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Σε µια εγκυµοσύνη το κύηµα φέρει αντιγόνα ιστοσυµβατότητας 

µητρικής και πατρικής προέλευσης. Το ανοσολογικό σύστηµα της 

µητέρας όµως, ενώ απορρίπτει κάθε άλλο πατρικής προέλευσης 

µόσχευµα, προστατεύει το αλλογενετικό της έµβρυο. Η αποφυγή όχι 

µόνο της απόρριψης, αλλά και µιας γενικευµένης ανοσολογικής 

επίθεσης ενάντια στο ηµι-αλλοµόσχευµα, θεωρείται ένα επιστηµονικό 

αίνιγµα που περιγράφεται ως το Παράδοξο της Κύησης. Πολλές θεωρίες 

διατυπώθηκαν µε σκοπό να εξηγηθεί και να περιγραφεί η «επιβίωση» του 

εµβρύου για εννέα µήνες στον µητρικό οργανισµό. Σηµαντικό ρόλο στην 

φυσιολογική έκβαση µιας εγκυµοσύνης παίζουν τόσο οι διαλυτοί 

παράγοντες, όπως ορµόνες, αυξητικοί παράγοντες και κυτοκίνες που 

κυκλοφορούν στον ορό της µητέρας, όσο και  οι αλλαγές, οι κυτταρικές 

αλληλεπιδράσεις και η έκκριση διαλυτών παραγόντων που λαµβάνουν 

χώρα, σε τοπικό πλέον επίπεδο, λόγω επαφής µητρικών και εµβρυϊκών 

κυττάρων, στην περιοχή του πλακούντα. 

Στην παρούσα διατριβή αρχικά θελήσαµε να καταγράψουµε τις 

τιµές των κυτοκινών (που σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία εµπλέκονται 

περισσότερο στην ρύθµιση της εγκυµοσύνης) στη διάρκεια µιας 

φυσιολογικής εγκυµοσύνης (1ο, 2ο και 3ο τρίµηνο κύησης) κατά την 

λοχεία, αλλά και σε περιπτώσεις αποβολών που συνέβησαν στο 1ο 

τρίµηνο της κύησης. Όπως αναµενόταν, µια και η εγκυµοσύνη 

χαρακτηρίζεται ως ένα �ΤΗ2 φαινόµενο�, οι συγκεντρώσεις των TH1 

κυτοκινών δεν εµφανίζουν µεγάλες διακυµάνσεις σε µια φυσιολογική 

εγκυµοσύνη, ενώ κάποιες από τις ΤΗ2 κυτοκίνες αυξάνουν σταδιακά. Στις 

περιπτώσεις όµως των αποβολών παρουσιάζονται σηµαντικές 

αυξοµειώσεις στις συγκεντρώσεις των περισσοτέρων κυτοκινών, 

υποδεικνύοντας ότι η διατήρηση των ισορροπιών στην παραγωγή και 

κυκλοφορία των κυτοκινών  στον ορό της εγκύου, αποτελεί σηµαντικό 

παράγοντα για την φυσιολογική έκβαση µιας κύησης. 

Στα πλαίσια της µελέτης των εµβρυοτοξικών παραγόντων που 

κυκλοφορούν στον ορό της µητέρας κατά την εγκυµοσύνη, ανιχνεύσαµε, 

σε ορό εγκύων ποντικιών και γυναικών, εκκρινόµενα τάξης ΙΙ αντιγόνα 

ιστοσυµβατότητας. Τα αντιγόνα αυτά συναντώνται σε αυξηµένα επίπεδα 
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σε ορό γυναικών που έχουν αποβάλει σε σχέση µε τα αντίστοιχα επίπεδα 

του φυσιολογικού ορού εγκύων γυναικών. 

Η έλλειψη έκφρασης των κλασσικών τάξης Ι και ΙΙ αντιγόνων του 

Μ.Σ.Ι στην επιφάνεια των τροφοβλαστών αποτελεί προφανώς έναν 

σηµαντικό παράγοντα για την προστασία του εµβρύου, µια και ως 

γνωστό η ανοσολογική απόκριση ενάντια σε έναν αλλογενετικό ιστό είναι 

αποτέλεσµα της αναγνώρισης των «ξένων» αντιγόνων του Μ.Σ.Ι. στον ιστό 

αυτό. Παρά το ότι τα παραπάνω κύτταρα δεν εκφράζουν  µεµβρανικά 

τάξης ΙΙ αντιγόνα, ανιχνεύσαµε σε αυτά ενδοκυτταρικά κλασσικά (HLA-

DR  ή H-2A στον άνθρωπο ή στο ποντίκι αντίστοιχα) τάξης ΙΙ αντιγόνα. 

Τα ενδοκυτταρικά αυτά αποθέµατα ελευθερώνονται στα υπερκείµενα των 

καλλιεργειών µετά από επίδραση της IFN-γ για έξι µόλις ώρες, 

δηλώνοντας ότι η IFN-γ επάγει την έκκριση των τάξης ΙΙ µορίων από 

τροφοβλάστες. 

 Εκτός από τα κλασσικά τάξης ΙΙ µόρια του Μ.Σ.Ι σε ποντικίσιους 

και ανθρώπινους τροφοβλάστες, ανιχνεύθηκαν και τα µη κλασσικά 

(HLA-DM ή H-2M και HLA-DO ή H-2O) τάξης ΙΙ αντιγόνα καθώς και 

µόρια της µεταβλητής αλυσίδας (Ii). Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε 

την ικανότητα των τροφοβλαστών να εκφράζουν µεµβρανικά τάξης ΙΙ 

αντιγόνα µετά από επαγωγή (π.χ µε IFN-γ) συγκαταλέγει τα εν λόγω 

κύτταρα στους εν δυνάµει αντιγονοπαρουσιαστές, πυροδοτώντας έτσι τη 

διαδικασία αποβολής του εµβρύου. 
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The genomic constitution of a conceptus is equally represented 

by the paternal and maternal counterpart. This genomic sharing 

includes histocompatibility antigens which during pregnancy should 

be recognized by the maternal organism. It is thus logical to presume 

that the immune system of the mother should recognize and attack 

the allo-MHC portion of the conceptus which should be rejected the 

same way paternal graft do. However, such rejection does not occur 

under physiological conditions.  

Maternal tolerance towards the semi-allogenic fetal �graft� is a 

scientific enigma that is known as the �Paradox of Pregnancy�. Many 

theories were proposed to explain this enigma. It is now generally 

accepted that a successful pregnancy depends not only on soluble 

factors circulating in the maternal serum, such as hormones, growth 

factors and cytokines, but also on the cellular interactions and 

secretion of soluble factors, occurring at a local level during the direct 

contact of maternal and fetal cells in the placenta. 

In the present study we firstly examined the serum levels of ten 

cytokines during the 1st, 2nd, and 3rd trimesters of pregnancy, before 

pregnancy and labour and compared the values of physiological first 

trimester of pregnancy with cases of recurrent abortion. For a long 

time pregnancy has been considered to be a �ΤΗ2 phenomenon�. 

According to this consideration, as expected, the TH1 cytokines did not 

seem to present any significant fluctuation in the different stages of 

pregnancy, while some of the TH2 cytokines gradually increased during 

pregnancy. Variation in the cytokine concentration appeared in the 

serum from women who aborted during their first trimester, as 

compared to the actual values of women in their first trimester of 

continuing pregnancy, suggesting that the maintenance of a balance 

between the production and secretion of cytokines in maternal serum 

is essential for a successful pregnancy.     

In the context of our previous studies concerning the induction 

of embryotoxic factors during pregnancy, we detected in the serum of 

pregnant mice and women, soluble class II activity. The level of 
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soluble MHC class II antigens were increased in the serum of women 

after abortion. 

The absence of membrane class II molecules from trophoblasts 

is one of the crucial mechanisms that protect the embryo from typical 

maternal response. Despite the absence of class II antigens from the 

surface of trophoblasts we have identified intracellular pools of 

classical (HLA-DR or H-2A, in human and mice respectively) class II 

proteins. These intracellular pools were secreted after treatment of the 

cells with IFN-γ for 6 hours, indicating that IFN-γ could mobilize 

intracellular pools of class II MHC antigens and induce their secretion.   

We also detected in murine and human trophoblasts the 

presence of non classical MHC (HLA-DM or H-2M and HLA-DO or H-

2O) antigens, as well as Invariant chain (Ii) molecules. These data in 

addition with the ability of trophoblast cells to express membrane 

class II antigens after long time induction by IFN-γ, indicate that class 

II antigen expression in trophoblasts is under the regulatory control of 

IFN-γ and that these cells can easily became antigen presenting cells 

and initiate the fetal rejection process.    
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Είναι σήµερα γνωστό ότι όλοι ανεξαρτήτως οι οργανισµοί έχουν 

αναπτύξει διάφορους προστατευτικούς µηχανισµούς, απλούς ή 

σύνθετους, για να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά την εισβολή 

οποιουδήποτε µολυσµατικού παράγοντα. Το ενοποιηµένο σύνολο των 

µηχανισµών αυτών αποτελεί, για τους ανώτερους οργανισµούς, το 

ανοσοποιητικό τους σύστηµα. 

Το ανοσοποιητικό σύστηµα των ανθρώπων και γενικότερα των 

θηλαστικών, αποτελείται από τα λεµφικά όργανα (Λ.Ο) που διακρίνονται 

σε κεντρικά ή πρωτογενή (Κ.Λ.Ο) και σε περιφερικά ή δευτερογενή 

λεµφικά όργανα (Π.Λ.Ο) και στεγάζουν κύτταρα εξειδικευµένα στην 

ανοσοαπόκριση. 

 

1.1.1 Τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήµατος 

 Στον ενήλικα οργανισµό, τα κύτταρα του ανοσοποιητικού 

συστήµατος διαφοροποιούνται και συχνά ωριµάζουν στον µυελό των 

οστών, ενώ στην συνέχεια µεταναστεύουν, µέσω της κυκλοφορίας του 

αίµατος στα περιφερικά λεµφικά όργανα. 

 Τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήµατος αναφέρονται ως 

«λευκά αιµοσφαίρια» του περιφερικού αίµατος τα οποία µαζί µε τα 

ερυθρά και τα αιµοπετάλια αποτελούν τον κυτταρικό πληθυσµό του 

αίµατος. Όλοι αυτοί οι κυτταρικοί πληθυσµοί προκύπτουν από τα 

αιµοποιητικά αρχέγονα κύτταρα του µυελού των οστών, τα οποία µετά 

από διαδοχικά στάδια διαφοροποίησης δίνουν τους προγεννήτορες, των 

ερυθρών αιµοσφαιρίων, των αιµοπεταλίων, ή των δύο κατηγοριών των 

λευκών αιµοσφαιρίων (εικ.1.1.1 ).  

Τα µυελικά πρόγονα κύτταρα διαφοροποιούνται στα κοκκιοκυττάρα, 

µακροφάγα, δενδριτικά κύτταρα και στα σιτευτικά (mast cells) κύτταρα 

του ανοσοποιητικού συστήµατος. Τα µακροφάγα είναι ένας από τους 

τρεις τύπους φαγοκυττάρων και κατανέµονται ευρέως στο σώµα, όπου 

παίζουν σηµαντικό ρόλο στην έµφυτη και προσαρµοστική ανοσία. 
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κοκκιώδες κυτταρόπλασµα και διακρίνονται σε ουδετερόφιλα, βασεόφιλα 

και ηωζινόφιλα. Τα κύτταρα αυτά εµφανίζουν µικρή διάρκεια ζωής και ο 

αριθµός τους αυξάνεται σε µια ανοσολογική απόκριση, οπότε 

εγκαταλείπουν την κυκλοφορία του αίµατος και οδηγούνται στις θέσεις 

µόλυνσης ή φλεγµονής. Τα ουδετερόφιλα αποτελούν επίσης την τρίτη 

κατηγορία φαγοκυττάρων του ανοσοποιητικού συστήµατος, εµφανίζονται 

σε µεγαλύτερη ποσότητα στο περιφερικό αίµα σε σχέση µε άλλα 

πολυµορφοπύρηνα και είναι από  τα πιο σηµαντικά κυτταρικά 

συστατικά της έµφυτης ανοσολογικής απόκρισης. Σε περιπτώσεις 

κληρονοµικής ανεπάρκειας στη δράση των ουδετερόφιλων, παρατηρείται 

ανεξέλεγκτη εξάπλωση βακτηριακών λοιµώξεων που µπορούν να 

οδηγήσουν στο θάνατο. Τα ηωζινόφιλα πιστεύεται ότι είναι δραστικά 

κυρίως στην καταπολέµηση µολύνσεων από παράσιτα, µια και ο αριθµός 

τους  αυξάνει σε παρασιτικές λοιµώξεις. Η δράση των βασεόφιλων είναι 

πιθανώς παρόµοια και συµπληρωµατική αυτής των ηωζινόφιλων και 

σιτευτικών κυττάρων.  

 Από τον κοινό λεµφικό «προγεννήτορα» προκύπτουν τα 

λεµφοκύτταρα, τα οποία διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τα Β και Τ 

λεµφοκύτταρα. Τα Β λεµφοκύτταρα ή Β κύτταρα,  διαφοροποιούνται σε 

πλασµοκύτταρα και εκκρίνουν τα αντισώµατα. Τα Τ λεµφοκύτταρα ή Τ 

κύτταρα, απαντώνται σε τρεις κατηγορίες, τα κυτοτοξικά Τ κύτταρα, τα 

οποία θανατώνουν κυρίως κύτταρα µολυσµένα µε ιούς, τα Τ βοηθητικά 

κύτταρα που ενεργοποιούν τα Β λεµφοκύτταρα, τα µακροφάγα και άλλα 

κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήµατος, και τα Τ κατασταλτικά τα 

οποία ευθύνονται για την σωστή και έγκαιρη λήξη µιας ανοσολογικής 

απόκρισης. Τα περισσότερα λεµφοκύτταρα είναι µικρά µε λίγα 

κυτοπλασµατικά οργανίδια και ανενεργή, στη µεγαλύτερη έκτασή της, 

χρωµατίνη. Εµφανίζονται ως τυπικά ανενεργά κύτταρα που αποκτούν 

λειτουργική δραστηριότητα  όταν θα «συναντήσουν» το αντιγόνο, γεγονός 

που πυροδοτεί τον πολλαπλασιασµό τους και τη διαφοροποίηση των 

ειδικών χαρακτηριστικών τους. Κατά την ωρίµανση του, κάθε Τ και Β 

λεµφοκύτταρο φέρει µια µοναδική ποικιλία πρωτότυπων αντιγονικών (Τ-
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cell antigen receptor:TCR) και (B-cell antigen receptor: BCR) 

υποδοχέων αντίστοιχα. 

 Η τρίτη σειρά λεµφικών κυττάρων είναι τα κύτταρα φυσικοί 

φονιάδες (Natural Killer cell:NK) τα οποία δεν έχουν αντιγονοειδικούς 

υποδοχείς και συµµετέχουν στην έµφυτη ανοσία. Μορφολογικά 

διαθέτουν ευδιάκριτα κυτταροτοξικά κυστίδια και είναι ικανά να 

αναγνωρίζουν και να θανατώνουν µη φυσιολογικά κύτταρα όπως 

καρκινικά κύτταρα ή κύτταρα µολυσµένα µε ιούς, ενώ πιστεύεται ότι 

είναι σηµαντικά στην έµφυτη ανοσολογική άµυνα ενάντια σε 

ενδοκυτταρικά παθογόνα. 

 

1.1.2 Λεµφικά όργανα 

  Λεµφικά όργανα είναι αυτά στα οποία εδρεύουν, 

διαφοροποιούνται και πολλαπλασιάζονται τα κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήµατος, µε τη βοήθεια κυτταρικών επαφών και 

υδατοδιαλυτών παραγόντων που παρέχονται από τα επιθηλιακά κύτταρα 

και τα κύτταρα υποστήριξης του κάθε οργάνου. Τα λεµφικά όργανα όπως 

ήδη έχουµε αναφέρει διακρίνονται σε κεντρικά ή πρωτογενή, όπου 

παράγονται ή και διαφοροποιούνται τα κύτταρα του ανοσοποιητικού 

συστήµατος, και σε περιφερικά ή δευτερογενή λεµφικά όργανα, τα οποία 

απαρτίζονται από ώριµα κύτταρα έτοιµα να εµπλακούν σε µία 

προσαρµοστική ανοσολογική απόκριση. Τα κεντρικά λεµφικά όργανα 

είναι ο µυελός των οστών και ο θύµος αδένας. Όλα τα κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήµατος παράγονται στον µυελό των οστών. Τα Β και 

τα µονοκύτταρα διαφοροποιούνται στον Μ.Ο, ενώ τα Τ µεταναστεύουν 

στον θύµο αδένα όπου και ωριµάζουν. Τα ώριµα κύτταρα του 

ανοσοποιητικού συστήµατος µεταναστεύουν στα δευτερογενή περιφερικά 

όργανα, όπως οι λεµφαδένες, η σπλήνα, o λεµφικός ιστός εντέρου, ο 

λεµφικάς ιστός βλεννογόνων, οι αµυγδαλές, η σκωληκοειδής απόφυση, 

τα σωµάτια Payer. Η συνεχής ροή υδατοδιαλυτών και κυτταρικών 

στοιχείων στα αιµοφόρα και λεµφικά αγγεία, φέρνουν σε επαφή το 
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αντιγόνο µε το ανοσοποιητικό σύστηµα, για την έναρξη της 

προστατευτικής ανοσίας.  

 Κατά την εµφάνιση ενός µολυσµατικού παράγοντα (αντιγόνου) 

στην περιφέρεια, ένα µεγάλο µέρος αυτού, φαγοκυττώνεται από 

δενδριτικά κύτταρα ή και µονοκύτταρα, τα οποία µέσω προσαγωγών 

λεµφικών αγγείων παρουσιάζουν το αντιγόνο σε βοηθητικά Τ 

λεµφοκύτταρα. Τα ενεργοποιηµένα πλέον Τ βοηθητικά στη συνέχεια 

διεγείρουν τα Β για παραγωγή και έκκριση των ανοσοσφαιρινών, ή τα Τ 

κυτταροτοξικά για κυτταρική θανάτωση.   
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 Το ανοσοποιητικό σύστηµα των θηλαστικών αποτελείται, σύµφωνα 

µε τον C. Janeway, από δύο «βραχίονες». Ο ένας είναι ειδικός για την 

αντιµετώπιση των µολύνσεων από ξένα προς τον οργανισµό παθογόνα, 

και ο δεύτερος ειδικεύεται στην αντιµετώπιση όλων των «µη εαυτό» 

αντιγόνων (Janaway, 2001). Οι «βραχίονες» αυτοί αποτελούν το σύνολο 

των µηχανισµών της έµφυτης και της προσαρµοστικής ανοσίας 

αντίστοιχα. 

 Η έµφυτη ανοσία µπορεί να χαρακτηριστεί ως µία πρώτη γραµµή 

άµυνας έναντι πολλών παθογόνων µικροοργανισµών και είναι υπεύθυνη 

για τον έλεγχο βακτηριακών µολύνσεων. Υπάρχουν όµως πολλά 

παθογόνα που δεν µπορούν να αναγνωριστούν ή να αντιµετωπιστούν 

αποτελεσµατικά από τους µηχανισµούς αυτής της µορφής ανοσίας. Το 

κενό αυτό καλύπτει η προσαρµοστική ανοσία, η οποία παρέχει 

πολύπλευρη, εξειδικευµένη και µε µνήµη άµυνα. Η προσαρµοστική 

ανοσία είναι ένα εκλεπτυσµένο σύστηµα στο οποίο συµµετέχουν  

αντιγονοειδικά Τ και Β κύτταρα και παρατηρείται µόνο στα 

σπονδυλόζωα, σε αντίθεση µε τη έµφυτη ανοσία η οποία δεν 

χαρακτηρίζεται από εξειδίκευση και παρατηρείται τόσο σε σπονδυλόζωα 

όσο και σε ασπόνδυλους οργανισµούς. 

 

1.2.1 Έµφυτη ανοσία   

  Οι πρώιµες φάσεις των ανοσολογικών αποκρίσεων σε µια µόλυνση, 

στο σύνολό τους, αποτελούν την έµφυτη ανοσία, κατά την οποία 

µηχανισµοί άµυνας αναγνωρίζουν και αντιδρούν άµεσα στην παρουσία 

παθογόνου. Η έµφυτη ανοσία εµφανίζεται σε όλα τα άτοµα, καθ� όλη τη 

διάρκεια ζωής τους, δεν εµφανίζει εξειδικευµένη δράση στους 

διαφορετικούς τύπους παθογόνων, ούτε αυξηµένη ενεργότητα σε 

επαναλαµβανόµενες ενθέσεις του ίδιου του παθογόνου. 

 Η δράση του έµφυτου ανοσοποιητικού συστήµατος βασίζεται σε 

µη κλωνικά κατανεµηµένους υποδοχείς, οι οποίοι αναγνωρίζουν 
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δεσµευτές που εντοπίζονται αποκλειστικά σε µικροοργανισµούς και όχι 

σε ιστούς του «εαυτού». Γενικότερα µπορούµε να πούµε ότι η δράση της 

έµφυτης ανοσίας εστιάζεται σε τρεις κατευθύνσεις: α) την αναγνώριση των 

µικροοργανισµών, β) την αναγνώριση των φυσιολογικών κυττάρων του 

ίδιου του οργανισµού και την ταυτοποίησή τους ως «εαυτό», και γ) την 

αναγνώριση των µη φυσιολογικών κυττάρων του οργανισµού (Janaway, 

2001). 

  Η αναγνώριση των µικροοργανισµών και ο χαρακτηρισµός τους 

ως «µη εαυτό» κύτταρα εµφανίζεται πολύ νωρίς στη εξέλιξη των µεταζώων 

και παίζει σηµαντικό ρόλο στην άµυνα των ξενιστών. Η διάκριση αυτή 

βασίζεται στην ανίχνευση εξελικτικά συντηρηµένων µοριακών προτύπων, 

τα οποία είναι χαρακτηριστικά προϊόντα της φυσιολογίας των µικροβίων. 

Οι δοµές αυτές αναφέρονται ως Μοριακά Πρότυπα Σχετιζόµενα µε 

Παθογόνα (Pathogen Associated Molecular Patterns- PAMPs), αν και 

δεν απαντώνται µόνο σε παθογόνα, αλλά παράγονται από όλους τους 

µικροοργανισµούς, παθογόνους και µη. 

 Τα µοριακά αυτά πρότυπα (PAMPs) διακρίνονται σε έξι 

κατηγορίες. Τα πιο γνωστά παραδείγµατα PAMPs είναι το 

λιποπολυσακχαρίδιο (LPS) των gram αρνητικών βακτηρίων και η 

πεπτιδογλυκάνη των gram θετικών βακτηρίων. Τα PAMPs αναγνωρίζονται 

από υποδοχείς  που ονοµάζονται Υποδοχείς Αναγνώρισης Προτύπων 

(Pattern Recognition Receptors-PRRs) και εντοπίζονται κυρίως σε 

µακροφάγα και δενδριτικά κύτταρα. Η αναγνώριση αυτή έχει ως 

αποτέλεσµα την ενεργοποίηση των παραπάνω κυττάρων και την 

παραγωγή διαφόρων φλεγµονωδών κυτοκινών και άλλων παραγόντων µε 

αντιµικροβιακή δράση (Biron, 1998). Οι κυτοκίνες και οι χηµοκίνες που 

εκκρίνονται από τα  ενεργοποιηµένα µακροφάγα, ειδικά ο Παράγοντας 

Νέκρωσης Όγκων (Tumor Necrosis Factor-α- TNF-α), επάγουν 

πολυάριθµες αλλαγές στα ενδοθηλιακά κύτταρα των αιµοφόρων αγγείων. 

Οι αλλαγές αυτές σκοπό έχουν την διευκόλυνση της εισροής των 

λευκοκυττάρων (πολυµορφοπύρηνα, µονοκύτταρα)  στο σηµείο της 

µόλυνσης. 
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 Η ενεργοποίηση, στη συνέχεια, των κυττάρων- 

αντιγονοπαρουσιαστών είναι ένα ουσιαστικό βήµα για την καταπολέµηση 

της µόλυνσης. Η σύνδεση για παράδειγµα, του LPS και του LBP 

(Lipopolysaccharide-Binding Protein) στους µεµβρανικούς υποδοχείς  

CD14 και TLR-4 (Toll-like υποδοχέας), των δενδριτικών κυττάρων, 

επάγει την ωρίµανση των κυττάρων αυτών σε εν δυνάµει 

αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Τα ενεργοποιηµένα δενδριτικά  

αυξάνουν την σύνθεση τάξης ΙΙ µορίων του Μείζονος Συµπλόκου 

Ιστοσυµβατότητας -Μ.Σ.Ι (Major Histocompatibility Complex- MHC) και 

αρχίζουν να εκφράζουν στην επιφάνειά τους µόρια συνεργοποιητές όπως 

τα CD80 και CD86. Ο ρόλος των κυττάρων αυτών, µετά την 

φαγοκύττωση και εµφάνιση του αντιγόνου στην κυτταρική τους 

µεµβράνη, είναι να µεταφέρουν το αντιγόνο µακριά από τον µολυσµένο 

ιστό, στα δευτερογενή λεµφικά όργανα, για την έναρξη της 

προσαρµοστικής ανοσίας. Μεγάλος αριθµός των παραπάνω κυττάρων 

έλκονται στα δευτερογενή λεµφικά όργανα, από χηµοκίνες, όπως οι ELC, 

MIP-3β και SLC που παράγονται από ενδοθηλιακά κύτταρα των οργάνων 

αυτών (Biron, 1998; Luster, 2002). 

 

1.2.2 Προσαρµοστική ανοσία 

 Το πρώτο βήµα σε µια προσαρµοστική ανοσολογική απόκριση που 

οδηγεί σε προστατευτική ανοσία είναι η ενεργοποίηση των Τ κυττάρων 

στα λεµφικά όργανα. Τα παρθένα CD4 Τ κύτταρα εισέρχονται στα 

λεµφικά όργανα µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο τα µακροφάγα 

εισέρχονται στον µολυσµένο ιστό. Στην µετακίνηση αυτή σηµαντικό ρόλο 

παίζουν διάφορες πρωτεΐνες του ενδοθηλίου (σελεκτίνες και αδρεσσίνες), 

καθώς και οι χηµοκίνες που παράγονται από κύτταρα των λεµφαδένων 

(Luster, 2002). 

 Μόλις τα παρθένα Τ κύτταρα φτάσουν στην ζώνη Τ-κυττάρων, 

αρχίζουν να ελέγχουν την επιφάνεια των αντιγονοπαρουσιαστών 

δενδριτικών κυττάρων, ψάχνοντας για το σύµπλοκο αντιγόνου- Μ.Σ.Ι. Αν 

δεν αναγνωρίσουν το αντιγόνο επιστρέφουν στην κυκλοφορία του αίµατος 
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µε σκοπό την συνέχιση της αναζήτησης. Η ενεργοποίηση των παρθένων Τ 

κυττάρων, γίνεται µετά την αναγνώριση του συµπλόκου αντιγόνου-τάξης 

ΙΙ µορίου ιστοσυµβατότητας  και των µορίων συνεργοποιητών στο ίδιο 

κύτταρο αντιγονοπαρουσιαστή. Η πρόσδεση των παρθένων Τ κυττάρων �

µέσω των υποδοχέων τους- µε το σύµπλοκο πεπτίδιο-Μ.Σ.Ι και τα µόρια 

συνεργοποιητών  στην επιφάνεια του δενδριτικού κυττάρου, έχει σαν 

αποτέλεσµα  την δηµιουργία ενός εκτεταµένου πληθυσµού 

αντιγονοειδικών Τ δραστικών κυττάρων (Benvenuti et al., 2004; Kaiser 

et al., 2003). 

Τα δραστικά πλέον Τ κύτταρα είτε αφήνουν το λεµφικό όργανο για 

να πυροδοτήσουν µια κυτταροµεσολαβητική ανοσολογική απόκριση στο 

σηµείο της µόλυνσης, είτε παραµένουν στο συγκεκριµένο Λ.Ο για να 

συµµετάσχουν σε χυµική ανοσία και στην ενεργοποίηση των Β 

κυττάρων. Το ποια απόκριση θα συµβεί αποφασίζεται κυρίως από την 

διαφοροποίηση των CD4 T κυττάρων σε TH1 ή TH2 κύτταρα. Η 

διαφοροποίηση των παρθένων CD4 σε µία από τις δύο κύριες κατηγορίες 

των CD4 δραστικών κυττάρων  πραγµατοποιείται στα ∆.Λ.Ο κατά τη 

διάρκεια των πρώιµων αποκρίσεων των κυττάρων αυτών σε συγκεκριµένο 

αντιγόνο. Οι δύο υποπληθυσµοί (ΤΗ1, ΤΗ2) έχουν πολύ διαφορετικές 

λειτουργίες: τα ΤΗ2 κύτταρα ορίζονται ως οι πιο δραστικοί ενεργοποιητές 

των  Β, ειδικά σε πρωτογενείς αποκρίσεις, ενώ τα ΤΗ1 παίζουν ρόλο στη 

ενεργοποίηση των µακροφάγων (Bonneau et al., 1991; Doherty and 

O'Farrelly, 2000). 

  Οι µηχανισµοί που ελέγχουν αυτό το στάδιο διαφοροποίησης των 

Τ, δεν είναι πλήρως διασαφηνισµένοι, είναι όµως ξεκάθαρο ότι σε µεγάλο 

βαθµό επηρεάζονται από τις κυτοκίνες που θα συναντήσουν στα πρώιµα 

στάδια της ενεργοποίησής τους. Πειράµατα in vitro έδειξαν ότι παρθένα Τ 

κύτταρα παρουσία ιντερλευκίνης-12 (IL-12) και ιντερφερόνης-γ (IFN-γ) 

αναπτύσσονται σε TH1 κύτταρα. Καθώς η IL-12, παράγεται από 

δενδριτικά κύτταρα και µακροφάγα, ενώ η IFN-γ κυρίως από ΝΚ και 

CD8 Τ κύτταρα, στην πρώιµη φάση µιας απόκρισης σε ιούς και µερικά 

ενδοκυτταρικά βακτήρια (όπως είναι τα είδη του γένους Listeria), 

επικρατούν οι δύο αυτές κυτοκίνες. Σ� αυτές τις περιπτώσεις το 
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αποτέλεσµα είναι η επικράτηση των ΤΗ1 κυττάρων (Biron, 1998; 

Macatonia et al., 1993; Persky et al., 2005; Wu et al., 1999).  

Αντίθετα οι ιντερλευκίνες-4 και -6 (IL-4, IL-6) προάγουν τη 

διαφοροποίηση των ΤΗ2 κυττάρων, ενώ οι IL-4 και IL-10, η κάθε µία 

χωριστά ή σε συνδυασµό, αναστέλλουν τη δηµιουργία ΤΗ1 κυττάρων. 

Πράγµατι, CD4+ κύτταρα παρουσία ιντερλευκίνης-4 (IL-4), ειδικά σε 

συνδυασµό µε IL-6, τείνουν να διαφοροποιηθούν σε ΤΗ2. Μια πιθανή 

πηγή παραγωγής της IL-4 που απαιτείται για την εµφάνιση ΤΗ2 

κυττάρων, είναι ένας εξειδικευµένος υποπληθυσµός CD4+  κυττάρων, 

που εκφράζει τον ΝΚ1.1 µάρτυρα. Ο µάρτυρας αυτός συνδέεται 

φυσιολογικά µε τα ΝΚ κύτταρα και τα κύτταρα που τον φέρουν 

ονοµάζονται ΝΚ1.1 Τ κύτταρα.  

Τα διαφορετικά παθογόνα που αλληλεπιδρούν µε µακροφάγα, 

δενδριτικά, ΝΚ, και ΝΚ1.1 κύτταρα µπορούν να επηρεάσουν την 

ευαίσθητη ισορροπία παραγωγής κυτοκινών στα αρχικά στάδια µιας 

ανοσολογικής απόκρισης, οδηγώντας έτσι τη διαφοροποίηση των CD4 

κυττάρων είτε προς ΤΗ1 είτε σε ΤΗ2 . 

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την διαφοροποίηση των 

CD4 είναι η ποσότητα και η δοµή του αντιγονικού πεπτιδίου. Πεπτίδια 

σε µεγάλη πυκνότητα στην επιφάνεια των APCs, ή µε µεγάλη συγγένεια 

ως προς τους υποδοχείς των Τ, τείνουν σε ενεργοποίηση ΤΗ1 κυτταρικής 

απόκρισης. Σε αντίθετη περίπτωση ενεργοποιείται ο ΤΗ2 υποπληθυσµός.  

Τα CD8+ κύτταρα ελέγχουν επίσης την ανοσολογική απόκριση 

παράγοντας διάφορες κυτοκίνες. Είναι πλέον γνωστό ότι τα δραστικά 

CD8 κύτταρα µπορούν, επιπρόσθετα της γνωστής κυτολυτικής δράσης 

τους, να αποκριθούν στο αντιγόνο εκκρίνοντας τυπικές κυτοκίνες ΤΗ1 ή 

ΤΗ2. Σε αναλογία λοιπόν των ΤΗ υποπλυθησµών, τα CD8 καλούνται  ΤC1 

ή TC2.  

Γίνεται έτσι φανερό ότι το είδος και η ποσότητα  του αντιγόνου 

καθορίζουν την φύση των κυτοκινών που παράγονται, και σε µεγάλο 

βαθµό ορίζουν το αν το σύστηµα θα οδηγηθεί σε χυµική ή 

κυτταροµεσολαβητική ανοσία (Tripp et al., 2001). 
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Η πλήρης ενεργοποίηση των Τ διαρκεί 4 µε 5 µέρες και 

συνοδεύεται από σηµαντικές διαφορές στην συµπεριφορά των κυττάρων 

αυτών. Τα δραστικά κυτοτοξικά CD8 κύτταρα πρέπει να εγκαταλείψουν 

τους λεµφαδένες, ή άλλα περιφερικά λεµφικά όργανα, όπου και 

ενεργοποιήθηκαν, για να καταστρέψουν τα µολυσµένα κύτταρα. Τα 

δραστικά CD4 TH1 κύτταρα οφείλουν επίσης να αφήσουν τα Λ.Ο για να 

ενεργοποιήσουν τα µακροφάγα στο σηµείο της µόλυνσης.  

Το ειδικό Τ κύτταρο, που συναντά το συγκεκριµένο αντιγόνο σ� έναν ιστό, 

µπορεί να πυροδοτήσει την έναρξη τοπικής φλεγµονώδους αντίδρασης, η 

οποία µε τη σειρά της στρατολογεί έναν µεγαλύτερο αριθµό ειδικών και 

µη ειδικών δραστικών κυττάρων στο σηµείο της µόλυνσης. Στην 

περίπτωση που το δραστικό Τ κύτταρο δεν συναντήσει το «αντιγόνο του» 

αποµακρύνεται γρήγορα από τον ιστό αυτό, επιστρέφοντας στην 

κυκλοφορία του αίµατος ή οδηγείται σε απόπτωση. Τα κύτταρα που 

επανακυκλοφορούν παραµένουν δραστικά ή µετατρέπονται σε κύτταρα 

µνήµης. 

Η µετανάστευση είναι σαφώς σηµαντική για τα δραστικά Τ 

κυτοτοξικά και για τα βοηθητικά ΤΗ1 κύτταρα. Όµως η πιο σηµαντική 

δράση των βοηθητικών ΤΗ2 βασίζεται στην αλληλεπίδραση τους µε τα Β 

κύτταρα, που λαµβάνει χώρα µέσα στα Λ.Ο και οδηγεί σε εξέλιξη της 

χυµικής ανοσίας. 

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ερωτήµατα στην ανοσολογία είναι 

πώς δύο αντιγονο-ειδικά λεµφοκύτταρα- τα παρθένα Β που 

παρουσιάζουν το αντιγόνο και τα δραστικά Τ βοηθητικά- συναντιούνται 

έτσι ώστε να ξεκινήσει µια εξαρτώµενη από Τ κύτταρα, χυµική απόκριση. 

Η απάντηση φαίνεται να βρίσκεται στο µεταναστευτικό µονοπάτι των Β 

διαµέσου των Λ.Ο και στην παρουσία των ΤH  στην πορεία αυτού του 

µονοπατιού.  Όταν ένα Β κύτταρο (που φέρει στην µεµβράνη το αντιγόνο) 

βρεθεί στην ζώνη των Τ ενός Π.Λ.Ο και δεχθεί τα ειδικά σήµατα από 

δραστικά CD4 κύτταρα, τότε ενεργοποιείται και πολλαπλασιάζεται. 

Απουσία των ειδικών αυτών σηµάτων, από τη στιγµή που έφτασαν στην 

ζώνη των Τ, τα αντιγονο-ειδικά Β κύτταρα πεθαίνουν µέσα σε 24 ώρες. 
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Περίπου 5 µέρες µετά την πρωτογενή ανοσοποίηση,  πρωτογενείς 

εστίες πολλαπλασιαζόµενων Β κυττάρων εµφανίζονται στις περιοχές των 

Τ όπου αυξάνουν εκθετικά για 2-3 ηµέρες, ακολουθούν έξι µε επτά 

κυτταρικές διαιρέσεις και µετατρέπονται σε πλασµοκύτταρα, τα οποία 

παράγουν αντισώµατα. Παράλληλα ένα ποσοστό των ενεργοποιηµένων Β 

κυττάρων θα διαφοροποιηθεί σε Β κύτταρα µνήµης. Κάποια από τα 

ενεργοποιηµένα Β των primary focus, µπορεί να µεταναστεύσουν στις 

µυελώδεις χορδές των λεµφαδένων, ή στις περιοχές του ερυθρού πολφού 

της σπλήνας που βρίσκονται κοντά σε Τ-ζώνες, όπου και µετατρέπονται 

σε πλασµοκύτταρα και για µερικές µέρες εκκρίνουν ειδικά αντισώµατα. 

Κάποια άλλα µεταναστεύουν σε οζίδια και συνεχίζουν τον 

πολλαπλασιασµό τους, σχηµατίζοντας βλαστικά κέντρα, στα οποία 

δηµιουργούνται σωµατικές υπερµεταλλάξεις. 

Τα αντισώµατα που εκκρίνονται από τα Β που διαφοροποιούνται 

σε πρώιµες αποκρίσεις, δεν παρέχουν απλά µια άµεση προστασία, αλλά 

είναι επίσης σηµαντικά στην παγίδευση του αντιγόνου και τον 

σχηµατισµό συµπλόκου αντιγόνου:αντισώµατος στην µεµβράνη των 

δενδριτικών κυττάρων. Τα σύµπλοκα αυτά καλύπτονται από πρωτεΐνες 

του συµπληρώµατος και δεσµεύονται στους υποδοχείς του 

συµπληρώµατος (CR1, CR2, CR3) όπως και στους µη φαγοκυτικούς Fc 

υποδοχείς  των δενδριτικών κυττάρων των οζιδίων. Η δράση αυτών των 

συµπλόκων δεν είναι γνωστή, πιστεύεται πάντως ότι ρυθµίζει την µακράς 

διάρκειας αντισωµική απόκριση. 
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 Το Μείζον Σύµπλοκο Ιστοσυµβατότητας (Μ.Σ.Ι) είναι µια µεγάλης 

έκτασης γενετική περιοχή, που περιλαµβάνει τους πιο πολυµορφικούς 

γενετικούς τόπους στον άνθρωπο καθώς και σε άλλα σπονδυλόζωα. 

Επισταµένες µελέτες  επικεντρώνονται στην δοµή, στον τρόπο έκφρασης 

και στην λειτουργικότητα των γονιδίων του Μ.Σ.Ι. τα οποία φαίνεται να 

εµπλέκονται σε σηµαντικές, φυσιολογικές και µη, διεργασίες, όπως η 

αντίσταση σε µολυσµατικές ασθένειες, η συµβατότητα οργάνων, τα 

αυτοάνοσα νοσήµατα, οι καθ� έξιν αποβολές, κλπ. 

  Στα 1927 ο Bover ανακάλυψε ότι µόσχευµα από γενετικά 

πανοµοιότυπο δίδυµο οργανισµό, δεν απορρίπτεται. Τη δεκαετία του �40 

έγινε γνωστό ότι  η απόρριψη των µοσχευµάτων ελέγχεται από µια οµάδα 

πολυµορφικών γονιδίων «ιστοσυµβατότητας».  

Η λειτουργία των µορίων του Μ.Σ.Ι είναι να δεσµεύουν αντιγονικές 

ουσίες και να τις επιδεικνύουν στην κυτταρική επιφάνεια των 

αντιγονοπαρουσιαστών, όπου και αναγνωρίζονται από τα κατάλληλα Τ 

κύτταρα.  

Αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας είναι η θανάτωση µολυσµένων 

µε ιούς κυττάρων, η καταπολέµηση βακτηρίων από ενεργοποιηµένα Μφ, 

η εξουδετέρωση εξωκυττάριων παθογόνων µέσω ειδικών αντισωµάτων από 

Β κύτταρα, κλπ. Η ισχυρή εκλεκτική πίεση υπέρ κάθε παθογόνου, που 

έχει αλλοιωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δραπετεύει από την 

παρουσίασή του από τα µόρια του Μ.Σ.Ι., οδηγεί σε συνεχείς µεταλλαγές 

του και κατά συνέπεια το Μ.Σ.Ι. τείνει να ενισχύει τον πολυµορφικό του 

χαρακτήρα, ώστε να εµποδίζει τα παθογόνα να διαφύγουν από την 

ανοσολογική απόκριση. 

Οι εξελικτικές πιέσεις που διατηρούν την ποικιλοµορφία των γονιδίων 

του Μ.Σ.Ι δεν έχουν καθοριστεί, αλλά οι ανοσολογικοί µηχανισµοί που 

ελέγχουν την απόρριψη ιστού και την ανοσολογική απόκριση είναι 

σήµερα περισσότερο κατανοητοί. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 
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�50, διαπιστώθηκε ότι ο ορός των εγκύων γυναικών που είχαν 

περισσότερους από έναν απογόνους, όπως και ο ορός ανθρώπων που 

είχαν υποβληθεί σε µετάγγιση, περιείχε αντισώµατα που προκαλούσαν 

την συγκόλληση των λευκών αιµοσφαιρίων. Πιο σύγχρονα πειράµατα, σε 

ποντίκια, έδειξαν ότι η απόρριψη εµβόλιµου ιστού οφειλόταν σε 

ανοσολογική απάντηση ενάντια στα αντιγόνα των λευκών αιµοσφαιρίων 

του δότη. Στον άνθρωπο τα αντιγόνα κωδικοποιούνται στον γονιδιακό 

τόπο HLA (Human Leukocyte Antigens-HLA) και στο ποντίκι στον H-2 

(Histocompatibility-2) 

Στον άνθρωπο ο γενετικός τόπος του HLA εντοπίζεται στον µικρό 

βραχίονα του χρωµοσώµατος 6 (6p21.3 band) και καταλαµβάνει έκταση 

4 mega base pairs (αν και µετά τις επισταµένες πρόσφατες έρευνες 

εκτιµάται ότι το µέγεθός του µπορεί να ξεπερνά τα 7 Μ base pairs) (εικ. 

1.3.1). Ο αντίστοιχος γενετικός τόπος  στο ποντίκι  βρίσκεται στο 

χρωµόσωµα 17. Τα γονιδιακά του προϊόντα σχετίζονται µε το 

ανοσοποιητικό σύστηµα.  

 

 

Γενετικός τόπος του Μ.Σ.Ι στον άνθρωπο
 

Γενετικός τόπος του Μ.Σ.Ι στο ποντίκι 
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Εικ. 1.3.1  Γονιδιακός χάρτης του Μ.Σ.Ι στον άνθρωπο και στο ποντίκι 

 

Τα κλασσικά τάξης Ι µόρια του ΜΣΙ κωδικοποιούνται από τρία 

διαφορετικά γονίδια, τα HLA-A,   -B και �C στον άνθρωπο και K,D και L, 

στο ποντίκι. Πρόσφατα έχει περιγραφεί ένας επιπλέον αριθµός 

λειτουργικών γονιδίων, τα οποία  εµφανίζουν µεγάλη οµοιότητα στην 

αλληλουχία τους µε τα κλασσικά τάξης Ι γονίδια. Ονοµάζονται µη 

κλασσικά τάξης Ι αντιγόνα και, περιλαµβάνουν τα HLA-E, -F και �G 

γονίδια. Αυτά παρουσιάζουν ιστοειδική κατανόµη σε αντίθεση µε τα 

κλασσικά τάξης Ι γονίδια τα οποία εκφράζονται σε σχεδόν όλα τα 

εµπύρηνα κύτταρα (Geraghty, 1993; Gobin and van den Elsen, 2000; 

Heinrichs and Orr, 1990). 

