA κύτταρα εµφανίζουν υποδοχείς 
ενδιάµεσης συγγένειας, ενώ τα διεγερµένα µε PMA εµφανίζουν υποδοχέα 
αυξηµένης και χαµηλής συγγένειας. 

Η NOI-90 (άωρη λεµφοβλαστική) σειρά παρουσιάζει αυτόµατο IL-2R στην 
κυτταρική µεµβράνη και εκφράζει ένα χαµηλό αριθµό αυξηµένης συγγένειας 
υποδοχέα. Παράγει IL-2, η οποία µπορεί να δεσµευθεί από άλλα κύτταρα. Έχει 
ένα αυτοκρινή δρόµο πολλαπλασιασµού, δε χρειάζεται δηλαδή µιτογόνα για 
τον πολλαπλασιασµό της. 

Τα ΒΧΛΛ Λευχαιµικά κύτταρα παρουσιάζουν αυτόµατα τον υποδοχέα της 
IL-2Rα στην κυτταρική µεµβράνη. Απαντούν στο µιτογονικό ερεθισµό της IL-
2. Παρατηρήσαµε ακόµα την ετερογένεια των νεοπλασµατικών κυττάρων 
ΒΧΛΛ, όσον αφορά τον αριθµό των υποδοχέων IL-2 αυξηµένης ή ενδιάµεσης 
συγγένειας. 
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