Ο κύριος ρόλος των τάξης Ι µορίων του Μ.Σ.Ι είναι η ενεργοποίηση 

της κυτταρικής ανοσίας κατά των µικροβιακών µολύνσεων και 

καρκινικών κυττάρων. Η δράση τους εστιάζεται κυρίως, στην παρουσίαση 

ενδογενών πεπτιδίων στα CD8+ T κυτταροτοξικά κύτταρα.  

Οι τάξης Ι γλυκοπρωτείνες σχηµατίζονται από δύο αλυσίδες και 

έχουν µοριακό βάρος περίπου 44 kDa (εικ. 1.3.2). Η βαριά αλυσίδα 

αποτελείται από το εξωκυττάριο τµήµα, που διακρίνεται σε τρεις δοµές 

σφαιρινών (α1, α2, και α3), το διαµεµβρανικό και κυτοπλασµικό τµήµα. 
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Ο πολυµορφισµός των κλασσικών τάξης Ι µορίων εντοπίζεται κυρίως στις 

α1 και α2 δοµές. Η βαριά αλυσίδα συνδέεται µη οµοιοπολικά µε την β2- 

µικροσφαιρίνη (β2m). Οι α1 και α2 δοµές σχηµατίζουν τη θέση 

πρόσδεσης του αντιγόνου, ενώ η α3 δοµή ευθύνεται για την σύνδεση µε 

την β2-µικροσφαιρίνη. 

 
Εικ. 1.3.2  Τάξης Ι αντιγόνα του Μ.Σ.Ι 
 
Τα κλασσικά τάξης ΙΙ αντιγόνα κωδικοποιούνται από τους 

γονιδιακούς τόπους HLA-DR, DP, DQ στον άνθρωπο και H-2A, H-2E στο 

ποντίκι, ενώ τα µη κλασσικά τάξης ΙΙ αντιγόνα από τους τόπους HLA-

DM, -DO και H-2M, -O, αντίστοιχα. Σε αντίθεση µε τα τάξης Ι τα τάξης ΙΙ 

µόρια, εκφράζονται ως ετεροδιµερή, αποτελούµενα από µία α αλυσίδα 

µοριακού βάρους 34 kDa και µία β αλυσίδα µοριακού βάρους 28 kDa 
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(εικ. 1.3.3). Οι διαφορετικοί ισότυποι των τάξης ΙΙ µορίων 

κωδικοποιούνται από διαφορετικά α και β γονίδια. Με εξαίρεση την DRα 

αλυσίδα, όλες οι αλυσίδες των κλασσικών τάξης ΙΙ αντιγόνων 

παρουσιάζουν αξιοσηµείωτο πολυµορφισµό. Η κάθε µία από τις δύο 

αλυσίδες αποτελείται δύο εξωκυτταρικές δοµές (α1, α2 και β1, β2 

αντίστοιχα), από µία διαµεµβρανική και µία κυτοπλασµατική δοµή. Οι 

α1 και β1 δοµές απαρτίζουν τη θέση πρόσδεσης του αντιγόνου. 

 
Εικ. 1.3.3  Τάξης ΙΙ αντιγόνα του Μ.Σ.Ι 

 

Τα  τάξης ΙΙ αντιγόνα εµπλέκονται στην έναρξη της ανοσολογικής 

απόκρισης, χάρη στην ικανότητά τους να εµφανίζουν αντιγόνα, που 

προέρχονται από το ενδοκυτταρικό µονοπάτι, στα CD4+ Τ βοηθητικά 

κύτταρα. Οι τάξης ΙΙ πρωτεΐνες εκφράζονται κυρίως σε εξειδικευµένα 

κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήµατος, τα αντιγονοπαρουσιαστικά, 

και σε ενεργοποιηµένα Τ λεµφοκύτταρα. Η έκφραση όµως των γονιδίων 
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αυτών επάγεται από διάφορους παράγοντες, (κοινότερος των οποίων η 

ιντερφερόνη-γ: IFN-γ), σε πολλούς άλλους τύπους κυττάρων.  

Οι σηµαντικότερες διαφορές µεταξύ των δύο κατηγοριών των 

µορίων MHC βρίσκονται όχι τόσο στη δοµή τους, όσο στην πηγή των 

πεπτιδίων που παγιδεύουν και φέρνουν στην επιφάνεια των 

αντιγονοπαρουσιαστών. Τα τάξης Ι µόρια συλλέγουν  πεπτίδια που 

προέρχονται από τις πρωτεΐνες που συντίθενται στο ενδοκυττάριο χώρο, 

και είναι έτσι ικανά να επιδείξουν τεµάχια των ιικών πρωτεϊνών στα Τ 

κύτταρα. Τα τάξης ΙΙ µόρια δεσµεύουν  πεπτίδια που βρίσκονται σε 

ενδοκυτταρικά κυστίδια, επιδεικνύοντας διαλυτές πρωτεΐνες ή πεπτίδια 

που προέρχονται από παθογόνους µικροοργανισµούς οι οποίοι 

οδηγήθηκαν, στα κυστίδια των φαγοκυτταρικών κυττάρων, µετά από 

ενδοκύττωση  τους. 

Τα µοντέλα, λοιπόν, που περιγράφουν τις διαδικασίες της 

αντιγονο-παρουσίασης, έχουν χωρίσει τον κόσµο των αντιγόνων σε δυο 

κατηγορίες, α) τα ενδογενή και β) τα εξωγενή αντιγόνα. Τα πρώτα 

συντίθενται στο κυτταρόπλασµα ή φτάνουν εκεί πριν διασπαστούν 

τελικώς και συνδέονται µε τα τάξης Ι. Τα εξωγενή αντιγόνα πιστεύεται ότι 

εισέρχονται σε περιφερειακά ενδοσωµικά διαµερίσµατα και τελικά 

συνδέονται µε τάξης ΙΙ µόρια. Ο διαχωρισµός όµως, αυτών των δύο 

µονοπατιών επεξεργασίας και παρουσίασης των αντιγόνων διαφορετικής 

προέλευσης, δεν είναι απόλυτος, µια και έχει παρατηρηθεί παρουσίαση 

εξωγενούς πεπτιδίου από τάξης Ι µόριο (Gromme and Neefjes, 2002), 

όπως και η έκφραση ενδογενών πεπτιδίων από τάξης ΙΙ µόρια του Μ.Σ.Ι 

(Frauwirth and Shastri, 2001; Nuchtern et al., 1990). 

 

1.3.1 Τάξης Ι αντιγόνα  ιστοσυµβατότητας 

1.3.1.1 Γονιδιακή ρύθµιση της έκφρασης των  τάξης Ι γονιδίων 

Στον υποκινητή των τάξης Ι γονιδίων έχουν µελετηθεί, εκτός των 

κλασσικών  CCAAT και TATA  στοιχείων του συµπλόκου έναρξης της 

βασικής µεταγραφικής µηχανής,  µια σειρά συντηρηµένων DNA 
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αλληλουχιών στο 5� άκρο, που συµµετέχουν στην ρύθµιση της έκφρασης 

των γονιδίων αυτών  (εικ.1.3.1.1). Οι συντηρηµένες αυτές αλληλουχίες 

περιλαµβάνουν τον ενισχυτή Α (enhancer A element), το interferon-

stimulated response element (ISRE), την περιοχή α (site α) και τον 

ενισχυτή Β (enhancer B element). Τα στοιχεία αυτά εντοπίζονται στον 

υποκινητή των κλασσικών (HLA-A, -B, -C) και σε µικρότερο βαθµό των 

µη κλασσικών (HLA-E, -G, -F) γονιδίων ενώ παρατηρούνται διαφορές 

ανάλογα µε τον ισότυπο του γονιδίου. Η οµαδοποίηση (clustering)  των 

διαφόρων αυτών ρυθµιστικών στοιχείων στον υποκινητή των τάξης Ι 

γονιδίων, υπονοεί ότι θα µπορούσαν να δρουν είτε µε συνεργατικό είτε 

µε προσθετικό τρόπο. 

 

Ο τάξης Ι υποκινητής 

       κB2         κΒ1 

 

       Enhancer A     ISRE          site α    Εnh.B  CCAAT  TATA 

 

Εικ. 1.3.1.1  Σχηµατική παρουσίαση των διατηρηµένων ρυθµιστικών 
στοιχείων στον υποκινητή  των τάξης Ι γονιδίων (van den Elsen et al., 1998) 

 
 

Ο ενισχυτής Α ο οποίος περιέχει δύο θεωρούµενες NF-κΒ θέσεις 

(κΒ1 και κΒ2), παίζει σηµαντικό ρόλο στην συνεχή αλλά και στην 

εξαρτώµενη έκφραση των τάξης Ι γονιδίων. Στο στοιχείο αυτό 

προσδένονται µέλη της NF-κΒ/rel οικογένειας των µεταγραφικών 

παραγόντων, καθώς και πρωτεΐνες δακτυλίου ψευδαργύρου. Η NF-κΒ 

οικογένεια µεταγραφικών παραγόντων περιλαµβάνει τουλάχιστον πέντε 

διαφορετικά µέλη, p50, p65, (RelA), p52, c-Rel και Rel B τα οποία 

σχηµατίζουν είτε όµο- ή έτεροδιµερή µεταξύ τους (Thanos and Maniatis, 

1995). 

Η έκφραση των τάξης Ι γονιδίων όπως έχει αναφερθεί, επάγεται 

από τις ιντερφερόνες µεταξύ των οποίων η IFN-γ παίζει σηµαντικό ρόλο 

στην ρύθµιση της µεταγραφής (Goes et al., 1995). Το µοτίβο ISRE είναι 

από τις πλέον µελετηµένες περιοχές του υποκινητή και έχει δειχθεί να 
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αποτελεί υπόστρωµα για τους παράγοντες οι IRF-1, IRF-2, ICSBP και 

ISGF3 (Bluyssen et al., 1995). Ο παράγοντας IRF-1 (interferon 

regulatory factor 1) δρα ως ενεργοποιητής της µεταγραφής των τάξης Ι 

γονιδίων, ενώ οι IRF-2 και ICSBP δρουν ως καταστολείς (Hobart et al., 

1997). Η IFN-γ επάγει, µέσω του µονοπατιού µετάδοσης σήµατος 

JAK/STAT, την έκφραση του παράγοντα IRF-1 και συνεπώς 

ενεργοποιείται η έκφραση των τάξης Ι γονιδίων (Girdlestone et al., 

1993).  

Τα µοτίβα του ενισχυτή Α και των ISRE σχετίζονται µε τη 

συνεργατική δράση των TNF-α και IFN-γ (Ten et al., 1993) γεγονός που 

δικαιολογείται µε την συνεργατική δράση των επαγόµενων από αυτούς 

προϊόντων NF-κΒ και IRF-1 αντίστοιχα (Drew et al., 1995). Ο ρόλος των 

cis-acting ρυθµιστικών στοιχείων site α, που εκτείνεται σε 7bp δεν έχει 

ακόµη µελετηθεί διεξοδικά και θεωρείται ότι είναι οµόλογο του CRE 

στοιχείου (camp- response element) και είναι καταλυµένο από µια 

DNA-binding πρωτεΐνη (Dey et al., 1991). 

Το enhancer B στοιχείο αποτελείται από ένα ανεστραµµένο 

CCAATT  κουτί και είναι καλά διατηρηµένο µεταξύ των διαφόρων HLA 

τάξης Ι γενετικών τόπων. Παρόλο που ο ρόλος του δεν έχει διευκρινιστεί 

πλήρως, θεωρείται ότι δρα ως ενεργοποιητής (Driggers et al., 1992; 

Schoneich et al., 1997) και ότι αλλαγές στην αλληλουχία του 

πεντανουκλεοτιδίου αυτού (ATTGG) επιδρούν αρνητικά στη ενεργότητα 

του υποκινητή (Schoneich et al., 1997). 

 

   1.3.1.2 Μη κλασσικά τάξης Ι αντιγόνα ιστοσυµβατότητας - 
Τάξης Ιb γονίδια  

 Οι περισσότερες από τις µη  κλασσικές τάξης Ι πρωτεΐνες του Μ.Σ.Ι 

ανήκουν στην κατηγορία των Ιb αντιγόνων. Χαρακτηρίζονται ως µη- ή 

ολιγο-πολυµορφικές βαριάς τάξης Ι αλυσίδες, δοµικά οµόλογες µε τα 

κλασσικά πολυµορφικά Ιa αντιγόνα, που συνδέονται µε β2-

µικροσφαιρίνη. Οι τάξης Ιb πρωτεΐνες γενικά εκφράζονται σε χαµηλότερα 

επίπεδα απ� ότι οι Ιa, εµφανίζουν περιορισµένη ιστοειδική κατανοµή και 
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µικρότερη κυτοπλασµατική ουρά. Τάξης Ιb γονίδια έχουν 

χαρτογραφηθεί σε όλα τα σπονδυλόζωα, όµως ο αριθµός και η θέση τους 

σε σχέση µε τους υπόλοιπους γενετικούς τόπους του Μ.Σ.Ι ποικίλει 

µεταξύ των διαφορετικών ειδών. 

 Στο ποντίκι η Ιb οικογένεια αποτελείται από 30-40 γονίδια, 

χαρτογραφηµένα σε τρεις χρωµοσωµικές περιοχές του ποντικίσιου Μ.Σ.Ι: 

τις H2-Q,  H2-T και  H2-M. Οι περιοχές Q και Μ περιέχουν περίπου, 

από 10 γονίδια η κάθε µια, ενώ η Τ περιοχή τα διπλάσια. Ο συνολικός 

αριθµός των γονιδίων αυτών ποικίλει µεταξύ των  ποντικιών διαφορετικών 

στελεχών, προφανώς εξαιτίας της πίεσης της φυσικής επιλογής ή τυχαίων 

γενετικών ανασυνδυασµών. Πολλά από τα ποντικίσια τάξης Ιb γονίδια 

κωδικοποιούν πρωτεΐνες που ανιχνεύονται στον ορό και αναγνωρίζονται 

από αλλοδραστικά κυτοτοξικά Τ λεµφοκύτταρα.   

 Μη κλασσικές τάξης Ι πρωτεΐνες έχουν βρεθεί και στον άνθρωπο, 

συγκεκριµένα έχουν περιγραφεί στον µικρό βραχίονα του 

χρωµοσώµατος 6, τρεις γενετικοί τόποι (HLA-E, -F, �G και �H), οι οποίοι 

κωδικοποιούν λειτουργικές πρωτεΐνες. Τα πρωτεϊνικά προϊόντα των 

γονιδίων HLA-E, �F και �H εµφανίζουν µεγαλύτερη εξάπλωση σε σχέση 

µε την HLA-G πρωτεΐνη, που φαίνεται να εντοπίζεται µόνο στα 

τροφοβλαστικά κύτταρα του πλακούντα. Όλα αυτά τα γονίδια εµφανίζουν 

µεγάλη οµολογία µε τα τάξης Ιa αλλήλια (60-70% στις α1 και α2 δοµές 

και 80-90% στην  α3 δοµή). 

Σε αντίθεση µε παλαιότερη αντίληψη, ότι τα τάξης Ιb µόρια είναι 

υποτυπώδη εξελικτικά αποµεινάρια των κλασσικών Ιa µορίων, σήµερα 

υποστηρίζεται ότι οι πρωτεΐνες αυτές έχουν πολύ συγκεκριµένους και 

εξειδικευµένους ρόλους. Αυτή την άποψη ενισχύει και η οµολογία 

µεταξύ των γονιδίων HLA-E (στον άνθρωπο), Qa-1 (στο ποντίκι) και 

RT.BM1 (στον αρουραίο). Τα HLA-E µόρια  ρυθµίζουν την ενεργότητα 

των ΝΚ κυττάρων (Maier et al., 2000), ενώ παράλληλα µπορούν να 

συνδέονται µε πεπτίδια -διαφορετικά από αυτά που συνδέονται τα 

κλασσικά τάξης Ι µόρια- και τα παρουσιάζουν στα Τ λεµφοκύτταρα. 

(Palmisano et al., 2005). Η δράση των HLA-E στα ΝΚ κύτταρα φαίνεται 
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να επηρεάζεται από τη φύση των πεπτιδίων που δένονται σ� αυτά (Brooks 

et al., 1999). 

∆εν είναι ακόµα αποσαφηνισµένο αν η αντιγονοπαρουσιαστική 

δράση των τάξης Ib µορίων αλληλεπικαλύπτεται µ� αυτή των κλασσικών 

Ιa µορίων, ή εξυπηρετεί ειδικούς σκοπούς. Τα δεδοµένα που 

υποστηρίζουν τα δύο µοντέλα αναφέρονται σε διαφορετικά µέλη της Ib 

οικογένειας (Stroynowski, 1995). Τα πονιτκίσια Η-2Μ3 µόρια 

προσδένουν και παρουσιάζουν, µε TAP-εξαρτώµενο µηχανισµό (Attaya 

et al., 1992), πεπτίδια που φέρουν το συγκεκριµένο δοµικό συστατικό 

των προκαρυωτικών πεπτιδίων, N-formyl methionine (Shawar et al., 

1990). Η απουσία ενδογενών πεπτιδίων που περιέχουν αυτή την N-

formyl οµάδα περιορίζει την µεµβρανική εµφάνιση των Η-2Μ3 στα 

κύτταρα θηλαστικών, προτείνοντας ότι η αυξηµένη έκφραση τους 

παρατηρείται µόνο κατά τη διάρκεια µόλυνσης από προκαρυωτικό 

οργανισµό  

Το HLA-G αντιγόνο ιστοσυµβατότητας εκφράζεται στους 

κυτοτροφοβλάστες, µια οµάδα κυττάρων του πλακούντα που βρίσκονται 

σε επαφή µε κύτταρα µητρικής και εµβρυϊκής προέλευσης (Hunt et al., 

2000). Σε αντίθεση µε τα κλασσικά Ιa γονίδια, εναλλακτική συρραφή του 

HLA-G mRNA δίνει διαφορετικές µεµβρανικές και διαλυτές ισοµορφές 

(HLAG1, -G2, -G3, -G4 και sHLA-G1, sHLA-G2) (εικ. 1.3.1.2) (Le 

Bouteiller et al., 2003). Από αυτές οι HLAG1, -G2, -G3, -G4 εµφανίζουν 

διαµεµβρανική και κυτοπλασµατική δοµή, ενώ µόνο το πλήρες HLA-G1 

µόριο µπορεί να εκφραστεί στην επιφάνεια των κυττάρων. Τα υπόλοιπα 

τρία παραµένουν στο Ε∆ (Hunt et al., 2000; Le Bouteiller et al., 2003; 

Mallet et al., 2000). Στα εκκρινόµενα µόρια (sHLA-G1, sHLA-G2), ένα 

κωδικόνιο λήξης στο εσώνιο 4, εµποδίζει την σύνθεση των 

διαµεµβρανικών και κυτοπλασµατικών δοµών σχ. Προηγούµενο). Το 

µόριο αυτό που εµφανίζει περιορισµένη κατανοµή, όπως και 

περιορισµένο πολυµορφισµό, εµπλέκεται στην ανοσολογική ανοχή και 

κυρίως ανοχή της µητέρας έναντι του αλλογενετικού εµβρύου κατά τη 

διάρκεια της εγκυµοσύνης (Le Bouteiller et al., 2003). 
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Εικ. 1.3.1.2. Σχηµατικό διάγραµµα των HLA class Ia και των κυριότερων 

µεταγραφικών ισοµορφών των HLA-G µορίων (Le Bouteiller et al., 2003). 
 

Ο ρόλος του πιο πρόσφατα µελετηµένου µορίου HLA-H, δεν είναι 

πλήρως γνωστός. Ο Grimsley και οι συνεργάτες του (Grimsley et al., 

1998) υποστηρίζουν ότι το HLA-H γονίδιο είναι µη λειτουργικό, 

πρόκειται δηλαδή για ένα ψευδογονίδιο, το οποίο όµως µπορεί να 

απενεργοποιήθηκε πρόσφατα, µια και δεν µπορεί να απορριφθεί η 

πιθανότητα να ήταν ενεργό στο παρελθόν. Σε πολλές άλλες δηµοσιεύσεις 

αναφέρεται η εµπλοκή του γονιδίου αυτού στον µεταβολισµό του 

σιδήρου διεργασία που δεν σχετίζεται µε το ανοσοποιητικό σύστηµα 

(Garry et al., 1997).  

 

1.3.2 Τάξης ΙΙ αντιγόνα ιστοσυµβατότητας 

Οι δύο αλυσίδες του τάξης ΙΙ µορίου του Μ.Σ.Ι, όπως και άλλες 

διαµεµβρανικές πρωτεΐνες , συνθέτονται στο ενδοπλασµατικό δίκτυο (Ε∆) 

ως τύπου Ι διαµεµβρανικές γλυκοπρωτεΐνες, όπου και συνδέονται µε µια 

τρίτη πρωτεΐνη, την σταθερή αλυσίδα (Invariant chain, Ii). Η τελευταία 
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είναι µία τύπου ΙΙ διαµεµβρανική πρωτεΐνη, που  λειτουργεί ως ειδικό 

συνοδό (chaperone) µόριο των τάξης ΙΙ και εµφανίζεται µε τέσσερις 

σηµαντικές λειτουργίες: α) βοηθά στην διαµόρφωση της κατάλληλης 

στερεοδιάταξης των τάξης ΙΙ µορίων β) ελέγχει την έξοδο του τάξης ΙΙ- Ιi 

συµπλόκου από το Ε∆ και γενικότερα την κυκλοφορία του κατά µήκος 

του ενδοκυτικού µονοπατιού γ) εµποδίζει την πρόσδεση πεπτιδίου µέσα 

στο Ε∆ ή στο µονοπάτι έκκρισης και δ) ρυθµίζει το περιβάλλον 

πρωτεόλυσης στα ενδοσώµατα (Riese and Chapman, 2000). 

Ένα συγκεκριµένο µοτίβο-στόχος στην κυτοπλασµατική ουρά της 

Ιi οδηγεί το σύµπλοκο από το εκκριτικό µονοπάτι στο σύστηµα 

ενδοσωµικών κυστιδίων, όπου η Ιi γρήγορα διασπάται και 

αποµακρύνεται από το σύµπλοκο. Ένα τµήµα όµως της Ii, το 

ονοµαζόµενο CLIP, παραµένει ενωµένο µε το τάξης ΙΙ µόριο στη θέση 

σύνδεσης του πεπτιδίου. Το τµήµα αυτό λειτουργεί ως υποκατάστατο του 

πεπτιδίου, εµποδίζοντας την πρόωρη κατάληψη της θέσης αυτής από µη 

σωστό αντιγόνο. Η σύνδεση µε το αντιγονικό πεπτίδιο που προέρχεται 

από την ενδοκύττωση του αντιγόνου, απαιτεί ελεύθερη την θέση 

σύνδεσης. Η απελευθέρωση της θέσης αυτής από το CLIP γίνεται µε τη 

µεσολάβηση του µη κλασσικού τάξης ΙΙ µορίου HLA-DM. Μετά την 

σύνδεση του κατάλληλου πεπτιδίου το τάξης ΙΙ µόριο µεταφέρεται στην 

επιφάνεια του κυττάρου. 

 

  1.3.2.1 Γονιδιακή ρύθµιση της έκφρασης των  τάξης ΙΙ γονιδίων    

Ο υποκινητής των τάξης ΙΙ γονιδίων περιέχει µια οµάδα 

συντηρηµένων cis-acting ρυθµιστικών γονιδίων, γνωστά ως W/S, X (X1 

και X2) και Y-box στοιχεία (εικ.1.3.2.1), (van den Elsen et al., 1998). Τα 

συντηρηµένα αυτά ρυθµιστικά στοιχεία εντοπίζονται στους υποκινητές 

των α και β γονιδίων των HLA-DR, -DQ, -DP γενετικών τόπων. Η 

δέσµευση τους όµως σε ειδικές DNA-binding πρωτεΐνες δεν είναι ικανή 

να ενεργοποιήσει την µεταγραφή των τάξης ΙΙ γονιδίων. Τόσο για την 

συνεχή όσο και την επαγόµενη έκφραση των γονιδίων αυτών, θεωρείται 

απαραίτητη η ύπαρξη του τάξης ΙΙ transactivator (CIITA), ο οποίος δρα 
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ως συνεργοποιητής αλληλεπιδρώντας µε τις ειδικές  DNA-binding 

πρωτεΐνες που προσδένονται στον τάξης ΙΙ υποκινητή. 

 

 

 

 W/S X1 X2 Y CCAAT TATA 
Εικ. 1.3.2.1  Σχηµατική παρουσίαση των διατηρηµένων ρυθµιστικών 

στοιχείων στον υποκινητή  των τάξης ΙΙ γονιδίων (van den Elsen et al., 1998).  
 

Το Χ box χαρτογραφείται µέσα στα πρώτα 150 ζεύγη βάσεων του 

τάξης ΙΙ υποκινητή αµέσως πριν το 5� άκρο. Τα συγκεκριµένα ρυθµιστικά 

στοιχεία, αποτελούνται από δύο περιοχές (Χ1 και Χ2) οι οποίες 

συνδέονται µε διαφορετικούς µεταγραφικούς παράγοντες, και 

συµµετέχουν τόσο στην συνεχή όσο και στην επαγόµενη από IFN-γ 

έκφραση των τάξης ΙΙ γονιδίων, ενώ η νουκλεοτιδική τους αλληλουχία 

διαφέρει ανάλογα µε τον ισότυπο των τάξης ΙΙ µορίων. Ένας µεγάλος 

αριθµός DNA-binding πρωτεϊνών προσδένονται στις συντηρηµένες αυτές 

αλληλουχίες µεταξύ αυτών συµπεριλαµβάνονται τα µέλη τις RFX 

οικογένειας που προσδένονται στο Χ1 box, και οι Fos/Jun και 

ATF/CREB-related πρωτεΐνες που δένονται στο Χ2 box. (van den Elsen 

et al., 1998). 

Το αντίστροφο CCAAT κουτί είναι καλά συντηρηµένο στα διάφορα 

τάξης ΙΙ γονίδια και σ� αυτό προσδένεται το NF-Y σύµπλοκο. Το NF-Y 

(επίσης αναφέρεται και ως  CBF, CP1 και YEBP) είναι ένα ετεροδιµερές, 

που αποτελείται από δύο υποµονάδες και ανήκει στις CCAAT-

προσδενόµενες  πρωτεΐνες (Chodosh et al., 1998). Το σύµπλοκο αυτό 

δρα ως θετικός ρυθµιστής της µεταγραφής των τάξης ΙΙ (Zeleznik-Le et 

al., 1991). Το NF-Y δένεται στο minor groove του Υ κουτιού προκαλεί 

ξετύλιγµα του DNA, συµµετέχοντας έτσι ενεργά στο σχηµατισµό 

συµπλόκου µεταξύ DNA/πρωτεϊνών που αποτελεί µια λειτουργική 

ρυθµιστική µονάδα απαραίτητη για την ενεργοποίηση του τάξης ΙΙ 

γονιδίου. Η YB-1 πρωτεΐνη που δένεται κι αυτή στο Υ κουτί, δρα ως 

αρνητικός ρυθµιστής για την έκφραση του HLA-DRβ (Didier et al., 
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1988), ενώ βρέθηκε να βοηθά την IFN-εξαρτώµενη ενεργοποίηση   των 

τάξης ΙΙ γονιδίων (Ting et al., 1994). 

Η συντηρηµένη W/S περιοχή, όπως δείχνουν µελέτες 

µεταλλαγµένων τάξης ΙΙ υποκινητών παίζει σηµαντικό ρόλο στην 

έκφραση των τάξης ΙΙ γονιδίων. H W/S περιοχή εµφανίζει οµοιότητα 

αλληλουχίας µε την Χ1 και έχει επίσης δειχθεί να συνδέεται µε RFX 

µόρια, γεγονός που δηλώνει ότι είναι ένα επαναλαµβανόµενο µοτίβο που 

επιτρέπει την σύνδεση DNA-πρωτεϊνών, και ίσως την αλληλεπίδραση 

µεταξύ των πρωτεϊνών, στον τάξης ΙΙ υποκινητή (Sloan et al., 1995; 

Tsang et al., 1990; Vilen et al., 1992). 

Ο ενεργοποιητής των τάξης ΙΙ αντιγόνων ιστοσυµβατότητας  

Ο CIITA είναι ένας σηµαντικός παράγοντας για την µεταγραφική 

ενεργοποίηση των τάξης ΙΙ γονιδίων, ο οποίος πιστεύεται ότι δρα ως συν-

ενεργοποιητής, µια και δεν περιέχει µοτίβο πρόσδεσης σε DNA και ούτε 

έχει παρατηρηθεί ικανότητα πρόσδεσης ανασυνδυασµένου CIITA σε DNA 

(Jabrane-Ferrat et al., 1996). Το CIITA µόριο περιέχει πολλές δοµές 

που εµπλέκονται στην ενεργοποίηση: το αµινοτελικό όξινο άκρο 

παρουσιάζει περιοχές πλούσιες σε προλίνη, σερίνη και θρεονίνη, δοµές 

που θεωρούνται σηµαντικές για την ολοκληρωµένη δράση του CIITA 

(Steimle et al., 1993), ενώ η έλλειψη µίας µόνο από τις παραπάνω 

θέσεις δεν µειώνει την δραστικότητα του CIITA, γεγονός που δηλώνει 

αλληλοκάλυψη της δράσης των δοµών αυτών (Riley et al., 1995; Zhou 

and Glimcher, 1995). Μια εξίσου σηµαντική για την δράση του CIITA 

δοµή, είναι η GTP-binding δοµή, η οποία αποτελείται από phosphate-

Mg2+- και guanine-binding µοτίβα (Chin et al., 1997). Τέλος το 

καρβοξυτελικό άκρο του CIITA καθορίζει την ειδικότητα των τάξης ΙΙ 

γονιδίων. 

Μεταλλάξεις στα αναφερόµενα στοιχεία του CIITA αναστέλλουν την 

έκφραση των τάξης ΙΙ σε κυτταρικές σειρές από ασθενείς µε το σύνδροµο  

γυµνών λεµφοκυττάρων ( Bare Lymphocyte Syndrome, BLS). Τα άτοµα 

που δεν εκφράζουν τάξης ΙΙ αντιγόνα ιστοσυµβατότητας στα 

λεµφοκύτταρά τους, λόγω έλλειψης CIITA θεωρείται ότι ανήκουν στην 

οµάδα Α των BLS ασθενών (Bontron et al., 1997; Steimle et al., 1994). 
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Ενώ πιστεύεται ότι ολόκληρη η CIITA πρωτεΐνη συνδέεται απ� ευθείας 

στη βασική µεταγραφική µηχανή του υποκινητή τάξης ΙΙ (W/S-X-Y box) 

αργότερα δείχθηκε ότι αλληλεπιδρά µε την RFX5 του RFX συµπλόκου, 

το οποίο και προσδένεται άµεσα µε τη βασική µεταγραφική µηχανή 

υποκινητή (Zhou and Glimcher, 1995). Επίσης έχει δειχθεί ότι  ο CIITA 

δρα µέσω της σύνδεσης του όξινου αµινοτελικού άκρου του στους TFIIB 

και TAFII32 παράγοντες του βασικού µεταγραφικού συµπλόκου (Scholl 

et al., 1997). Ο CIITA µεταγραφικός παράγοντας παίζει επίσης 

σηµαντικό ρόλο στην ρύθµιση της έκφρασης τόσο της µεταβλητής 

αλυσίδας (Ii), όσο και του HLA-DM µορίου, και αυτό προφανώς γιατί 

εµφανίζουν οµοιότητες στα βασικά ρυθµιστικά στοιχεία των υποκινητών 

τους (Fontes et al., 1997; Mahanta et al., 1997). 

Ο CIITA εκφράζεται σε αντιγοονπαρπυσιαστές αλλά και σε 

πολλούς διαφορετικούς κυτταρικούς πληθυσµούς µετά από επαγωγή µε 

IFN-γ (Chang, 1995; Chin et al., 1994; Kern et al., 1995), ενώ 

εµφανίζεται και σε διαφορετικά µετάγραφα των οποίων ο ρόλος και η 

δράση µένει να διευκρινιστεί (Chang CH, 1994; Rigaud et al., 1996). 

Η µεταγραφή του CIITA γονιδίου ελέγχεται από ποικίλους 

υποκινητές . Στον άνθρωπο έχουν πιστοποιηθεί τέσσερις υποκινητές που 

ελέγχουν την µεταγραφή του CIITA σε διαφορετικούς τύπους κυττάρων. 

∆ύο από αυτούς τους υποκινητές κατευθύνουν την ειδική συνεχή 

έκφραση στα δενδριτικά και Β κύτταρα αντίστοιχα (Muhlethaler-Mottet 

et al., 1997) και ένας από αυτούς συµµετέχει στην επαγόµενη από IFN-γ 

έκφραση του CIITA γονιδίου µέσω του JAK/STAT µονοπατιού µετάδοσης 

σήµατος (Lennon et al., 1997).   

Συνεχής έκφραση του RFX παράγοντα εµφανίζεται σε πληθώρα 

κυττάρων, χωρίς να συνοδεύεται πάντα από την έκφραση των τάξης ΙΙ 

αντιγόνων. Επαγωγή όµως µε IFN-γ φαίνεται να παρέχει τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις για έκφραση τόσο του CIITA όσο και των τάξης ΙΙ µορίων 

(Muhlethaler-Mottet et al., 1997).  
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1.3.3 Μη κλασσικά τάξης ΙΙ αντιγόνα ιστοσυµβατότητας 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, έχουν περιγραφεί, τρία κλασσικά τάξης 

ΙΙ µόρια τα DR, DQ και DP, τα γονίδια των οποίων έχουν µελετηθεί 

εκτενώς από τα µέσα της δεκαετίας το �80. Ενώ στις αρχές της δεκαετίας 

του �90 αναφέρθηκε η ύπαρξη των µη κλασσικών τάξης ΙΙ γονιδίων (DM 

και DO), τα οποία έχουν ταξινοµηθεί βάση της DNA οµολογίας τους µε 

την αλληλουχία των κλασσικών τάξης ΙΙ, τον εντοπισµό τους στον Μ.Σ.Ι 

γενετικό τόπο και την οµοιότητα στη διαµόρφωση δοµής. 

Τα περισσότερο µελετηµένα µη κλασσικά γονίδια του Μ.Σ.Ι, είναι 

αυτά που κωδικοποιούν τα HLA-DMA και HLA-DMB πεπτίδια στον 

άνθρωπο (Kelly et al., 1991) και τα οµόλογα τους πεπτίδια στο ποντίκι, 

Ma, Mb1 και Mb2 (Cho et al., 1991).  

Το HLA-DM µόριο είναι ένα διαµεµβρανικό µη πολυµορφικό 

ετεροδιµερές (σχηµατίζεται από µια α και µία β αλυσίδα) που 

αποτελείται συνολικά από 261-263 αµινοξέα. Οι δύο πλησιέστερες στην 

κυτταρική µεµβράνη, δοµές, είναι οµόλογες της C1 δοµής των Ig 

µορίων, της  β2-µικροσφαιρίνης και της α3 δοµής των τάξης Ι αλυσίδων. 

Οι δύο εξωτερικές δοµές περιέχουν συντηρηµένα αµινοξέα, 

χαρακτηριστικά των κλασσικών τάξης ΙΙ αλυσίδων και σχηµατίζουν 

αυλάκι σύνδεσης πεπτιδίου παρόµοιο µε αυτό των HLA-DR µορίων 

(Kelly et al., 1991). 

Παρά την προφανή οµοιότητα των �DM διµερών µε τα αντιγονο-

παρουσιαστικά τάξης ΙΙ σύµπλοκα, τα µόρια αυτά εµφανίζουν 

διαφορετική, εξειδικευµένη  δράση. ∆ύο ανεξάρτητες µελέτες 

παρουσίασαν ότι µεταλλάξεις στα HLA-DMα και HLA-DMβ γονίδια 

ευθύνονται για την αποτυχία παρουσίασης πρωτεϊνικών αντιγόνων από 

κλασσικά τάξης ΙΙ σύµπλοκα του Μ.Σ.Ι. (Fling et al., 1994; Morris et al., 

1994). Ανάλυση των DR πεπτιδίων, σε αυτά τα κύτταρα, έδειξε ότι το 60-

70 % των εκφραζόµενων DR µορίων καλύπτονται µε την Ii , ενώ σε 

αγρίου τύπου κύτταρα το σύµπλοκο DR-Ii ανιχνεύεται σε χαµηλά 

επίπεδα, γεγονός που σηµαίνει ότι το σύµπλοκο αυτό ίσως είναι ένα 

ενδιάµεσο προϊόν που συσσωρεύεται στο εσωτερικό του κύτταρου όταν 

απουσιάζει το DMα-DMβ διµερές (Mellins et al., 1994).  
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Με βάση τα παραπάνω και µε δεδοµένη την οµοιότητα µεταξύ της 

πρωτοταγούς δοµής των HLA-DMA και HLA-DMB µε αυτή των 

κλασσικών πρωτεϊνών  του Μ.Σ.Ι., προτάθηκε η άποψη ότι το DM 

ετεροδιµερές θα µπορούσε να είναι ένα νέο συνοδό µόριο, ικανό να 

προσδένει πεπτίδια. Αρχικά θεωρήθηκε ότι, είτε λειτουργεί ως ένα 

προστατευτικό µέσο µεταφοράς πεπτιδίων στα κατάλληλα κυστίδια, όπου 

τα πεπτίδια αυτά θα συνδεθούν µε τα τάξης ΙΙ, είτε χρησιµοποιείται για 

την αποµάκρυνση της Ii (Fling et al., 1994; Morris et al., 1994). Σε 

καθένα από τα δύο µοντέλα τα  HLA-DM µόρια εµφανίζονται να παίζουν 

ένα ρόλο ουσιώδη και διαφορετικό από αυτόν των κλασσικών τάξης ΙΙ 

αντιγόνων (Gomez et al., 2004; Sanchez et al., 2004; Stratikos et al., 

2004). Σήµερα θεωρείται πλέον δεδοµένο ότι το  HLA-DM δεν µπορεί να 

προσδεθεί µε αντιγονικό πεπτίδιο, (συνεπώς δεν είναι δυνατό να δρα ως 

µεταφορέας πεπτιδίου), αλλά είναι αυτό που διασπά και αποµακρύνει 

την µεταβλητή αλυσίδα από το τάξης ΙΙ µόριο, επιτρέποντας του να 

συνδεθεί µε το αντιγόνο (Brocke et al., 2002,Mosyak L, 1998 #43; 

Mosyak et al., 1998). 

Η δεύτερη κατηγορία µη κλασσικών τάξης ΙΙ µορίων που 

βρέθηκαν µετά από cross-hybridization, είναι αυτά που 

κωδικοποιούνται από τα DOA και DOB γονίδια. Σε αντίθεση µε τα 

υπόλοιπα τάξης ΙΙ α και β γονίδια, τα δυο DO γονίδια εντοπίζονται σε 

απόσταση το ένα µε το άλλο (200Kb), µε πλήθος γονίδια ανάµεσα τους 

(Alfonso and Karlsson, 2000). Ενώ το µετάγραφο της α αλυσίδας 

εµφανίζεται όµοιο µε τα υπόλοιπα των τάξης ΙΙ γονιδίων (µε επίπεδα 

όµως µεταγραφής τουλάχιστον 10 φορές χαµηλότερα), η µεταγραφή της 

β αλυσίδας είναι διαφορετική. (Tonnelle et al., 1985). Συγκεκριµένα η 

έκφραση του DOβ στα περισσότερα από τα κύτταρα που έχουν 

µελετηθεί, δεν επάγεται από IFN-γ (αν και έχουν αναφερθεί και 

ορισµένες εξαιρέσεις (Ponzoni et al., 1993) και δεν εξαρτάται από τον 

CIITA παράγοντα.  

Στο ποντίκι τα DOα και DOβ εκφράζουν δύο πολυπεπτιδικές 

αλυσίδες (25 και 28 Kda αντίστοιχα) οι οποίες σχηµατίζουν το Η2-Ο 

µόριο (Karlsson et al., 1991). Η H2-Oβ αλυσίδα κωδικοποιείται από δύο 
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γονίδια τα Αβ2 (οµόλογο του DOB) και Εβ2 (δεν υπάρχει οµόλογο στον 

άνθρωπο) που ανακαλύφθηκαν χάρη της οµολογίας της µε άλλες β 

αλυσίδες, ενώ η Η2-Οα χαρτογραφήθηκε και κλωνοποιήθηκε εξαιτίας 

της σύνδεσής της, σε πρωτεϊνικό επίπεδο, µε την Η2-Οβ (Karlsson and 

Peterson, 1992). 

Οι Η2-O και DO πρωτεΐνες εµφανίζουν πιο περιορισµένη 

ιστοειδική κατανοµή σε σχέση µε τα υπόλοιπα τάξης ΙΙ µόρια, 

συµπεριλαµβανοµένης και της DM πρωτεΐνης (Douek and Altmann, 

1997; Surh et al., 1992; Wake and Flavell, 1985). 

 Αρχικά υποστηρίχθηκε ότι η έκφρασή τους περιορίζεται στα Β 

περιφερειακά λεµφοκύτταρα και στα επιθηλιακά κύτταρα του θύµου 

αδένα (Douek and Altmann, 1997; Karlsson et al., 1991; Surh et al., 

1992). Σε νεότερες αναφορές φαίνεται να εκφράζεται τόσο σε δενδριτικά 

κύτταρα (Liljedahl et al., 1998), σε κύτταρα µελανώµατος (Kropshofer et 

al., 1998a), όσο και σε µακροφάγα [να το βρω]. Η έκφραση του DO 

µορίου στα δενδριτικά κύτταρα δεν εµφανίζεται ως γενικό φαινόµενο, και 

είναι πιθανό υποπλυθυσµοί δενδριτικών κυττάρων να έχουν διαφορετικό 

πρότυπο στην έκφραση τους (Fallas et al., 2004).  

Στα Β κύτταρα τα DO ετεροδιµερή συνδέονται ισχυρά µε τα DM 

µόρια κατά την ενδοκυτταρική µεταφορά τους στα ενδοσωµικά/ 

λυσοσωµικά διαµερίσµατα (Liljedahl et al., 1998), και ανακυκλώνονται 

στη διαδροµή MIIC/κυτταρική µεµβράνη (van Lith et al., 2001). Η 

έξοδος των DO από το Ε.∆, απαιτεί την σύνδεσή τους µε τα DM (Liljedahl 

et al., 1996). H στενή σύνδεση DO και DM καθώς και ο συν-εντοπισµός 

τους στα ενδοκυτικά κυστίδια, δηλώνει ότι τα DO µόρια ρυθµίζουν την 

λειτουργία των DM (Brocke et al., 2002). Ο φυσιολογικός ρόλος των DO 

πρωτεϊνών δεν είναι ακόµα πλήρως κατανοητός (Chen and Jensen, 

2004).  

Τα µοντέλα που διατυπώνονται προσπαθούν να συνδυάσουν τη 

δράση των HLA-DO µε την περιορισµένη έκφρασή τους στα Β 

λεµφοκύτταρα. Πειράµατα in vivo έδειξαν ότι, τα αντιγόνα που 

προσδένονται ισχυρά µε τους υποδοχείς των Β κυττάρων (BCR), 

οδηγούνται σε όψιµα ενδοσωµικά διαµερίσµατα, όπου εντοπίζονται και 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 48 

τα DO-DM σύµπλοκα που ρυθµίζουν την «φόρτωση» του αντιγόνου στα 

τάξης ΙΙ µόρια. Αντίθετα όταν οι Β-υποδοχείς συνδέονται ασθενώς µε το 

αντιγόνο, ελευθερώνουν το αντιγονικό τους φορτίο νωρίς στα πρώιµα 

ενδοσώµατα, στα οποία το DO φαίνεται να εµποδίζει την σύνδεση τάξης ΙΙ 

και αντιγόνου. Κατά συνέπεια στην πρώτη περίπτωση τα Β θα 

παρουσιάσουν στην επιφάνεια τους το σύµπλοκο Μ.Σ.Ι.- πεπτιδίου, θα 

ενεργοποιηθούν από τα Τ-βοηθητικά κύτταρα και θα παράγουν υψηλής 

συγγένειας αντισώµατα. Κατ� αυτόν τον τρόπο η DO πρωτεΐνη οδηγεί την 

ανοσολογική απόκριση σε παραγωγή υψηλής συγγένειας αντισωµάτων, 

ενώ παράλληλα µειώνει την ενεργοποίηση των µη ισχυρά διεγερµένων Β 

λεµφοκυττάρων, εµποδίζοντας την παραγωγή χαµηλής συγγένειας 

αντισωµάτων (Brocke et al., 2002).   

 

1.3.3.1 Ο ρόλος των τάξης ΙΙ αντιγόνων ιστοσυµβατότητας στην 
αντιγονοπαρουσίαση  

 Μετά από δύο δεκαετίες ερευνών έχει πλέον καθιερωθεί η άποψη 

ότι οι υποδοχείς των Τ λεµφοκυττάρων (TCR) αναγνωρίζουν τµήµατα του 

αντιγόνου συνδεδεµένα µε πρωτεΐνες του Μ.Σ.Ι. Τα CD8 και διπλά 

αρνητικά (δεν εκφράζουν ούτε CD4 ούτε CD8 µόρια) αναγνωρίζουν τόσο 

πρωτεϊνικά όσο και µη πρωτεϊνικά αντιγόνα συνδεδεµένα µε τάξης Ιa ή 

Ib µόρια. Ο µεγαλύτερος όµως υποπληθυσµός των Τ κυττάρων (CD4 

θετικά), αναγνωρίζει πεπτίδια ποικίλου µήκους ενωµένα µε τάξης ΙΙ 

αντιγόνα ιστοσυµβατότητας.   

 Οι αντιγονικοί επίτοποι που αναγνωρίζονται από τα CD4+ κύτταρα 

προέρχονται κυρίως από εξωγενείς πρωτεΐνες και απαιτούν έτσι µια 

επιπλέον διαδικασία (ενδοκύττωση και διάσπαση) πριν συνδεθούν µε τα 

τάξης ΙΙ µόρια (Lanzavecchia A, 1996; Nakagawa and Rudensky, 1999; 

Neefjes, 1999; Pieters, 1997; Riese and Chapman, 2000; Villadangos 

and Ploegh, 2000). ∆ιαλυτά αντιγόνα εισέρχονται στα APC, µε 

ενδοκύττωση µέσω υποδοχέων µε ένα εξαρτώµενο από κλαθρίνη 

(clathrin) τρόπο, ή µε µακροπινοκύττωση µε µη εξαρτώµενο από 

κλαθρίνη τρόπο (Robinson and Delvig, 2002) και τελικά καταλήγουν στο 
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ενδοσωµικό µονοπάτι. Εναλλακτικά κάποια αντιγόνα οδηγούνται σε 

φαγοσώµατα µετά από φαγοκύτωση µέσω υποδοχέων. 

Μετά την είσοδο των πρωτεϊνών στο κύτταρο συνήθως, ακολουθεί η 

αποδιάταξή τους, η αναγωγή των δισουλφιδικών δεσµών και τελικά η 

διάσπασή τους από τις κυστεϊνυλικές και ασπαρτυλικές πρωτεάσες (σε 

χαµηλό pH) Έχει επίσης δειχθεί ότι κάποιοι επίτοποι µπορούν να 

δεθούν µε τάξης ΙΙ χωρίς να προηγηθεί η διάσπασή τους (Arunachalam 

et al., 1998; Jensen, 1995; Watts, 2001). 

Μονοπάτι ενδοκύττωσης 

Ο σχηµατισµός του συµπλόκου µεταξύ τάξης ΙΙ και πεπτιδίου, 

είναι αποτέλεσµα της σύζευξης δύο ενδοκυτταρικών µονοπατιών: τα 

αντιγόνα µετακινούνται µεταξύ των διαµερισµάτων του µονοπατιού 

ενδοκύττωσης, ενώ οι πρωτεΐνες του Μ.Σ.Ι µετακινούνται από το Ε.∆, στο 

σύστηµα Golgi και οδηγούνται τέλος στο µονοπάτι ενδοκύττωσης όπου 

αντιµετωπίζουν το αντιγόνο. 

Το µονοπάτι ενδοκύττωσης αποτελείται από ένα δίκτυο επιµέρους 

διαµερισµάτων τα οποία διαφέρουν µεταξύ τους στη µορφολογία, στις 

φυσικοχηµικές ιδιότητες και στα συστατικά που περιέχουν (Mellman, 

1996). Σε γενικές γραµµές αυτά ταξινοµούνται σε τρεις κατηγορίες  

(Villadangos, 2001).  

Τα πρώιµα ενδοσώµατα (early endosomes EE) που είναι τα πρώτα 

κυστίδια στα οποία οδηγείται το υλικό ενδοκύττωσης, έχουν ελαφρά 

όξινο pH, περιέχουν πρωτεολυτικά κυρίως ένζυµα και διακρίνονται από 

την παρουσία του υποδοχέα της τρανσφερίνης (transferrin receptor TfR) 

(Kleijmeer et al., 1997). Ακολουθούν τα όψιµα ενδοσώµατα (late 

enodosmes LE), που είναι περισσότερο όξινα και περιέχουν κάποια 

συστατικά που συνήθως χρησιµοποιούνται ως µάρτυρες λυσοσωµικών 

διαµερισµάτων, όπως πρωτεάσες, και γλυκοπρωτεΐνες Lamp1 και 2 

(Geuze et al., 1988), περιέχουν όµως τον υποδοχέα της µανόζης που 

απουσιάζει από τα λυσοσώµατα. Η τρίτη κατηγορία είναι αυτή των 

λυσοσωµάτων που εµφανίζουν χαµηλό pH, είναι πλούσια σε υδρολυτικά 

ένζυµα και συσσωρεύουν άχρηστες για το κύτταρο ουσίες. Υπάρχουν 

αναφορές που περιγράφουν και τέταρτη κατηγορία ενδοκυτταρικών 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 50 

δοµών τα πρωτεύοντα ενδοκυτταρικά κυστίδια (primary enodcytic 

vesicles) (Mellman, 1996) τα οποία προηγούνται των ΕΕ.  ∆εν είναι 

ακόµα ξεκάθαρο αν τα ΕΕ ωριµάζουν εξολοκλήρου σε LE και αυτά σε 

λυσοσώµατα, ή αν κάθε στάδιο αντιπροσωπεύει µια σταθερή δοµή τα 

συστατικά του οποίου µεταφέρονται στο επόµενο στάδιο µετά από 

σύντηξη κυστιδίων.  

Ο άξονας ΕΕ-LE-λυσοσώµατα διασταυρώνεται µε µέλη του 

συστήµατος Golgi, το trans-Golgi δίκτυο (TGN). Το δίκτυο αυτό είναι ένα 

δίκτυο επικοινωνούντων κυστιδίων, όπου τα νεοσυντεθείµενα µόρια, 

εφόσον περιέχουν τα ειδικά πεπτίδια-σήµατα (π.χ. mannose-6-

phosphate ή κυτταροπλασµατικά µοτίβα δι-λευκίνης), µεταφέρονται από 

το Ε.∆ στο ενδοκυττωτικό µονοπάτι (Bakke and Dobberstein, 1990; 

Lotteau et al., 1990; Pieters et al., 1993). Ενώ αν προορίζονται για 

έκκριση ή έκφραση στην κυτταρική µεµβράνη,  ακολουθούν το 

εκκριτικό µονοπάτι. 

Σχηµατισµός τάξης ΙΙ �Ii συµπλόκων 

Τα τάξης ΙΙ µόρια όπως και η µεταβλητή αλυσίδα (Ii) κατά τη 

διάρκεια µετα-µεταφραστικών διεργασιών µεταφέρονται στο Ε∆, όπου 

αυτόµατα ενώνονται µε συνοδά µόρια (chaperones) µέχρι να 

αποκτήσουν την τελική τους διαµόρφωση (Arunachalam and Cresswell, 

1995; Bikoff et al., 1995; Marks et al., 1995a; Romagnoli and 

Germain, 1995; Schaiff et al., 1992). Αρχικά σχηµατίζονται τριµερή 

σταθερών αλυσιδών, τα οποία στη συνέχεια συνδέονται µε τρία 

ετεροδιµερή τάξης ΙΙ, σχηµατίζοντας έτσι ένα εννιαµερές σύµπλοκο 

(Cresswell, 1996; Roche et al., 1991) (εικ. 1.3.3.1). 

 

Εικ. 1.3.3.1  «Φόρτωση» τω

 

Πρόσδεση Μεταβλητής 

Αλυσίδας (Ii) στο τάξης ΙΙ
ν τάξης ΙΙ µορίω
Αποµάκρυνση αρχικά 

ενός τµήµατος της Ii 
ν µε το πεπτίδι
Ένα µόνο τµήµα της Ii 

(CLIP) µένει στο τάξης ΙΙ 
 
ο CLIP 
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Σύγχρονες βιοχηµικές και δοµικές µελέτες προτείνουν, ότι για την 

συγκράτηση των Ii τριµερών µεταξύ τους ευθύνεται µια συγκεκριµένη 

περιοχή, που εντοπίζονται στο καρβοξυλικό άκρο της Ii (Bertolino et al., 

1995; Park et al., 1995; Wolf and Ploegh, 1995), ενώ οι διαµεµβρανικές 

περιοχές της Ii θεωρείται ότι συντελούν στην σταθερότητα των τριµερών 

(Amigorena et al., 1995). Η αλληλεπίδραση της Ii µε τα τάξης ΙΙ µόρια 

πιστεύεται ότι πραγµατοποιείται κυρίως µέσω µιας περιοχής µεταξύ των 

αµινοξέων 81 ως 104, την δοµή CLIP. Χρησιµοποιώντας ακτίνες Χ ο 

Ghosh και οι συνεργάτες του (Ghosh et al., 1995) έδειξαν ότι τα τάξης ΙΙ 

αλληλεπιδρούν µε την περιοχή CLIP µε τρόπο παρόµοιο µε τα 

αντιγονικά πεπτίδια (Stern et al., 1994). Άλλες µελέτες αναφέρουν ότι 

δεν ενώνονται όλα τα τάξης ΙΙ µε την δοµή CLIP (Sette et al., 1995) αλλά 

ότι υπάρχουν και άλλα τµήµατα της Ii που συµµετέχουν στην 

δηµιουργία τάξης ΙΙ- Ii συµπλόκου (Cresswell, 1996). 

Ο µοριακός µηχανισµός, σύµφωνα µε τον οποίο το σύµπλοκο 

Μ.Σ.Ι-Ii, στοχεύει και κατευθύνεται στα κατάλληλα οργανίδια, δεν έχει 

διασαφηνιστεί πλήρως. Είναι όµως γνωστό ότι ο σχηµατισµός του 

τριµερούς της Ii κρίνεται αναγκαίος για την επιτυχή στόχευση. Αυτό έχει 

δειχθεί από τα πειράµατα των Arneson και Miller (Arneson and Miller, 

1995) όταν ανέλυσαν την ενδοκυτταρική µεταφορά ανέπαφων 

συµπλόκων, καθώς και συµπλόκων µε µεταλλαγµένες Ii από τις οποίες 

έλειπε η κυτταροπλασµατική ουρά. Όταν στα εννιαµερή υπήρχε µία 

αγρίου τύπου σταθερή αλυσίδα και δυο µεταλλαγµένες, παρατηρήθηκε η 

εµφάνιση του τάξης ΙΙ-Ii συµπλόκου στην πλασµατική µεµβράνη. 

Αντίθετα στην περίπτωση ύπαρξης δύο αγρίου τύπου Ιi και µίας 

µεταλλαγµένης, το σύµπλοκο µπορούσε να µετακινηθεί φυσιολογικά 

κατά µήκος του ενδοκυττωτικού µονοπατιού. 

∆ιαδικασία φόρτωσης αντιγονικών πεπτιδίων στα τάξης ΙΙ µόρια του Μ.Σ.Ι 

 Στα ειδικά αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα αναφέρεται ότι, το 

εννιαµερές Μ.Σ.Ι-Ii καταλήγει σε εξειδικευµένα κυστίδια, τα καλούµενα: 

τάξης ΙΙ διαµερίσµατα (MHC class II compartments- MIICs), αν και 

πρόσφατες µελέτες υπογραµµίζουν την ανάµειξη πολλαπλών 

διαφορετικών διαµερισµάτων στην διαδικασία φόρτωσης πεπτιδίου, 
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ανάλογα µε το είδος του αντιγόνου αλλά και τον τύπο κυττάρου. Η 

πρόσφατη αποµόνωση των MIICs από διάφορους τύπους κυττάρων έδειξε 

ότι υπάρχουν διαφορές στην µορφολογία και στην σύσταση των 

διαµερισµάτων αυτών ανάλογα µε τον κυτταρικό πληθυσµό (Amigorena 

et al., 1994; Castellino and Germain, 1995; Glickman et al., 1996; 

Raposo et al., 1996). Απουσία ειδικών µαρτύρων πιστοποίησης και 

διαχωρισµού των MIICs, τα οργανίδια αυτά διακρίνονται µε βάση, τα 

στάδια ωρίµανσης του τάξης ΙΙ-Ii συµπλόκου, την σύνδεση µε το αντιγόνο 

και την παρουσίαση αυτού. 

Με τη χρήση ηλεκτρονικού µικροσκοπίου φάνηκε ότι τα MIICs 

είναι εξωκυττωτικά διαµερίσµατα και περιέχουν µικρά µεµβρανικά 

κυστίδια (Peters et al., 1995; West et al., 1994) (εικ.1.3.3.2). Ο 

χαρακτηρισµός τους ως εξωκυττωτικά, δηλώνει την ικανότητά τους να 

ελευθερώνουν στους µεσοκυττάριους χώρους τα εσωτερικά κυστίδια , 

µετά από σύντηξη των µεµβρανών τους µε την πλασµατική µεµβράνη.  

 

 

κυστιδ
µικροσ
 

 

Μετά από τη µεταφορά του

σταθερή αλυσίδα αρχίζει σταδιακά

και 12 kDa. Σε ποντικίσια κύτταρ

αποτέλεσµα εναλλακτικής συρραφή

πρωτεόλυση της σταθερής αλυσίδα
Εικ. 1.3.3.2 Παρατήρηση των MIIC 
ίων µε χρήση ηλεκτρονικού 
κοπίου. 
 Μ.Σ.Ι-Ii  συµπλόκου στα MIICs η 

 να διασπάται σε τµήµατα των 22, 18 

α τα IiP31 ή IiP41 µόρια, που είναι 

ς του γονιδίου της Ii, επηρεάζουν την 

ς . Οι δύο αυτές ισοµορφές, που δεν 
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εκφράζονται πάντα µαζί, έχουν παρόµοιο ρόλο στην καθοδήγηση των 

Μ.Σ.Ι αντιγόνων . Έχει δειχθεί ότι το IiP41 υποβοηθά την παρουσίαση 

συγκεκριµένων αντιγόνων . Η σύγχρονη παρουσίαση των IiP41 και IiP31 

έχει ως αποτέλεσµα την παραµονή του τµήµατος IiP12 σε σύνδεση µε το 

τάξης ΙΙ αντιγόνο, το οποίο δεν ανιχνεύεται απουσία της IiP41 (Blum and 

Cresswell, 1988; Pieters et al., 1991; Tulp et al., 1994).  

Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι το IiP41 µπορεί να επηρεάζει 

είτε το ενδοκυτταρικό µονοπάτι του συµπλόκου Μ.Σ.Ι-Ii, είτε την 

ενεργότητα των πρωτεασών . ∆ύο πιθανοί µηχανισµοί φαίνεται να 

δικαιολογούν την επαγόµενη από την IiP41 αντιγονοπαρουσίαση. Ο 

πρώτος αναφέρει ότι η IiP41 αναστέλλει τη δράση της καθεψίνης L 

(cathepsin L), εµποδίζοντας έτσι την διάσπαση της σταθερής αλυσίδας 

και προκαλώντας κατά συνέπεια την συσσώρευση των IiP12 τµηµάτων 

στα τάξης ΙΙ µόρια. Η παρουσία των IiP12, µε κάποιον άγνωστο µέχρι 

στιγµής µηχανισµό, προάγει την πιο αποτελεσµατική «φόρτωση» µερικών 

πεπτιδίων (Pieters et al., 1993). Σύµφωνα µε την δεύτερη θεωρία, η 

IiP41 αναστέλλοντας την καθεψίνης L, επάγει την δηµιουργία επιτόπων 

που φυσιολογικά θα καταστρεφόταν από αυτήν. Ίσως τελικά και οι δύο 

µηχανισµοί να συνεισφέρουν στην παρατηρούµενη επαγωγή της 

αντιγονοπαρουσίασης, αλλά ο κάθε ένας σε διαφορετική οµάδα 

αντιγόνων. 

Η αναστολή της δράσης της καθεψίνης  S, που εκφράζεται σε 

υψηλά επίπεδα σε όλα τα κύτταρα αντιγονοπαρουσιαστές και εµφανίζει 

µεγαλύτερη ενεργότητα από την καθεψίνης L (Bevec et al., 1996; Riese 

and Chapman, 2000), έχει σαν αποτέλεσµα την παρεµπόδιση της 

πρωτεόλυσης της Ii κι έτσι ένα τµήµα  της σταθερής αλυσίδας µήκους 

12-13 kDa παραµένει στα τάξης ΙΙ. Από την άλλη πλευρά  in vitro πέψη 

των Μ.Σ.Ι συµπλόκων µε cathepsin S επέτρεψε την δηµιουργία αβ-CLIP 

συµπλόκων τα οποία είναι ικανά να προσδεθούν µε πεπτίδια (Riese and 

Chapman, 2000).  
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Ενδοκυτταρική µεταφορά των HLA-DM (H-2M) µορίων 

 Η ενδοσωµική πρωτεόλυση της Ii δεν αρκεί για µια ολοκληρωµένη 

διαδικασία αντιγονοπαρουσίασης. Μεταλλαγµένες κυτταρικές σειρές, 

που δεν µπορούσαν να εκφράσουν τα HLA-DM µόρια δεν ήταν ικανές να 

επεξεργαστούν και να παρουσιάσουν ανέπαφο αντιγόνο, ενώ τόσο η 

ωρίµανση των τάξης ΙΙ µορίων όσο και η πρωτεόλυση της Ii γινόταν 

φυσιολογικά. Πολλές µελέτες έχουν πλέον δείξει ότι τα DM µόρια 

καταλύουν την αποµάκρυνση του CLIP από τα τάξης ΙΙ µόρια και την 

αντικατάστασή του από αντιγονικά πεπτίδια (Sloan et al., 1995). 

 Οι νέο σχηµατιζόµενες DM αλυσίδες συνδέονται µεταξύ τους και 

παίρνουν την τελική τους τεταρτοταγή δοµή στο Ε∆, αλλά σε αντίθεση µε 

κλασσικά τάξης ΙΙ διµερή δεν φαίνεται να συνδέονται µε την Ιi (Denzin et 

al., 1994), εφ� όσον κύτταρα που δεν εκφράζουν Ιi, είναι ικανά να 

παράγουν και να αποµακρύνουν φυσιολογικά τα Η-2Μ ή DM µόρια από 

το Ε∆ (Karlsson et al., 1994; Kovats et al., 1998; Lindstedt et al., 1995; 

Marks et al., 1995b). Οι HLA-DM πρωτεΐνες εντοπίζονται στα Β 

λεµφοκύτταρα, στα µελανοµατικά και δενδριτικά κύτταρα (Aichinger et 

al., 1997; Ghosh et al., 1995; Liljedahl et al., 1998; Romagnoli and 

Germain, 1994). Μελέτες ανοσο-ηλεκτρονικής µικροσκοπίας έδειξαν ότι 

η πλειονότητα των DM εντοπίζεται σε όψιµα (late) ενδοσώµατα ή στα 

MIICs, ενώ παράλληλα πειράµατα υποκυτταρικής κλασµάτωσης 

εντόπισαν την ύπαρξη DM σε όλο το ενδοσωµικό µονοπάτι (Kleijmeer et 

al., 1997; Pieere et al., 1996). Μικρά ποσά DM πρωτεΐνης ανιχνεύτηκαν 

στην πλασµατική µεµβράνη (Kim et al., 1996).  

Τόσο τα ανθρώπινα DM όσο και τα ποντικίσια Η-2Μ µόρια, 

κινούνται κατά µήκος του ενδοσωµικού συστήµατος, οδηγούµενα από 

ένα µοτίβο στόχευσης τυροσίνης της κυτοπλασµατικής ουράς της β 

αλυσίδας τους, διαφορετικό από τα αντίστοιχο του Μ.Σ.Ι/Ii που έχει σαν 

βάση την διλευκίνη, υποδεικνύοντας ότι τα DM και DR µόρια 

ακολουθούν διαφορετικά µονοπάτια στην πορεία για τα MIIC 

διαµερίσµατα, ωστέ να αποφεύγεται η λανθασµένη φόρτωση των DR 

µορίων σε άλλες περιοχές (Copier et al., 1996; Marks et al., 1995b). 

Παρ� όλα αυτά πιστεύεται ότι παρουσία της Ii , το µοτίβο τυροσίνης, δεν 
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έχει τον κύριο ρόλο στην καθοδήγηση των Η-2Μ στα 

ενδοσωµικά/λυσοσωµικά οργανίδια (Lindstedt et al., 1995). 

Τα DM συνδέονται στα κλασσικά τάξης ΙΙ µόρια όταν βρεθούν στο 

ίδιο ενδοκυτταρικό διαµέρισµα, ενώ δεν είναι ακόµα γνωστό είναι το αν 

τα πεπτίδια-σινιάλα της Ii και του DM ελευθερώνουν το φορτίο τους στα 

ίδια ή σε διαφορετικά διαµερίσµατα. Αναφέρεται ότι το Ii- τάξης ΙΙ 

σύµπλοκο, αρχικά οδηγείται σε οργανίδια από τα οποία απουσιάζουν τα 

DM µόρια, όπου αφού πραγµατοποιηθεί η διάσπαση της Ιi, ακολουθεί η 

µεταφορά του σε ειδικά κυστίδια φόρτωσης πεπτιδίου τα οποία πλέον 

περιέχουν DM (εικ. 1.3.3.3) (Ferrari et al., 1997). Οι περισσότερες όµως 

πηγές αναφέρουν ότι η Ii, τα DM και τάξης ΙΙ είναι παρόντα σε 

αλληλοεπικαλυπτόµενα διαµερίσµατα (Kim et al., 1996; Kleijmeer et 

al., 1996; Pieere et al., 1996; Robbins et al., 1996).  

 
Το σύµπλοκο Ii-τάξης ΙΙ 

εµποδίζει τη σύνδεση µη 
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  Ενδοκυτταρική µεταφορά των HLA-DO (H-2O) µορίων 

 Τα DO ετεροδιµερή εµφανίζουν µια β αλυσίδα µήκους 32-34kDa, 

το µέγεθος της οποίας οφείλεται κυρίως στην µακριά κυτοπλασµατική 

ουρά που περιέχει. Μετά την είσοδο τους στο Ε∆ οι α και β αλυσίδες 

ενώνονται για να σχηµατίσουν το ετεροδιµερές, το οποίο όµως για την 

έξοδο του από το Ε∆ φαίνεται να χρειάζεται την παρουσία του DΜ και 

όχι του Ii µορίου (Liljedahl et al., 1996), µε αποτέλεσµα το σχηµατισµό 

του DM-DO συµπλόκου. Το σύµπλοκο αυτό εντοπίζεται σε φυσιολογικά 

ανθρώπινα και ποντικίσια Β λεµφοκύτταρα που παράγουν ενδογενώς  

DO και DM πρωτεΐνες (Kropshofer et al., 1998b; van Ham et al., 

2000a). Τόσο τα DO όσο και τα Η-2Ο συνδέονται, σε κάποιο βαθµό, µε 

την Ii (Douek and Altmann, 1997; Karlsson et al., 1991), αλλά η 

αλληλεπίδραση αυτή θεωρείται λιγότερο σηµαντική από την 

αλληλεπίδραση DO-DM. Πειράµατα σε µεταλλαγµένα ή τροποποιηµένα 

ποντίκια δείχνουν ότι ελλείψει λειτουργικών DM/Η-2Μ πρωτεϊνών τα 

DO/H-2O µόρια δεν αποµακρύνονται από το Ε∆ και γρήγορα 

διασπούνται (Liljedahl et al., 1996). 

Στα Β κύτταρα το DM-DO σύµπλοκο µεταφέρεται στα 

ενδοσωµικά/ λυσοσωµικά διαµερίσµατα  όπου τα περισσότερα DO µόρια 

είναι στοιχειοµετρικά  συνδεδεµένα µε DM και θεωρείται αβέβαιο να 

υπάρχει ελεύθερο DO εκτός Ε∆. Μικρό ποσοστό των DM µορίων 

ανιχνεύεται σε ελεύθερη µορφή σε κύτταρα που εκφράζουν DO. Αν και  

δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία, πιστεύεται ότι τα DM και DM-DO 

συσσωρεύονται σε διαφορετικά κυστίδια. Η µακριά κυτοπλασµατική 

ουρά της DOβ αλυσίδας περιέχει δυο πιθανά, όχι συντηρηµένα, 

ενδοσωµικά µοτίβα στόχευσης, τα οποία πιθανώς οδηγούν το 

µετασχηµατισµένο DRα-DOβ ετεροδιµερές σε λυσοσωµικά διαµερίσµατα 

(Kropshofer et al., 1998b; Liljedahl et al., 1996; van Ham et al., 

1997b). 

 Η παρουσία του DO, προτείνεται, χωρίς να υπάρχουν πειστικά 

πειραµατικά µοντέλα, ότι ισχυροποιεί το σύµπλοκο DM-DO ως προς την 

πρόσδεσή του µε τα τάξης ΙΙ µόρια σε σχέση µε το DM, ενισχύοντας έτσι 

τον ρόλο του ως συνοδό µόριο (Kropshofer et al., 1998b). Η ισχυρότερη 
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σύνδεση έχει σαν αποτέλεσµα την παράταση του χρόνου διαθεσιµότητας 

των τάξης ΙΙ και συνεπώς την ένωση πεπτιδίων υψηλότερης συγγένειας σε 

αυτά. Άλλες µελέτες αναφέρουν ότι η ελευθέρωση, αλλά και η σύνδεση 

πεπτιδίου από ή µε τα τάξης ΙΙ µόρια (σε pH 5,5) µειώνεται παρουσία του 

DO (Liljedahl et al., 1998), ενώ πιστεύεται ότι η επιλογή των πεπτιδίων 

που προσδένονται στα τάξης ΙΙ είναι διαφορετική όταν εκφράζεται µόνο 

του το DM, απ� ότι το σύµπλοκο DM-DO (Kropshofer et al., 1998b). 

1.3.4 Εκκρινόµενα µόρια του Μείζονος Συµπλόκου 

Ιστοσυµβατότητας  

 Η ύπαρξη των εκκρινόµενων HLA (sHLA) µορίων αναφέρθηκε για 

πρώτη φορά το 1967 όταν ο Calne και οι συνεργάτες του παρατήρησαν 

ότι χοιρίδια που δέχθηκαν αλλογεννετικό µόσχευµα ήπατος απέκτησαν 

ανοχή µέσα σε λίγες εβδοµάδες ή µήνες και πρότειναν ότι το ήπαρ 

εκκρίνει αντιγονικούς παράγοντες υπεύθυνους για την ανοχή (Calne et 

al., 1969; Calne et al., 1967). Ο Van Rood και οι συνεργάτες (van Rood 

et al., 1970) του έδειξαν ότι µόνο ορός HLA-A2 θετικών ατόµων 

αναστέλλει τη δράση των αντι-HLA-A2 αντισωµάτων, ενώ το ίδιο έτος 

αναφέρθηκε και η ανίχνευση εκκρινόµενου HLA-A7 µορίου (Charlton 

and Zmijewski, 1970). Παράλληλα µε την ανάπτυξη αξιόπιστων και 

ευαίσθητων τεχνικών ποιοτικής και ποσοτικής ανίχνευσης πρωτεϊνών 

(όπως η χρήση ραδιοσηµασµένων µονοκλωνικών αντισωµάτων και 

κυρίως η µέθοδος ELISA), έγινε δυνατή τη µέτρηση µικρών ποσοτήτων 

sHLA µορίων σε ορό αίµατος ή υπερκείµενα κυττάρων (Ferreira et al., 

1983; Foschi and Manson, 1970; Lucas, 1970; Sakaguchi et al., 

1988).  

Οι διαλυτές HLA πρωτεΐνες του ορού εµφανίζονται µε διαφορετικά 

µοριακά βάρη. Έχουν αναφερθεί εκκρινόµενα τάξης Ι µόρια µε µοριακό 

βάρος 48.000 kDa (Miyakawa et al., 1973), 150.000 kDa (McDonald, 

1998). Στα ούρα ατόµων µετά από µεταµοσχεύσεις οργάνων ανιχνεύθηκε  

sHLA µε µοριακό βάρος 44.000  kDa, ενώ άλλοι ερευνητές αποµόνωσαν 

από ορό φυσιολογικών ατόµων τρία διαφορετικά sHLA, µε µοριακά βάρη 

44.000, 40.000 και 35-37.000 kDa (Dobbe et al., 1988). Το µεγαλύτερο 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 58 

µόριο περιελάµβανε το διαµεµβρανικό τµήµα και την κυττοπλασµατική 

ουρά και φαίνεται να είναι αποτέλεσµα κυτταρικής έκκρισης. Το 

ενδιάµεσο µόριο (σε 2 από 13 δείγµατα) περιείχε την κυτοπλασµατική 

ούρα, όχι όµως τη διαµεµβρανική περιοχή (Dobbe et al., 1988) και 

όπως έδειξε ο Krangel (Krangel, 1987) παράγεται µετά από εναλλακτική 

συρραφή και τέλος, το µικρότερου µοριακού βάρους µόριο δεν περιείχε 

καµία από αυτές τις περιοχές και προφανώς προέρχεται από την 

µεµβράνη µετά από εναλλακτική πέψη.  

Πολλές µελέτες συσχετίζουν συγκεκριµένους HLA αλλοτύπους µε 

την ικανότητα έκκρισης τάξης Ι αντιγόνων. Μεγαλύτερη συγκέντρωση 

HLA-I µορίων ανιχνεύθηκε σε άτοµα µε αλλότυπο HLA-Α9, HLA-A23, 

A24, A29, Aw33, Bw65 και Cw8 (Billing et al., 1977; Pellegrino et al., 

1974), ενώ HLA-A26, Β27 και Β37 θετικά άτοµα εµφανίζουν τα 

χαµηλότερα ποσά εκκρινόµενων τάξης Ι µορίων (Doxiadis et al., 1989). 

Άλλες µελέτες καταλήγουν στα ίδια συµπεράσµατα σχετικά µε τους HLA-

A23 και A24 αλλοτύπους, ενώ βρίσκουν επιπλέον µεγαλύτερα ποσά 

sHLA-I και σε HLABw62 θετικά άτοµα (Zavazana et al., 1990). Από τις 

περισσότερες µελέτες φαίνεται ότι η έκκριση των τάξης Ι µορίων 

σχετίζεται περισσότερο µε αλλότυπους του Α γενετικού τόπου και όχι µε 

του Β και C. Αυτό που επαναληπτικά έχει δειχθεί στις περισσότερες 

αναφορές είναι τελικά η συσχέτιση των HLA-A23, 24,29 και 33 

αλλοτύπων µε την αυξηµένη έκκριση τάξης Ι µορίων και των HLA-A2 και 

26 µε την µειωµένη έκκριση.  

Για την σχέση συγκεκριµένων αλλοτύπων µε την έκκριση τάξης ΙΙ 

αντιγόνων δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες. Μια οµάδα ερευνητών 

παρατήρησε αυξηµένες συγκεντρώσεις sHLA-II σε ασθενείς που ήταν 

θετικοί για  τους HLA-DR3 και DR4 αλλότυπους (Weyand et al., 1991), 

ενώ µεγάλα ποσά διαλυτών τάξης ΙΙ πρωτεϊνών ανιχνεύθηκαν στο πλάσµα 

Γιαπωνέζων µε HLA-DR5 αλλότυπο (Hagihara et al., 1994).  
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1.3.4.1 Μέτρηση εκκρινόµενων HLA αντιγόνων σε υγιή άτοµα   

 Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, εκκρινόµενα αντιγόνα 

ιστοσυµβατότητας έχουν ανιχνευθεί στον ορό υγιών ατόµων από τις 

αρχές τις δεκαετίας του �70. Εκτός από τον ορό sHLA-Ι µόρια 

ανιχνεύθηκαν στα ούρα ατόµων που εµφάνιζαν πρωτεϊνουρία (Robert et 

al., 1974), ή είχαν δεχθεί µόσχευµα νεφρού (Vincent et al., 1979), αλλά 

όχι σε άτοµα µε φυσιολογική λειτουργία νεφρού (McDonald et al., 

1992). Παρ� όλο που έχει δειχθεί ότι τα αιµοπετάλια απορροφούν sHLA-I 

από το πλάσµα (Aster et al., 1973; Lalezari P, 1982) όπως τα 

ερυθροκύτταρα (Everett et al., 1987) και αυτό παίζει σηµαντικό ρόλο 

στην διαδικασία ευαισθητοποίησης κατά τη διάρκεια µετάγγισης  

αίµατος (Everett et al., 1987), η συγκέντρωση των τάξης Ι µορίων στο 

πλάσµα δε σχετίζεται µε τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις των αιµοπεταλίων, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι οι τιµές αυτές ελέγχονται από διαφορετικούς 

µηχανισµούς (Kao, 1987). Βάση των  µετρήσεων των sHLA στον ορό 

αίµατος διακρίνονται δύο κατηγορίες φυσιολογικών ατόµων. Η πρώτη 

εµφανίζει χαµηλή συγκέντρωση τάξης Ι αντιγόνων στον ορό, ενώ η 

δεύτερη  υψηλή, επίπεδα που παραµένουν σταθερά για µεγάλες 

χρονικές περιόδους (McDonald et al., 1992).  

 Εκκρινόµενα τάξης ΙΙ µόρια ανιχνεύονται σε ορό φυσιολογικών 

ατόµων, και πιο συχνά σε ασθενείς που πάσχουν από λευχαιµία 

(Indiverti et al., 1980; Koubek, 1982; McDonald et al., 1992), αλλά και 

σε υπερκείµενα κυττάρων διαφόρων τύπων  (Jendro et al., 1991). Με την 

µέθοδο της ELISA ανιχνεύθηκε τάξης ΙΙ ενεργότητα σε 205 από 209 

ορούς υγιών ατόµων (Westhoff et al., 1991), ενώ υποστηρίζεται ότι τα 

υψηλά ποσά εκκρινόµενης τάξης ΙΙ πρωτεΐνης συνδέονται µε την ύπαρξη 

των HLA-A9. Σε γενικές γραµµές πιστεύεται ότι δεν υπάρχει συσχέτιση 

µεταξύ των συγκεντρώσεων των εκκρινόµενων τάξης Ι και ΙΙ. 

 Η παρουσία εκκρινόµενων HLA µορίων έχει επίσης πιστοποιηθεί 

σε φαρµακευτικά παρασκευάσµατα, όπως αυτά των ανθρώπινων 

ανοσοσφαιρινών, του παράγοντα VIII και της αλβουµίνης (Grosse-Wilde 
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et al., 1992; Guencheva et al., 1982). Συνεπώς σε περιπτώσεις 

χορήγησης αυξηµένων συγκεντρώσεων των παραπάνω σκευασµάτων, τα 

sHLA αντιγόνα πιθανόν να παίζουν ένα ανοσορρυθµιστικό ρόλο, όπως η 

επαγωγή απόπτωσης µέσω των υποδοχέων των Τ κυττάρων, ή 

αλληλεπίδρασης µε ΝΚ κύτταρα. 
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Η κύηση θεωρείται ως το ανοσολογικό παράδοξο της φύσης όπου, 

µεταξύ αντιγονικά διαφορετικών ιστών, επικρατεί η φυσική οµοιόσταση. 

Το έµβρυο αποτελεί για την µητέρα ένα ηµι-άλλο µόσχευµα εφ� όσον 

προέρχεται από άτοµο του ίδιου είδους, αλλά κατά το ήµισυ 

διαφορετικού γενετικού υπόβαθρου. Το ανοσολογικό σύστηµα της 

µητέρας ενώ απορρίπτει κάθε άλλο πατρικής προέλευσης µόσχευµα, 

προστατεύει το αλλογενετικό της έµβρυο (Bouma et al., 1996; Thellin et 

al., 2000). Κατά τη διάρκεια της κύησης το ανοσολογικό σύστηµα της 

µητέρας είναι πλήρως λειτουργικό ώστε να προστατεύεται από την 

εµφάνιση παθογόνων ή νεοπλασιών (Dudley et al., 1993; Feinberg and 

Gonik, 1991; Manyonda et al., 1993), ενώ παρατηρείται ειδική ανοχή 

έναντι του ηµι-αλλογενετικού εµβρύου, γεγονός που απασχολεί τους 

επιστήµονες εδώ και µισό αιώνα. 

Οι Billingham και Medawar δηµοσίευσαν το 1953 το πρώτο 

άρθρο που έθετε τον προβληµατισµό σχετικά µε το «παράδοξο της 

κύησης» (Billingham and Medawar, 1953). Ο Medawar πρότεινε 

τέσσερις θεωρίες για την αιτιολόγηση της µη απόρριψης του εµβρύου.  

Οι θεωρίες αυτές υποστηρίζουν ότι:   

1) Η µήτρα είναι ένας ανοσολογικά προνοµιούχος χώρος (ένας 

χώρος όπου µπορεί να µεταµοσχευτεί οποιοσδήποτε ιστός 

χωρίς να απορριφθεί).  
Σήµερα έχει βρεθεί ότι αφ� ενός τα µοσχεύµατα στη µήτρα  

απορρίπτονται και αφ� ετέρου ότι είναι δυνατή η εµφάνιση εξωµήτριας 

κύησης. Κατά συνέπεια η µήτρα µπορεί να προσφέρει το κατάλληλο 

περιβάλλον για την ανάπτυξη του εµβρύου, αλλά προφανώς η 

τοποθέτηση του εµβρύου στην φυσική του θέση δεν µπορεί να αποτρέψει 

την απόρριψή του. 

2) Το έµβρυο είναι «αντιγονικά ανώριµο», υπολείπεται δηλαδή 

της ικανότητας να προκαλέσει την ανοσοδιέγερση της µητέρας.  
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Η θεωρία αυτή στηρίχθηκε στο γεγονός ότι το έµβρυο δεν εκφράζει 

αντιγόνα ιστοσυµβατότητας, και, έτσι καταφέρνει να διαφύγει την 

διαδικασία απόρριψης. Η εν λόγω θεωρία καταρρίφθηκε νωρίς από 

έρευνες που έδειξαν ότι τα εµβρυϊκά κύτταρα προκαλούν ανοσολογική 

απόκριση (Hoskin and Murgita, 1989; Petraglia et al., 1996). 

3) Κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης µπορεί να παρατηρείται 

µη ειδική, συστεµική ανοσοκαταστολή.  
Πράγµατι αντισώµατα και πολλοί µη ειδικοί καταστολείς 

(χορειακή γοναδοτροπίνη, α-εµβρυοπρωτεΐνη και άλλες πλακουντικές 

πρωτεΐνες) ελευθερώνονται από τον πλακούντα και θα µπορούσαν να 

δράσουν κατά των ενεργοποιηµένων λεµφοκυττάρων εµποδίζοντας ή 

καταστρέφοντας τα. Τα αντισώµατα και οι παράγοντες όµως αυτοί θα 

έπρεπε να δρουν σε κάθε ενεργοποιηµένο λεµφοκύτταρο µε αποτέλεσµα 

να εµφανίζεται µειωµένη ανοσολογική απόκριση στην διάρκεια της 

εγκυµοσύνης. Το γεγονός αυτό δεν έχει αποδειχθεί, απεναντίας έρευνες 

έχουν δείξει ότι η ανοσολογική απόκριση εγκύων γυναικών δεν 

εµφανίζεται σηµαντικά µειωµένη σε σχέση µε αυτή των µη εγκύων 

γυναικών. 

4) Ο πλακούντας αποτελεί έναν ανοσολογικό φραγµό 

προστατεύοντας έτσι το έµβρυο.  

Η θεωρία αυτή ακόµα ερευνάται, κάτω από διαφορετικό όµως 

πρίσµα. Αρχικά ο συγκεκριµένος φραγµός θεωρούταν παθητικός ή 

ουδέτερος, σήµερα όµως αντιµετωπίζεται ως µία περιοχή µε ενεργητική 

ανοχή (Petraglia et al., 1996). Έτσι η ανοχή του µητρικού 

ανοσοποιητικού συστήµατος έναντι του ηµι-αλλογενετικού εµβρύου, 

φαίνεται να είναι αποτέλεσµα ενός ευεργετικού µηχανισµού ο οποίος 

εµποδίζει την αναγνώριση των εµβρυϊκών ιστών ως ξένων. 

 Σήµερα βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε δύο ρυθµιστικά συστήµατα: 

το πρώτο αναφέρεται στην επίδραση της εγκυµοσύνης σε ολόκληρο το 

ανοσοποιητικό σύστηµα της µητέρας, κυρίως µέσω ενδοκρινών διαλυτών 

παραγόντων, ενώ το δεύτερο σύστηµα σε τοπικό πλέον επίπεδο σχετίζεται 

µε τις αλλαγές που συµβαίνουν λόγω επαφής µητρικών και εµβρυϊκών 
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κυττάρων στην περιοχή του πλακούντα, µέσω κυτταρικής επαφής, ή 

παρακρινών και αυτοκρινών διαλυτών παραγόντων .  

Σε µια βιβλιογραφική ανασκόπηση ο Thelin (Thellin et al., 2000) 

και οι συνεργάτες του περιγράφουν δέκα παράγοντες, που εµπλέκονται 

στην ανοχή του κυήµατος, οι οποίοι φαίνεται να δρουν µε διαφορετικό 

µεν µηχανισµό, αλλά σε συνεργασία µεταξύ τους. Οι παράγοντες αυτοί 

είναι: 

Η έκφραση HLA-G αντιγόνων στους τροφοβλάστες. Στον 

άνθρωπο οι συνγκιοτροφοβλάστες εµφανίζουν πολύ συγκεκριµένο 

πρότυπο έκφρασης µορίων του Μ.Σ.Ι. Τα HLA-A και HLA-B µόρια δεν 

εκφράζονται, ενώ τα HLA-C εµφανίζονται σε πολύ µικρές συγκεντρώσεις . 

Όµως τα κύτταρα αυτά εκφράζουν τα µη κλασσικά, σχεδόν µονοµορφικά 

HLA-G αντιγόνα (Kovats et al., 1990). Έχει βρεθεί ότι τα µόρια αυτά 

προσδένονται στους υποδοχείς KIR (Killer-cell Immunoglobulin-like 

Reseptor) των ΝΚ κυττάρων. Η σύνδεση αυτή φαίνεται να εµποδίζει την 

κυτοτοξικότητα των ΝΚ, µηχανισµός που µπορεί να συµβάλλει στην 

ανάπτυξη ανοχής της µητέρας έναντι του εµβρύου.   

Ο Leukemia inhibitory factor και οι υποδοχείς του. Το 

µητρικό ενδοµήτριο,  ακολουθώντας τον έµµηνο κύκλο, παράγει και 

εκκρίνει τον παράγοντα που ονοµάζεται leukemia inhibitory factor (LIF) 

που συνδέεται µε τον κύκλο της προγεστερόνης (Ace and Okulicz, 

1995). Κατά την εµφύτευση, το ενδοµήτριο εκκρίνει τον LIF, ενώ η 

βλαστοκύστη εκφράζει στην επιφάνειά της τον αντίστοιχο υποδοχέα (LIF-

R) (Charnock-Jones et al., 1994; Senturk and Arici, 1998). Η 

ενεργοποίηση του LIF-R από τον LIF κρίνεται απαραίτητη για την 

ολοκλήρωση της εµφύτευσης της βλαστοκύστης. Κατά τη διάρκεια της 

κύησης ο LIF συντίθεται από το φθαρτό (µητρικής προέλευσης τµήµα 

του πλακούντα) και από TΗ2 λεµφοκύτταρα, ενώ συγχρόνως ο LIF-R 

εκφράζεται στους συνγκιοτροφοβλάστες (Piccinni et al., 1998).  

Ο ακριβής ρόλος των LIF/LIF-R στην έκβαση της κύησης δεν είναι 

ακόµα γνωστός, αλλά πιστεύεται ότι επάγουν τον πολλαπλασιασµό και τη 

διαφοροποίηση των τροφοβλαστών (Kojima et al., 1995). Η 
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αλληλεπίδραση LIF/LIF-R φαίνεται ακόµα να επιδρά στην TH1/TH2 

ισορροπία καθώς και στην  ρύθµιση της προγεστερόνης. 

Παραγωγή της indoleamine 2,3-dioxygenase. H indoleamine 

2,3-dioxygenase (IDO) είναι µια ενζυµική πρωτεΐνη που καταβολίζει την 

τρυπτοφάνη. Το ένζυµο αυτό συντίθεται και εκκρίνεται από τους 

τροφοβλάστες και κρίνεται απαραίτητο για την επιτυχή έκβαση της 

εγκυµοσύνης στο ποντίκι (Mellor and Munn, 1999; Munn et al., 1998). 

Πιστεύεται ότι το ένζυµο καταβολίζει την τρυπτοφάνη των κυττάρων του 

ανοσοποιητικού της µητέρας, που βρίσκονται στην περιοχή του 

πλακούντα, γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της τρυπτοφάνης 

και συνεπώς την καταστολή  της ανοσολογικής απόκρισης κάποιων 

κυττάρων.   
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Η TH1/ TH2 ισορροπία. Η ισορροπία µεταξύ των ΤΗ1 και ΤΗ2 

κυττάρων στον πλακούντα έχει µελετηθεί ευρέως και τα αποτελέσµατα 

δείχνουν ότι η ενεργοποίηση τύπου ΤΗ1 αντίδραση στον πλακούντα που 

οδηγεί κυρίως σε φλεγµονώδη απόκριση και συνήθως ακολουθείται από 

αποβολή του εµβρύου, ενώ η επαγωγή  ΤΗ2 αντίδρασης είναι συµβατή µε 

την επιβίωση του κυήµατος (Piccinni et al., 1998; Raghupathy, 1997; 

Wegmann et al., 1993). Εκτός από τα Τ λεµφοκύτταρα οι 

συνγκιοτροφοβλάστες και κυτοτροφοβλάστες είναι ικανοί να παράγουν 

κυτοκίνες, ρυθµίζοντας την TH1/ TH2 σχέση (De Moraes-Pinto et al., 

1997; Krasnow et al., 1996) προς µια TH2 απόκριση στην περιοχή γύρω 
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από την θέση εµφύτευσης, καθ� όλη τη διάρκεια της εγκυµοσύνης (Lin 

and Lordish, 1993). 
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Μακροφάγα σε καταστολή. Στον πλακούντα εντοπίζονται 

µακροφάγα που προστατεύουν ανοσολογικά το έµβρυο (Chang et al., 

1993). Τα υπό καταστολή αυτά µακροφάγα θεωρούνται «εναλλακτικά» 

ενεργοποιηµένα µακροφάγα, τα οποία είναι ικανά να ασκήσουν αντι-

φλεγµατώδη επιρροή σε διάφορες περιοχές του σώµατος, σε αντίθεση µε 

τα «κλασσικά» ενεργοποιηµένα µακροφάγα που εµφανίζουν προ-

φλεγµονώδη προδιάθεση. Έτσι ενώ τα κλασσικά µακροφάγα 

ενεργοποιούνται από IFN-γ ή LPS, τα εναλλακτικά παράγουν µόρια όπως 

η IL-10 και IL-1R (Goerdt and Orfanos, 1999). 

 

Ορµόνες. Πολυάριθµες ορµόνες και κυτοκίνες παράγονται ή /και 

ενεργοποιούνται στον πλακούντα (Petraglia et al., 1996). Επιδρούν 

στους τροφοβλάστες µε ποικίλους τρόπους και κάποιες από αυτές 

ρυθµίζουν ανοσολογικές αποκρίσεις. Από τις πιο σηµαντικές ορµόνες 

είναι η προγεστερόνη, που παράγεται σε µεγάλες ποσότητες από τον 

πλακούντα και είναι ικανή να εξασθενίσει την ανοσολογική απόκριση 

(Siiteri and Stites, 1982). Η ορµόνη αυτή µπορεί και επάγει την 

σύνθεση του LIF από το ενδοµήτριο (Ace and Okulicz, 1995) όπως και 

να µετατοπίζει την  TH1/ TH2 ισορροπία προς µία ΤΗ2 απόκριση (Piccinni 

et al., 1995). 
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 Η αυξητική ορµόνη επηρεάζει σε µερικά είδη τρωκτικών 

συγκεκριµένες λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήµατος. Ο 

ανθρώπινος πλακούντας συνθέτει µια συγκεκριµένη αυξητική ορµόνη, 

την ανθρώπινη πλακουντική αυξητική ορµόνη (human placental growth 

hormone �hPGH), που διαφέρει σε 13 µόνο αµινοξέα από την κλασσική  

αυξητική ορµόνη (hGH-N), ενώ η δράση τους στον πολλαπλασιασµό των 

κυττάρων και στην παραγωγή κυτοκινών, είναι ισότιµη (Thelin et al., 

2000). Η ορµόνη hPGH αντικαθιστά φυσιολογικά την hGH-N στο 

µητρικό αίµα µετά τον τέταρτο µήνα της εγκυµοσύνης (Frankenne et al., 

1987; Hennen et al., 1985). Η πλακουντική αυτή ορµόνη παράγεται 

εκτενώς κατά τη διάρκεια της κύησης παίζει ενεργό ρόλο στην έµβρυο-

πλακουντική ανοχή, επιδρώντας στο ανοσοποιητικό σύστηµα.  

Το CD95 µόριο και ο υποδοχέας του. Το CD95/CD95-ligand 

σύστηµα είναι ένα αποπτωτικό µονοπάτι που χρησιµοποιείται ευρέως 

κατά την λεµφοποίηση και την ανοσοποίηση. Εµπλέκεται στην ρύθµιση 

της κυτταρικής οµοιόστασης, στην αντιµετώπιση των καρκινικών 

κυττάρων, στην αντι-ιική απόκριση και στην προστασία συγκεκριµένων 

ιστών από ενεργοποιηµένα λεµφοκύτταρα (Xerri et al., 1997). 

Ενεργοποιείται κατά την απαλοιφή κλώνων αυτοάνοσων κυττάρων, τόσο 

στα πρωτογενή, όσο και στα δευτερογενή λεµφικά όργανα. Εµπλέκεται 

τέλος στο κυτολυτικό µονοπάτι των ΝΚ, ΤΗ1 και Τ κυτοτοξικών, ενώ 

CD95 µόρια µπορεί επίσης να µειώνουν τον πολλαπλασιασµό των 

τροφοβλαστών. 

 Το CD95 µόριο εκφράζεται στα κύτταρα στόχους, ενώ ο CD95-L 

στα  δραστικά κύτταρα. Για την προστασία συγκεκριµένων ιστών ο CD95-

L (Bamberger et al., 1997; Xerri et al., 1997; Zorzi et al., 1998) 

εκφράζεται σε κύτταρα ανοσο-προνοµιούχων περιοχών, όπως ο 

οφθαλµός (Griffith et al., 1995; Wilson et al., 1996). Το CD95-L µόριο 

έχει ανιχνευθεί στην επιφάνεια των κυττάρων Sertoli στον αρουραίο 

(Bellgrau et al., 1995) και στους όρχεις στον άνθρωπο (Xerri et al., 

1997). Τροφοβλαστικά κύτταρα έχουν δειχθεί να συνθέτουν CD95-L 

(Bamberger et al., 1997; Xerri et al., 1997; Zorzi et al., 1998) και να 

επάγουν απόπτωση σε Τ κύτταρα που εκφράζουν CD95 (Thellin et al., 
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2000). Πιστεύεται ότι ένα µέρος της παρατηρούµενης απόπτωσης 

οφείλεται στο CD95/CD95-ligand µονοπάτι, ενώ ένα άλλο στο 

αποπτωτικό µονοπάτι TNF/TNF-R συστήµατος που επίσης εντοπίζεται 

στον πλακούντα (Petraglia et al., 1996). Από in vivo πειράµατα έχει 

δειχθεί απόπτωση του ανθρώπινου φθαρτού στο πρώτο τρίµηνο 

εγκυµοσύνης.  

Η annexin II. Η annexin II είναι µέλος της οικογένειας των 

γλυκοπρωτεϊνών που προσδένονται σε αρνητικά φορτισµένα 

φωσφολιπίδια. Είναι µια µεµβρανική πρωτεΐνη, εκφράζεται τόσο σε 

φυσιολογικά, όσο και σε καρκινικά κύτταρα, και επίσης εκκρίνεται από 

τον πλακούντα (Aarli et al., 1997). Έχει δειχθεί ότι η annexin  εµποδίζει 

µερικώς τον πολλαπλασιασµό των λεµφοκυττάρων και την έκκριση των 

IgG και IgM από µητρικά κύτταρα.  

  Μειωµένη ενεργότητα του συστήµατος του συµπληρώµατος. 

Ένας συνηθισµένος τρόπος αντιµετώπισης ξένων και καρκινικών 

κυττάρων, είναι η ενεργοποίηση του συστήµατος του συµπληρώµατος. 

Συγκεκριµένου ισοτύπου αντισώµατα συνδέονται µε το µεµβρανικό 

αντιγόνο τους και πυροδοτούν την έναρξη των διαδοχικών αντιδράσεων 

του συµπληρώµατος. Σχηµατίζεται έτσι το µεµβρανικό σύστηµα 

επίθεσης, δηµιουργώντας ανοίγµατα στην επιφάνεια των κυττάρων-

στόχων που οδηγούν σε κυτταρικό θάνατο. Η αναγνώριση των πατρικών 

αντιγόνων στην επιφάνεια των συνγκιοτροφοβλαστών θα µπορούσε να 

ενεργοποιήσει το συµπλήρωµα, µε αποτέλεσµα το θάνατο των 

τροφοβλαστών. Ειδικά µόρια µπορούν να εµποδίσουν το παραπάνω 

φαινόµενο, είτε αδρανοποιώντας τις θέσεις πρόσδεσης του 

συµπληρώµατος στα αντισώµατα (π.χ. η πρωτεΐνη  MCP) (Thellin et al., 

2000), είτε αυξάνοντας τον ρυθµό αποδιάταξης του συστήµατος του 

συµπληρώµατος (π.χ. η δράση του παράγοντα DAF) (Holmes et al., 

1990). Τα µόρια αυτά έχουν συστεµική δράση αλλά στο επίπεδο του 

πλακούντα µπορεί να µειώνουν την ικανότητα του συµπληρώµατος να 

θανατώνει τα τροφοβλαστικά κύτταρα που εµφανίζουν πατρικά αντιγόνα. 
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Κρυµµένα τροφοβλαστικά αντιγόνα. Έχει διατυπωθεί η άποψη 

ότι τα τροφοβλαστικά αντιγόνα που εκφράζονται στον 

συγκιοτροφοβλάστη είναι «καµουφλαρισµένα», αποφεύγοντας έτσι το 

µητρικό ανοσοποιητικό σύστηµα (Scott and Murad, 1998). Ενώ η 

υπόθεση αυτή είναι πολύ θεωρητική, υπάρχουν πιθανότητες ύπαρξης 

µηχανισµών απόκρυψης, όπως ειδικά έµβρυο-αντιγονικά αντισώµατα 

που µπλοκάρουν τα εµβρυϊκά αντιγόνα, ινώδες υλικό ή σιαλοµουκίνες 

που καλύπτουν τα αντιγόνα του εµβρύου, αντι-ιδιοτυπικά αντισώµατα 

που αδρανοποιούν τα αντισώµατα που στρέφονται ενάντια στο κύηµα 

(Bonagura et al., 1987). 

 

1.4.1 Χυµική και κυτταρική ανοσία στη διάρκεια της 

εγκυµοσύνης 

Κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης ανιχνεύονται φυσιολογικά 

επίπεδα των ανοσοσφαιρινών IgG, IgM και IgA. Φυσιολογική είναι επίσης 

και η ανοσολογική απόκριση της µητέρας, η παραγωγή αντισωµάτων, τα 

επίπεδα των πρωτεϊνών του συµπληρώµατος και η ενεργότητα του 

συµπλόκου του συµπληρώµατος. Οι µητρικές IgG είναι οι κύριες 

ανοσοσφαιρίνες που εντοπίζονται στο έµβρυο όταν αυτό βρίσκεται στη 

µήτρα, αλλά και στη νεογνική του ηλικία (Garcia-Gonzalez et al., 1999). 
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Συνεπώς φαίνεται ότι η χυµική ανοσία διατηρείται σε όλη τη διάρκεια 

της εγκυµοσύνης (Feinberg and Gonik, 1991; Manyonda et al., 1993; 

Sabahi et al., 1995). Τόσο ο αριθµός των Β κυττάρων, όσο και ο αριθµός 

των περιφερικών Τ λεµφοκυττάρων των εγκύων γυναικών  δεν εµφανίζει 

διακυµάνσεις µεταξύ των τριών τριµήνων κύησης (Adelsberg, 1985; 

Castro-Llamas et al.).   

 Η κυτταρική ανοσία φαίνεται να διατηρείται σε φυσιολογικά 

επίπεδα κατά την διάρκεια της κύησης (Feinberg and Gonik, 1991; 

Manyonda et al., 1993), παρ� όλο που τα λευκοκύτταρα του ορού 

εµφανίζουν µειωµένη κυτοτοξικότητα ενάντια των εµβρυϊκών κυττάρων. 

Η επιλεκτική αυτή καταστολή της κυτταρικής ανοσίας είναι αποτέλεσµα 

απόκρισης σε συγκεκριµένα αντιγόνα. Γενικώς αναφέρεται ότι η 

φυσιολογική εγκυµοσύνη χαρακτηρίζεται από έλλειψη ισχυρής κυτταρο-

µεσολαβητικής αντι-εµβρυϊκής ανοσίας και επικράτηση της χυµικής 

ανοσολογικής απόκρισης (Raghupathy, 1997). 

Τόσο in vivο όσο και in vitro  οι τροφοβλάστες εµφανίζονται 

ανθεκτικοί σε µια ανοσολογική κυτταρο-µεσολαβητική απόκριση 

(Feinberg and Gonik, 1991; Garcia-Gonzalez et al., 1999). Η 

ενεργότητα των ΝΚ κυττάρων, που βρίσκονται στον φθαρτό, είναι 

µειωµένη στην αρχή κάθε φυσιολογικής εγκυµοσύνης, ενώ τα 

λεµφοκύτταρα του φθαρτού, έχει δειχθεί να παράγουν κατασταλτικούς 

παράγοντες εµποδίζοντας έτσι περαιτέρω ενεργοποίηση (Chao et al., 

1995; Petraglia et al., 1996).  

Τα µεγάλα κοκκιώδη λεµφοκύτταρα (large granular lymphocytes- 

LGLs) που αποτελούν µια ετερογενή οµάδα λεµφοκυττάρων και 

καταστρέφουν καρκινικά κύτταρα καθώς και κύτταρα µολυσµένα µε 

ιούς χωρίς τη µεσολάβηση αντιγόνων του Μ.Σ.Ι., συγκεντρώνονται στο 

φθαρτό και έχουν την ικανότητα να εκκρίνουν κυτοκίνες και παράγοντες 

όπως IL-1, IL-2, IFN-γ, TNF-α και CSF και να εµποδίζουν επίσης την 

παραγωγή αντισωµάτων (Hill, 1995). Τα LGLS  ίσως ρυθµίζουν τη δράση 

των τροφοβλαστών ή την διείσδυση τους στο ενδοµήτριο (Garcia-

Gonzalez et al., 1999). Τέλος τα µακροφάγα του φθαρτού έχουν κι αυτά 
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ένα σηµαντικό ανοσορρυθµιστικό ρόλο στην έκβαση της εγκυµοσύνης, 

που θα αναλυθεί παρακάτω.  

 

1.4.2 Σχηµατισµός του πλακούντα 

 Ο πλακούντας παίζει τον πλέον σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και 

προστασία του εµβρύου, εφ� όσον παρέχει τις κατάλληλες θρεπτικές 

ουσίες, δρα σαν προστατευτικό φίλτρο µεταξύ µητρικού και εµβρυϊκού 

οργανισµού, εκπέµπει θετικά για την εγκυµοσύνη σήµατα στην µητέρα 

και προστατεύει το ηµι-αλλογενετικό κύηµα από την ανοσολογική 

επίθεση της µητέρας. 

 Ο µετασχηµατισµός του µονοκύτταρου ζυγωτού σε πολυκύτταρο 

σύνθετο σώµα επιτυγχάνεται αρχικά µε επανειληµµένες κυτταρικές 

διαιρέσεις. Η σειρά αυτή των κυτταρικών διαιρέσεων ονοµάζεται 

Αυλάκωση. Το ζυγωτό αρχικά µοιάζει µε µούρο και γι� αυτό ονοµάζεται 

Μορίδιο. Το στάδιο αυτό ολοκληρώνεται σε τρεις µέρες µετά την 

γονιµοποίηση στον άνθρωπο (στο ποντίκι 52 ώρες) και το έµβρυο είναι 

έτοιµο να εισέλθει στην µήτρα. Στο στάδιο αυτό, όλα τα βλαστοµερή είναι 

ισοδύναµα και ικανά να δώσουν είτε τροφοβλάστες είτε κύτταρα της 

εσωτερικής κυτταρικής µάζας. Τα κύτταρα αυτά είναι αδιαφοροποίητα, 

πολυδύναµα εµβρυϊκά stem cells  από τα οποία προέρχονται όλοι οι 

εµβρυϊκοί και τροφοβλαστικοί κυτταρικοί τύποι Στην επόµενη φάση το 

Μορίδιο αποτελείται από µια οµάδα κυττάρων που εντοπίζεται κεντρικά, 

ονοµάζεται εσωτερική κυτταρική µάζα �Εσ.Κ.Μ (inner cell mass ICM) 

και περιβάλλεται από µια κυτταρική στιβάδα, την εξωτερική κυτταρική 

µάζα (Εξ.Κ.Μ). Από την Εσ.Κ.Μ προέρχονται οι ιστοί του εµβρύου, ενώ 

από την Εξ.Κ.Μ σχηµατίζεται ο πλακούντας (Cross et al., 2002).  

 Τα πρώτα γεγονότα διαφοροποίησης κατά την εµβρυογένεση των 

θηλαστικών πραγµατοποιούνται στο στάδιο της βλαστοκύστης πριν την 

εµφύτευση, και οδηγούν στο σχηµατισµό τροφοβλαστών. Οι 

τροφοβλάστες είναι εξειδικευµένα επιθηλιακά κύτταρα από τα οποία 

προέρχεται το εµβρυονικό τµήµα της έµβρυο-µητρικής µονάδας κατά τη 

διάρκεια της εµφύτευσης και του σχηµατισµού του πλακούντα (Knofler 
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et al., 2001). Τα τροφοβλαστικά κύτταρα θα δώσουν γένεση στον 

κυτοτροφοβλάστη και στον συγκιοτροφοβλάστη. Στον 

συγκιοτροφοβλάστη όπως δηλώνει και ο όρος, δεν παρατηρείται διαίρεση 

του κυτταροπλάσµατος αλλά µόνο των πυρήνων, δηµιουργώντας έτσι ένα 

συγκύτιο.  

Το συγκύτιο προσκολλάται στη συνέχεια στο ενδοµήτριο και 

κατορθώνει να διεισδύσει σε αυτό µε τη βοήθεια πρωτεολυτικών ενζύµων 

που εκκρίνονται από τους τροφοβλάστες, όπως η ουρακινάση τύπου 

ενεργοποιητή πλασµινιγόνου (protease urakinase- type plasminogen 

activator �UPA), η στρωµελυσίνη (stromelysin) και η 92kD κολλαγενάση 

τύπου IV (92kD type IV collagenase). Η πρωτεολυτική δράση των 

ενζύµων αυτών επιφέρει την επαναδιάταξη των θέσεων των αιµοφόρων 

αγγείων, ώστε αυτά να έρθουν σε επαφή µε τα αιµοφόρα αγγεία του 

εµβρύου. 

Το ολοκληρωµένο όργανο που σχηµατίζεται από τον 

τροφοβλαστικό ιστό και το µεσόδερµα αιµοφόρων, ονοµάζεται χόριο και 

προέρχεται αποκλειστικά από το έµβρυο. Το χόριο συντήκεται µε το 

τοίχωµα της µήτρας και σχηµατίζει τον πλακούντα.  

Η ωρίµανση του πλακούντα στο ποντίκι ολοκληρώνεται την 10η  

εµβρυϊκή µέρα (Ε10) και αποτελείται από τρεις κύριες στιβάδες: α) µία 

εξωτερική, την στιβάδα των γιγάντιων τροφοβλαστών (layer of trophoblast 

giant cells), β) µία ενδιάµεση, την στιβάδα του σπογκιοτροφοβλάστη 

(spongiotrophoblast layer) που επικοινωνεί µε το έµβρυο και 

αποτελείται από κύτταρα εµβρυϊκής και µητρικής προέλευσης, και γ) 

µία εσωτερική, την στιβάδα του λαβυρίνθου (labyrinth layer) που 

επικοινωνεί µε το έµβρυο και αποτελείται από κύτταρα εµβρυϊκής µόνο 

προέλευσης (Cross et al., 2002; Hemberger and Cross, 2001).  

Η στιβάδα του λαβυρίνθου περιέχει κύτταρα  τόσο τροφοβλαστικής 

όσο και µεσοδερµικής προέλευσης, τα οποία υφίστανται διαδοχικές 

διαιρέσεις και µορφογενετικές αλλαγές για να σχηµατίσουν τελικά την 

µεγάλη επιφάνεια του πλακούντα, µέσω της οποίας πραγµατοποιείται η 

ανταλλαγή θρεπτικών ουσιών και αερίων. Η τροφοβλαστική περιοχή 

αποτελείται κυρίως από συγκιοτροφοβλάστες, και σε µικρότερο βαθµό 
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από µικρά µονοπύρηνα κύτταρα, και γιγάντιους τροφοβλάστες. Τα 

κύτταρα του µεσοδέρµατος, όπως και τα στρωµατικά κύτταρα (stromal 

cells) θα δώσουν τα αιµοφόρα αγγεία του πλακούντα. 

1.4.3 Η έκφραση των αντιγόνων ιστοσυµβατότητας σε κύτταρα 

του πλακούντα 

Ο πλακούντας των θηλαστικών σχηµατίζεται από εµβρυϊκούς 

ιστούς κι έτσι  εκφράζονται σ� αυτόν γονίδια µητρικής αλλά και πατρικής 

προέλευσης. Οι τροφοβλάστες είναι τα µοναδικά εµβρυϊκά κύτταρα που 

εκτίθενται σε άµεση επαφή µε τα µητρικά κύτταρα και το αίµα της 

µητέρας. Τόσο τα κύτταρα του συγκιοτροφοβλάστη, όσο και του 

κυτοτροφοβλάστη δεν εκφράζουν τάξης Ι (HLA-A και �B) ή τάξης ΙΙ (HLA-

DP, DQ και �DR) µεµβρανικά αντιγόνα. Η έλλειψη έκφρασης των 

κλασσικών τάξης Ι και ΙΙ αντιγόνων του Μ.Σ.Ι στην επιφάνεια των 

τροφοβλαστών αποτελεί προφανώς έναν σηµαντικό παράγοντα για την 

προστασία του εµβρύου, µια και ως γνωστό η ανοσολογική απόκριση σε 

έναν αλλογενετικό ιστό είναι αποτέλεσµα της αναγνώρισης των «ξένων» 

αντιγόνων του Μ.Σ.Ι. στον ιστό αυτό.  

Στην προστασία του εµβρύου σηµαντικό ρόλο φαίνεται να παίζουν 

τα µη κλασσικά τάξης Ι ( HLA-G, και -E ) καθώς και τα HLA-C µόρια, 

που εκφράζονται σε κάποιους τροφοβλάστες (Wei and Orr, 1990). Οι 

διαφορετικοί τροφοβλαστικοί τύποι κυττάρων έχουν διαφορετική θέση 

στον πλακούντα. Η θέση αυτή καθορίζει και την ποιοτική και ποσοτική 

έκφραση των παραπάνω τάξης Ι µορίων. Συγκεκριµένα, η 

συγκιοτροφοβλαστική σειρά της εξωτερικής επιφάνειας των χορειακών 

λαχνών που έρχεται σε άµεση επαφή µε το µητρικό κυκλοφορικό 

σύστηµα, δεν εκφράζει HLA αντιγόνα (Hunt et al., 1988). Η επόµενη 

σειρά κυττάρων αποτελείται από µονοπύρηνους κυτοτροφοβλάστες, έναν 

αδιαφοροποίητο πληθυσµό, που εµφανίζει ασθενή έκφραση µη 

κλασσικών αντιγόνων ιστοσυµβατότητας (Butterworth et al., 1985; Hunt 

et al., 1988; Kawata et al., 1984). Τα κύτταρα αυτά είτε συντήκονται και 

σχηµατίζουν τα συγκύτια, είτε διεισδύουν στην µήτρα ως extravillous 

κυτοτροφοβλάστες (Kovats et al., 1990) όπου και έρχονται σε επαφή µε 
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µητρικά κύτταρα όπως, ΝΚ, Τ και µακροφάγα (King et al., 1998). Οι 

extravillous τροφοβλάστες εκφράζουν HLA-C και τα µη κλασσικά HLA-G 

και HLA-E µόρια (King et al., 1996; Parham, 1996). 

Το HLA-C µόριο είναι το µόνο από τα τρία τροφοβλαστικά τάξης Ι 

Μ.Σ.Ι. µόρια, που είναι πολυµορφικό και ο ακριβής του ρόλος δεν έχει 

αποσαφηνιστεί (Ellis et al., 1989). Το γεγονός ότι τα ΝΚ του φθαρτού 

εκφράζουν υποδοχείς των HLA-C µορίων, υποδεικνύει ότι τα HLA-C 

µπορούν να συµµετέχουν στην ρύθµιση των µητρικών ΝΚ κυττάρων 

(Biassoni et al., 1999). Η συνεχής έκφραση των KIR µορίων (Killer-cell 

Immunoglobulin-like Receptor) στην επιφάνεια των ΝΚ υποδηλώνει ότι 

τα πατρικά HLA-C αντιγόνα αναγνωρίζονται καθ� όλη την διάρκεια της 

εγκυµοσύνης και πιθανώς, συγκεκριµένοι συνδυασµοί πατρικών HLA-C 

και µητρικών KIR να οδηγούν σε παθολογικές καταστάσεις, όπως η προ-

εκλαµψία (Moffett-King, 2002). 

Η έκφραση των  HLA-E αντιγόνων στους τροφοβλάστες θεωρείται 

ότι ρυθµίζει την έκφραση των υπολοίπων HLA µορίων. Πιστεύεται λοιπόν 

ότι το HLA-Ε µπορεί να θεωρηθεί µόριο-φρουρός ευαίσθητο στα επίπεδα 

έκφρασης των υπολοίπων τάξης Ι αντιγόνων (Ishitani et al., 2003; 

Menier et al., 2003; Sala et al., 2004). 

Ο κύριος ρόλος των HLA-G µορίων είναι η αναγνώριση  

λευκοκυττάρων και η ρύθµιση της δράσης τους. Ενώ εκτός εγκυµοσύνης 

στο ενδοµήτριο κυκλοφορούν πολλά Τ και Β κύτταρα, κατά τη διάρκεια 

της κύησης ο αριθµός τους µειώνεται αισθητά, ενώ ο κυτταρικός 

πληθυσµός που επικρατεί  είναι τα ΝΚs και τα µακροφάγα. Στις θέσεις 

εµφύτευσης (σε ποντίκι και άνθρωπο) η κύρια οµάδα κυττάρων είναι τα 

µητρικά ΝΚ κύτταρα (uterine NK cells- uNKs), των οποίων η 

αλληλεπίδραση µε τα τροφοβλαστικά τάξης Ι µόρια πιστεύεται να 

ρυθµίζει την επιτυχή έκβαση της εγκυµοσύνης (Moffett-King, 2002). Τα 

ΝΚ κύτταρα εκφράζουν υποδοχείς που αναγνωρίζουν τα HLA-G και 

HLA-Ε. Η σύνδεση των ΝΚs µε τα HLA-G αντιγόνα πιθανολογείται ότι 

επηρεάζει την παραγωγή κυτοκινών στην έµβρυο-µητρική περιοχή 

µειώνει την κυτοτοξική δράση των ΝΚ κυττάρων (Dorling et al., 2000; 

Munz et al., 1999). 
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Η απουσία τάξης ΙΙ αντιγόνων ιστοσυµβατότητας από τον 

πλακούντα αποτελεί έναν εξίσου σηµαντικό µηχανισµό προστασίας του 

ηµι-αλλογενετικού εµβρύου, εφ� όσον η επαγόµενη έκφρασή τους, στο 

ποντίκι, προσδίδει αντιγονικότητα στον ιστό, και  οδηγεί σε απόρριψη 

του εµβρύου (Athanassakis et al., 1996; Athanassakis- Vassiliadis, 

1990). Έχει δειχθεί ότι το ανάλογο συµβαίνει στον άνθρωπο, εφ� όσον 

πιστοποιήθηκε (µε ανοσοεντόπιση) ότι πλακούντες που προέρχονται από 

παλίνδροµες κυήσεις, εκφράζουν HLA-DR αντιγόνα (Athanassakis et 

al., 1995). 
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Ο φυσικός σύνδεσµος µεταξύ εµβρύου και µήτρας, όπως έχει γίνει 

κατανοητό σύµφωνα µε τα παραπάνω, είναι οι τροφοβλάστες, που είναι 

εξειδικευµένα επιθηλιακά κύτταρα, στα οποία οφείλονται οι 

περισσότερες από τις λειτουργίες του πλακούντα. Έτσι οι τροφοβλάστες 

είναι αυτοί που: 

Α) Καθοδηγούν το µητρικό ενδοκρινικό σύστηµα να παράγει ορµόνες 

απαραίτητες για την συνέχιση και ολοκλήρωση της εγκυµοσύνης. 

Β) Εκφράζουν συγκεκριµένες πατρικές πρωτεΐνες του Μ.Σ.Ι., που 

ενεργοποιούν κάποια ανοσολογικά κύτταρα της µητέρας, εµποδίζοντας 

την απόρριψη. 

Γ) Συµµετέχουν στην εγκαθίδρυση υβριδικού αγγειακού συστήµατος, στο 

οποίο οι εµβρυϊκοί τροφοβλάστες δρώντας ως ενδοθηλιακά κύτταρα, 

έρχονται σε άµεση επαφή µε το αίµα της µητέρας, µε το οποίο 

µεταφέρονται άλατα, θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο στο έµβρυο. 

Οι σηµαντικές αυτές λειτουργίες των τροφοβλαστών, καθώς και το 

γεγονός ότι εύκολα µπορούν να αποµονωθούν και να καλλιεργηθούν στο 

εργαστήριο, τους καθιστά χρήσιµο εργαλείο για την µελέτη της 

εγκυµοσύνης. 

Εκτός από τους τροφοβλάστες η κυκλοφορία στον µητρικό όρο, 

µιας πληθώρας διαλυτών παραγόντων, όπως ορµόνες, κυτοκίνες, 

αντισώµατα, κ.α, ελέγχουν και ρυθµίζουν την φυσιολογική έκβαση µιας 

εγκυµοσύνης. ∆ιαταραχές στην συγκέντρωση των παραγόντων αυτών 

είναι δυνατό να δηµιουργήσει προβλήµατα ή και διακοπή της κύησης. 

Στην παρούσα εργασία θελήσαµε αρχικά να εντοπίσουµε τις 

µεταβολές της συγκέντρωσης των κυτοκινών στον ορό της εγκύου σε 

σχέση µε τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις στον ορό της µη εγκύου 

γυναίκας. Ακολούθησε η ανίχνευση και ο υπολογισµός των 

συγκεντρώσεων των κυτοκινών σε ορό γυναικών που είχαν αποβάλει και 

η σύγκρισή τους µε τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις των φυσιολογικών 

εγκύων γυναικών. Απώτερος σκοπός είναι  ο καθορισµός των 
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φυσιολογικών τιµών στις νέες ισορροπίες που δηµιουργούνται στις 

συγκεντρώσεις συγκεκριµένων κυτοκινών κατά τη διάρκεια της κύησης 

και ο εντοπισµός των κυτοκινών εκείνων που µπορούν να 

χαρακτηριστούν ως εµβρυοτοξικοί.  

Στα πλαίσια της µελέτης των εµβρυοτοξικών παραγόντων που 

κυκλοφορούν στον ορό της εγκύου γυναίκας και είναι πιθανό να 

δηµιουργήσουν προβλήµατα στην εγκυµοσύνη, ανιχνεύσαµε  

εκκρινόµενα τάξης ΙΙ αντιγόνα ιστοσυµβατότητας, η συγκέντρωση των 

οποίων εµφανίζεται σηµαντικά αυξηµένη σε ορό γυναικών µετά από 

αποβολή του εµβρύου. 

Με σκοπό τον εντοπισµό των κυττάρων που ευθύνονται για την 

έκκριση των παραπάνω µορίων, έχοντας υπόψη ότι ο πλακούντας είναι 

το καινούριο όργανο που εµφανίζεται στην εγκυµοσύνη και γνωρίζοντας 

ότι οι τροφοβλάστες του πλακούντα δεν εκφράζουν µεµβρανικά τάξης ΙΙ 

αντιγόνα του Μ.Σ.Ι, ελέγξαµε την δυνατότητα παραγωγής και έκκρισης 

των τάξης ΙΙ µορίων από τους τροφοβλάστες. 

Για το λόγο αυτό χρησιµοποιήσαµε αρχικά την ποντικίσια 

τροφοβλαστική σειρά TROPHO-1 και πρωτογενείς τροφοβλάστες από 

πλακούντα ποντικιού και στη συνέχεια ανθρώπινους τροφοβλάστες, όπως 

την κυτταρική σειρά JAR αλλά και πρωτογενή κύτταρα από ώριµο 

πλακούντα. 

Όλοι οι κυτταρικοί πληθυσµοί τροφοβλαστών που 

χρησιµοποιήθηκαν, εκφράζουν ενδοκυτταρικά τάξης ΙΙ αντιγόνα 

ιστοσυµβατότητας και επιπλέον, κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες (π.χ 

δράση IFN-γ) εκκρίνουν τα ενδοκυταρικά αυτά αποθέµατα των τάξης ΙΙ 

µορίων. Μελετώντας τους µηχανισµούς που διέπουν την έκφραση και 

έκκριση των εν λόγω αντιγόνων, δείξαµε ότι η IFN-γ στο διάστηµα της 

εξάωρης επώασης, δεν επάγει την de novo σύνθεση των τάξης ΙΙ µορίων, 

αλλά δροµολογεί την διαδικασία έκκρισης τους. 

 Τέλος ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανίχνευση  µη 

κλασσικών τάξης ΙΙ αντιγόνων σε τροφοβλαστικά κύτταρα. Ανθρώπινοι 

και ποντικίσιοι τροφοβλάστες εκφράζουν τα HLA-DO (H-2O) µόρια που 

µέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ότι εκφράζονται µόνο σε Β λεµφοκύτταρα, 
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ενώ µπορούν να εκφράσουν και HLA-DM (H-2M) µετά από επαγωγή µε 

IFN-γ. 
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2.1.1 Αντισώµατα  

Τα αντισώµατα που χρησιµοποιήθηκαν είναι:  

α) Μονοκλωνικό αντίσωµα mouse anti-human DP,DQ,DR (Serotec, 

Kinlington, Oxford, UK) για τα κλασσικά  ανθρώπινα τάξης ΙΙ αντιγόνα 

(HLA-DR, -DQ, -DP) και µονοκλωνικό  αντίσωµα αnti-Iad (Pharmingen), 

για τα ποντικίσια τάξης ΙΙ αντιγόνα ιστοσυµβατότητας      

γ) Μονοκλωνικά αντισώµατα αnti-human CD74 (Serotec, Kinlington, 

Oxford, UK), DM και DO  (BD Biosciences)       

δ) Μονοκλωνικό αντίσωµα anti-mouse  rab7 (Santa Cruz, CA, USA)       

ε) Ως δεύτερο αντίσωµα στην ELISA χρησιµοποιήθηκε conjugate anti-

mouse Ig-POD Fab Fragment (Boehringer Manhheim, Germany)     

στ) Ως δεύτερο αντίσωµα για τον ανοσοφθορισµό χρησιµοποιήθηκα το  

anti-mouse FITC conjugate (Sigma, St Louis, MO) 

2.1.2 Παράγοντες  

α) Ηuman interferon-γ (IFN-γ), από την Endogen (Cambridge,MA, USA)   

β) Mouse interferon-γ (IFN-γ) από την Endogen (Cambridge, MA, USA) 

γ) Αναστολείς ενδοκυτταρικού µονοπατιού της Sigma (St Louis, MO):   

Pepstatin A (1 µg/ml), Leupeptin  (10 µg/ml), Brefeldin A (5 µg/ml).  

δ) Αναστολέας της πρωτεϊνοσύνθεσης της Sigma (St Louis, MO): 

Cyclohexamide (5 µg/ml). 

2.1.3 ∆ιαλύµατα   

α) Phosphate buffered Saline ή PBS (Gibco, Grand Island, NY)  

β) Dulbecos MEM ή DMEM (Gibco, Grand Island, NY),   

γ) Bovine Serum Albumin ή BSA (Gibco, Grand Island, NY)  

δ) Fetal Bovine Serum ή FBS (Gibco, Grand Island, NY)  

ε) Hank�s balanced salt solution ή HBSS (Gibco, Grand Island, NY) και  

στ) BM blue POD substrate (Boehringer Manhheim, Germany) ως 

υπόστρωµα για την ELISA, 

ζ) Percoll (Pharmacia) 
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Τα πειραµατόζωα που χρησιµοποιήσαµε ήταν ποντίκια BALB/c 

(H-2Kd) ηλικίας 5-8 εβδοµάδων. Τα ζώα αυτά εκτράφηκαν στη µονάδα 

πειραµατοζώων του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 

Κάθε θηλυκό BALB/c  ποντίκι ελέγχθηκε για οίστρο και τοποθετήθηκε 

σε κλουβί µαζί µε ένα αρσενικό BALB/c. Η µέρα κατά την οποία θα 

παρατηρηθεί το κολπικό βύσµα, θεωρείται η µέρα  µηδέν της 

εγκυµοσύνης. 

2.2.1 In vivo χειρισµός των πειραµατόζωων  

Σε  BALB/c θηλυκά, έγκυα, ενέθηκαν ενδοπεριτονιακά 100µl 

IFN-γ (1000 u/ml). Σε όλες τις περιπτώσεις τα ζώα θυσιάστηκαν την 12η  

ηµέρα της εγκυµοσύνης και συλλέχθηκε ο όρος. Για κάθε ζώο 

καταγράφηκε ο αριθµός αποβολών, το βάρος των εµβρύων και του 

αντίστοιχου για κάθε έµβρυο πλακούντα, καθώς και το βάρος της 

σπλήνας του. 

 

2.3.1 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΩΝ ΑΠΟ 

ΠΟΝΤΙΚΙ  

Για τους πρωτογενείς τροφοβλάστες και τα λεµφοκύτταρα, 

οµογενοποιήσαµε τον πλακούντα 12ης  µέρας εγκυµοσύνης (αφού 

αφαιρέθηκε το  στρώµα του φθαρτού)  µετά την αποµάκρυνση των ιστών 

(φυγοκέντρηση  στις 1000  στροφές  για 1 λεπτό), φυγοκεντρήσαµε στις 

1200 στροφές για 5 λεπτά, σε θερµοκρασία δωµατίου. Πετάξαµε το 

υπερκείµενο, επαναδιαλύσαµε το κυτταρικό ίζηµα σε HBSS (Gibco) και 

επαναλάβαµε δύο φορές ακόµα την διαδικασία. Τα κύτταρα του 

πλακούντα τοποθετήθηκαν στη συνέχεια σε πιάτα καλλιέργειας 

(Sarstedt) σε συγκέντρωση 106 κύτταρα/ml. Ακολούθησε επώαση 7 
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ηµερών, σε επωαστήρα (Forma Scientific, USA) και σε θρεπτικό υλικό 

(DMEM 10% FCS -Gibco) οπότε και δηµιουργείται ένα οµογενές στρώµα 

κυττάρων.  

2.3.2 ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΩΝ 

Τροφοβλάστες αποµονώθηκαν από ανθρώπινους πλακούντες, οι 

οποίοι συλλέχθηκαν και επεξεργάστηκαν υπό στείρες  συνθήκες αµέσως 

µετά τον τοκετό µε καισαρική τοµή. Πλακούντας 10-15 γραµµαρίων  

τεµαχίστηκε αρχικά µε λεπτά χειρουργικά εργαλεία. Περνώντας  τα 

κοµµάτια διαδοχικά από συρµάτινο πλέγµα και σύριγγες 10 και 1 ml 

δηµιουργήσαµε εναιώρηµα κυττάρων σε Hanks�Balanced salt solution 

(HBSS). Το εναιώρηµα των πλακουντικών κυττάρων, που συλλέχθηκε µε 

αυτό τον τρόπο φυγοκεντρήθηκε για 30 min στις 2000 rpm σε µη-

συνεχόµενη διαβάθµιση πυκνότητας Percoll (Pharmacia) αποτελούµενη 

από δύο επίπεδα περκόλης, 60 και 50%. Τα κύτταρα που µας 

ενδιαφέρουν συγκεντρώνονται σε µια ζώνη πάνω από το επίπεδο 

περκόλης συγκέντρωσης 50% µαζί µε άλλους κυτταρικούς πληθυσµούς, 

όπως µακροφάγα και ινοβλάστες. Από τη ζώνη αυτή αποµονώσαµε µε 

χρήση µαγνητικών σφαιριδίων και µε τη µέθοδο της αρνητικής επιλογής 

κυτταρικούς πληθυσµούς που  χαρακτηρίζονται αρνητικοί για τα CD14, 

τάξης Ι και τάξης ΙΙ µόρια (CD14-, Class I � και Class II-  κύτταρα) τα 

οποία όπως δείχθηκε µετά από ανοσοφθορισµό µε το ειδικό 

µονοκλωνικό αντίσωµα GB25 ήταν 85-100% καθαροί ανθρώπινοι 

τροφοβλάστες. Η διαδικασία περιλαµβάνει τα εξής βήµατα :   

 

1. Τοποθετούµε σε δοκιµαστικό σωλήνα 3 ml Percoll 60% (σε PBS) 3ml 

Percoll 50% (σε PBS) και 3 ml κυτταρικού διαλύµατος.  

2. Φυγοκεντρούµε στις 2000 rpm για 30 min. 

3. Συλλέγουµε τη ζώνη που συγκεντρώνεται πάνω από το στρώµα 

συγκέντρωσης 50% Percoll. Η ζώνη περιέχει εκτός από τους 

τροφοβλάστες, που µας ενδιαφέρουν, ινοβλάστες  και µακροφάγα. 
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4. Ξεπλένουµε τα κύτταρα 2-3 φορές προσθέτοντας τετραπλάσιο όγκο 

HBSS. Μετά το τελευταίο πλύσιµο η επαναδιάλυση γίνεται σε θρεπτικό 

υλικό καλλιέργειας δηµιουργώντας συγκέντρωση 4x106 cells/ml. Όλα τα 

υπόλοιπα βήµατα πραγµατοποιούνται στους 4οC. 

5. Προσθέτουµε το µονοκλωνικό αντίσωµα αντι-CD14 (αραίωση 1/250), 

που αποτελεί τον κύριο µάρτυρα µονοκυττάρων/ µακροφάγων,  και 

επωάζουµε για 30  min µε ήπια ανάδευση.  

6. Ξεπλένουµε την περίσσεια του αντισώµατος φυγοκεντρώντας στις 1200 

rpm για 5 min και επαναδυαλύουµε τα κύτταρα σε HBSS 1% FBS 

δηµιουργώντας συγκέντρωση  4x106 cells/ml. 

7. Προσθέτουµε µαγνητικά σφαιρίδια Dynabeads M-450 Goat anti-

mouse IgG και Dynabeads HLA-II  (Dynal, Norway) δηµιουργώντας 

αναλογία 5 σφαιριδίων για κάθε κύτταρο-στόχο. Επωάζουµε για 30 min 

µε συνεχόµενη ήπια κυκλική ανάδευση. 

8. Αποµακρύνουµε τα σφαιρίδια και τα κύτταρα που έχουν προσδεθεί σ� 

αυτά τοποθετώντας το διάλυµα σε µαγνητικό πεδίο που δηµιουργείται 

από  µαγνήτη Dynal MPC, για 4-5 min. 

9. Παίρνουµε το υπερκείµενο που περιέχει καθαρούς τροφοβλάστες και 

αφού ξεπλύνουµε τα κύτταρα τα επαναδυαλύουµε  σε θρεπτικό 

καλλιέργειας. 

  

2.4.1 TROPHO-1 κυτταρική σειρά  

Τα TROPHO-1 κύτταρα προέκυψαν αυθόρµητα από την 

σπογγιακή τροφοβλαστική ζώνη πλακούντα BΑLB/c  ποντικιών στην 12η 

ηµέρα κύησης διασταυρωµένα µε BALB/c αρσενικά. Τα κύτταρα αυτά 

εκφράζουν κυτοκερατίνη ενώ είναι αρνητικά για βιµεντίνη και τάξης ΙΙ 

αντιγόνα ιστοσυµβατότητας, αναπτύσσονται σε µονοστιβάδες και 

µετατρέπονται σε πολυπύρηνα κύτταρα όταν µένουν στην καλλιέργεια. 

Τα TROPHO-1 κύτταρα αποτελούν ένα µοντέλο ποντικίσιων 

τροφοβλαστών.  
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Υλικά καλλιέργειας: 

DMEM 10x (Gibco � BRL Co,USA) 

FBS (Gibco, UK) : Εµβρυϊκός Βοίος Ορός 

L � glutamate (Gibco, UK) : L � γλουταµίνη 

Sodium Pyruvate (Gibco, UK) 

Sodium Bicarbonate 7.5% (Gibco,UK) 

Gentamicin (Gibco, UK) 

H2O sterile � nanopure 

Φλάσκες καλλιέργειας 25 cm2 και 75 cm2 (Sarstedt) 

∆ιαλύµατα : 

Το θρεπτικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε στις καλλιέργειες των 

κυττάρων ήταν το DMEM-FBS 10% v/v. Για την παρασκευή του 

χρησιµοποιήθηκε αποστειρωµένο νερό σε  όγκο 75%. Προστέθηκε 

DMEM 10x σε τελική συγκέντρωση 10% v/v, Sodium Bicarbonate 7.5% 

(Gibco, UK) σε τελική συγκέντρωση 3% v/v και ρυθµίζουµε το pH µε την 

προσθήκη ΝαΟΗ 1Ν, ώστε να φτάσει στο 7-7.5. Στη συνέχεια 

προσθέτουµε Sodium pyruvate και L � γλουταµίνη σε τελική 

συγκέντρωση 1% v/v, Gentamicin (αντιβιοτικό) σε τελική συγκέντρωση 

0.1% v/v και FBS σε τελική συγκέντρωση 10% v/v. Το διάλυµα 

φιλτράρεται και αφού κλειστεί ερµητικά µε Parafilm, φυλάσσεται στους 

40C.  

Πειραµατική διαδικασία : 

Η καλλιέργεια των TROPHO-1 κυττάρων γίνεται σε θρεπτικό υλικό 

DMEM-FBS 10%. Τα κύτταρα προσκολλούνται στην κάτω επιφάνεια της 

φλάσκας. Κάθε 3-4 µέρες γίνεται αλλαγή του θρεπτικού µέσου και 

διαχωρισµός των κυττάρων σε νέες φλάσκες χρησιµοποιώντας ειδικό 

πλαστικό ξύστρο. Μοιράζουµε τα κύτταρα σε καινούριες πλάκες 

καλλιέργειας, φροντίζοντας η συγκέντρωση τους να είναι περίπου 

100.000 κύτταρα ανά ml θρεπτικού υλικού. 
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2.4.2 JAR κυτταρική σειρά  

Η κυτταρική σειρά JAR αποτελείται από κύτταρα ανθρώπινου 

χοριοκαρκινώµατος που προέκυψαν από τροφοβλαστικό όγκο 

πλακούντα µίας 24χρονης γυναίκας. Τα κύτταρα αυτά  εκφράζουν 

κυτοκερατίνη και τάξης Ι αντιγόνα ιστοσυµβατότητας ενώ είναι αρνητικά 

για βιµεντίνη. 

Υλικά καλλιέργειας: 

RPMI 10x (Gibco � BRL Co,USA) 

FBS (Gibco, UK) : Εµβρυϊκός Βοίος Ορός 

L � glutamate (Gibco, UK) : L � γλουταµίνη 

Sodium Pyruvate (Gibco, UK) 

Sodium Bicarbonate 7.5% (Gibco,UK) 

Gentamicin (Gibco, UK) 

H2O sterile � nanopure 

Φλάσκες καλλιέργειας 25 cm2 και 75 cm2 (Sarstedt) 

∆ιαλύµατα : 

Το θρεπτικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε στις καλλιέργειες των 

κυττάρων ήταν το RPMI-FBS 10% v/v. H παρασκευή του έγινε όπως και 

του DMEM-FBS 10% v/v. 

Πειραµατική διαδικασία : 

Η καλλιέργεια των κυττάρων της κυτταρικής σειράς Jar γίνεται σε 

θρεπτικό υλικό RPMI-FBS 10%. Τα κύτταρα προσκολλούνται στην κάτω 

επιφάνεια της φλάσκας. Κάθε 3-4 µέρες γίνεται αλλαγή του θρεπτικού 

µέσου και διαχωρισµός των κυττάρων σε νέες φλάσκες χρησιµοποιώντας 

διάλυµα Trypsin � EDTA.  Αποµακρύνουµε το θρεπτικό, ξεπλένουµε µε 

διάλυµα τρυψίνης και προσθέτουµε επιπλέον ποσότητα διαλύµατος 

Trypsin � EDTA. Επωάζουµε σε θερµοκρασία δωµατίου ή στον 

επωαστήρα (37οC) µέχρι να ξεκολλήσουν τα κύτταρα. Ξεπλένουµε και 

επαναδιαλύουµε τα κύτταρα σε νέες φλάσκες. 
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2.5.1 Εσωτερικός ανοσοφθορισµός 

Ο σκοπός του εσωτερικού ανοσοφθορισµού είναι ο εντοπισµός 

µιας πρωτεΐνης και ο προσδιορισµός του επιπέδου έκφρασης της σε 

ενδοκυττάριο χώρο.  

Υλικά και ∆ιαλύµατα  

Πλάκα καλλιέργειας 24ων πηγαδιών 

PBS sterile 1x: Ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών φυσιολογικού ορού. 

Χρησιµοποιείται για το ξέπλυµα των κυττάρων µετά από προσθήκη 

οποιουδήποτε διαλύµατος. 

Αλβουµίνη ορού βόος: BSA (Sigma, USA) 

Μεθανόλη: Προκαλεί διάτρηση των κυττάρων απ� όπου θα µπει αργότερα 

το αντίσωµα. Σε 5-10 λεπτά έχουµε µικρές οπές στα κύτταρα, ενώ σε 

περισσότερο χρόνο έχουµε λύση των κυττάρων. 

 PBS-BSA 2% (Bovine Serum Albumin in PBS): Καλύπτει όλες τις µη 

ειδικές συνδέσεις που θα µπορούσε να έχει το αντίσωµα και εξασφαλίζει 

την πρόσδεση του αντισώµατος µόνο µε την πρωτεΐνη που ψάχνουµε. 

PBS-BSA 0.1% Bovine Serum Albumin in PBS: ∆ιάλυµα αραίωσης των 

αντισωµάτων. 

Γλυκερόλη  

Μικροσκόπιο φθορισµού: (Zeiss, Oberkoctien, Germany) 

Αντικειµενοφόρες πλάκες 

Καλυπτρίδες 18 x18 mm 

Θρεπτικό υλικό DMEM ή RPMI-FBS 10% v/v 

Πειραµατική διαδικασία : 

Η διαδικασία γίνεται σε θερµοκρασια 4οC 

Συλλέγουµε τα κύτταρα µε τον κατάλληλο για κάθε είδος κυττάρων, 

τρόπο και τα ξεπλένουµε µε 1 ml PBS.  
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Επωάζουµε για 5 λεπτά µε 0.5 ml παγωµένης Met-OH 20% στους 4οC. 

Προσθέτουµε  διάλυµα παρεµπόδισης των µη ειδικών συνδέσεων, (PBS-

BSA 2%) για 30 λεπτά.  

Πλένουµε 2 φορές µε 1 ml PBS. 

Προσθέτουµε το 1ο αντίσωµα αραιωµένο 1/250, σε PBS-BSA 0.1% και 

επωάζουµε για 45 λεπτά. 

Πλένουµε µε 1 ml PBS. 

Προσθέτουµε το 2ο αντίσωµα αραιωµένο 1/200 σε PBS-BSA 0.1% και 

επωάζουµε στο σκοτάδι για 40 λεπτά.  

Πλένουµε 1-2 φορές µε 1 ml PBS. 

Προσθέτουµε γλυκερόλη και φυλάσσουµε τα κύτταρα στους 4οC, 

προστατευµένα από το φως, µέχρι τη στιγµή της παρατήρησής τους µε 

οπτικό µικροσκόπιο φθορισµού ή συνεστιακό µικροσκόπιο.  

2.5.2 Εξωτερικός ανοσοφθορισµός 

Ο σκοπός του εξωτερικού όπως και του εσωτερικού 

ανοσοφθορισµού είναι ο εντοπισµός µιας πρωτεΐνης και ο προσδιορισµός 

του επιπέδου έκφρασης της στην κυτταρική µεµβράνη. Η µόνη διαφορά 

είναι ότι στον εξωτερικό ανοσοφθορισµό δεν χρησιµοποιείται Met-OH. 

  

Η ELISA είναι µια ευαίσθητη µέθοδος ανίχνευσης πρωτεϊνικών 

µορίων σε διαλύµατα όπως ο ορός αίµατος ή υπερκείµενα 

κυτταροκαλλιέργειας. Η πρωτεΐνη την οποία θέλουµε να ανιχνεύσουµε 

διαθέτει ένα αντιγονικό επίτοπο πάνω στον οποίο προσδένεται το 

κατάλληλο πρώτο αντίσωµα. Αυτό το αντίσωµα φέρει ειδικό τµήµα πάνω 

στο οποίο προσδένεται το δεύτερο αντίσωµα. Το τελευταίο αυτό αντίσωµα 

φέρει µια υπεροξειδάση η οποία αντιδρά µε το κατάλληλο υπόστρωµα 

και αλλάζει το χρώµα του διαλύµατος. Η µέθοδος αυτή, από τη στιγµή 

που δεν υπάρχει πρότυπη καµπύλη απορρόφησης στα πειραµατικά 

µοντέλα, δεν αποτελεί ποσοτική αλλά ποιοτική µέθοδο. 
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Υλικά και ∆ιαλύµατα : 

ELISA Reader 

ELISA plates 96 πηγαδιών 

Αλβουµίνη ορού βοδιού -BSA (Sigma, USA) 

Tween 20 (Merck, USA) 

∆ιάλυµα προσκόλλησης (Coating Buffer): Με το διάλυµα αυτό 

κατακρηµνίζονται και προσκολλούνται στην πλάκα ELISA οι πρωτεΐνες 

που βρίσκονται στα δείγµατα που επεξεργαζόµαστε. Η σύσταση του 

συγκεκριµένου δ/τος είναι: 

0.05 Μ NaHCO3 

2.1 gr NaHCO3 (pH = 9.6) σε 500 ml H2O 

0.05 M Na2CO3 

2.65 gr Na2CO3 (pH = 9.6) σε 500 ml H2O 

PBS 1χ: Παρασκευάζεται από PBS sterile 10x (ρυθµιστικό διάλυµα 

φωσφορικών φυσιολογικού ορού) µε αραίωση σε H2O sterile-nanopure. 

PBS-Tween 20: Το Tween 20 είναι απορρυπαντικό και το 

χρησιµοποιούµε για ξεπλύµατα σε διάλυση 1/2000.  

PBS-BSA 2% Bovine Serum Albumin in PBS.  

PBS-BSA 0.1% Bovine Serum Albumin in PBS   

Υπόστρωµα -BM blue POD Substrate (Boehringer Mannheim,Germany) 

Πειραµατική ∆ιαδικασία : 

Αραιώνουµε τα δείγµατα σε διάλυµα προσκόλλησης (Coating 

Buffer),  ένα αλατούχο διάλυµα, που συντελεί στην κατακρήµνιση των 

πρωτεϊνών. Τοποθετούµε 100 µL από τα αραιωµένα δείγµατα σε κάθε 

«πηγαδάκι» της πλάκας ELISA, ενώ ως αρνητικό µάρτυρα 

χρησιµοποιούµε 100µL καθαρού δ/τος προσκόλλησης 

Επωάζουµε για 14-16 ώρες στους 4οC 

Πλένουµε 3 φορές µε PBS-Tween 20 (100 λ/well). 

Προσθέτουµε PBS-BSA 2% (200 λ/well) και επωάζουµε για 1 h 30 min 

σε θερµοκρασία δωµατίου.  

Πλένουµε 3 φορές µε PBS-Tween 20 (200 λ/well). 
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∆ιαλύουµε το 1ο αντίσωµα σε διαλύτη PBS-BSA 0.1% και προσθέτουµε 

στα πηγαδάκια (100 λ/well).  

Επωάζουµε για 1h 30min σε θερµοκρασία δωµατίου. 

Πλένουµε 3 φορές µε PBS-Tween 20 (100 λ/well). 

Προσθέτουµε το 2ο αντίσωµα σε ποσότητα 100 λ/well και αραίωση 

1/8000 σε PBS-BSA 0.1%. σκεπάζουµε µε αλουµινόχαρτο και 

επωάζουµε για 1h 30min σε θερµοκρασία δωµατίου. 

Πλένουµε 3 φορές µε PBS-Tween 20 (100 λ/well). 

Προσθέτουµε το υπόστρωµα (100 λ/well) και αφήνουµε σε θερµοκρασία 

δωµατίου για 20 λεπτά σε αλουµινόχαρτο. 

Σταµατάµε την αντίδραση προσθέτοντας  50 λ/well H2SO4 για 10 

περίπου λεπτά και στο τέλος µετράµε στον Elisa Reader (450nm). 

 

Με τη χρήση καλυµµένων µε αντι-τάξης ΙΙ αντίσωµα, µαγνητικών 

σφαιριδίων καταφέραµε να αποµονώσουµε διαλυτά τάξης ΙΙ αντιγόνα από 

υπερκείµενα καλλιέργειας TROPHO-1 κυττάρων.  

Υλικά και ∆ιαλύµατα : 

Μαγνητικά σφαιρίδια: Dynabeats (M-450) 

Μαγνήτης: Dynal MPC 

∆ιάλυµα πλυσίµατος: PBS/BSA 0.1% Ph 7.4 

∆ιάλυµα κάλυψης των σφαιριδίων: 0.2Μ triethanolamine pH 9.0, 52 mg 

DMP  

∆ιάλυµα έκλουσης: 2Μ NaΙ 

Πειραµατική ∆ιαδικασία : 

Μετά την πλύση 108 µαγνητικών σφαιριδίων (Dynabeads M-450) 

µε διάλυµα πλυσίµατος και την αποµόνωση τους µε τη χρήση ειδικού 

µαγνήτη (Dynal MPC), προσθέσαµε στα σφαιρίδια 15 µg ειδικού 
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µονοκλωνικού anti-mouse Η-2A αντίσωµα σε τελικό όγκο 1000µL 

PBS/BSA.  

Ακολούθησε επώαση 30 λεπτών και τα ανάλογα πλυσίµατα.  

Για την µόνιµη πρόσδεση του αντισώµατος στα σφαιρίδια προστέθηκε 

0.1 Μ triethanolamine, pH 9.0 σε  τελικό όγκο 10 mL. Στο 

προηγούµενο διάλυµα προστέθηκε 52 mg στερεού DMP και ακολούθησε 

επώαση 45 λεπτών.  

Η αντίδραση σταµατά µε την τοποθέτηση του µίγµατος στον ειδικό 

µαγνήτη.  

Ακολουθεί η προσθήκη διαλύµατος 0.2 Μ triethanolamine, pH 9.0 και 

επώαση 2 ωρών.  

Μετά την πλύση µε το διάλυµα πλυσίµατος τα «καλυµµένα» σφαιρίδια 

προστίθενται στα υπερκείµενα καλλιεργειών TROPHO-1 κυττάρων που 

προηγουµένως επωάστηκαν µε IFN-γ για 6 ώρες. 

Ύστερα από επώαση 60-120 λεπτών, τα διαλυτά τάξης ΙΙ αντιγόνα 

προσδένονται στα καλυµµένα σφαιρίδια. 

∆ιαχωρίζονται και πλένονται τα σφαιρίδια µε τη βοήθεια του Dynal MPC 

µαγνήτη. 

Ακολουθεί η έκλουση της τάξης ΙΙ πρωτεΐνης από τα µαγνητικά 

σφαιρίδια µε το διάλυµα έκλουσης. 

 

Με τη µέθοδο αυτή διαχωρίζονται σε αποδιατακτικό πήκτωµα 

πολυακρυλαµίδης, πολυπεπτίδια µε βάση το Μοριακό τους Βάρος.  

Υλικά και ∆ιαλύµατα : 

∆ιάλυµα ηλεκτροφόρησης: 

196mM γλυκίνη 

0.1% SDS  

50mM Tris-HCl pH 8.3 

∆ιάλυµα δειγµάτων: 
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125mM Tris-HCl pH 6.8  

10% 2-µερκαπτοαιθανόλη 

10% SDS  

10% glycerol 

χρωστική bromophenol blue. 

Πηκτή πολυακρυλαµίδης αποδιάταξης 10 % (για 30 ml): 

30% διάλυµα ακρυλαµίδης+ 10,05 ml 

νερό αποστειρωµένο   15,975 ml 

1 M Tris-HCl pH 8.8   3,75 ml 

20% SDS    0,15 ml 

Peroxydisulphate 10%  0,15 ml  

TEMED    60 µlt 

Πηκτή πολυακρυλαµίδης 4,5 % για πακετάρισµα (για 18,5 ml) : 

30% διάλυµα ακρυλαµίδης 2,5 ml  

νερό     15 ml  

1 M Tris-HCl pH 6.8  1 ml 

20% SDS    0,075 ml  

Peroxydisulphate 10%  0,15 ml  

TEMED    20 µlt  

Πειραµατική ∆ιαδικασία : 

Τα δείγµατα διαλύθηκαν στο διάλυµα δείγµατος (45 µL δείγµατος 

και 5 µL διαλύµατος δείγµατος 5x)  και ακολούθησε ο βρασµός τους 

στους 95 ΟC για 10 λεπτά.  

Μετά την θέρµανση τα δείγµατα φορτώθηκαν σε πήκτωµα 

πολυακρυλαµίδης. 

Η ηλεκτροφόρηση πραγµατοποιήθηκε σε κλασσική συσκευή µε σταθερή 

τάση µεταξύ 140 � 200 V. Το πήκτωµα πολυακρυλαµίδης ήταν οµογενής 

και είχε τελική συγκέντρωση σε ακρυλαµίδη 10 %. 

 



ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 91

Στην περίπτωση του Western blotting οι πρωτεΐνες ή τα πεπτίδια 

ακινητοποιούνται πάνω σε µεµβράνη νιτροκυτταρίνης. Η µεταφορά των 

πεπτιδίων από το πήκτωµα πολυακριλαµίδης στην µεµβράνη 

νιτροκυτταρίνης, γίνεται µε εφαρµογή σταθερής ηλεκτρικής τάσης (8 mA 

για 12-16 ώρες) . Η µεµβράνη καθώς και απορροφητικά χαρτιά 

κόβονται στο σχήµα του πηκτώµατος και εµβαπτίζονται στο διάλυµα 

µεταφοράς. Αφού ολοκληρωθεί η µεταφορά των πρωτεϊνών στην 

µεµβράνη νιτροκυτταρίνης, ακολουθεί η επεξεργασία της µεµβράνης 

ώστε να ανιχνευθούν µε τα κατάλληλα αντισώµατα  οι ζητούµενες 

πρωτεΐνες 

Υλικά και ∆ιαλύµατα : 

∆ιάλυµα µεταφοράς: 

12 mM Tris-HCl, pH 8.3 σε θερµοκρασία δωµατίου 

98 mM glycine 

20% κατ� όγκο µεθανόλη 

το διάλυµα φυλάσσεται στους 2-8ΟC για καλύτερα αποτελέσµατα 

∆ιάλυµα πλυσίµατος (wash solution) (TBS-Tween):  

20 mM Tris-HCl, pH 7.2-7.4 σε θερµοκρασία δωµατίου  

150 mM NaCl,  

0,05% κατ� όγκο Tween 20  

∆ιάλυµα παρεµπόδισης των µη ειδικών προσδέσεων (blocking solution): 

5% άπαχο γάλα αποβουτυρωµένο (0-1% λιπαρά) σε διάλυµα πλυσίµατος 

∆ιάλυµα αραίωσης αντισωµάτων: 0,1 % άπαχο γάλα αποβουτυρωµένο (0-

1% λιπαρά) σε διάλυµα πλυσίµατος 

Πειραµατική ∆ιαδικασία : 

Μετά την µεταφορά των πεπτιδίων στη µεµβράνη νιτροκυτταρίνης, 

η µεµβράνη µεταφέρεται στο διάλυµα παρεµπόδισης των µη ειδικών 

προσδέσεων των διαθέσιµων θέσεων (blocking solution), όπου επωάζεται 

για 1 ώρα σε θερµοκρασία δωµατίου . 
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Ακολουθεί πλύσιµο µε το διάλυµα πλυσίµατος (wash solution) για 5 

λεπτά. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται 5 φορές. 

Η µεµβράνη επωάζεται στο διάλυµα του πρώτου αντισώµατος για 1-16 

ώρες.  

Ακολουθεί το πλύσιµο της µεµβράνης όπως παραπάνω. 

Η µεµβράνη επωάζεται στο δεύτερο αντίσωµα που είναι συνδεδεµένο µε 

το ένζυµο HRP (Horse Radish Peroxidase). Το αντίσωµα αυτό ήταν Fab-

HRP και χρησιµοποιήθηκε σε τελική αραίωση 1/5000. 

Ακολουθήθηκε το πλύσιµο της µεµβράνης όπως παραπάνω. 

Τελικά πραγµατοποιήθηκε η ανίχνευση µε την διαδικασία της 

χηµειοφωταύγειας όπου χρησιµοποιείται το σύστηµα της εταιρείας 

PIERCE για τη συγκεκριµένη διαδικασία. 

 

Πρόκειται για µια µέθοδο µε την οποία µπορούµε να 

ακολουθήσουµε πρωτεΐνες στην πορεία τους στο ενδοκυτταρικό 

µονοπάτι, από τα όψιµα ενδοσώµατα έως τα λυσοσώµατα, 

χρησιµοποιώντας οργανιδιακούς µάρτυρες για τα υποκυτταρικά 

κλάσµατα 

Υλικά και ∆ιαλύµατα : 

Percoll (Pharmacia) 

Επίπεδη πλάκα καλλιέργειας 96 πηγαδιών (Costar Europe LTD, The 

Nederlands) 

Οµογενοποιητής (Dounce Tissue Grinder -Wheaton) 

H2O sterile-nanopure 

Et-OH 100% 

HB : ∆ιάλυµα οµογενοποίησης 

10 mM Tris 

1 mM EDTA 

0.25 Σουκρόζη 

PBS : ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών φυσιολογικού ορού (Gibco, UK)  
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Πειραµατική ∆ιαδικασία : 

Ξεκινάµε µε 60 x 106 κύτταρα τα οποία πλένουµε 2-3 φορές µε 

PBS (pH7.4) και µια φορά µε ΗΒ. 

Κάνουµε ανασύσταση των κυττάρων σε τελικό όγκο 1.5-2 ml HB και 

συνθλίβουµε τα κύτταρα µε οµογενοποιητή  Dounce Tissue Prinder 

(Wheaton) για 20 κύκλους.  

Φυγοκεντρούµε σε 900 g (JA20 Beckman : 3500 rpm) για 10 min σε 

θερµοκρασία 4οC µε σκοπό την αποµάκρυνση των πυρήνων. 

Συλλέγουµε το υπερκείµενο (Post Nuclear Supernatant) και 

προσθέτουµε στο ίζηµα 1-1.5 ml HB. Επαναλαµβάνουµε  την 

φυγοκέντρηση και συλλέγουµε το υπερκείµενο. 

Φυγοκεντρούµε στα 10000 g (9000rpm) για 20 min οπότε και 

αποµακρύνονται τα µιτοχόνδρια. 

Συλλέγουµε τα υπερκείµενα (~ 2-2.1 ml) και τα τοποθετούµε σε κλίση 

Percoll συγκέντρωσης 1.05 gr/ml. 

Ακολουθεί υπερφυγοκέντρηση της κλίσης µε µέγιστη ταχύτητα 34809 g. 

(~ 14248 rpm σε SW41 rotor ultracentrifuge) για 20 min. 

Συλλέγουµε κλάσµατα 0.5 ml από την κλίση της Percoll. Το κορυφαίο 

κλάσµα πετιέται για να αποµακρυνθεί το διαλυτό υλικό που περιέχεται 

στα PNS, όπως επίσης και το τελευταίο για να αποφύγουµε τη συλλογή 

υλικών που έχουν συσσωρευτεί.   

Από κάθε κλάσµα παίρνουµε 100 µL, τα τοποθετούµε σε 96άρα πλάκα 

και αραιώνονται µε 50 µL Η2Ο. Ψύχονται πολύ γρήγορα στους �20οC (η 

πλάκα βυθίζεται σε κρύα Et-OH 100%) και µεταφέρονται γρήγορα στους 

37οC για να σπάσουν τα κυτταρικά κυστίδια. 

Τελικά 150 λ από κάθε well και 150 λ coating buffer στρώνονται για 

ELISA.  
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Συνολικό mRNA (Poly A+ RNA) αποµονώθηκε από 107 κύτταρα 

(TROPHO-1, ή JAR,) παρουσία ή απουσία IFN-γ (100 units/mL), 

χρησιµοποιώντας το Oligotex Direct mRNA kit (QIAGEN, Crawley, West 

Sussex).  

 

Ένα µg RNA µεταγράφηκε αντίστροφα σε cDNA και 

χρησιµοποιήθηκε σε PCR εφαρµόζοντας το  QIAGEN OneStep RT-PCR 

kit (QIAGEN, Crawley, West Sussex) σύµφωνα µε το προτεινόµενο 

πρωτόκολλο της εταιρίας.  

Υλικά και ∆ιαλύµατα : 

 Ειδικοί εκκινητές:     0.6Μµ  

dNTPs:       10 µΜ από κάθε,  

1x QIAGEN OneStep RT-PCR buffer:  12.5 mM MgCl2,   

Μίγµα ενζύµων QIAGEN OneStep RT-PCR,  2 µL (σε τελικό όγκο 50 µL)  

 

Οι συνθήκες που πραγµατοποιήθηκε το  RT-PCR είναι οι ακόλουθες:  

Το µίγµα της αντίδρασης επωάστηκε για 30 min στους 55oC (για τη 

σύνθεση του DNA) και για 15 min στους 95oC (αρχικό στάδιο 

ενεργοποίησης του PCR). 

Ακολούθησαν 40 κύκλοι που περιλαµβάνουν επωάσεις, 

1 λεπτού στους 94oC ,  

1 λεπτού στους 55oC  και  

1 λεπτού 72oC  

Το τελικό στάδιο επιµήκυνσης είχε διάρκεια 10 λεπτών (στους 72oC).  

∆είγµατα χωρίς RNA αλλά µε όλα τα υπόλοιπα συστατικά ήταν το 

αρνητικό δείγµα ελέγχου για το RT-PCR. 
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2.12.1 ∆ηµιουργία ειδικών εκκινητών για την ανίχνευση 

ποντικίσιων και ανθρώπινων κλασσικών και µη κλασσικών 

τάξης ΙΙ αντιγόνων του Μ.Σ.Ι (H2-A ή HLA-DR, H2-M ή HLA-DM, 

H2-O ή HLA-DO ). 

Η δηµιουργία των ειδικών εκκινητών για την ανίχνευση των τάξης ΙΙ 

αντιγόνων πραγµατοποιήθηκε µε το πρόγραµµα Primer3 το οποίο είναι 

διαθέσιµο στο διαδίκτυο στην εξής ιστοσελίδα: 

http://www.genome.wi.mit.edu/cgi-bin/primer/primer3_www.cgi 

Οι αλληλουχίες που χρησιµοποιήθηκαν για την δηµιουργία των 

εκκινητών, αποτελούσαν αλληλουχίες είτε mRNA είτε γονιδίων των ήδη 

υπαρχόντων τάξης ΙΙ αντιγόνων. Η στοίχιση των αλληλουχιών που 

χρησιµοποιήθηκαν πραγµατοποιήθηκε µε το πρόγραµµα Clustalw το 

οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα: 

 http://www.ebi.ac.uk/clustalw/ 

RT-PCR Εκκινητές 

Για το RT-PCR χρησιµοποιήθηκαν ειδικοί εκκινητές για το εξώνιο 2 των 

HLA-DRβ, HLA-DMβ, HLA-DOβ, H-2Adα, H-2Mdα και H-2Odα γονιδίων, 

καθώς και για την διαµεµβρανική περιοχή του H-2Adα γονιδίου. Αυτοί 

ήταν:  

 

HLA-DRβ:  

5�-TGCGGTTCCTGGAGAGATAC-3� and 

5�-AACCCCGTAGTTGTGTCTGC-3� 

HLA-DMβ: 

5�-TGGAAAGCACCTGTCTGTTG-3� and 

5�-TGGTTGAGGTGCTGTGAGAG-3� 

HLA-DOβ: 

5�-CCTGGGTGAGGTAAAGGACA-3� and 

5�-GGCAATGGGGATTAATGATG-3� 

 

 

http://www.genome.wi.mit.edu/cgi-bin/primer/primer3_www.cgi
http://www.ebi.ac.uk/clustalw/
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H-2Adα: 

5�-ATTGAGGCCGACCACGTA -3�and  

5�-GTTTCAGAACCGGCTCCTC -3�  

H-2Mdα: 

5�-CTCGCGCATCTACACCA-3�and  

5�GGCTTCTTGTTAAAACACAAGCTCA-3� 

H-2Odα:  

5�-GGTACTCCTAACCGTAATGAGCT -3� and  

5�- GGTGGTGGGGTAAGCACTTG �3� 

∆ιαµεµβρανική περιοχή του H-2Adα: 

5�-GCTGACAGAAACTGTGGTGTG-3� and 

5�-ATAAAGGCCCTGGGTGTCTG-3 

 

 



   

   

   

   

ΑΑΑΠΠΠΟΟΟΤΤΤΕΕΕΛΛΛΕΕΕΣΣΣΜΜΜΑΑΑΤΤΤΑΑΑ   
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Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η επιτυχής έκβαση µιας εγκυµοσύνης, 

εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την αλληλεπίδραση µηχανισµών τόσο 

της κυτταρικής όσο και της χυµικής ανοσίας. Συνδετικό κρίκο των δύο 

παραπάνω τύπων ανοσολογικής απόκρισης, αποτελούν οι κυτοκίνες. 

Κυτοκίνες παράγονται και εκκρίνονται από τα πρώτα στάδια µιας 

ανοσολογικής διέγερσης και συµµετέχουν ενεργά τόσο στη κυτταρική 

όσο και στην χυµική ανοσία.  

Η ισορροπία µεταξύ TΗ1 και TΗ2  κυτοκινών θεωρείται σηµαντική 

για την πορεία αντι-ιϊκών ή αντι-µικροβιακών αποκρίσεων, την εξέλιξη 

αυτοάνοσων ασθενειών και αλλεργιών, την απόρριψη ή µη ενός 

µοσχεύµατος, αλλά και για την φυσιολογική έκβαση µιας  εγκυµοσύνης. 

Ως TΗ1 κυτοκίνες αναφέρονται κυρίως οι IFN-γ, TNF-α, TNF-β, IL-1α, IL-

2 και IL-12, ενώ ως TΗ2 είναι περισσότερο γνωστές οι IL-4, -5, -6, -10, �

13 και GM-CSF, κυτοκίνες. Πρόσφατα έχει περιγραφεί και µια τρίτη 

κατηγορία κυτοκινών οι TΗ3 κυτοκίνες (π.χ ο TGF-β), που εκκρίνεται 

από έναν υποπληθυσµό CD4+ κυττάρων, ο οποίος παράγει TGF-β, όχι 

όµως IFN-γ, IL-2, IL-4, ή IL-10 (Costeas et al., 2004; Raghupathy, 

2001). 

 Χρησιµοποιώντας κυρίως το ποντίκι ως πειραµατικό µοντέλο, έχει 

δειχθεί ότι η εγκυµοσύνη χαρακτηρίζεται ως ένα TΗ2 φαινόµενο. Αυτό 

σηµαίνει ότι η TΗ1/TΗ2 ισορροπία παραγωγής και έκκρισης κυτοκινών, 

έχει µετατοπιστεί προς τις περιγραφόµενες ως TΗ2 κυτοκίνες. Πράγµατι 

κυτοκίνες όπως, η IL10, ο GM-CSF και η IL-3 παίζουν προστατευτικό 

ρόλο στην εγκυµοσύνη, ενώ η IFN-γ, η IL-2 και ο TNF-α φαίνεται να 

απειλούν το κύηµα (Costeas et al., 2004; Krasnow et al., 1996; 

Wegmann et al., 1993). Στο ποντίκι επίσης έχουν µετρηθεί τα επίπεδα 

των διαφόρων κυτοκινών κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, όπως και σε 

περιπτώσεις αποβολών (Athanassakis and Iconomidou, 1996).  

Θελήσαµε λοιπόν να ταυτοποιήσουµε και στον άνθρωπο, τις 

φυσιολογικές τιµές εκείνων των κυτοκινών, που σύµφωνα µε τη 

βιβλιογραφία εµπλέκονται περισσότερο στην ρύθµιση της εγκυµοσύνης. 
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Για το σκοπό αυτό ελέγξαµε σε ορό φυσιολογικών γυναικών, πριν, κατά 

τη διάρκεια και µετά την εγκυµοσύνη, τα επίπεδα των παρακάτω δέκα 

κυτοκινών: IL-1α, IL-2, IL-3, IL-4, -IL-6, IL-10, IL-12, GM-CSF, TNF-α, 

και IFN �γ. Ανίχνευση των παραπάνω κυτοκινών πραγµατοποιήθηκε και 

σε ορό γυναικών που είχαν αποβάλει, µε σκοπό την καταγραφή των 

φυσιολογικών τιµών των κυτοκινών αυτών (πιν. 3.1.1) στη διάρκεια της 

εγκυµοσύνης και στην σύγκριση των τιµών αυτών  µε τις αντίστοιχες 

τιµές σε περιπτώσεις αποβολών (Vassiliadis et al., 1998). 

Η µέτρηση των κυτοκινών στον ορό των γυναικών 

πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο της ELISA. Συγκεκριµένα 

χρησιµοποιήθηκε ο ορός από, 15 µη έγκυες γυναίκες (πριν την 

εγκυµοσύνη- ΠΕ), 19 γυναίκες στο πρώτο τρίµηνο (Ε1), 17 στο δεύτερο 

τρίµηνο (Ε2), 18 στο τρίτο τρίµηνο της εγκυµοσύνης (Ε3) και ο ορός 15 

γυναικών µετά τον τοκετό (ΜΕ). Επίσης ελέγχθηκε ο ορός 19 γυναικών 

µετά από αποβολή του εµβρύου στο πρώτο τρίµηνο της εγκυµοσύνης.  
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 ΕΠΙΠΕ∆Α ΚΥΤΟΚΙΝΏΝ (ng/ml±SEM) 

ΚΥΤΟΚΙΝΕΣ 
ΕΚΤΟΣ 

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 

1Ο 

ΤΡΙΜΗΝΟ 

2Ο 

ΤΡΙΜΗΝΟ 

3Ο 

ΤΡΙΜΗΝΟ 
ΛΟΧΕΙΑ 

IL-1α 1,76 ± 0,40 1,73 ± 0,53 1,55 ± 0,34 1,89 ± 0,42 1,76 ± 0,70 

IL-2 3,60 ± 0,30 3,63 ± 0,60 3,56 ± 0,46 3,41 ± 0,61 3,23 ± 0,96 

IL-3 3,80 ±0,40 3,85 ± 0,52 3,36 ± 0,54 3,32 ± 0,55 3,60 ± 0,46 

IL-4 0,16 ± 0,01 0,14 ± 0,02 0,16 ± 0,05 0,17± 0,04 0,15 ± 0,01 

IL-6 2,70 ± 030 2,55 ± 0,24 2,91 ± 0,38 2,91 ± 0,34 2,87 ± 0,31 

IL-10 0,77 ±0,02 0,76 ± 0,07 0,74 ± 0,09 0,88 ± 0,10 0,96 ± 0,11 

IL-12 0,83 ± 0,11 0,79 ± 0,10 0,85 ± 0,27 0,80 ± 0,08 0,73 ± 0,03 

GM-CSF 2,70 ± 025 2,78 ± 0,28 3,01 ±0,32 3,14 ± 0,73 3,52 ± 0,57 

TNF-α 0,62 ± 0,04 0,60 ± 0,06 0,57 ± 0,09 0,60 ± 0,07 0,62 ± 0,20 

IFN-γ 1,07 ± 0,14 1,06 ± 0,08 1,14 ± 0,11 133 ± 0,14 1,35 ± 0,20 

n 15 19 17 18 15 

 
 
Πίνακας 3.1.1.  Φυσιολογικές τιµές κυτοκινών σε όρο εγκύων και µη εγκύων 

γυναικών (n= ο αριθµός των δειγµάτων για κάθε κατηγορία) 
 

Στο διάγραµµα 3.1.1 παρουσιάζεται η διακύµανση της 

συγκέντρωσης των κυτοκινών τύπου TΗ1 στον ορό γυναικών πριν και µετά 

την εγκυµοσύνη, αλλά και κατά τη διάρκεια της κύησης. Στο διάγραµµα 

αυτό (διαγ.3.1.1.Α) παρατηρούµε πτώση της IL-1α κατά 13% στο δεύτερο 

τρίµηνο της εγκυµοσύνης σε σχέση µε την αντίστοιχη συγκέντρωση της 

στις µη έγκυες γυναίκες. Η ιντερλευκίνη-2 (διαγ.3.1.1.Β) δεν 

παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις στα δύο πρώτα τρίµηνα 

εγκυµοσύνης, στο τρίτο τρίµηνο εγκυµοσύνης εµφανίζεται σε ελαφρώς 

χαµηλότερα επίπεδα (5.3% µικρότερη συγκέντρωση σε σχέση µε αυτή 

των µη εγκυµονούντων γυναικών), ενώ µεγαλύτερη µείωση στη 

συγκέντρωση της  παρατηρείται µετά τον τοκετό (µείωση κατά 11%). Η 

IL-12  θεωρείται ένας από τους σηµαντικούς ανοσορρυθµιστικούς 

παράγοντες της κύησης και τα επίπεδα παραγωγής της  φαίνεται να 

παραµένουν σταθερά σε όλα τα στάδια (διαγ.3.1.1.Γ). Η IFN-γ και ο 

TNF-α, ενοχοποιούνται για πολλές περιπτώσεις αποβολών. Στα 
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διαγράµµατα 3.1.1.∆ και Ε παρατηρούµε, αντίστοιχα, ότι η συγκέντρωση  

του TNF-α δεν εµφανίζει σηµαντικές διακυµάνσεις κατά τη διάρκεια της 

εγκυµοσύνης, ενώ η IFN-γ φαίνεται να αυξάνει σταδιακά προς το τέλος 

της εγκυµοσύνης (αύξηση κατά 24,3% στο τρίτο τρίµηνο) και η 

µεγαλύτερη συγκέντρωσή της εµφανίζεται στη λοχεία (26,2%). 
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∆ιαγ. 3.1.1 Συγκέντρωση 
κυτοκινών: IL-1α (Α), IL-2 (Β) IL
(Γ), TNF-α (∆) και IFN-γ (E), σε 
µη εγκύων γυναικών (ΠΕ) (n=
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καθώς και σε ορό γυναικών µ
τον τοκετό (ΜΕ) (n=15). 
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(±SEM). 
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 Στο διάγραµµα που ακολουθεί (διαγ.3.1.2) περιγράφονται οι 

µεταβολές στην συγκέντρωση των ονοµαζόµενων Th2 κυτοκινών, όπως 

είναι οι ιντερλευκίνες -3, -4, -6, -10 και ο παράγοντας GM-CSF, στη 

διάρκεια φυσιολογικών κυήσεων. Αναφορικά µε την IL-3, παρατηρούµε 

ότι µειώνεται σε ποσοστό 11,6% στο 2ο και σε ποσοστό 12,6% στο 3ο 

τρίµηνο κύησης (διαγ. 3.1.2.Α). Οι ιντερλευκίνες �4 (διαγ. 3.1.2.Β) και   

�10 (διαγ. 3.1.2.∆) θεωρούνται προστατευτικοί παράγοντες σε µια 

εγκυµοσύνη και δείχνουν να παραµένουν σε σταθερά επίπεδα κατά τη 

διάρκεια των δύο πρώτων τριµήνων. Η IL-4 συνεχίζει να εµφανίζεται µε 

σταθερή συγκέντρωση στο 3ο τρίµηνο αλλά και µετά τον τοκετό (διαγ. 

3.1.2.Β), ενώ η IL-10 αυξάνει στο τέλος της κύησης και παρουσιάζει τη 

µέγιστή συγκέντρωσή της στη λοχεία (διαγ. 3.1.2.∆).   Αύξηση µετά το 

πρώτο τρίµηνο της εγκυµοσύνης   εµφανίζεται στην IL-6, συγκεκριµένα η 

συγκέντρωση της στον ορό γυναικών που βρίσκονται τόσο στο 2ο όσο και 

στο 3ο τρίµηνο κύησης παρουσιάζεται υψηλότερη κατά 7,8% από τον 

αντίστοιχο ορό των µη εγκύων γυναικών και υψηλότερη κατά 14,1% απ� 

ότι στο 1ο τρίµηνο (διαγ. 3.1.2.Γ). 

 Στα πλαίσια της ανάλυσης των παραπάνω αποτελεσµάτων 

πραγµατοποιήθηκε στατιστικός έλεγχος (p<0,05 - p<0,001) των ποσοστών 

µεταβολής της συγκέντρωσης των κυτοκινών, µεταξύ των µη εγκύων και 

εγκύων γυναικών. Έτσι σε κάθε περίπτωση που αναφέρεται αυξοµείωση 

της συγκέντρωσης των κυτοκινών, οι µεταβολές αυτές θεωρούνται 

στατιστικά σηµαντικές. 
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ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ IL-3
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∆ιαγ. 3.1.2 Συγκέντρωση
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Είναι σήµερα γνωστό, ότι τα επίπεδα κυτοκινών του ορού του 

αίµατος αντανακλά την φυσιολογική ή µη κατάσταση του οργανισµού 

και σε πολλές περιπτώσεις µπορεί να αποτελέσουν µέσο πρόγνωσης 

διαφόρων παθολογικών καταστάσεων. Μετά την µέτρηση των επιπέδων 

των παραπάνω δέκα κυτοκινών στον ορό αίµατος υγιών µη εγκύων και 

εγκύων γυναικών, θελήσαµε να µελετήσουµε την µεταβολή των 

συγκεκριµένων κυτοκινών σε περιπτώσεις αποβολών. Για το σκοπό αυτό 

εξετάσαµε 19 περιπτώσεις γυναικών που απέβαλαν στο πρώτο τρίµηνο 

κύησης. Οι συγκεντρώσεις των κυτοκινών που ανιχνεύθηκαν στον ορό 

αυτών των γυναικών συγκρίθηκαν µε τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις 

φυσιολογικού ορού πρώτου τριµήνου κύησης (πίνακας 3.1.1). 

 

κυτοκίνες 

Επίπεδα κυτοκινών 
(ng/ml±SEM) σε 

περιπτώσεις αποβολών 
1ου τριµήνου 

Στατιστικό επίπεδο 
σηµαντικότητας, συγκρινόµενο 
µε τις φυσιολογικές τιµές 1ου 

τριµήνου 
IL-1α 1.60±0.46 P<0.3 (µη σηµαντική διαφορά) 

IL-2 4.05±1.24 P<0.005 

IL-3 3.28±0.41 P<0.001 

IL-4 0.15±0.01 P<0.025 (µη σηµαντική διαφορά) 

IL-6 2.95±0.40 P<0.001 

IL-10 0.87±0.06 P<0.001 

IL-12 0.80±0.05 P<0.6 (µη σηµαντική διαφορά) 

GM-CSF 3.40±0.02 P<0.001 

TNF-α 0.63±0.04 P<0.025 (µη σηµαντική διαφορά) 

IFN-γ 1.62±0.16 P<0.001 

 n=19 n=19 

 
Πίνακας 3.1.2. Συγκέντρωση κυτοκινών σε ορό γυναικών που απέβαλαν 

κατά τη διάρκεια του 1ου τριµήνου κύησης. (n= ο αριθµός των δειγµάτων για κάθε 
κατηγορία) 
 

Στο διάγραµµα 3.1.3 παρατηρούµε ότι σε περιπτώσεις αποβολών 

παρουσιάζεται αύξηση των επιπέδων της IL-2, -6, 10, του  GM-CSF και 

της IFN-γ η οποία εµφανίζει και την µεγαλύτερη αύξηση σε ποσοστό 
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51%. Μειωµένη όµως είναι η συγκέντρωση της IL-3, ενώ παραµένουν 

σταθερά τα επίπεδα των ιντερλευκινών-1α, -4, -12 καθώς και του TNF-α.  
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∆ιαγ. 3.1.3 Ποσοστιαία µεταβολή της συγκέντρωσης των κυτοκινών σε ορό 

γυναικών που απέβαλαν, σε σχέση µε τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις σε ορό 
φυσιολογικού πρώτου τριµήνου εγκυµοσύνης. 
*: Στατιστικά σηµαντική διαφορά, σε σχέση µε τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις σε ορό 
φυσιολογικού πρώτου τριµήνου εγκυµοσύνης. 
 

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης 

τροποποιούνται οι συγκεντρώσεις των κυτοκινών, µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργούνται νέες ευαίσθητες ισορροπίες µεταξύ TΗ1 και TΗ2 

κυτοκινών οι οποίες και διαφοροποιούνται ανάλογα µε το στάδιο της 

κύησης. Οι νέες ισορροπίες µεταξύ των κυτοκινών που δηµιουργούνται 

σε µια φυσιολογική εγκυµοσύνη, παρατηρούµε ότι µεταβάλλονται σε 

περιπτώσεις αποβολών. Συνδυάζοντας τα παραπάνω µπορούµε να 

συµπεράνουµε ότι η ακριβής ταυτοποίηση των επιπέδων των κυτοκινών 

σε φυσιολογική εγκυµοσύνη, είναι δυνατό να αποτελέσει διαγνωστικό 

δείκτη της έκβασης της κύησης οπότε οποιαδήποτε απόκλιση από τα 

επίπεδα αυτά θα δηλώνει προβληµατική κύηση µε πιθανό κίνδυνο 

αποβολής.   
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 Όπως έχει αναφερθεί το τάξης ΙΙ αντιγόνο ιστοσυµβατότητας έχει 

περιγραφεί ως µια διαµεµβρανική πρωτεΐνη που συναντάται κυρίως στα 

αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Στα πλαίσια της µελέτης 

εµβρυοτοξικών παραγόντων, που κυκλοφορούν στον ορό της εγκύου και 

προκαλούν βλάβες στο έµβρυο ή οδηγούν σε αποβολή, ανιχνεύσαµε 

εκκρινόµενη µορφή του τάξης ΙΙ αντιγόνου ιστοσυµβατότητας 

(Athanassakis et al., 1999a; Athanassakis et al., 2000b). 

∆ιαλυτή µορφή της τάξης ΙΙ πρωτεΐνης βρέθηκε να κυκλοφορεί σε 

φυσιολογικό ορό εγκύων ποντικιών αλλά και γυναικών. Η εγκυµοσύνη 

στο ποντίκι διαρκεί 20 ηµέρες, ο πλακούντας αρχίζει να σχηµατίζεται 

από την 6η µέρα κύησης του ποντικιού, ενώ από την 12η µέρα µιλάµε 

πλέον για έναν ιστολογικά ώριµο πλακούντα και ένα πλήρως 

διαµορφωµένο έµβρυο. Βασιζόµενοι στα παραπάνω στοιχεία συλλέξαµε 

ορό φυσιολογικών εγκύων ποντικιών από την 6η ως και τη 13η ηµέρα 

κύησης.  

Με ειδικό αντι-τάξης ΙΙ αντίσωµα ελέγξαµε, µε τη µέθοδο της 

ELISA, την ύπαρξη τάξης ΙΙ µορίου στους παραπάνω ορούς. Τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο διάγραµµα 3.2.1, όπου` γίνεται 

φανερό ότι και στις οκτώ µέρες που ελέγξαµε (d6-d13), τα επίπεδα της 

τάξης ΙΙ πρωτεΐνης στον όρο, είναι αισθητά αυξηµένα σε σχέση µε αυτά 

του ορού µη εγκύου ποντικιού (non pregn). Παρατηρούµε επίσης ότι 

στις πρώτες εννέα µέρες της εγκυµοσύνης η πρωτεΐνη αυτή αυξάνεται 

σταδιακά (d6-d9), ενώ  ακολουθεί µείωση της συγκέντρωσής της µετά την 

10η µέρα κύησης (d10-d13). Το µέγιστο στη συγκέντρωσής της 

εµφανίζεται την 9η ηµέρα κύησης (d9). 
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Εκκρινόµενα τάξης ΙΙ αντιγόνα σε ορό εγκύων ποντικιών
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∆ιαγ. 3.2.1 Ανίχνευση εκκρινόµενου τάξης ΙΙ αντιγόνου ιστοσυµβατότητας σε 

ορό ποντικών 6ης ως και 13ης (d6-d13) ηµέρας κύησης. Η ύπαρξη τάξης ΙΙ µορίου 
ελέγχθηκε µε ELISA. Στο διάγραµµα παρουσιάζονται τα ποσοστά αύξησης της 
οπτικής πυκνότητας (Ο.Π) των δειγµάτων έναντι της αντίστοιχης οπτικής πυκνότητας 
του αρνητικού µάρτυρα, που αντιστοιχεί στο διάλυµα προσκόλλησης (coating buffer) 
(±SEM). 
 

Εκκρινόµενη µορφή του τάξης ΙΙ αντιγόνου ανιχνεύθηκε, µε την 

ίδια µέθοδο (ELISA), και σε ορό εγκύων γυναικών. Για το σκοπό αυτό 

ελέγχθηκε ο ορός µη εγκύων γυναικών, καθώς και εγκύων γυναικών 1ου, 

2ου και 3ου τριµήνου κύησης (∆ιαγ. 3.2.2). Η συγκέντρωση του 

εκκρινόµενου τάξης ΙΙ στη διάρκεια της εγκυµοσύνης αν και είναι 

µεγαλύτερη (κατά 24%) από ότι πριν την εγκυµοσύνη (ΠΕ), εµφανίζει 

µια µικρή διακύµανση µεταξύ των τριών διαφορετικών τριµήνων 

(Ε1,Ε2,Ε3), ενώ η µεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται κατά τη λοχεία 

(µετά την εγκυµοσύνη: ΜΕ). 
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Εκκρινόµενο τάξης ΙΙ αντιγόνο σε ορό γυναικών
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∆ιαγ. 3.2.2 Ανίχνευση εκκρινόµενου τάξης ΙΙ α

ορό γυναικών. Η ύπαρξη τάξης ΙΙ µορίου ελέγχθηκε µ
σε κάθε µία από τις εξής περιπτώσεις: πριν την εγκυ
και 3ου τριµήνου (Ε3) εγκυµοσύνης. Τα αποτελέσµατ
αύξησης της οπτικής πυκνότητας των δειγµάτων
πυκνότητας του αρνητικού µάρτυρα που αντιστοιχε
(coating buffer).  
*: Στατιστικά σηµαντική διαφορά. 
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θροµβοκυττοπενία και σπληνοµεγαλία στη µη

του πλακούντα και των εµβρύων και αύξηση τ

(Athanassakis et al., 1996). Η λήψη του
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ποντικιών πραγµατοποιήθηκε τη 12η µέρα κύησης και ακολούθησε ο 

έλεγχος µε ELISA, για την ύπαρξη εκκρινόµενου τάξης ΙΙ µορίου. Στο 

διάγραµµα 3.2.3 παρατηρούµε ότι στον ορό των ποντικιών, στα οποία 

χορηγήθηκε IFN-γ (IFNms), εµφανίζεται αύξηση κατά 136% των 

επιπέδων της διαλυτής µορφής του τάξης ΙΙ αντιγόνου, σε σχέση µε τον 

φυσιολογικό ορό 12ης µέρας κύησης.  
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µοντέλο αποβολών 

 

* 

* 

Ποσοστό αύξησης Οπτικής Πυκνότητας έναντι αρνητικού µάρτυρα (±SEM) 
nMS 6±1 
pMS 45±6 
pIFN-MS 81±9 

 
∆ιαγ. 3.2.3   Ανίχνευση εκκρινόµενων τάξης ΙΙ αντιγόνων σε ορό µη εγκύων 

ποντικιών (normal Mouse Serum; nMS), εγκύων ποντικιών 12ης µέρας κύησης 
(pregnant Mouse Serum; pMS) και εγκύων ποντικιών µετά τη χορήγηση IFN-γ (pIFN-
MS). Η ύπαρξη τάξης ΙΙ µορίου ελέγχθηκε µε ELISA. Τα αποτελέσµατα εκφράζονται 
ως το ποσοστό αύξησης της οπτικής πυκνότητας (Ο.Π) των δειγµάτων έναντι της 
οπτικής πυκνότητας του αρνητικού µάρτυρα που αντιστοιχεί στο διάλυµα 
προσκόλλησης (coating buffer). 
*: Στατιστικά σηµαντική διαφορά. 
 

Αντίστοιχα αποτελέσµατα πήραµε και από τον έλεγχο στον ορό 

γυναικών που είχαν αποβάλλει. Ο ορός συλλέχθηκε από γυναίκες που 
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απέβαλλαν στο 1ο τρίµηνο της εγκυµοσύνης τους και µε τη µέθοδο της 

ELISA ελέγχθηκε η ύπαρξη εκκρινόµενων τάξης ΙΙ αντιγόνων 

ιστοσυµβατότητας. Στον ορό των γυναικών αυτών µετρήθηκαν, όπως 

αναµενόταν, αυξηµένα ποσά εκκρινόµενου τάξης ΙΙ µορίου συγκρινόµενα 

µε αυτά του ορού φυσιολογικού 1ου τριµήνου εγκυµοσύνης (διαγ.3.2.4). 

 

Εκκρινόµενα τάξης ΙΙ αντιγόνα σε περιπτώσεις αποβολών

0 20 40 60 80 100 120 140
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* 

* 

∆ιαγ. 3.2.4   Ανίχνευση εκκρινόµενου τάξης ΙΙ αντιγόνου σε ορό µη εγκύων 
γυναικών (ΠΕ), εγκύων γυναικών 1ου τριµήνου κύησης (Ε1) και σε ορό γυναικών που 
απέβαλαν στο 1ο τρίµηνο της εγκυµοσύνης τους. Η ύπαρξη τάξης ΙΙ µορίου 
ελέγχθηκε µε ELISA. Τα αποτελέσµατα εκφράζονται ως το ποσοστό αύξησης της 
οπτικής πυκνότητας (Ο.Π) των δειγµάτων έναντι της οπτικής πυκνότητας του 
αρνητικού µάρτυρα που αντιστοιχεί στο διάλυµα προσκόλλησης (coating buffer) 
(±SEM). 
*: Στατιστικά σηµαντική διαφορά. 
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Η δηµιουργία του πλακούντα αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες 

µεταβολές της φυσιολογίας της µητέρας κατά τη διάρκεια µιας 

εγκυµοσύνης. Η εµφάνιση του οργάνου αυτού πυροδοτεί µια σειρά 

βασικών αλλαγών στο µητρικό οργανισµό, που ευθύνονται κυρίως στη 

δυνατότητα παραγωγής από τον πλακούντα µιας πληθώρας παραγόντων, 

όπως ορµόνες, κυτοκίνες, αυξητικοί παράγοντες, κ.α. Γεγονός που όπως 

έχει αναφερθεί καθιστά τον πλακούντα έναν σηµαντικό ρυθµιστικό 

παράγοντα κύησης και όχι µόνο ένα φραγµό µεταξύ µητέρας και 

εµβρύου. 

 Οι τροφοβλάστες αποτελούν, όπως είναι γνωστό, τον κύριο 

κυτταρικό πληθυσµό του πλακούντα και δεν εκφράζουν µεµβρανικά 

τάξης ΙΙ αντιγόνα ιστοσυµβατότητας. Η έκφραση όµως τάξης ΙΙ πρωτεΐνης 

στην επιφάνεια τους είναι δυνατή µετά από επαγωγή π.χ µε IFN-γ 

(Athanassakis et al., 2000a; Vassiliadis et al., 1994). Έχουµε δείξει 

επίσης, σε προηγούµενη ενότητα ότι, η IFN-γ προκαλεί την αύξηση των 

επιπέδων διαλυτού τάξης ΙΙ µορίου σε ορό εγκύων ποντικιών. Εύλογα 

λοιπόν τίθεται το ερώτηµα, αν ευθύνονται οι τροφοβλάστες για την 

εµφάνιση των εκκρινόµενων τάξης ΙΙ σε µια φυσιολογική εγκυµοσύνη 

αλλά και για την αύξηση των επιπέδων αυτής σε περιπτώσεις αποβολών. 

Γεγονός που επαληθεύεται αν δειχθεί ότι τα κύτταρα αυτά είναι ικανά να 

εκφράζουν και να εκκρίνουν τάξης ΙΙ αντιγόνα. 

Για να προσεγγίσουµε το παραπάνω ερώτηµα αρχικά 

πραγµατοποιήσαµε ένα πείραµα κινητικής, όπου χρησιµοποιήθηκαν  

κύτταρα της τροφοβλαστικής σειράς TROPHO-1, τα οποία προέρχονται 

από πλακούντα BALB/c ποντικιού 12ης µέρας εγκυµοσύνης, το οποίο 

διασταυρώθηκε µε αρσενικό BALB/c. Τα κύτταρα αυτά επωάστηκαν για 

6, 12, 24 και 72 ώρες παρουσία IFN-γ. Συλλέχθηκαν τα υπερκείµενα 

των καλλιεργειών αυτών και µε τη µέθοδο της ELISA ελέγχθηκαν µε 

ειδικό αντι-τάξης ΙΙ αντίσωµα για την ύπαρξη εκκρινόµενων τάξης ΙΙ 
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µορίων. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο διάγραµµα 3.3.1 όπου 

παρατηρούµε µέγιστη συγκέντρωση της πρωτεΐνης που µας ενδιαφέρει 

µετά από 6 και 72 ώρες επώασης µε IFN-γ, ενώ µετά από 48 ώρες 

επώασης εµφανίζεται η µικρότερη τιµή στη συγκέντρωσή της. Θα πρέπει 

εδώ να σηµειώσουµε ότι 48άωρη επώαση τροφοβλαστών µε IFN-γ έχει 

σαν αποτέλεσµα την επαγωγή µεµβρανικών τάξης ΙΙ µορίων. 

 

  

Κινητική έκκρισης τάξης ΙΙ αντιγόνου
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∆ιάγ. 3.3.1 Ανίχνευση εκκρινόµενης τάξης ΙΙ πρωτεΐνης σε υπερκείµενα 
TROPHO-1 κυττάρων µε τη µέθοδο της ELISA. TROPHO-1 κύτταρα επωάστηκαν µε 
ή χωρίς IFN-γ για 6- 72 ώρες. Στα υπερκείµενα των καλλιεργειών έγινε έλεγχος 
ύπαρξης τάξης ΙΙ µορίων. Τα αποτελέσµατα εκφράζουν το ποσοστό αύξησης της 
οπτικής πυκνότητας των υπερκειµένων µε IFN-γ, έναντι των αντίστοιχων 
υπερκειµένων χωρίς IFN-γ (±SEM).   
 

Στη συνέχεια προσπαθήσαµε να αποµονώσουµε την τάξης ΙΙ 

πρωτεΐνη από υπερκείµενα TROPHO-1 κυττάρων που καλλιεργήσαµε 

για 6 ώρες παρουσία IFN-γ. Για το σκοπό αυτό στα παραπάνω 

υπερκείµενα προσθέσαµε µαγνητικά σφαιρίδια καλυµµένα µε ειδικό 

αντι-τάξης ΙΙ αντίσωµα. Μετά από επώαση 30 λεπτών συλλέξαµε τα 

σφαιρίδια µε τη βοήθεια ειδικού µαγνήτη και µε έκλουση αποµονώσαµε 

την πρωτεΐνη. Ακολούθησε ηλεκτροφορητική αποδιάταξη του τάξης ΙΙ 
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µορίου σε πήκτωµα πολυακρυλαµίδης, όπου µετά από χρώση (Silver 

stain) έγινε ορατή µία και µόνο ζώνη, που αντιστοιχεί στην «καθαρή» 

τάξης ΙΙ πρωτεΐνη που αποµονώσαµε από τα υπερκείµενα καλλιεργειών 

(φωτο 3.3.1.α). Το µοριακό βάρος της πρωτεΐνης, όπως αυτό 

υπολογίστηκε βάση ανάλυσης µε ειδικό υπολογιστικό πρόγραµµα 

(Kodak Digital Science 1DTM), είναι ίσο µε 70 KD. Η επιπλέον 

επιβεβαίωση ότι η πρωτεΐνη που εµφανίζεται στο πήκτωµα ακρυλαµίδης 

µετά την αποµόνωση µε τα ειδικά µαγνητικά σφαιρίδια, είναι όντως 

τάξης ΙΙ αντιγόνο, δίνεται µε Western blot ανάλυση όπου η µε τη 

βοήθεια ειδικού αντι-τάξης ΙΙ αντισώµατος εµφανίζεται στην µεµβράνη 

κυτταρίνης η ίδια ζώνη (φωτο 3.3.1.β) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτο. 3.3.1  Αποµόνωση τάξης 
ΙΙ πρωτεΐνης από υπερκείµενο 
καλλιέργειας TROPHO-1 κυττάρων.  

Η συλλογή των υπερκειµένων 
έγινε µετά από επώαση των κυττάρων 
για 6 ώρες µε IFN-γ. Η αποµόνωση 
πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση 
µαγνητικών σφαιριδίων, καλυµµένα µε 
ειδικό αντι-τάξης ΙΙ αντίσωµα. Μετά την 
έκλουση η πρωτεΐνη «τρέχθηκε» σε 
πήκτωµα ακρυλαµίδης, ακολούθησε η 
χρώση του πηκτώµατος µε Silver Stain
(a) ή η µεταφορά των πρωτεϊνών σε 
φύλλο νιτροκυτταρίνης και η ανάλυση 
Western blot (b). 
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Το γεγονός ότι έξι µόλις ώρες µετά την προσθήκη της IFN-γ στην 

καλλιέργεια των τροφοβλαστικών κυττάρων ανιχνεύσαµε εκκρινόµενη 

µορφή της τάξης ΙΙ πρωτεΐνης, οδηγεί στην σκέψη ότι το χρονικό αυτό 

διάστηµα είναι πολύ µικρό για να υποθέσουµε ότι η IFN-γ επάγει εκ 

νέου τη έκφραση και παραγωγή των διαλυτών αυτών τάξης ΙΙ µορίων στα 

TROPHO-1 κύτταρα. Καταλήξαµε έτσι στο συµπέρασµα ότι στα 

συγκεκριµένα κύτταρα προϋπάρχουν τάξης ΙΙ µόρια ενδοκυτταρικά και 

η IFN-γ επάγει την έκκρισή τους. 

 Με σκοπό να ελέγξουµε την ορθότητα της παραπάνω διατύπωσης, 

επωάσαµε για 6 και 48 ώρες, παρουσία ή απουσία IFN-γ, TROPHO-1 

κύτταρα τα οποία στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε πειράµατα διπλού 

ανοσοφθορισµού (εσωτερικού και εξωτερικού). Ακολούθησε παρατήρηση 

των κυττάρων µε οπτικό µικροσκόπιο φθορισµού. Με τα πειράµατα αυτά 

θελήσαµε να ανιχνεύσουµε ταυτόχρονα την µεµβρανική και 

ενδοκυτταρική έκφραση των τάξης ΙΙ αντιγόνων.  

Τα αποτελέσµατα (διάγραµµα 3.3.2) δηλώνουν ότι παρά το 

γεγονός ότι τα φυσιολογικά TROPHO-1 κύτταρα δεν εκφράζουν 

µεµβρανικά τάξης ΙΙ αντιγόνα (µεµβρανικά:µάρτυρας 6h), το 60% αυτών 

περιέχει ενδοκυτταρικά αποθέµατα της συγκεκριµένης πρωτεΐνης 

(ενδοκυτταρικά: µάρτυρας 6h). Όταν στην καλλιέργεια προστεθεί IFN-γ 

για 6 ώρες τα κύτταρα συνεχίζουν να µην εκφράζουν στην επιφάνεια τους 

τάξης ΙΙ µόρια (µεµβρανικά: IFN(6h)), όµως και το ποσοστό τω κυττάρων 

που περιέχουν ενδοκυτταρικά τα µόρια αυτά µειώνεται δραµατικά 

(ενδοκυτταρικά: IFN 6h). Μετά από 48 ώρες καλλιέργειας τα TROPHO-1 

κύτταρα (µάρτυρας(48h)) φυσικά εξακολουθούν να µην εκφράζουν στην 

επιφάνειά τους τάξης ΙΙ µόρια, αλλά µειώνεται κατά 18% το ποσοστό των 

κυττάρων που εκφράζουν ενδοκυτταρικά τα µόρια αυτά. Παρουσία IFN-γ 

(IFN(48h)), όπως αναµενόταν, το 79% των κυττάρων επιδεικνύουν 

µεµβρανική έκφραση, ενώ το 44% εµφανίζει ενδοκυτταρική χρώση.    
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∆ιαγ.3.3.2 
TROPHO-1 κύτταρ
και IFN(48h)] ή χω
ανοσοφθορισµού. 
*: Στατιστικά σηµαν
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παρατηρούµε ότι οι παραπάνω δεξαµενές «αδειάζουν» το περιεχόµενό 

τους µετά την επίδραση της IFN-γ στους τροφοβλάστες, γεγονός που 

δηλώνει ότι η IFN-γ προκαλεί την έκκριση των τάξης ΙΙ µορίων.  
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* 

 
∆ιαγ.3.3.3 Ανίχνευση εκκρινόµενου τάξης ΙΙ αντιγόνου σε υπερκείµενα 

TROPHO-1 κυττάρων, µε τη µέθοδο της ELISA. Τα TROPHO-1 κύτταρα 
επωάστηκαν µε ή χωρίς IFN-γ για 6 ώρες. Τα αποτελέσµατα εκφράζονται ως το 
ποσοστό αύξησης της οπτικής πυκνότητας των υπερκειµένων έναντι της οπτικής 
πυκνότητας του αρνητικού µάρτυρα που αντιστοιχεί στο διάλυµα προσκόλλησης 
(coating buffer). 
*: Στατιστικά σηµαντική διαφορά. 
 

Με την προσθήκη στις καλλιέργειες των TROPHO-1 κυττάρων ενός 

αναστολέα της πρωτεϊνοσύνθεσης, όπως είναι η κυκλοεξαµίδη 

(cyclohexamide: CHX), θελήσαµε να δείξουµε την de novo, ή όχι, 

σύνθεση της τάξης ΙΙ πρωτεΐνης στη διάρκεια της εξάωρης καλλιέργειας. 

Επίσης µε την συνεπώαση CHX και IFN-γ ελέγξαµε την επίδραση του 

συγκεκριµένου αναστολέα στη διαδικασία έκκρισης του τάξης ΙΙ µορίου. 

Έτσι TROPHO-1 κύτταρα επωάστηκαν για 6 ώρες παρουσία ή απουσία 
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CHX, όπως και παρουσία CHX και IFN-γ ταυτόχρονα. Τα κύτταρα 

χρησιµοποιήθηκαν για πειράµατα εσωτερικού ανοσοφθορισµού, και 

ακολούθησε παρατήρηση τόσο µε συνεστιακό µικροσκόπιο (confocal) 

(φωτο 3.3.2) όσο και µε οπτικό µικροσκόπιο φθορισµού, µε τη βοήθεια 

του οποίου υπολογίστηκε το ποσοστό των κυττάρων που φθορίζουν (διαγ. 

3.3.4),. Τα υπερκείµενα των παραπάνω καλλιεργειών χρησιµοποιήθηκαν 

σε πειράµατα ELISA. 

Στο διάγραµµα 3.3.4, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του 

ανοσοφθορισµού, παρατηρούµε ότι η κυκλοεξαµίδη δεν επηρεάζει την 

ενδοκυτταρική συγκέντρωση των τάξης ΙΙ µορίων, µια και το ποσοστό των 

θετικών κυττάρων δεν µεταβάλλεται αισθητά µε την προσθήκη της CHX. 

Ενδιαφέρον όµως εµφανίζει το γεγονός ότι η CHX αναστρέφει το 

φαινόµενο που προκαλεί η IFN-γ στους τροφοβλάστες, µε αποτέλεσµα το 

ποσοστό των κυττάρων που περιέχουν ενδοκυτταρικό τάξης ΙΙ παρουσία 

IFN είναι ίσο µε αυτό των φυσιολογικών κυττάρων. Συνεπώς κατά τη 

διάρκεια της εξάωρης επώασης των τροφοβλαστικών κυττάρων δεν 

παρατηρείται εκ νέου σύνθεση τάξης ΙΙ πρωτεΐνης. Η αναστολή όµως της 

πρωτεϊνοσύνθεσης από την CHX εµποδίζει τη δράση της IFN-γ και την 

έκκριση κατά επέκταση της πρωτεΐνης από τα συγκεκριµένα κύτταρα. 
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∆ιαγ.3.3.5 Μελέτη της επίδρασης της CHX στην έκκριση της τάξης ΙΙ 

πρωτεΐνης από TROPHO-1κύτταρα. Ανίχνευση εκκρινόµενου τάξης ΙΙ αντιγόνου σε 
υπερκείµενα TROPHO-1 κυττάρων, µε τη µέθοδο της ELISA. Τα TROPHO-1 κύτταρα 
επωάστηκαν για 6 ώρες µόνο µε θρεπτικό υλικό (µάρτυρας), καθώς και µε θρεπτικό 
υλικό που περιείχε είτε CHX (CHX), είτε IFN-γ (IFN), είτε CHX και IFN-γ µαζί 
(IFN+CHX).  Τα αποτελέσµατα εκφράζονται ως το ποσοστό αύξησης της οπτικής 
πυκνότητας των υπερκειµένων έναντι της οπτικής πυκνότητας του αρνητικού 
µάρτυρα που αντιστοιχεί στο διάλυµα προσκόλλησης (coating buffer). 
*: Στατιστικά σηµαντική διαφορά. 
 

Στο διάγραµµα που ακολουθεί (διαγ.3.3.6) συνδυάζονται τα 

αποτελέσµατα των ανοσοφθορισµών και των πειραµάτων ELISA. Στο 

γράφηµα αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό το γεγονός ότι όταν τα τάξης ΙΙ 

µόρια εντοπίζονται στα ενδοκυτταρικά αποθέµατα των TROPHO-1 

κυττάρων (µάρτυρας, CHX, IFN+CHX), η συγκέντρωσή τους στα 

αντίστοιχα υπερκείµενα είναι µικρή. Στην περίπτωση που 

ενδοκυτταρικές δεξαµενές «αδειάσουν» το περιεχόµενό τους, υπό την 

επίδραση για παράδειγµα της IFN-γ (IFN), τότε τα τάξης ΙΙ αντιγόνα 

ανιχνεύονται εξωκυτταρικά στο υπερκείµενο. 
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∆ιαγ.3.3.6 Μελέτη της επίδρασης της CHX στην ενδοκυτταρική έκφραση και 

έκκριση του τάξης ΙΙ αντιγόνου. Τα TROPHO-1 κύτταρα επωάστηκαν για 6 ώρες 
µόνο µε θρεπτικό υλικό (µάρτυρας), καθώς και µε θρεπτικό υλικό που περιείχε είτε 
CHX (CHX), είτε IFN-γ (IFN), είτε CHX και IFN-γ µαζί (IFN+CHX). Ακολούθησαν 
πειράµατα ανοσοφθορισµού για τον εντοπισµό της ενδοκυτταρικής µορφής και 
ELISA για την ανίχνευση της εκκρινόµενης µορφής. 
*: Στατιστικά σηµαντική διαφορά. 
 

Η εικόνα που πήραµε από την παρατήρηση των TROPHO-1 

κυττάρων µε συνεστιακό µικροσκόπιο, µετά τη χρώση τους µε αντι-τάξης 

ΙΙ αντίσωµα (εσωτερικός ανοσοφθορισµός), συµφωνεί µε τα παραπάνω 

αποτελέσµατα. Στα φυσιολογικά κύτταρα (φωτο.3.3.2α) εντοπίζουµε την 

τάξης ΙΙ πρωτεΐνη, ενώ όταν σε κύτταρα που έχουν επωαστεί µε IFN-γ για 

6 ώρες, η ένταση του φθορισµού σχεδόν µηδενίζεται (φωτο 3.3.2β). Ενώ 

η προσθήκη CHX δεν επηρεάζει την σύνθεση της πρωτεΐνης µας (φωτο 

3.3.2γ), αλλά εµποδίζει την έκκρισή της από την IFN-γ (φωτο 3.3.2δ).   
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Φωτο 3.3.2 Παρατήρηση TROPHO

ικροσκοπίου (confocal). Τα TROPHO-1 κ
ρεπτικό υλικό (α), καθώς και µε θρεπτικό 
γ), είτε CHX και IFN-γ µαζί (δ). Ακο
ανοσοφθορισµού µε την χρήση ειδικού αντ
δ 
-1 κυττάρων µε τη βοήθεια συνεστιακού 
ύτταρα επωάστηκαν για 6 ώρες µόνο µε 
υλικό που περιείχε είτε IFN-γ (β), είτε CHX 
λούθησε η διαδικασία του εσωτερικού 
ι-τάξης ΙΙ αντισώµατος. 
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Η σειρά των παραπάνω πειραµάτων (ανοσοφθορισµού και ELISA) 

πραγµατοποιήθηκαν πλην των TROPHO-1 κυττάρων και σε πρωτογενείς 

ποντικίσιους τροφοβλάστες. Τα πρωτογενή αυτά κύτταρα αποµονώθηκαν 

(όπως και τα TROPHO-1) από πλακούντα 12ης µέρας κύησης, θηλυκών 

BALB/c ποντικιών τα οποία είχαν διασταυρωθεί µε BALB/c αρσενικά 

ποντίκια. Ο πληθυσµός των πλακουντικών κυττάρων καλλιεργήθηκε 

αρχικά για επτά ηµέρες, για να αποµακρύνουµε τα κύτταρα που δεν 

προσκολλούνται στο πιάτο καλλιέργειας.   Ακολούθησε η επώαση των 

τροφοβλαστών για 6 ώρες παρουσία ή απουσία IFN-γ. Στη συνέχεια  µε 

πειράµατα εσωτερικού και εξωτερικού ανοσοφθορισµού των κυττάρων  

ελέγχθηκε η ενδοκυτταρική (φωτο 3.3.2, διαγ.3.3.6) και µεµβρανική 

(διαγ.3.3.6) έκφραση των τάξης ΙΙ αντιγόνων.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α β

 
Φωτο 3.3.3 Παρατήρηση πρωτογενών τροφοβλαστών µε τη βοήθεια 

συνεστιακού µικροσκοπίου (confocal). Τα κύτταρα επωάστηκαν για 6 ώρες µόνο µε 
θρεπτικό υλικό (α), καθώς και µε θρεπτικό υλικό που περιείχε είτε IFN-γ (β). 
Ακολούθησε η διαδικασία του εσωτερικού ανοσοφθορισµού µε την χρήση ειδικού 
αντι-τάξης ΙΙ αντισώµατος. 
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3.4.1 ∆ιαχωρισµός των ενδοκυτταρικών κυστιδίων των 

TROPHO-1 κυττάρων µε τη µέθοδο της υποκυτταρικής 

κλασµάτωσης 

 Η πορεία των τάξης ΙΙ αντιγόνων από τη στιγµή της σύνθεσής τους 

στο Αδρό Ενδοπλασµατικό ∆ίκτυο, µέχρι την εµφάνισή τους στην 

πλασµατική µεµβράνη, έχει µελετηθεί εκτενώς. Η ενδοκυτταρική αυτή 

µεταφορά πραγµατοποιείται µέσω των κλασσικών κυστιδίων των 

κυττάρων (ενδοσώµατα, λυσοσώµατα) αλλά και εξειδικευµένων κυστιδίων 

(MIIC) µέσα στα οποία λαµβάνει χώρα και η σύνδεση του τάξης ΙΙ 

ετεροδιµερούς µε το κατάλληλο κάθε φορά αντιγόνο (Kleijmeer et al., 

2001; Pieters, 1997; Robinson and Delvig, 2002). Στη διαδικασία 

µεταφοράς, σύνδεσης µε το αντιγόνο και εµφάνισης στην κυτταρική 

επιφάνεια συµµετέχουν και µόρια όπως η Ii και τα µη κλασσικά τάξης ΙΙ 

(HLA-DM, -DO στον άνθρωπο και H2-M, �O στο ποντίκι), τα οποία και 

εντοπίζονται σε διακριτά κυστίδια (Castellino and Germain, 1995; 

Liljedahl et al., 1996; Roche et al., 1991; van Ham et al., 2000).  

Μετά την ανίχνευση στο εσωτερικό των τροφοβλαστικών κυττάρων 

τάξης ΙΙ πρωτεΐνης, και την παρατήρηση ότι η πρωτεΐνη αυτή εκκρίνεται  

µετά από επίδραση µε IFN-γ, προχωρήσαµε στη µελέτη του 

ενδοκυτταρικού µονοπατιού που ακολουθούν τα συγκεκριµένα τάξης ΙΙ 

µόρια. Με τη µέθοδο της υποκυτταρικής κλασµάτωσης, τη χρήση 

ειδικών µαρτύρων των ενδοκυτταρικών κυστιδίων (π.χ Rab-7) καθώς και 

µε τη βοήθεια αναστολέων της µεταφοράς πρωτεϊνικών µορίων µεταξύ 

των διαµερισµάτων ενός ενδοκυτταρικού µονοπατιού, προσπαθήσαµε να 

εντοπίσουµε διαφορές και οµοιότητες µεταξύ της πορείας του 

µεµβρανικού και του εκκρινόµενου τάξης ΙΙ αντιγόνου 

ιστοσυµβατότητας. 
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 Με την υποκυτταρική κλασµάτωση προσπαθήσαµε να 

διαχωρίσουµε τα ενδοκυτταρικά κυστίδια των τροφοβλαστών µετά από 

υπερφυγοκέντρηση του κυτταροπλάσµατός τους και τη συλλογή των 

διακριτών κλασµάτων που προκύπτουν. Χρησιµοποιήθηκαν για το σκοπό 

αυτό TROPHO-1 κύτταρα τα οποία επωάστηκαν για 6 και 48 ώρες 

απουσία ή παρουσία IFN-γ. Τα κλάσµατα που αποµονώσαµε 

υποβλήθηκαν στη διαδικασία της ELISA, όπου µε ειδικά µονοκλωνικά 

αντισώµατα πραγµατοποιήθηκε έλεγχος για την ύπαρξη των πρωτεϊνών 

Rab-7 και τάξης ΙΙ. Η πρωτεΐνη RAb-7 αποτελεί ενδοσωµικό µάρτυρα και 

για το λόγο αυτό χρησιµοποιήθηκε για τον χαρακτηρισµό των 

ενδοσωµάτων. 

 Στο διάγραµµα 3.4.1.α παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της 

υποκυτταρικής κλασµάτωσης σε φυσιολογικά TROPHO-1 κύτταρα. 

Παρατηρούµε ότι ο ενδοσωµικός µάρτυρας  Rab-7 εντοπίζεται κυρίως 

στα έξι τελευταία κλάσµατα (14-19). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός 

ότι στα ίδια κλάσµατα (14-19) ανιχνεύονται και τα αυξηµένα ποσά της 

τάξης ΙΙ πρωτεΐνης, γεγονός που µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι 

ενδοκυτταρικές δεξαµενές των τάξης ΙΙ αντιγόνων τοποθετούνται στα 

ενδοσώµατα των τροφοβλαστικών κυττάρων. 
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∆ιάγ. 3.4.1.α Υποκυτταρική κλασµάτωση TROPHO-1 κυττάρων απουσία 
IFN-γ. Τα κλάσµατα που προέκυψαν από την κλασµάτωση υποβλήθηκαν σε 
πειράµατα ELISA, µε σκοπό την ανίχνευση των Rab-7 και τάξης ΙΙ πρωτεϊνών. Τα 
αποτελέσµατα εκφράζονται ως το ποσοστό αύξησης της οπτικής πυκνότητας των 
κλασµάτων έναντι της οπτικής πυκνότητας του αρνητικού µάρτυρα που αντιστοιχεί 
στο διάλυµα προσκόλλησης (coating buffer). 

 

 

Όταν στα TROPHO-1 κύτταρα επιδράσουµε µε IFN-γ για 6 ώρες, 

παρατηρούµε ποσοτική µόνο διαφοροποίηση των αποτελεσµάτων (διαγ. 

3.4.1.β). Συγκεκριµένα διαπιστώνουµε ότι όπως και στα φυσιολογικά 

TROPHO-1κύτταρα, έτσι και σ� αυτά που επωάστηκαν µε IFN-γ, η τάξης 

ΙΙ πρωτεΐνη εντοπίζεται στα κλάσµατα εκείνα που φέρουν τον µάρτυρα 

Rab-7 (κλάσµατα 15-20) και χαρακτηρίζονται ως ενδοσώµατα. Όµως 

µετά την προσθήκη IFN-γ εµφανίζεται µια σηµαντική µείωση (κατά 200-

250%) στο ποσοστό των τάξης ΙΙ αντιγόνων, σε σχέση µε το αντίστοιχο 

ποσοστό που µετρήθηκε στα φυσιολογικά κύτταρα  

 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 128

Υποκυτταρική κλασµάτωση TROPHO-1 κυττάρων µετά από 
6άωρη επώαση µε IFN-γ
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∆ιάγ. 3.4.1.β Υποκυτταρική κλασµάτωση TROPHO-1 κυττάρων µετά από 
επώαση µε IFN-γ για 6 ώρες. Τα κλάσµατα που προέκυψαν από την κλασµάτωση 
υποβλήθηκαν σε πειράµατα ELISA, µε σκοπό την ανίχνευση των Rab-7 και τάξης ΙΙ 
πρωτεϊνών. Τα αποτελέσµατα εκφράζονται ως το ποσοστό αύξησης της οπτικής 
πυκνότητας των κλασµάτων έναντι της οπτικής πυκνότητας του αρνητικού µάρτυρα 
που αντιστοιχεί στο διάλυµα προσκόλλησης (coating buffer). 
 
 
 Στην περίπτωση όµως που η διάρκεια της καλλιέργειας των 

κυττάρων παρουσία IFN-γ αυξηθεί στις 48 ώρες, τότε τα αποτελέσµατα 

της κλασµάτωσης είναι πολύ διαφορετικά (διαγ.3.4.1.γ). Είναι γνωστό ότι 

η IFN-γ προκαλεί αποδιάταξη των ενδοσωµάτων, γεγονός που 

αποτυπώνεται και στο διάγραµµα 3.4.1.γ, όπου ο ενδοσωµικός µάρτυρας 

Rab-7 δεν ανιχνεύεται σε συγκεκριµένα κλάσµατα. Επίσης το ποσοστό 

των τάξης ΙΙ µορίων φαίνεται να µειώνεται στα ενδοκυτταρικά κυστίδια 

όπως είναι λογικό, µια και µετά από 48άωρη επώαση µε IFN-γ τάξης ΙΙ 

αντιγόνα εµφανίζονται στην πλασµατική µεµβράνη των τροφοβλαστών. 
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Υποκυτταρική κλασµάτωση TROPHO-1 κυττάρων µετά από 
48άωρη επώαση µε IFN-γ
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∆ιάγ. 3.4.1.γ Υποκυτταρική κλασµάτωση TROPHO-1 κυττάρων µετά από 
επώαση µε IFN-γ για 48 ώρες. Τα κλάσµατα που προέκυψαν από την κλασµάτωση 
υποβλήθηκαν σε πειράµατα ELISA, µε σκοπό την ανίχνευση των Rab-7 και τάξης ΙΙ 
πρωτεϊνών. Τα αποτελέσµατα εκφράζονται ως το ποσοστό αύξησης της οπτικής 
πυκνότητας των κλασµάτων έναντι της οπτικής πυκνότητας του αρνητικού µάρτυρα 
που αντιστοιχεί στο διάλυµα προσκόλλησης (coating buffer). 
 

3.4.2 Επίδραση αναστολέων του ενδοκυτταρικού µονοπατιού 

στην έκφραση και έκκριση των τάξης ΙΙ αντιγόνων 

ιστοσυµβατότητας σε τροφοβλαστικά κύτταρα ποντικιού 

 Σε παλαιότερες µελέτες του εργαστηρίου (Athanassakis et al., 

1999b) έχει ερευνηθεί η επίδραση συγκεκριµένων αναστολέων του 

ενδοκυτταρικού µονοπατιού στην µορφολογία και στον ρυθµό 

πολλαπλασιασµού των TROPHO-1 κυττάρων. Στη συγκεκριµένη έρευνα 

TROPHO-1 κύτταρα επωάστηκαν για 48 ώρες µε ένα από τους εξής 

αναστολείς: Pepstatin A- Pep (αναστέλλει τη δράση των περισσότερων 

ασπαρτικών πρωτεασών), Leupeptin- Leu (αναστέλλει τη δράση των 

πρωτεασών σερίνης), Brefeldin A- BFA (επηρεάζει την µεταφορά των 
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πρωτεϊνών µεταξύ των κυστιδίων), χλωριούχο αµµώνιο- NH4CL (αυξάνει 

το pH των όξινων κυστιδίων), Monodansyl cadaverine- MDCA 

(αναστέλλει τη δράση της µεµβρανικής  τρανσγλουταµινάσης), Didansyl 

cadaverine- DDCA (µειώνει τη δραστικότητα της ενδοκυτταρικής βήτα-

γλουκουροδινάσης και αναστέλλει τη δράση της κυτταρικής 

τρανσγλουταµινάσης), TPCK (αναστέλλει τη δράση της πρωτεάσης της 

σερίνης και της κυστεϊνης), ZPCK (αναστέλλει τη δράση της πρωτεάσης 

της χυµοθρυψίνης). Σκοπός της µελέτης αυτής ήταν να εντοπιστούν 

εκείνοι οι αναστολείς που δεν προκαλούν προβλήµατα στην ανάπτυξη 

και βιωσιµότητα των TROPHO-1 κυττάρων. Βασιζόµενοι στην εργασία 

αυτή επιλέξαµε να χρησιµοποιήσουµε αρχικά την Pep και την Leu, οι 

οποίες δεν επηρεάζουν, ακόµα και µετά από 48άωρη επώαση, το ρυθµό 

πολλαπλασιασµού ή την µορφολογία των TROPHO-1 κυττάρων (φωτο. 

3.4.1.1 (Athanassakis et al., 1999b)). 

 
 

Φωτο 3.4.1.1.  Η δράση των αναστολέων του ενδοκυτταρικού µονοπατιού 
στην ανάπτυξη και µορφολογία των TROPHO-1 κυττάρων (Athanassakis et al., 
1999b) 
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Για την µελέτη του µονοπατιού έκκρισης των τάξης ΙΙ µορίων από 

τους τροφοβλάστες περιοριστήκαµε σε επώαση 6 ωρών, µια και όπως 

έχει δειχθεί έξι µόλις ώρες µετά την προσθήκη IFN-γ τα παραπάνω µόρια 

εκκρίνονται στο υπερκείµενο των καλλιεργειών. Στο σχετικά µικρό αυτό 

διάστηµα επώασης παρατηρήσαµε ότι και η BFA δεν προκαλεί 

προβλήµατα στην ανάπτυξη των τροφοβλαστών. Χρησιµοποιήσαµε 

λοιπόν σε καλλιέργειες TROPHO-1 κυττάρων, τους αναστολείς Pep, Leu 

και BFA, µεµονωµένα, αλλά και σε συνδυασµό µε IFN-γ. Στη συνέχεια 

τα κύτταρα υποβλήθηκαν σε πειράµατα ανοσοφθορισµού και 

ακολούθησε παρατήρηση µε συνεστιακό µικροσκόπιο (φωτο. 3.4. ) και 

µε οπτικό µικροσκόπιο φθορισµού µε τη βοήθεια του οποίου µετρήθηκε 

το ποσοστό των κυττάρων που περιέχουν ενδοκυτταρικές δεξαµενές τάξης 

ΙΙ αντιγόνων. Τα υπερκείµενα των συγκεκριµένων καλλιεργειών 

χρησιµοποιήθηκαν σε πειράµατα ELISA για την ανίχνευση της 

εκκρινόµενης µορφής της τάξης ΙΙ πρωτεΐνης.  

 Στο διάγραµµα 3.4.2.α εµφανίζονται τα αποτελέσµατα της 

επίδρασης της πεπστατίνης στην έκφραση και έκκριση της τάξης ΙΙ 

πρωτεΐνης από τα TROPHO-1 κύτταρα. Παρατηρούµε ότι ο 

συγκεκριµένος αναστολέας όταν προστεθεί στην καλλιέργεια των 

παραπάνω κυττάρων για 6 ώρες (Pep) επηρεάζει σε µικρό βαθµό την 

ενδοκυτταρική έκφραση των τάξης ΙΙ µορίων, µια και το ποσοστό των 

κυττάρων που εκφράζουν τα µόρια αυτά µετά την προσθήκη Pep 

εµφανίζεται µειωµένο κατά 17%. Η µείωση αυτή, λαµβάνοντας υπόψη 

και την τυπική απόκλιση, δεν θεωρείται σηµαντική. Το ποσοστό 

έκκρισης της πρωτεΐνης στο υπερκείµενο της καλλιέργειας δεν 

µεταβάλλεται αισθητά µε την παρουσία της Pep.  

Ενδιαφέρον όµως παρουσιάζει η επίδραση της Pep στην 

επαγόµενη από IFN-γ έκκριση των τάξης ΙΙ αντιγόνων. ∆ιαπιστώνουµε 

από το ίδιο διάγραµµα ότι παρουσία Pep αναιρείται η δράση της IFN-γ  

και εµποδίζεται η έκκριση του αντιγόνου. Στην περίπτωση συνεπώασης 

της IFN-γ και της Pep (PEP-IFN) το ποσοστό των κυττάρων που 

περιέχουν ενδοκυττταρικά τάξης ΙΙ µόρια, κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα 

µε αυτό του µάρτυρα, ενώ στην περίπτωση της επίδρασης µόνο µε IFN-γ 
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(IFN) το αντίστοιχο ποσοστό είναι κατά 40% µικρότερο. Επίσης στα 

υπερκείµενα των καλλιεργειών το αυξηµένο ποσοστό ανίχνευσης της 

τάξης ΙΙ πρωτεΐνης στην περίπτωση της προσθήκης IFN-γ (IFN) µειώνεται 

αισθητά όταν η IFN-γ και η PEP προστεθούν ταυτόχρονα στα 

τροφοβλαστικά κύτταρα (PEP-IFN). Μπορούµε λοιπόν να συµπεράνουµε 

ότι η πεπστατίνη µπλοκάρει την δράση της IFN-γ στα TROPHO-1 

κύτταρα, εµποδίζοντας έτσι την έκκριση των τάξης ΙΙ µορίων από τα 

κύτταρα αυτά. 

 

35
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που εκφράζουν ενδοκυτταρικά τα τάξης ΙΙ αντιγόνα, όσο και στο ποσοστό 

έκκρισης του αντιγόνου αυτού, σε σχέση µε τα αντίστοιχα ποσοστά του 

µάρτυρα (καλλιέργεια έξι ωρών). Παρατηρούµε επίσης ότι τα κύτταρα 

που έχουν επωαστεί µόνο µε IFN-γ (IFN) δίνουν την ίδια ακριβώς εικόνα 

µε αυτά τα οποία επωάστηκαν µε IFN-γ και Leu µαζί (LEU-IFN). Ο 

συγκεκριµένος λοιπόν αναστολέας δεν εµπλέκεται στο µονοπάτι 

έκφρασης και έκκρισης των αντιγόνων ιστοσυµβατότητας που µελετάµε. 

 

Επίδραση της Leu στην έκφραση και έκκριση του τάξης ΙΙ 
µορίου σε TROPHO-1 κύτταρα
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∆ιαγ.3.4.2β Μελέτη της επίδρασης της Leu στην ενδοκυτταρική έκφραση και 

έκκριση του τάξης ΙΙ αντιγόνου. Τα TROPHO-1 κύτταρα επωάστηκαν για 6 ώρες 
µόνο µε θρεπτικό υλικό (µάρτυρας), καθώς και µε θρεπτικό υλικό που περιείχε είτε 
leu (LEU), είτε IFN-γ (IFN), είτε Leu και IFN-γ µαζί (LEU-IFN). Ακολούθησαν 
πειράµατα ανοσοφθορισµού για τον εντοπισµό της ενδοκυτταρικής µορφής και 
ELISA για την ανίχνευση της εκκρινόµενης µορφής. 
*: Στατιστικά σηµαντική διαφορά. 
 

Ο τελευταίος αναστολέας που µελετήσαµε ήταν η BFA, η οποία 

όπως και η Leu δεν επηρεάζει καθόλου την έκφραση των τάξης ΙΙ 

µορίων. Αυτό διαπιστώνεται από τα πειράµατα ανοσοφθορισµού και 

ELISA (διαγ. 3.4.2γ), όπου το ποσοστό των θετικών κυττάρων, στην 

περίπτωση προσθήκης BFA (BFA),  είναι στα ίδια επίπεδα µε αυτό του 
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µάρτυρα. ∆εν θεωρείται επίσης σηµαντική η διαφορά στο ποσό της 

εκκρινόµενης µορφής στις δύο παραπάνω περιπτώσεις. Όσον αφορά την 

έκκριση, η BFA φαίνεται να µπλοκάρει (όπως και η Pep) την επαγωγική 

δράση της IFN-γ. 

 

Επίδραση της BFA στην έκφαση και έκκριση του τάξης ΙΙ 
µορίου σε TROPHO-1 κύτταρα
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∆ιαγ.3.4.2γ Μελέτη της επίδρασης της BFA στην ενδοκυτταρική έκφραση και 

έκκριση του τάξης ΙΙ αντιγόνου. Τα TROPHO-1 κύτταρα επωάστηκαν για 6 ώρες 
µόνο µε θρεπτικό υλικό (µάρτυρας), καθώς και µε θρεπτικό υλικό που περιείχε είτε 
BFA (BFA), είτε IFN-γ (IFN), είτε BFA και IFN-γ µαζί (BFA-IFN). Ακολούθησαν 
πειράµατα ανοσοφθορισµού για τον εντοπισµό της ενδοκυτταρικής µορφής και 
ELISA για την ανίχνευση της εκκρινόµενης µορφής. 
*: Στατιστικά σηµαντική διαφορά 
 

 Η ίδια σειρά πειραµάτων επαναλήφθηκε και σε πρωτογενείς 

ποντικίσιους τροφοβλάστες, µε παρόµοια αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα 

στους πρωτογενείς τροφοβλάστες τόσο η Pep (διαγ. 3.4.2.δ) όσο και η 

Leu (3.4.2.ε) εµποδίζουν την προκαλούµενη από IFN-γ, έκκριση των 

τάξης ΙΙ αντιγόνων ιστοσυµβατότητας.  
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Επίδραση της Pep στην έκφραση των ενδοκυτταρικών τάξης ΙΙ 
αντιγόνων σε πρωτογενείς τροφοβλάστες
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∆ιαγ.3.4.2δ  Μελέτη της επίδρασης της Pep στην ενδοκυτταρική έκφραση του 
τάξης ΙΙ αντιγόνου. Τα πρωτογενή ποντικίσια τροφοβλαστικά κύτταρα επωάστηκαν 
για 6 ώρες µόνο µε θρεπτικό υλικό (µάρτυρας), καθώς και µε θρεπτικό υλικό που 
περιείχε είτε µόνο Pep (PEP) είτε Pep µαζί µε IFN-γ (PEP+IFN). Ακολούθησαν 
πειράµατα ανοσοφθορισµού για τον εντοπισµό της ενδοκυτταρικής µορφής.  
*: Στατιστικά σηµαντική διαφορά. 
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Επίδραση της Leu στην ενδοκυτταρική έκφραση του τάξης ΙΙ 
αντιγόνου σε πρωτογενείς τροφοβλάστες
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∆ιαγ.3.4.2ε  Μελέτη της επίδρασης της Leu στην ενδοκυτταρική έκφραση του 
τάξης ΙΙ αντιγόνου. Τα πρωτογενή ποντικίσια τροφοβλαστικά κύτταρα επωάστηκαν 
για 6 ώρες µόνο µε θρεπτικό υλικό (µάρτυρας), καθώς και µε θρεπτικό υλικό που 
περιείχε είτε µόνο Leu (LEU) είτε Leu µαζί µε IFN-γ (LEU+IFN). Ακολούθησαν 
πειράµατα ανοσοφθορισµού για τον εντοπισµό της ενδοκυτταρικής µορφής.  
*: Στατιστικά σηµαντικά διαφορά� 
 

Η επίδραση των αναστολέων της Pep και Leu σε πρωτογενείς 

ποντικίσιους τροφοβλάστες αποτυπώνεται και στη εικόνα που ακολουθεί 

(φωτο 3.4.2). Τα τροφοβλαστικά κύτταρα επωάστηκαν για 6 ώρες, µε 

θρεπτικό υλικό (µάρτυρας), είτε µε θρεπτικό υλικό που περιείχε µόνο 

τον αναστολέα  (PEP ή LEU), είτε µε θρεπτικό υλικό που περιείχε τον 

αναστολέα µαζί µε IFN (PEP-IFN ή LEU-IFN). Στη συνέχεια τα κύτταρα 

υποβλήθηκαν στη διαδικασία του εσωτερικού ανοσοφθορισµού και 

ακολούθησε η παρατήρηση τους µε συνεστιακό µικροσκόπιο.   
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Φωτο 3.4.2 Παρατήρηση πρωτογενών τροφοβλαστικών κυττάρων µε τη 
βοήθεια συνεστιακού µικροσκοπίου (confocal). Τα τροφοβλαστικά κύτταρα 
επωάστηκαν για 6 ώρες µόνο µε θρεπτικό υλικό (α), καθώς και µε θρεπτικό υλικό 
που περιείχε, IFN-γ (β),  Pep (γ), Pep µε IFN-γ µαζί (δ), Leu (ε) και Leu µε IFN-γ µαζί 
(στ). Ακολούθησε η διαδικασία του εσωτερικού ανοσοφθορισµού µε την χρήση 
ειδικού αντι-τάξης ΙΙ αντισώµατος. 
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Στην διαδικασία της σύνδεσης των τάξης ΙΙ µορίων µε το αντιγόνο 

και της εµφάνισής τους στην κυτταροπλασµατική µεµβράνη των 

αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων, σηµαντικό ρόλο, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, παίζουν τα µη κλασσικά τάξης ΙΙ αντιγόνα ιστοσυµβατότητας: 

H2-M και H2-O στο ποντίκι και HLA-DM και HLA-DO στον άνθρωπο. Οι 

τροφοβλάστες αφού δεν εκφράζουν στην επιφάνειά τους τάξης ΙΙ 

πρωτεΐνες δεν θα πρέπει να εκφράζουν και τα µη κλασσικά αντιγόνα. 

Έχουµε όµως δείξει ότι τα κύτταρα αυτά περιέχουν ενδοκυτταρικές 

δεξαµενές τάξης ΙΙ µορίων, οφείλουµε κατά συνέπεια να ελέγξουµε την 

έκφραση ή όχι των µορίων αυτών και στους τροφοβλάστες. Πιστεύεται 

επίσης ότι τα HLA-DO µόρια εµποδίζουν την αντιγονοπαρουσίαση στα Β 

λεµφοκύτταρα (Chen and Jensen, 2004), γεγονός που µας οδηγεί στον 

έλεγχο της υπόθεσης ότι τα µη κλασσικά τάξης ΙΙ αντιγόνα 

ιστοσυµβατότητας εµπλέκονται στην µη έκφραση των µεµβρανικών τάξης 

ΙΙ µορίων στην πλασµατική µεµβράνη των τροφοβλαστών. 

Για το λόγο αυτό αποµονώσαµε το συνολικό mRNA από TROPHO-

1 κύτταρα που καλλιεργήθηκαν για 6 ώρες µε ή χωρίς IFN-γ. Με τη 

µέθοδο της αντίστροφης µεταγραφής, συνοδευόµενη από αλυσιδωτή 

αντίδραση πολυµεράσης (Reverse Transcription- PCR: RT-PCR) 

χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα ζεύγη εκκινητών (αναγράφονται στον 

πίνακα που ακολουθεί), θελήσαµε να διαπιστώσουµε αν µεταγράφονται 

ή όχι τα H2-A, H2-O και H2-M γονίδια στα συγκεκριµένα 

τροφοβλαστικά κύτταρα. 
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Είδος 
αλυσίδας 

Όνοµα 
εκκινητή 

Μήκος  
(βάσεις) 

Αλληλουχία (5΄!3΄) 
Προϊόν 

(bps) 

Ι-Α alpha I-Aa Forwa d r 18 ATTGAGGCCGACCACGTA  

 I-Aa  Reverse 19 GTTTCAGAACCGGCTCCTC 546 

M alpha Ma Forward 21 GTCCTCGCGCATCTACACCA  

 Ma Reverse 25 GGCTTCTTGTTAAAACACAAGCTCA 583 

O alpha Oa Forward 24 GGTACTCCTAACCGTAATGAGCTT  

 Oa Reverse 20 GGTGGTGGGGTAAGCACTTG 612 

 

Πρέπει να αναφερθεί ότι οι παραπάνω εκκινητές έχουν σχεδιαστεί 

έτσι ώστε να συστοιχίζονται µε τις κωδικές περιοχές των α2 εξωνίων 

(λιγότερο πολυµορφικά εξώνια) των κλασσικών και µη κλασσικών τάξης 

ΙΙ γονιδίων που κωδικοποιούν για τις εξωκυττάριες περιοχές, και 

ειδικότερα µονάχα για εκείνα τα γονίδια που αναφέρονται ως απλότυπος 

d. Εξαίρεση παρουσιάζουν οι εκκινητές για την Ο alpha αλυσίδα όπου 

δεν υπήρχαν στην βιβλιογραφία αλληλουχίες απλοτύπου d µια και το 

µόριο αυτό δεν χαρακτηρίζεται από τον πολυµορφισµό των υπολοίπων. 

 Τα αποτελέσµατα του RT-PCR (φώτο 3.5.α ) έδειξαν ότι το γονίδιο 

για την Oa αλυσίδα της H2-O πρωτεΐνης µεταγράφεται συνεχώς, 

ανεξάρτητα της παρουσίας IFN-γ, µια και όπως παρατηρούµε στην φωτο 

3.5.1 µετάγραφο του συγκεκριµένου γονιδίου ανιχνεύεται τόσο στα 

φυσιολογικά TROPHO-1 κύτταρα, όσο και σε αυτά που επωάστηκαν µε 

IFN-γ. Αντίθετα η έκφραση του γονιδίου της Ma αλυσίδας του H2-M 

µορίου δεν ανιχνεύεται στους φυσιολογικούς τροφοβλάστες, ενώ φαίνεται 

να επάγεται από την IFN-γ. Όσον αφορά το H-2A γονίδιο εκφράζεται 

συνεχώς (παρουσία ή απουσία IFN-γ), γεγονός που επαληθεύεται από 

την ανίχνευση ενδοκυτταρικής τάξης ΙΙ πρωτεΐνης και στις δύο 

περιπτώσεις µε τα πειράµατα ανοσοφθορισµού υποκυτταρικής 

κλασµάτωσης που προηγήθηκαν. 
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Μάρτυρας       1         2            3                4  5    6       7        8        9 

ΜΒ                                                                                                                                   

  Η-2Αα    Η-2Mα   Η-2Oα 

 
Φωτο. 3.5.1  Ανίχνευση των µεταγράφων των γονιδίων Η-2Αα, H-2Mα και H-

2Oα σε πήκτωµα αγαρόζης, µετά την ολοκλήρωση RT-PCR διαδικασίας. 
Αγγελιοφόρο RNA αποµονώθηκε από TROPHO-1 κύτταρα τα οποία επωάστηκαν 
απουσία (σειρές 2, 5, 8) ή παρουσία (σειρές 3, 6, 9) IFN-γ. Ακολούθησε η αντίστροφη 
µεταγραφή του mRNA και RCR µε ειδικά ζευγάρια εκκινητών για τα Η-2Αα (σειρές 1, 
2, 3), H-2Mα (σειρές 4, 5, 6) και H-2Oα (σειρές (7, 8, ,9) γονίδια. Ως αρνητικός 
µάρτυρας, για κάθε ζεύγος εκκινητών, χρησιµοποιήθηκε µίγµα της RT-PCR 
αντίδρασης χωρίς mRNA (σειρές 1, 4, 7). Οι ζώνες που αντιστοιχούν στον µάρτυρα 
Μοριακού Βάρους (µάρτυρας ΜΒ) αντιπροσωπεύουν µοριακά βάρη από 0.12 έως 
8.45 Kb. 
  

 Όπως είναι γνωστό οι τροφοβλάστες δεν εκφράζουν µεµβρανικά 

τάξης ΙΙ αντιγόνα ιστοσυµβατότητας, όµως όπως έχουµε ήδη δείξει στα 

κύτταρα αυτά, τα εν λόγω αντιγόνα εντοπίζονται ενδοκυτταρικά και 

µάλιστα εκκρίνονται υπό την επίδραση της IFN-γ. Μετά και την 

ανίχνευση του µετάγραφου µορίου του Η-2Αα γονιδίου, τίθεται το 

ερώτηµα αν το συγκεκριµένο µετάγραφο περιέχει και την διαµεµβρανική 

περιοχή του κλασσικού τάξης ΙΙ µορίου, ή αποτελεί ισοµορφή αυτού. Για 

να απαντήσουµε στο παραπάνω ερώτηµα πραγµατοποιήσαµε RT-PCR 

πειράµατα χρησιµοποιώντας ειδικούς εκκινητές που αντιστοιχούν στην 

διαµεµβρανική περιοχή του H-2Αα γονιδίου:  

∆ιαµεµβρανική περιοχή του H-2Adα: 

5�-GCTGACAGAAACTGTGGTGTG-3� και 

5�-ATAAAGGCCCTGGGTGTCTG-.  
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Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων αυτών έδειξαν ότι το mRNA τόσο 

των φυσιολογικών κυττάρων όσο και αυτών που επωάστηκαν µε IFN-γ για 

6 ώρες, περιέχουν και την δοµή που αντιστοιχεί στην διαµεµβρανική 

περιοχή του τάξης ΙΙ µορίου (φωτο 3.5.2) 

 
 Μ             1           2            3   4          5            6 

α   
 
Φωτο. 3.5.2 

διαµεµβρανικής περιο
ολοκλήρωση RT-PCR 
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Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η έλλειψη αντισωµάτων για τις 

ποντικίσιες H-2M και H-2O πρωτεΐνες, δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση 

της µελέτης της ενδοκυτταρικής έκφρασης των µη κλασσικών τάξης ΙΙ 

αντιγόνων στο πειραµατικό µας µοντέλο. Για το λόγο αυτό, αλλά και για 

να διαπιστώσουµε αν εκτός από τους τροφοβλάστες ποντικιού και οι 

ανθρώπινοι τροφοβλάστες εκφράζουν και εκκρίνουν τάξης ΙΙ αντιγόνα 

ιστοσυµβατότητας, επαναλάβαµε την πειραµατική διαδικασία που 

ακολουθήσαµε για τα ποντικίσια τροφοβλαστικά κύτταρα (TROPHO-1 

και πρωτογενή κύτταρα πλακούντα), και σε ανθρώπινους τροφοβλάστες, 

µια και ειδικά µονοκλωνικά αντισώµατα για τα κλασσικά HLA-DR, αλλά 

και τα µη κλασικά HLA-DM, -DO µόρια είναι διαθέσιµα. 

Χρησιµοποιήσαµε λοιπόν την ανθρώπινη τροφοβλαστική κυτταρική 

σειρά JAR καθώς και πρωτογενείς τροφοβλάστες από ώριµο πλακούντα 

(Ranella et al., 2005). 

 

3.6.1 Ανίχνευση των µεταγράφων της α αλυσίδας των 

γονιδίων HLA-DR, -DM και -DO σε JAR κύτταρα 

Από κύτταρα JAR τα οποία καλλιεργήθηκαν για 6 ώρες απουσία ή 

παρουσία IFN-γ, αποµονώθηκε το συνολικό mRNA. Το mRNA αυτό 

ακολουθώντας τη διαδικασία RT-PCR µεταγράφηκε αντίστροφα και στη 

συνέχεια πραγµατοποιήθηκε η κλωνοποίηση των γονίδίων της α 

αλυσίδας των HLA-DR, -DM και �DO γονιδίων, χρησιµοποιώντας τους 

κατάλληλους εκκινητές:  

H-2Adα: 

5�-ATTGAGGCCGACCACGTA -3� και 

5�-GTTTCAGAACCGGCTCCTC -3�  

H-2Mdα: 
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5�-CTCGCGCATCTACACCA-3� και 

5�GGCTTCTTGTTAAAACACAAGCTCA-3� 

H-2Odα:  

5�-GGTACTCCTAACCGTAATGAGCT -3� και  

5�- GGTGGTGGGGTAAGCACTTG �3� 

Τα αποτελέσµατα αποτυπώνονται στην φωτογραφία 3.6.1 και 

φαίνεται να συµφωνούν µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα που πήραµε από 

την ποντικίσια κυτταρική σειρά TROPHO-1. Συγκεκριµένα παρατηρούµε 

ότι µετάγραφα της α αλυσίδας των γονιδίων HLA-DR, - DM, -DO 

ανιχνεύονται τόσο στα φυσιολογικά κύτταρα (σειρές 2,5,8 ) όσο και σε 

αυτά που επωάστηκαν µε IFN-γ (σειρές 3,6,9).    

   

 
DRβ DMβ DOβ 

 

 
 

Φωτο. 3.6.1  Ανίχνευση των µεταγράφων των γονιδίων HLA-DOβ, HLA-DMβ 
και HLA-DRβ σε πήκτωµα αγαρόζης, µετά την ολοκλήρωση RT-PCR διαδικασίας. 
Αγγελιοφόρο RNA αποµονώθηκε από JAR κύτταρα τα οποία επωάστηκαν απουσία 
(σειρές 2, 5, 8) ή παρουσία (σειρές 3, 6, 9) IFN-γ. Ακολούθησε η αντίστροφη 
µεταγραφή του mRNA και RCR µε ειδικά ζευγάρια εκκινητών για τα HLA-DOβ (σειρές 
1, 2, 3), HLA-DMβ (σειρές 4, 5, 6) και HLA-DRβ (σειρές (7, 8, ,9) γονίδια. Ως 
αρνητικός µάρτυρας, για κάθε ζεύγος εκκινητών, χρησιµοποιήθηκε µίγµα της RT-
PCR αντίδρασης χωρίς mRNA (σειρές 1, 4, 7). Οι ζώνες που αντιστοιχούν στον 
µάρτυρα Μοριακού Βάρους (µάρτυρας ΜΒ) αντιπροσωπεύουν µοριακά βάρη από 
0.12 έως 8.45 Kb. 
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3.6.2 ανίχνευση των κλασσικών και µη κλασσικών τάξης ιι 

αντιγόνων σε ανθρώπινους τροφοβλάστες 

 
Το επόµενο βήµα είναι ο έλεγχος της ύπαρξης των πρωτεϊνικών 

προϊόντων των παραπάνω γονιδίων. Για τον έλεγχο αυτό κύτταρα JAR 

επωάστηκαν µε ή χωρίς IFN-γ για 6, 24 και 48 ώρες. Με τη µέθοδο του 

εσωτερικού και εξωτερικού ανοσοφθορισµού και τη χρήση ειδικών 

µονοκλωνικών αντισωµάτων, αναζητήσαµε στα κύτταρα αυτά την 

έκφραση ενδοκυτταρικών ή µεµβρανικών αντίστοιχα, κλασσικών τάξης ΙΙ 

πρωτεϊνών. Τα HLA-DM και HLA-DO αντιγόνα αναφέρονται 

αποκλειστικά ως ενδοκυτταρικά µόρια κι έτσι η παρουσία τους στα JAR 

ελέγχθηκε µόνο µε εσωτερικό ανοσοφθορισµό. Με την ίδια διαδικασία 

ελέγχθηκε επίσης και η έκφραση ή όχι του CD74 µορίου (Ii) στα 

συγκεκριµένα κύτταρα. Μετά τη χρώση των κυττάρων ακολούθησε η 

παρατήρησή τους τόσο µε οπτικό µικροσκόπιο φθορισµού, µε τη 

βοήθεια του οποίου υπολογίστηκε το ποσοστό των κυττάρων που 

περιέχουν τις πρωτεΐνες που κάθε φορά αναζητούµε (φθορίζοντα 

κύτταρα) (διαγ. 3.6.2.1), όσο και µε συνεστιακό µικροσκόπιο, όπου είναι 

δυνατή η µελέτη συνεντοπισµού κάποιων αντιγόνων (φωτο 3.6.2.1 και 

φωτο 3.6.4.2) 

Στο διάγραµµα 3.6.2.1 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του 

εξωτερικού ανοσοφθορισµού σε JAR τροφοβλάστες, όπου παρατηρούµε 

ότι τα συγκεκριµένα κύτταρα δεν εκφράζουν φυσιολογικά  µεµβρανικά 

HLA-DR αντιγόνα (χωρίς IFN), αλλά ούτε και µετά από επαγωγή µε IFN-

γ (µε IFN). 
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Ανίχνευση µεβρανικού τάξης ΙΙ αντιγόνου σε JAR 
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∆ιαγ.3.6.2.1 Ανίχνευση µεµβρανικού HLA-DR αντιγόνου σε JAR κύτταρα. Τα 

συγκεκριµένα κύτταρα επωάστηκαν µε ιντερφερόνη-γ (µε IFN) ή χωρίς (χωρίς IFN) 
για 6, 24, 48 ώρες και υποβλήθηκαν στη διαδικασία του εξωτερικού 
ανοσοφθορισµού, µε σκοπό την ανίχνευση µεµβρανικών τάξης ΙΙ µορίων. Με οπτικό 
µικροσκόπιο φθορισµού υπολογίστηκε το ποσοστό των θετικών κυττάρων 
(φθορίζοντα κύτταρα). 
 

 Παρά το γεγονός ότι τα JAR κύτταρα δεν εκφράζουν στην 

επιφάνειά τους κλασσικά τάξης ΙΙ αντιγόνα (διαγ. 3.6.2.1), τα κύτταρα 

αυτά εκφράζουν ενδοκυτταρικά τα HLA-DR, αλλά και τα µη κλασσικά 

HLA-DO µόρια (φωτο. 3.6.2.1α). Όπως φαίνεται και στο διάγραµµα 

3.6.2.2 σ� ένα ποσοστό 62 µε 67% των φυσιολογικών JAR κυττάρων 

(χωρίς IFN) ανιχνεύεται η παραπάνω HLA-DR πρωτεΐνη και στις τρεις 

διαφορετικές ώρες καλλιέργειας (6, 24 και 48 ώρες). Το 95% των 

φυσιολογικών κυττάρων (χωρίς IFN) της εξάωρης καλλιέργειας φαίνεται 

να εκφράζουν το HLA-DO αντιγόνο. Το ποσοστό αυτό µειώνεται σε 41% 

και 51% µετά από 24 και 48 ώρες καλλιέργειας αντίστοιχα. Ενώ 

αντίθετα η HLA-DM πρωτεΐνη δεν ανιχνεύεται σε σηµαντικά επίπεδα σε 

καµία από τις φυσιολογικές καλλιέργειες. Όσον αφορά την έκφραση της 

Ii (CD74), η πρωτεΐνη αυτή εµφανίζεται στο 51% των κυττάρων της 

εξάωρης καλλιέργειας, ενώ µετά από επώαση 24 και 48 ωρών το ποσοστό 

µειώνεται στο 31 και 34% των κυττάρων αντίστοιχα. 
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Ανίχνευση ενδοκυτταρικών HLA-DR, DO, -DM και CD74 µορίων σε 
φυσιολογικά JAR κύτταρα
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από τη δράση της IFN-γ και το µέγιστο της επαγωγής εµφανίζεται στη 

καλλιέργεια των 48 ωρών (διαγ. 3.6.3δ). 
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Επίδραση της IFN-γ στην έκφραση των HLA-DM αντιγόνων 
σε JAR κύτταρα
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Στη φωτογραφία που ακολουθεί απεικονίζεται η χρώση των JAR 

κυττάρων για την οποία χρησιµοποιήσαµε ως πρώτο αντίσωµα ειδικά  

µονοκλωνικά αντισώµατα για τις HLA-DR, DO, DM και CD74 πρωτεΐνες,  

ενώ το δεύτερο αντίσωµα ήταν συνδεδεµένο µε τη φθορίζουσα ουσία 

FITC για την ανίχνευση των HLA-DR αντιγόνων και µε την RITC για την 

ανίχνευση των υπολοίπων µορίων. Η παρατήρηση έγινε µε συνεστιακό 

µικροσκόπιο. Είναι φανερό ότι τα φυσιολογικά (χωρίς IFN-γ) JAR 

κύτταρα εκφράζουν τις πρωτεΐνες HLA-DR (DR), HLA-DO (DO) και CD74 

(CD74), όχι όµως και την πρωτεΐνη HLA-DM (φωτο. 3.5.2.1α). Ενώ µετά 

τη δράση της IFN-γ, για 6 ώρες, µειώνονται τα ενδοκυτταρικά αποθέµατα 

της HLA-DR, χωρίς να επηρεάζονται οι συγκεντρώσεις των υπολοίπων 

πρωτεϊνών. 
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Φωτο 3.6.2.1 Παρατήρηση JAR κυττάρων µε τη βοήθεια συνεστιακού 

µικροσκοπίου (confocal). Τα τροφοβλαστικά κύτταρα επωάστηκαν για 6 ώρες µόνο 
µε θρεπτικό υλικό (DR, DM, DO, CD74) ή µε θρεπτικό υλικό που περιείχε IFN-γ (IFN 
DR, IFN DM, IFN DO,IFN CD74) και υποβλήθηκαν σε εσωτερικό ανοσοφθορισµό µε 
ειδικό µονοκλωνικό αντίσωµα για τις HLA-DR (DR), HLA-DM (DM), HLA-DO (DO), 
και CD74 πρωτεΐνες. 
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Όµως εκτός από την ενδοκυτταρική έκφραση των κλασσικών τάξης 

ΙΙ αντιγόνων του Μ.Σ.Ι, και από την ανθρώπινη τροφοβλαστική σειρά JAR 

θελήσαµε να διαπιστώσουµε αν τα παραπάνω αντιγόνα εκκρίνονται από 

τα συγκεκριµένα κύτταρα. Συλλέξαµε έτσι τα υπερκείµενα καλλιεργειών 

6 και 24 ωρών, παρουσία ή απουσία IFN-γ και ελέγξαµε την ύπαρξη ή 

όχι σ� αυτά τάξης ΙΙ πρωτεΐνης. Στο διάγραµµα που ακολουθεί (3.6.2.4) 

επαναλαµβάνεται η εικόνα που πήραµε από τους ποντικίσιους 

τροφοβλάστες. Παρατηρούµε λοιπόν ότι όταν στα υπερκείµενα των JAR 

κυττάρων που έχουν επωαστεί µε IFN-γ για 6 (IFN(6)) ή για 24 (IFN(24)) 

ώρες, ανιχνεύουµε αυξηµένα ποσά τάξης ΙΙ αντιγόνων σε σχέση µε τα 

ποσά που ανιχνεύονται στα υπερκείµενα των αντίστοιχων µαρτύρων 

(µάρτυρας(6) και µάρτυρας(24)). Συγκεκριµένα µετά από επώαση 6 

ωρών µε IFN-γ (IFN(6)), το ποσοστό αύξησης της οπτικής πυκνότητας του 

δείγµατος αυτού, σε σχέση µε τον αρνητικό µάρτυρα (coating buffer) 

είναι 81%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του υπερκειµένου της 

φυσιολογικής 6άωρης καλλιέργειας (µάρτυρας(6)) είναι 21%. Στην 

καλλιέργεια των 24 ωρών βλέπουµε ότι ο µάρτυρας (µάρτυρας(24)) δίνει 

ένα ποσοστό 5%, ενώ µετά από επίδραση µε IFN-γ (IFN(24)) το ποσοστό 

γίνεται 55%. Τα αποτελέσµατα αυτά δηλώνουν ότι και στα JAR κύτταρα 

η IFN-γ προκαλεί την έκκριση των τάξης ΙΙ µορίων που εκφράζονται 

ενδοκυτταρικά στα κύτταρα αυτά.  
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τροφοβλαστών επωάστηκε, παρουσία ή απουσία, IFN-γ για 6, 24 και 48 

ώρες. 

Στο διάγραµµα 3.6.2.5 παρατηρούµε ότι, όπως αναµενόταν, τα 

πλακουντικά κύτταρα δεν εκφράζουν στην επιφάνεια τους κλασσικά 

τάξης ΙΙ αντιγόνα (µεµβρανικά: µάρτυρας (6h και 48h), παρά µόνο µετά 

από επαγωγή µε IFN-γ για 48 ώρες (µεµβρανικά: IFN(48h)), όπου στο 

87% των κυττάρων ανιχνεύονται τα µεµβρανικά HLA-DR µόρια . Όµως 

και οι ανθρώπινοι πρωτογενείς τροφοβλάστες, όπως και οι ποντικίσιοι, σε 

ποσοστό περίπου 63%, περιέχουν ενδοκυτταρικά ποσά της HLA-DR 

πρωτεΐνης (ενδοκυτταρικά: µάρτυρας (6h)), ποσά τα οποία και εδώ 

µειώνονται µετά την επίδραση της IFN-γ για 6 µόνο ώρες 

(ενδοκυτταρικά: IFN(6h)).     
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*: Στατιστικά σηµαν
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* * 

5 Ανίχνευση µεµβρανικού και ενδοκυτταρικού τάξης ΙΙ αντιγόνου 
 πρωτογενείς τροφοβλάστες. Τα τροφοβλαστικά κύτταρα 
τερφερόνη-γ [IFN(6h) και IFN(48h)] ή χωρίς [µάρτυρας(6h) και 
ησαν πειράµατα διπλού ανοσοφθορισµού. 
τική διαφορά.    
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Η δυνατότητα των πρωτογενών ανθρώπινων τροφοβλαστών να 

εκκρίνουν τα HLA-DR µόρια που περιέχουν, ελέγχθηκε µε τη µέθοδο 

της ELISA. Τα αποτελέσµατα αυτών των πειραµάτων αποτυπώνονται στο 

διάγραµµα 

3.6.2.6, όπου γίνεται αντιληπτό ότι το ποσό της πρωτεΐνης που 

ανιχνεύεται στα υπερκείµενα των καλλιεργειών µετά από επίδραση µε 

IFN-γ (IFN (6) και (24)), είναι µεν µεγαλύτερο από αυτών των 

φυσιολογικών καλλιεργειών (µάρτυρας (6) και (24)), αλλά σαφώς 

µικρότερο από αυτό των JAR καλλιεργειών (διαγ. 3.6.2.4). Το γεγονός 

αυτό όµως δεν σηµαίνει υποχρεωτικά ότι οι πρωτογενείς τροφοβλάστες 

υστερούν στην ικανότητα έκκρισης, γιατί θα πρέπει να λάβουµε υπ� όψη 

ότι ο αριθµός των διαθέσιµων πρωτογενών κυττάρων, λόγω της 

διαδικασίας αποµόνωσής τους είναι µικρότερος από αυτόν στις 

καλλιέργειες των JAR κυττάρων. 
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Παρατηρούµε λοιπόν (διαγ. 3.6.2.7) ότι το ποσοστό των κυττάρων που 

φυσιολογικά (µάρτυρας) εµφανίζουν στο εσωτερικό τους τα HLA-DR 

µόρια και ανέρχεται στο 63%, δεν µεταβάλλεται αισθητά (57%) µετά τη 

δράση της CHX (CHX). Γεγονός που σηµαίνει ότι στην 6άωρη 

καλλιέργειά µας δεν έχουµε φυσιολογικά de novo σύνθεση της 

πρωτεΐνης µας. Αυτό που φαίνεται να κάνει όµως η CHX είναι να 

εµποδίζει, την επαγόµενη από την IFN-γ, έξοδο του τάξης ΙΙ µορίου από 

τα κύτταρα. Έτσι όταν οι ανθρώπινοι τροφοβλάστες επωαστούν µε IFN-γ 

και CHX µαζί (CHX-IFN) τα κύτταρα (σε ποσοστό 42%) συνεχίζουν να 

περιέχουν ενδοκυτταρικά τάξης ΙΙ µόρια, ενώ στην περίπτωση που στην 

καλλιέργεια προστεθεί µόνο IFN-γ (IFN) τα περισσότερα κύτταρα χάνουν 

τα ενδοκυτταρικά αυτά ποσά της πρωτεΐνης (ποσοστό θετικών κυττάρων 

:9%). 
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* 
* 

* 

 
∆ιαγ.3.6.2.7 Μελέτη της επίδρασης της CHX στην ενδοκυτταρική έκφραση 

της τάξης ΙΙ πρωτεΐνης σε κύτταρα από ανθρώπινο πλακούντα. Οι πρωτογενείς 
τροφοβλάστες επωάστηκαν για 6 ώρες µόνο µε θρεπτικό υλικό (µάρτυρας), καθώς 
και µε θρεπτικό υλικό που περιείχε είτε CHX (CHX), είτε IFN-γ (IFN), είτε CHX και 
IFN-γ µαζί (IFN+CHX). Τα αποτελέσµατα παρουσιάζουν το ποσοστό των θετικών 
κυττάρων που παρατηρήθηκαν σε οπτικό µικροσκόπιο φθορισµού µετά από 
διαδικασία εσωτερικού ανοσοφθορισµού. 
*: Στατιστικά σηµαντική διαφορά. 
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Εκτός από τα κλασσικά τάξης ΙΙ µόρια (HLA-DR),  στους 

φυσιολογικούς πρωτογενείς ανθρώπινους τροφοβλάστες ανιχνεύονται τα 

HLA-DO αλλά όχι τα HLA-DM αντιγόνα, όπως φαίνεται και στο 

διάγραµµα  3.5.2.8, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα εσωτερικού 

φθορισµού που πραγµατοποιήθηκε σε εξάωρες και εικοσιτετράωρες  

καλλιέργειες φυσιολογικών τροφοβλαστικών κυττάρων. ∆ιαπιστώνουµε 

λοιπόν ότι, ένα ποσοστό κοντά στο 60 % των κυττάρων της 6άωρης 

καλλιέργειας εκφράζουν την HLA-DO πρωτεΐνη, ενώ το ποσοστό αυτό 

αυξάνεται κατά 25% στην 24άωρη καλλιέργεια. Αντίθετα HLA-DM µόρια 

δεν φαίνεται να εκφράζονται σε καµία από τις δύο καλλιέργειες (Ranella 

et al., 2005). 
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κλασσικά και µη κλασσικά αντιγόνα ιστοσυµβατότητας καθώς και τα 

CD74 µόρια αντιγόνα. Στα διαγράµµατα 3.6.2.9α-δ εµφανίζονται τα 

αποτελέσµατα της δράσης της IFN-γ σε πρωτογενή κύτταρα. Οι 

τροφοβλάστες επωάστηκαν για 6 και 24 ώρες µε ή χωρίς IFN-γ και 

ακολούθησε εσωτερικός ανοσοφθορισµός. Στο πρώτο από τα 

διαγράµµατα που ακολουθούν, (διαγ.3.6.2.9.α) βλέπουµε ότι το 60% των 

φυσιολογικών κυττάρων (χωρίς IFN) που όπως αναφέρθηκε εκφράζουν τα 

HLA-DR µόρια µετά από 6 ώρες καλλιέργειας, µειώνεται (όπως 

αναµενόταν) στο 14%.  

Όσον αφορά την δράση της IFN-γ στην παραγωγή των HLA-DO 

αντιγόνων, µπορούµε να συµπεράνουµε, σύµφωνα και µε τα 

αποτελέσµατα που αναφέρονται στο διάγραµµα 3.6.2.9.β, ότι δεν 

επηρεάζει το ποσοστό των κυττάρων που περιέχουν τα αντιγόνα αυτά.  

Σύµφωνα και µε το παραπάνω διάγραµµα τα κύτταρα αυτά δεν 

εκφράζουν φυσιολογικά HLA-DM πρωτεΐνες (διαγ. 3.6.2.8), η επίδραση 

όµως της IFN-γ για τουλάχιστον 24 ώρες έχει σαν αποτέλεσµα την 

επαγωγή της έκφρασης των HLA-DM µορίων (27% των κυττάρων 

εκφράζουν πλέον τα HLA-DM αντιγόνα) (διαγ. 3.6.2.9.γ). Τέλος η IFN-γ 

φαίνεται να αυξάνει την έκφραση των CD74 µορίων τόσο µετά από 6 

ώρες καλλιέργειας, όσο και µετά από 24. Συγκεκριµένα το ποσοστό των 

κυττάρων της φυσιολογικής (χωρίς IFN) 6άωρης και 24άωρης 

καλλιέργειας που θεωρούνται θετικά για τα CD74 µόρια, είναι 50%, ενώ 

παρουσία IFN-γ (µε IFN) το ποσοστό γίνεται αντίστοιχα 75 και 90%. 

Τα αποτελέσµατα αυτά εναρµονίζονται µε τα αποτελέσµατα που 

πήραµε από τα πειράµατα εσωτερικού ανοσοφθορισµού σε κύτταρα της 

τροφοβλαστικής σειράς JAR. 
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Επίδραση της IFN-γ στην έκφραση των HLA-DR αντιγόνων σε   
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Επίδραση της IFN-γ στην έκφραση των HLA-DM αντιγόνων σε 
πρωτογενείς ανθρώπινους τροφοβλάστες
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∆ιαγ.3.6.2.9  Επίδραση της IFN-γ στην έκφραση των HLA-DR (α), -DO (β), -

DM (γ) και CD74 (δ) µορίων σε JAR κύτταρα. Τα συγκεκριµένα κύτταρα 
καλλιεργήθηκαν για 6 και 24 ώρες µε ή χωρίς IFN-γ και υποβλήθηκαν στη διαδικασία 
του εσωτερικού ανοσοφθορισµού. Με οπτικό µικροσκόπιο φθορισµού υπολογίστηκε 
το ποσοστό των θετικών κυττάρων (φθορίζοντα κύτταρα). 
*: Στατιστικά σηµαντική διαφορά. 
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 Θελήσαµε στη συνέχεια να ελέγξουµε αν το πρότυπο έκφρασης 

των τάξης ΙΙ αντιγόνων του Μ.Σ.Ι που παρατηρούµε στους τροφοβλάστες 

εµφανίζει οµοιότητες µε αυτό των κλασσικών αντιγονοπαρουσιαστικών 

κυττάρων ή αποτελεί ιδιαιτερότητα των συγκεκριµένων κυτταρικών 

πληθυσµών.  

Για το σκοπό αυτό αποµονώσαµε µακροφάγα από ανθρώπινο 

περιφερικό αίµα και ελέγξαµε στα κύτταρα αυτά την έκφραση 

µεµβρανικών και ενδοκυτταρικών HLA-DR αντιγόνων, όπως και την 

σύνθεση των HLA-DM, -DO και CD74 µορίων. Όπως αναµενόταν στην 

επιφάνεια των κυττάρων αυτών ανιχνεύονται τάξης ΙΙ αντιγόνα η έκφραση 

των οποίων αυξάνεται σταδιακά µετά την προσθήκη IFN-γ (διαγ 

3.6.2.10). 
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∆ιαγ.3.6.2.10 Ανίχνευση µεµβρανικών και ενδοκυτταρικών HLA-DR 
αντιγόνων σε πρωτογενείς καλλιέργειες ανθρώπινων µακροφάγων. Τα συγκεκριµένα 
κύτταρα καλλιεργήθηκαν για 6 και 24 ώρες, χωρίς ή µε IFN-γ και υποβλήθηκαν στη 
διαδικασία εξωτερικού ή εσωτερικού ανοσοφθορισµού. Με οπτικό µικροσκόπιο 
φθορισµού υπολογίστηκε το ποσοστό των θετικών κυττάρων (φθορίζοντα κύτταρα). 
*: Στατιστικά σηµαντική διαφορά. 
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Μπορούµε επίσης να διαπιστώσουµε από το διάγραµµα 3.6.2.11, 

ότι τα ανθρώπινα µακροφάγα δεν εκφράζουν HLA-DO αντιγόνα, ενώ 

ενδοκυτταρικά εντοπίζονται HLA�DM και CD74 µόρια, στα κύτταρα της 

6άωρης, αλλά και 24άωρης καλλιέργειας. Στο ίδιο διάγραµµα 

παρατηρούµε ότι το ποσοστό των θετικών, για την HLA-DM πρωτεΐνη, 

κυττάρων αυξάνει µετά τη δράση της IFN-γ. Η έκφραση των CD74 

µορίων φαίνεται να επηρεάζεται κι αυτή µετά από επώαση των 

µακροφάγων για 24 ώρες παρουσία IFN-γ. 
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∆ιαγ.3.6.2.11 Ανίχνευση των HLA-DM, -DO και CD74 µορίων ενδοκυτταρικά 

των πρωτογενών ανθρώπινων µακροφάγων. Τα συγκεκριµένα κύτταρα 
καλλιεργήθηκαν για 6 και 24 ώρες, χωρίς ή µε IFN-γ, και υποβλήθηκαν στη 
διαδικασία του εσωτερικού ανοσοφθορισµού. Με οπτικό µικροσκόπιο φθορισµού 
υπολογίστηκε το ποσοστό των θετικών κυττάρων (φθορίζοντα κύτταρα). 
*: Στατιστικά σηµαντική διαφορά. 
 

 Μπορούµε λοιπόν να πούµε ότι οι τροφοβλάστες παρουσιάζουν 

ένα ιδιαίτερο πρότυπο έκφρασης των αντιγόνων ιστοσυµβατότητας, 

διαφορετικό από αυτό των κλασσικών αντιγονοπαρουσιαστικών 

κύτταρων. Συγκεκριµένα, ενώ δεν εµφανίζουν στην επιφάνειά τους (παρά 

µόνο µετά από επαγωγή), κλασσικά τάξης ΙΙ αντιγόνα, εκφράζουν 
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ενδοκυτταρικά τις πρωτεΐνες αυτές. Η έκφραση των HLA-DO µορίων, που 

µέχρι σήµερα έχουν ανιχνευθεί κυρίως σε Β λεµφοκύτταρα, αποτελεί 

µια ακόµα ιδιαιτερότητα των τροφοβλαστών. 

 3.6.3 Επίδραση αναστολέων του ενδοκυτταρικού µονοπατιού 

στην έκφραση και έκκριση των τάξης ΙΙ αντιγόνων 

ιστοσυµβατότητας σε ανθρώπινα πλακουντικά κύτταρα 

 

Για την µελέτη της δράσης των αναστολέων Pep και Leu σε  

πρωτογενείς ανθρώπινους τροφοβλάστες επαναλάβαµε τα πειραµατική 

διαδικασία που ακολουθήσαµε για τα TROPHO-1 και τους πρωτογενείς 

ποντικίσιους τροφοβλάστες. Συγκεκριµένα, επωάσαµε τα κύτταρα µόνο 

µε θρεπτικό υλικό (µάρτυρας) ή µε θρεπτικό υλικό που περιείχε είτε 

IFN-γ (IFN) είτε αναστολέα (Pep ή Leu), είτε αναστολέα µε IFN-γ µαζί 

(Pep-IFN ή Leu-IFN). Μετά τη διέλευση 6 ωρών ακολούθησε εσωτερικός 

ανοσοφθορισµός µε ειδικό anti-HLA-DR αντίσωµα. 

Στο διάγραµµα που ακολουθεί (3.6.3.1α) παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα της δράσης της Pep στα τροφοβλαστικά κύτταρα, µετά από 

παρατήρησή τους µε οπτικό µικροσκόπιο φθορισµού. ∆ιαπιστώνουµε 

ότι, όταν στην καλλιέργεια προστεθεί πεπστατίνη (PEP) το ποσοστό των 

κυττάρων που περιέχουν HLA-DR  µόρια (51%±8%) δεν µεταβάλλεται 

σηµαντικά από το αντίστοιχο ποσοστό (63±9%) των φυσιολογικών 

κυττάρων (µάρτυρας). Ενώ όταν τα κύτταρα επωαστούν µε Pep και IFN-γ  

µαζί (PEP-IFN), εκφράζουν τα HLA-DR αντιγόνα σε ποσοστό 66±7%, 

ποσοστό παρόµοια µε αυτό των µαρτύρων και όχι µε το αντίστοιχο 

ποσοστό (11±5) των κύτταρων που καλλιεργήθηκαν µόνο µε IFN-γ (IFN). 

Με βάση τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα µπορούµε να συµπεράνουµε 

ότι, όπως και στα κύτταρα ποντικιού (TROPHO-1 και πρωτογενή) η 

πεπστατίνη δεν επηρεάζει την έκφραση των HLA-DR, αλλά εµποδίζει την 

επαγόµενη από την IFN-γ έξοδο των µορίων αυτών από τους 

τροφοβλάστες. 
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Επίδραση της Pep στην ενδοκυτταρική έκφραση των 
HLA-DR αντιγόνων σε ανθρώπινους τροφοβλάστες
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ούτε στην έκφραση αλλά ούτε και στην έκκριση του κλασσικού τάξης ΙΙ 

αντιγόνου από τους ανθρώπινους τροφοβλάστες. 

 

 

Επίδραση της Leu στην ενδοκυτταρική έκφραση των 
HLA-DR αντιγόνων σε ανθρώπινους τροφοβλάστες
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∆ιαγ.3.6.3.1β  Μελέτη της επίδρασης της Leu στην ενδοκυτταρική έκφραση 

του HLA-DR αντιγόνου. Τα πρωτογενή τροφοβλαστικά κύτταρα επωάστηκαν για 6 
ώρες µόνο µε θρεπτικό υλικό (µάρτυρας), καθώς και µε θρεπτικό υλικό που περιείχε 
είτε µόνο Leu (LEU) είτε Leu µαζί µε IFN-γ (LEU+IFN). Ακολούθησαν πειράµατα 
ανοσοφθορισµού για τον εντοπισµό της ενδοκυτταρικής πρωτεΐνης.  
*: Στατιστικά σηµαντική διαφορά. 
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3.6.4 ∆ιαχωρισµός των ενδοκυτταρικών κυστιδίων των JAR 

κυττάρων µε τη µέθοδο της υποκυτταρικής κλασµάτωσης 

  Με τη µέθοδο της υποκυτταρικής κλασµάτωσης, όπως και στα 

TROPHO-1 κύτταρα έτσι και στα JAR, καταφέραµε να αποµονώσουµε τα 

ενδοκυτταρικά κυστίδια των JAR κυττάρων. Συγκεκριµένα, µε ειδικό 

διάλυµα (lyses buffer) προκαλέσαµε τη λύση κυττάρων που είχαν 

επωαστεί για 6 ή 24 ώρες, µε ή χωρίς IFN-γ και τοποθετήσαµε το 

περιεχόµενο των κυττάρων σε διαβάθµιση περκόλης. Ακολούθησε 

υπερφυγοκέντρηση και συλλογή των διαφορετικών κλασµάτων. Τα 

κλάσµατα αυτά ελέχθησαν µε τη µέθοδο της ELISA για την ύπαρξη ή όχι 

των κλασσικών και µη κλασσικών αντιγόνων ιστοσυµβατότητας, καθώς 

και των CD74 µορίων.  

Στα διαγράµµατα που ακολουθούν δίνονται τα αποτελέσµατα των 

παραπάνω πειραµάτων. Στο διάγραµµα 3.6.4.1 µπορούµε να δούµε σε 

ποια κλάσµατα, των φυσιολογικών κυττάρων (3.5.4.1α), αλλά και των 

κυττάρων που επωάστηκαν µε IFN-γ για 6 (διαγ.3.6.4.1β) ή 24 ώρες 

(διαγ. 3.6.4.1γ), περιέχονται τα κλασσικά και µη κλασσικά τάξης ΙΙ 

µόρια. ∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι σε φυσιολογικούς τροφοβλάστες 

(3.6.4.1α) οι πρωτεΐνες HLA-DR και �DO συνεντοπίζονται κυρίως στα 

κυστίδια που αντιστοιχούν στα κλάσµατα 7-14, κυστίδια στα οποία τα 

κλασσικά τάξης ΙΙ µόρια βρίσκονται σε πολύ µεγαλύτερη συγκέντρωση. 

Σύµφωνα και µε τα αποτελέσµατα των ανοσοφθορισµών, η HLA-DM 

πρωτεΐνη δεν ανιχνεύεται σε κανένα από τα κλάσµατα των JAR 

κυττάρων.  

Όταν οι τροφοβλάστες καλλιεργηθούν παρουσία IFN-γ για 6 ώρες 

(3.6.4.1β) σηµειώνονται σηµαντικές αλλαγές στο περιεχόµενο των 

κυστιδίων τους. Η πιο αξιοσηµείωτη αλλαγή είναι µείωση (σχεδόν 

εξαφάνιση) των HLA-DR αντιγόνων από τα κυστίδια αυτά. Στην 

περίπτωση που IFN-γ παραµείνει στην καλλιέργεια για 24 ώρες (διαγ. 

3.6.4.1γ), εµφανίζονται ξανά κλασσικά τάξης ΙΙ µόρια, σε διαφορετικά 

όµως κυστίδια (κλάσµατα 13-19). Στα ίδια κλάσµατα (13-19) φαίνεται να 
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µετατοπίστηκαν  όχι µόνο τα HLA-DR, αλλά και τα HLA-DO, και 

εµφανίζονται πλέον και τα επαγόµενα από την IFN-γ, HLA-DM µόρια.  

 

Υποκυτταρική κλασµάτωση JAR κυττάρων απουσία IFN-γα 
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Υποκυτταρική κλασµάτωση JAR κυττάρων µετά από 24άωρη 
επώαση µε IFN-γ

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
κλάσµατα

π
οσ
οσ
τό

 α
ύξ
ησ
ης

 έ
να
ντ
ι 
αρ
νη
τι
κο
ύ

µ
άρ
τυ
ρα

HLA-DR
HLA-DM
HLA-DO

γ 

 

∆ιάγ. 3.6.4.1 Υποκυτταρική κλασµάτωση JAR κυττάρων που καλλιεργήθηκαν 
χωρίς IFN-γ (α), ή µε IFN-γ για 6 (β) ή 24 (γ) ώρες. Τα κλάσµατα που προέκυψαν 
από την κλασµάτωση υποβλήθηκαν σε πειράµατα ELISA, µε σκοπό την ανίχνευση 
των HLA-DR, -DO και -DM πρωτεϊνών. Τα αποτελέσµατα εκφράζονται ως το 
ποσοστό αύξησης της οπτικής πυκνότητας των κλασµάτων έναντι της οπτικής 
πυκνότητας του αρνητικού µάρτυρα που αντιστοιχεί στο διάλυµα προσκόλλησης 
(coating buffer). 
 

Εκτός από τον συν-εντοπισµό της HLA-DR µε την HLA-DO 

πρωτεΐνη, µε τα πειράµατα της υποκυτταρικής κλασµάτωσης των 

φυσιολογικών JAR, έγινε φανερό ότι η HLA-DR ανιχνεύεται στα ίδια 

κυστίδια (κλάσµατα 7-14) και µε την CD74 πρωτεΐνη (διαγ.3.6.4.2α). 

Ενώ µετά από την δράση της IFN-γ για 24 ώρες (διαγ. 3.6.4.2β), 

εντοπίζουµε τόσο τα HLA-DR όσο και τα CD74 µόρια σε διαφορετικά 

από τα αρχικά κυστίδια (κλάσµατα 13-20), όµως βρίσκονται και πάλι 

στα ίδια διαµερίσµατα.   
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Υποκυτταρική κλασµάτωση JAR κυττάρων µετά από 
24άωρη επώαση µε IFN-γ
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∆ιάγ. 3.6.4.2 Υποκυτταρική κλασµάτωση JAR κυττάρων που καλλιεργήθηκαν 
χωρίς IFN-γ (α), ή µε IFN-γ για 6 (β) ή 24 (γ) ώρες. Τα κλάσµατα που προέκυψαν   
υποβλήθηκαν σε πειράµατα ELISA, µε σκοπό την ανίχνευση των HLA-DR και CD74 
πρωτεϊνών. Τα αποτελέσµατα εκφράζονται ως το ποσοστό αύξησης της οπτικής 
πυκνότητας των κλασµάτων έναντι της οπτικής πυκνότητας του αρνητικού µάρτυρα 
που αντιστοιχεί στο διάλυµα προσκόλλησης (coating buffer). 
 

Ο συν-εντοπισµός των κλασσικών τάξης ΙΙ µορίων µε τα HLA-DO 

και CD74 µόρια, επαληθεύεται και µε τα πειράµατα διπλού εσωτερικού 

ανοσοφθορισµού. Στα πειράµατα αυτά τα JAR κύτταρα καλλιεργήθηκαν 

για 6 ώρες παρουσία ή απουσία IFN-γ και ακολούθησε η χρώση τους 

πρώτα µε anti-HLA-DR αντίσωµα και δεύτερο FITC anti-Fc αντίσωµα, 

στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκε κατά περίπτωση είτε anti-HLA-DM, είτε 

anti-HLA-DO, είτε anti-CD74 αντίσωµα µε δεύτερο RITC anti-Fc 

αντίσωµα. Η παρατήρηση των κυττάρων έγινε µε συνεστιακό 

µικροσκόπιο.  

Συνεπώς τα κύτταρα που περιέχουν HLA-DR πρωτεΐνη φαίνονται µε 

έντονο πράσινο χρώµα (φωτο 3.6.4.1 (DR)), ενώ αυτά που περιέχουν 

HLA-DM (φωτο 3.5.4.1 (DM)), HLA-DO (φωτο 3.6.4.1 (DO)) και CD74 

(φωτο 3.6.4.1 (CD74)) πρωτεΐνη, οφείλουν να φαίνονται µε κόκκινο 

χρώµα. Τέλος στις περιπτώσεις συν-εντοπισµού των HLA-DR µε µία από 

τις παραπάνω πρωτεΐνες εµφανίζεται το κίτρινο χρώµα (φωτο 3.6.4.2). 
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Φωτο. 3.6.4.2  Παρατήρηση JAR κυττάρων µε τη βοήθεια συνεστιακού 
µικροσκοπίου (confocal), µετά από διπλή χρώση αρχικά µε anti-HLA-DR και στη 
συνέχεια µε anti-HLA-DΜ (DR-DM) ή anti-HLA-DO (DR-DO) ή anti-CD74 
µονοκλωνικό αντίσωµα. Τα τροφοβλαστικά κύτταρα πριν τη χρώση επωάστηκαν για 
6 ώρες µόνο µε θρεπτικό υλικό (DR-DM, DR-DO, DR-CD74) ή µε θρεπτικό υλικό που 
περιείχε IFN-γ (IFN DR-DM, IFN DR-DO, IFN DR-CD74). 

 

Τα αποτελέσµατα του διπλού φθορισµού, όπως αποτυπώνονται και 

στην παραπάνω φωτογραφία, δηλώνουν ότι τα κλασσικά τάξης ΙΙ αντιγόνα 

ιστοσυµβατότητας εντοπίζονται µαζί µε τα HLA-DO αντιγόνα (DR-DO), 

αλλά και µε τα CD74 µόρια (DR-CD74). Για άλλη µια φορά 
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αποδεικνύεται ότι πρώτον τα JAR κύτταρα δεν εκφράζουν τα HLA-DM 

(φωτο 3.6.4.1 (DΜ), φωτο. 3.6.4.2 (DR-DM) αντιγόνα και δεύτερον ότι 

υπό την επίδραση της IFN-γ τα HLA-DR µόρια δεν ανιχνεύονται πλέον 

στα κύτταρα αυτά (φωτο 3.6.4.2 (IFN-DR-DM, IFN-DR-DO, IFN-DR-

CD74)).   

 



   

   

   

   

ΣΣΣΥΥΥΖΖΖΗΗΗΤΤΤΗΗΗΣΣΣΗΗΗ   
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Η εγκυµοσύνη, όπως έχει ήδη αναφερθεί, θεωρείται ως το 

ανοσολογικό παράδοξο, όπου οµοιοστατικοί µηχανισµοί αναπτύσσονται 

µεταξύ ιστοασύµβατων ιστών, και το ηµι-αλλοµόσχευµα (έµβρυο) τελικά 

επιβιώνει χωρίς να αναπτύσσεται συστηµατική ανοσοκαταστολή στον 

µητρικό οργανισµό, µια και η µητέρα είναι ικανή να αντιµετωπίζει 

παθογόνα αλλά και νεοπλασίες κατά τη διάρκεια µιας εγκυµοσύνης 

(Feinberg and Gonik, 1991; Garcia-Gonzalez et al., 1999; Manyonda et 

al., 1993). 

 Αν και δεν είναι γνωστοί όλοι οι ανοσολογικοί µηχανισµοί που 

ευθύνονται για την φυσιολογική έκβαση και τερµατισµό της κύησης, έχει 

παρατηρηθεί ότι τα επίπεδα των ανοσοσφαιρινών   (IgG, IgM και IgA) 

στον οργανισµό της εγκύου κυµαίνονται στα φυσιολογικά επίπεδα , ενώ 

τα µητρικά λευκοκύτταρα εµφανίζουν µειωµένη κυτοτοξικότητα έναντι 

των εµβρυϊκών κυττάρων (Amino et al., 1978; Yasuhara et al., 1992). 

Γενικά µπορούµε να πούµε ότι η εγκυµοσύνη χαρακτηρίζεται από 

έλλειψη ισχυρής κυτταρικής ανοσίας απέναντι στο κύηµα, ενώ 

ταυτόχρονα αναπτύσσεται η χυµική ανοσολογική απόκριση. 

Η δράση των κυτοκινών κατά τη διάρκεια µιας εγκυµοσύνης 

αποτελεί πεδίο έρευνας µε αυξηµένο ενδιαφέρον. Αυτές οι µικρού 

µοριακού βάρους πρωτεΐνες συµµετέχουν στην ρύθµιση του κύκλου του 

ωχρού σωµατίου, στην προσκόλληση και εµφύτευση του εµβρύου, στην 

αύξηση και διαφοροποίηση του πλακούντα και του κυήµατος, καθώς και 

σε πολλούς ανοσορρυθµιστικούς µηχανισµούς (Schafer-Somi, 2003). 

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην µελέτη του πρότυπου παραγωγής 

κυτοκινών στη διάρκεια φυσιολογικής και µη κύησης, στον εντοπισµό 

κυτοκινών σε µητρικούς και εµβρυϊκούς ιστούς, στον χαρακτηρισµό των 

ειδικών υποδοχέων τους, καθώς και στην προσπάθεια να αποσαφηνιστεί 

ο ρυθµιστικός τους ρόλος στην εγκυµοσύνη µε στόχο τον επιτυχή 

τερµατισµό αυτής (Bischof et al., 2000; Clark and Croitoru, 2001; 

Robertson et al., 1994; Vassiliadis et al., 1998). 

Η εγκυµοσύνη όπως έχει είδη αναφερθεί θεωρείται ένα TH2 

φαινόµενο (Wegmann et al., 1993) λόγω της ευεργετικής δράσης των TH2 

κυτοκινών (π.χ οι IL-3, -10 και GM-CSF) έναντι της αρνητικής δράσης 



ΣΥΖΗΤΗΣΗ 174

των TH1 κυτοκινών (π.χ η IFN-γ και ο TNF-α) στην ανάπτυξη του 

πλακούντα και του εµβρύου. 

Με στόχο τον ποιοτικό αλλά και ποσοτικό προσδιορισµό των 

κυτοκινών  που κυκλοφορούν στον ορό των γυναικών στη διάρκειας µιας 

εγκυµοσύνης, ελέγξαµε την ύπαρξη δέκα κυτοκινών σε ορό εγκύων  1ου , 

2ου και 3ου τριµήνου κύησης, όπως και σε ορό γυναικών που είχαν 

αποβάλει κατά το πρώτο τρίµηνο της κύησης. Οι ιντερλευκίνες -1α, -2, -

3, -4, -6, -10 και -12, καθώς και οι παράγοντες GM-CSF, IFN-γ και 

TNF-α ανιχνεύθηκαν µε τη µέθοδο της Ενζυµοσύνδετης 

Ανοσοπροσροφητικής ∆οκιµής (ELISA). 

Συγκρίνοντας τις συγκεντρώσεις των δέκα κυτοκινών που 

µελετήσαµε, πριν την εγκυµοσύνη, µε τις αντίστοιχες τιµές του πρώτου, 

του δεύτερου, του τρίτου τριµήνου και της λοχείας, οδηγούµαστε στο 

συµπέρασµα ότι κάθε κυτοκίνη εµφανίζει το δικό της ιδιαίτερο πρότυπο 

στα διαφορετικά στάδια µιας εγκυµοσύνης. 

Παρατηρούµε λοιπόν την πτώση των επιπέδων της IL-1α στο 

δεύτερο τρίµηνο κύησης και την σηµαντική µείωση της IL-2 στο τρίτο 

τρίµηνο αλλά και στη λοχεία. Η IL-2, που έχει αναφερθεί ότι απουσιάζει 

από την περιοχή του πλακούντα και της µήτρας και ότι η χορήγησή της 

αυξάνει τα ποσοστά αποβολών (Chaouat et al., 1990; Guilbert, 1996), 

δεν θεωρείται πλέον αποκλειστικά TH1 κυτοκίνη µια και φαίνεται να είναι 

απαραίτητη για την ανάπτυξη των τύπου 1 και τύπου 2 CD4 και CD8 

θετικών κυττάρων (Mosmann and Sad, 1996). Σε µικρότερες 

συγκεντρώσεις στο δεύτερο και τρίτο τρίµηνο εµφανίζεται και η IL-3. Τα 

αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα 

πειραµάτων στο ποντίκι, όπου η IL-3 εµφανίζεται σε πρώιµα στάδια (2η 

και 3η ηµέρα) ενώ µειώνεται η συγκέντρωσή της µετά τα µέσα της 

εγκυµοσύνης (Athanassakis et al., 1999a; Athanassakis and 

Iconomidou, 1996). 

∆ιαφορετική όµως εικόνα εµφανίζουν οι «ευεργετικές»  για την 

εγκυµοσύνη κυτοκίνες IL-4, IL-6, IL-10 και GM-CSF. Οι ιντερλευκίνες -

4 και -10 παρουσιάζουν µηδαµινές διακυµάνσεις στα δύο πρώτα 

τρίµηνα, ενώ η IL-10 αυξάνεται στο τελευταίο τρίµηνο. Αυξηµένα 
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επίπεδα IL-10 στα πρώιµα στάδια της εγκυµοσύνης έχουν παρατηρηθεί 

στο αµνιακό υγρό (Heyborne et al., 1995), ενώ σε διασταυρώσεις 

συγκεκριµένων στελεχών ποντικιών όπου εµφανίζεται αυξηµένο ποσοστό 

αποβολών, η χορήγηση IL-10 µειώνει τo ποσοστό αυτό (Chaouat, 1995). 

Η IL-6 παρουσιάζεται µε µειωµένα επίπεδα στο πρώτο τρίµηνο ενώ 

αυξάνεται σταδιακά στη συνέχεια και µέχρι το τέλος της κύησης.  

Σταδιακή αύξηση παρατηρείται και στη συγκέντρωση του GM-

CSF, από το πρώτο κιόλας τρίµηνο, η µέγιστη τιµή του οποίου 

εµφανίζεται µετά τον τοκετό. Ο παράγοντας αυτός ενεργοποιείται από 

πολύ νωρίς µια και εµπλέκεται τόσο στην ανάπτυξη της βλαστοκύστης, 

όσο και στην διαδικασία της εµφύτευσης (Athanassakis et al., 1999a). 

Η συγκέντρωση της IL-12, η οποία θεωρείται σηµαντικός 

ανοσορρυθµιστικός παράγοντας της κύησης, δεν φαίνεται να 

αυξοµειώνεται  στα διαφορετικά στάδια της εγκυµοσύνης (Dudley et al., 

1996; Sacks et al., 2003; Zourbas et al., 2001). Το ίδιο πρότυπο 

εµφανίζει και ο TNF-α που ενοχοποιείται σε πολλές περιπτώσεις 

αποτυχηµένων κυήσεων (Elenkov et al., 2001; Gorivodsky et al., 1998; 

Toder et al., 2003; Yamada et al., 2004). Τέλος η IFN-γ αυξάνει 

σταδιακά µετά το πρώτο τρίµηνο (Tchorzewski et al., 2000; Vassiliadis 

et al., 1998). 

Η παρουσία των παραπάνω ΤΗ1 κυτοκινών δικαιολογείται από την 

συνεχώς αυξανόµενη βιβλιογραφία που υποστηρίζει ότι αν και οι 

συγκεκριµένοι παράγοντες δηµιουργούν προβλήµατα στα µέσα της 

εγκυµοσύνης, είναι απαραίτητοι στα αρχικά της στάδια όπως και στον 

τοκετό (Saito et al., 1999).  

Για παράδειγµα ο TNF-α που ενεργοποιείται από γοναδοτροπίνες, 

επάγει µε τη σειρά του την έκκριση προσταγλαδινών και την παραγωγή 

οξειδίου του αζώτου (ΝΟ), συµµετέχοντας έτσι στην ωορρηξία. Είναι 

γνωστό επίσης ότι τα θυλάκια ωορρηξίας παράγουν και IFN-γ, η οποία 

ευθύνεται για την παραγωγή ΝΟ (Machelon and Emilie, 1997). Σε 

µεγαλύτερες όµως συγκεντρώσεις και οι δύο αυτές κυτοκίνες 

δηµιουργούν προβλήµατα στην ωορρηξία και στην εµφύτευση (Fukuoka 

et al., 1992; Wang et al., 1992). Τόσο ο TNF-α όσο και η IFN-γ 
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παράγονται σε µικρές συγκεντρώσεις και από ανθρώπινα έµβρυα πριν 

την εµφύτευσή τους (Machelon and Emilie, 1997; Ozornek et al., 1997), 

ενώ αύξηση της συγκέντρωσής τους τις καθιστά εµβρυοτοξικές και 

εµποδίζει την µετάβαση των ποντικίσιων εµβρύων από το στάδιο των δύο 

κυττάρων σε βλαστοκύστες. 

Πειράµατα κινητικής σε ποντίκια έδειξαν ότι ο TNF-α και η IFN-γ 

εµφανίζονται µε µεγαλύτερη συγκέντρωση στον ορό της 7ης µε 9ης και της 

12ης ηµέρας εγκυµοσύνης αντίστοιχα (Athanassakis and Iconomidou, 

1996). Χρονικά το µέγιστο παραγωγής της IFN-γ συµπίπτει µε την 

διαφοροποίηση των τροφοβλαστών του εξωπλακουντικού κώνου σε 

σπογκιοτροφοβλάστες και τροφοβλάστες του λαβυρίνθου του ώριµου 

πλακούντα . Στο στάδιο αυτό της κύησης η IFN-γ επάγει επίσης την 

έκφραση των CCR3 χηµοκινικών υποδοχέων σε ποντικίσιους και 

ανθρώπινους τροφοβλάστες (Athanassakis et al., 2000b; Athanassakis 

et al., 2001), που πιθανώς να ευθύνονται για τον χηµειοτακτισµό των Τ 

κυττάρων στο φθαρτό. 

   Η ανίχνευση αυξηµένων επιπέδων IFN-γ στο µητρικό ορό έχει 

συσχετιστεί µε αυξηµένο κίνδυνο αποβολής. Πράγµατι συγκρίνοντας τις 

συγκεντρώσεις των κυτοκινών σε ορό γυναικών στο πρώτο τρίµηνο 

κύησης µε τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις σε όρο γυναικών που απέβαλαν 

στο ίδιο τρίµηνο (πιν.  ∆ιαγ. ), παρατηρούµε ότι η IFN-γ εµφανίζει µια 

εκπληκτική αύξηση (53%) στις περιπτώσεις αποβολής.  

Από τις υπόλοιπες κυτοκίνες ο TNF-α, η IL-4 και -12, δεν 

εµφανίζουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην συγκέντρωσή τους στον 

ορό των γυναικών που απέβαλαν. Η IL-1α και περισσότερο η IL-3 

εµφανίζονται µε µειωµένα επίπεδα στις περιπτώσεις των αποβολών, ενώ 

η IL-2, -6, -10, ο GM-CSF και η IFN-γ αυξάνονται, µε την IFN-γ να 

παρουσιάζει, όπως προαναφέρθηκε, την µεγαλύτερη αύξηση. Αν και δεν 

είναι ξεκάθαρο το αν οι µεταβολές στην παραγωγή κυτοκινών ευθύνονται 

για τη διακοπή µιας κύησης, ή το αν η αποβολή του εµβρύου είναι αυτή 

που τροποποιεί τις ισορροπίες των κυτοκινών, τα αποτελέσµατα που 

παρουσιάστηκαν ενισχύουν την θεωρία της TH2 προδιάθεσης κατά τη 

διάρκεια µιας εγκυµοσύνης. 
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Είναι προφανές λοιπόν ότι η διατήρηση της ΤΗ1/ΤΗ2 στη διάρκεια 

µιας εγκυµοσύνης είναι σηµαντική για την επιβίωση του εµβρύου. Η 

ισορροπία αυτή οδηγεί σε µια ΤΗ1 ή ΤΗ2 απόκριση ανάλογα µε το στάδιο 

της κύησης. Εξαιτίας του µεγάλου αριθµού κυτοκινών που εµπλέκονται 

στην εγκυµοσύνη και τους διαφορετικούς µηχανισµούς ρύθµισης αυτών 

στα διάφορα στάδια ανάπτυξης του κυήµατος, γίνεται φανερό ότι θα 

πρέπει να στραφούµε σε νέες παραµέτρους που χαρακτηρίζουν αυτό το 

φαινόµενο και να εστιαστούµε σε µηχανισµούς που προηγούνται την 

παραγωγή των κυτοκινών. 

Σύµφωνα µε το παραπάνω σκεπτικό και στα πλαίσια της µελέτης 

των διαλυτών παραγόντων που κυκλοφορούν στον ορό της µητέρας και 

ευθύνονται για την φυσιολογική ή µη έκβαση µιας εγκυµοσύνης, 

ανιχνεύσαµε την ύπαρξη εκκρινόµενων τάξης ΙΙ αντιγόνων 

ιστοσυµβατότητας στον ορό εγκύων γυναικών. 

Εκκρινόµενα αντιγόνα ιστοσυµβατότητας έχουν ανιχνευθεί στον 

ορό υγιών ατόµων, αλλά η εµφάνισή τους έχει συσχετιστεί και µε πολλές 

παθολογικές καταστάσεις (Athanassakis and Vassiliadis, 2002a; 

Turowski and Kedzierska, 2000). Εκκρινόµενα τάξης Ι αντιγόνα 

σχηµατίζουν σύµπλοκα µε επιφανειακά CD8 µόρια (Blasczyk et al., 

1993; Buelow et al., 1995) και προσδένονται µε ενδογενή και εξωγενή 

πεπτίδια (Puppo et al., 1997), συµµετέχοντας έτσι στην ανοσολογική 

απόκριση. Σε διάφορες ασθένειες έχει παρατηρηθεί διαφοροποίηση των 

επιπέδων των εκκρινόµενων τάξης Ι µορίων σε σχέση µε τα επίπεδα των 

υγιών ατόµων (Adamashvili et al., 2002; Fainardi et al., 2004; 

Heiligenhaus et al., 2004; Hu et al., 2004; Lebedev et al., 2003; Puppo 

et al., 1990; Shimura et al., 2001). 

Μεταξύ των εκκρινόµενων τάξης Ι αντιγόνων ιστοσυµβατότητας το 

ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα εκκρινόµενα HLA-G (sHLA-G) µόρια τα 

οποία εµφανίζονται σε τρεις ισοµορφές (HLA-G5, -G6 και �G7), ως 

αποτέλεσµα εναλλακτικής συρραφής. Τα HLA-G5 και HLA-G6 

αποτελούνται από τρεις δοµές (α1,α2 και α3), ενώ τους λείπει η 

διαµεµβρανική/ κυτοπλασµατική ουρά, το πρώτο συνδέεται µε β-

µικροσφαιρίνη, ενώ το δεύτερο όχι και φαίνεται να αναστέλλουν την 
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επαγόµενη από τα ΝΚs κυτόλυση και να επάγουν την απόπτωση των 

ενεργοποιηµένων Τ κυττάρων. Τέλος το HLA-G7 αποτελείται µόνο από 

την α1 δοµή, λόγω της ύπαρξης ενός κωδικονίου λήξης στο εσώνιο 2.  

Στον ορό εγκύων γυναικών ανιχνεύονται αυξηµένα επίπεδα HLA-G 

πρωτεϊνών κυρίως της HLA-G2 ισοµορφής (Hunt et al., 2000; Paul et 

al., 2000; Puppo et al., 1999; Steinborn et al., 2003). Γενικότερα όµως 

στη διάρκεια µιας εγκυµοσύνης η συγκέντρωση των διαλυτών τάξης Ι 

πρωτεϊνών ποικίλλει ανάλογα µε το στάδιο. Σε κάποιες εργασίες 

αναφέρεται πτώση της συγκέντρωσής τους στο τρίτο τρίµηνο κύησης, ενώ 

σε άλλες περιγράφεται µείωση των επιπέδων στο πρώτο τρίµηνο και 

αύξηση στο δεύτερο και τρίτο τρίµηνο. Παρόλο αυτά η β2-µικροσφαιρίνη 

διατηρεί  σταθερή τη συγκέντρωσή της κατά τη διάρκεια της κύησης 

(Inostroza et al., 1997; Russwurm et al., 1997). 

Εκτός από εκκρινόµενα τάξης Ι, σε ορό υγιών ανθρώπων βρέθηκε 

να κυκλοφορούν και εκκρινόµενα τάξης ΙΙ αντιγόνα. Αν και η ανίχνευση 

των αντιγόνων αυτών έγινε πριν από τριάντα χρόνια εξακολουθούµε να 

µην  γνωρίζουµε πολλά για την δοµή τους, την προέλευσή τους και τον 

τρόπο δράσης τους. Έχει παρατηρηθεί αύξηση των επιπέδων των τάξης ΙΙ 

πρωτεϊνών στον ορό αίµατος µετά από ιική µόλυνση, ή απόρριψη 

µοσχεύµατος (Puppo et al., 1997). Επίσης αυξηµένες ποσότητες τάξης ΙΙ 

αντιγόνων κυκλοφορούν στον ορό ασθενών που πάσχουν από χρόνια 

ηπατίτιδα C (Hagihara et al., 1999; Hosoi et al., 2000). 

Κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, στο ποντίκι και στον άνθρωπο, 

ανιχνεύσαµε αυξηµένα ποσά εκκρινόµενων τάξης ΙΙ αντιγόνων 

ιστοσυµβατότητας, σε σχέση µε τα αντίστοιχα ποσά πριν την κύηση. 

Συγκεκριµένα η µέγιστη ποσότητα διαλυτών τάξης ΙΙ αντιγόνων 

παρατηρείται κατά την 9η µέρα κύησης στον ορό των εγκύων ποντικιών 

(διαγ. 3.2.1). Εκκρινόµενα HLA-DR µόρια εντοπίζονται και στον ορό 

εγκύων γυναικών, η συγκέντρωση των οποίων είναι µεγαλύτερη από αυτή 

του ορού µη εγκύων γυναικών και δεν παρουσιάζει αισθητή διακύµανση 

στα τρία διαφορετικά τρίµηνα κύησης (διαγ. 3.2.2). 

Φαίνεται λοιπόν ότι κατά την εγκυµοσύνη µεταξύ των υπολοίπων 

µεταβολών που συντελούνται στον µητρικό οργανισµό και 
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αντικατοπτρίζονται στον όρο των εγκύων (π.χ ποιοτικές και ποσοτικές 

µεταβολές στην κυκλοφορία ορµονών, αντισωµάτων και κυτοκινών), 

τροποποιούνται και οι συγκεντρώσεις των διαλυτών αντιγόνων 

ιστοσυµβατότητας. Υπέρµετρη όµως αύξηση των εκκρινόµενων τάξης ΙΙ 

αντιγόνων συνδέεται µε προβλήµατα στην ανάπτυξη των εµβρύων και του 

πλακούντα και µε αυξηµένα ποσοστά αποβολών. Από τη στιγµή που τα 

εκκρινόµενα HLA-G µόρια συζητείται ότι συµµετέχουν σε ρυθµιστικούς 

µηχανισµούς κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, όπως την επίτευξη 

ανοσοκαταστολής, την ανάπτυξη  ανοχής, ή την καταστολή αυτοανοσίας 

στον µητρικό οργανισµό (Hackmon et al., 2004; Le Bouteiller and 

Mallet, 1997; Tripathi et al., 2004), όµοια και τα εκκρινόµενα τάξης ΙΙ 

αντιγόνα µπορεί να θεωρηθούν ρυθµιστικοί παράγοντες του 

ανοσοποιητικού συστήµατος της εγκύου. 

Χρησιµοποιώντας σαν πειραµατικό µοντέλο αποβολών το ποντίκι, 

δείξαµε ότι η χορήγηση IFN-γ από την 6η έως και την 11η µέρα κύησης 

οδηγεί σε αύξηση του ποσοστού των αποβολών, και της συγκέντρωσης 

των τάξης ΙΙ µορίων στον ορό (διαγ.3.2.3). Όµοια σε ορό εγκύων γυναικών 

που έχουν αποβάλει στο πρώτο τρίµηνο, βρέθηκαν υψηλότερα επίπεδα 

εκκρινόµενων τάξης ΙΙ πρωτεϊνών σε σχέση µε τα αντίστοιχα επίπεδα σε 

ορό φυσιολογικής κύησης του ίδιου τριµήνου (διαγ. 3.2.4). 

∆εν γνωρίζουµε ακόµα πολλά για τα κύτταρα τα οποία παράγουν 

και εκκρίνουν αντιγόνα του Μ.Σ.Ι. Θελήσαµε λοιπόν να ελέγξουµε αν οι 

τροφοβλάστες του πλακούντα ευθύνονται για τα αυξηµένα τάξης ΙΙ 

αντιγόνα στη διάρκεια µιας εγκυµοσύνης. Πειράµατα εσωτερικού 

(ενδοκυτταρικού) ανοσοφθορισµού, σε τροφοβλάστες ποντικιού 

(κυτταρική σειρά TROPHO-1 και πρωτογενείς τροφοβλάστες), έδειξαν ότι 

αν και τα κύτταρα αυτά δεν εκφράζουν µεµβρανικά τάξης ΙΙ αντιγόνα του 

Κ.Σ.Ι, φέρουν ενδοκυτταρικές δεξαµενές µε την συγκεκριµένη πρωτεΐνη.  

Η IFN-γ που είναι ένας δυναµικός επαγωγέας των αντιγόνων 

ιστοσυµβατόηττας έχει δειχθεί να επάγει την επιφανειακή έκφραση των 

τάξης ΙΙ στους τροφοβλάστες, µετά από 48άωρη επίδραση, ενώ µετά από 

6αώρη επώαση παρατηρείται µείωση της ενδοκυτταρικής έκφρασης 

αυτών (διαγ.:3.3.2, 3.3.7 και φωτο: 3.3.3). Εφόσον στο διάστηµα των έξι 
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ωρών επώασης µε IFN-γ, δεν είναι δυνατή η ανίχνευση επιφανειακών 

τάξης ΙΙ αντιγόνων, η µείωση που παρατηρείται θα οφείλεται είτε σε 

καταβολισµό είτε σε έκκριση των µορίων αυτών. Πειράµατα ELISA στα 

υπερκείµενα των καλλιεργειών τροφοβλαστών µε IFN-γ για έξι ώρες, 

ενισχύουν την δεύτερη άποψη εφ� όσον παρατηρείται αύξηση της 

ποσότητας των τάξης ΙΙ µορίων σε σχέση µε τα φυσιολογικά υπερκείµενα 

των κυττάρων (διαγ. 3.3.1, 3.3.3). 

Τα υπερκείµενα των TROPHO-1 κυττάρων µετά την επώαση µε 

IFN-γ για έξι ώρες, χρησιµοποιήθηκαν για την αποµόνωση των 

εκκρινόµενων τάξης ΙΙ πρωτεϊνών, η οποία πραγµατοποιήθηκε µε τη 

βοήθεια µαγνητικών σφαιριδίων καλυµµένων µε ειδικό µονοκλωνικό 

αντι-τάξης ΙΙ αντίσωµα. Μετά την έκλουση της πρωτεΐνης από τα 

σφαιρίδια, την αποδιάταξή της σε πήκτωµα πολυακρυλαµίδης και τη 

χρώση του πηκτώµατος, εµφανίστηκε µια µονή ζώνη (φωτο. 3.3.1α), η 

οποία υπολογίστηκε (µε το πρόγραµµα Kodak Digital Science 1DTM) ότι 

αντιστοιχεί σε µοριακό βάρος ίσο µε 70 Kd. Στα ίδια αποτελέσµατα 

οδηγηθήκαµε και µετά από Western blot ανάλυση (φωτο. 3.3.1β). 

Στην αρχική προσπάθεια ανάλυσης του µηχανισµού ρύθµισης της 

έκκρισης των τάξης ΙΙ µορίων τέθηκε το ερώτηµα για το αν οι 

εκκρινόµενες τάξης ΙΙ πρωτεΐνες αποτελούν νεοσυντεθείµενα   µόρια. 

Προσθέτοντας στις καλλιέργειες των τροφοβλαστών έναν αναστολέα 

πρωτεϊνοσύνθεσης, όπως είναι η  κυκλοεξαµίδη (CHX), δείξαµε ότι στη 

διάρκεια της εξάωρης επώασης δεν παρατηρείται de novo σύνθεση τάξης 

ΙΙ πρωτεΐνης. Παρόλα αυτά όµως η συν-επώαση της CHX µε την IFN-γ 

έχει σαν αποτέλεσµα την αναστολή της επαγόµενης από την IFN-γ 

έκκριση των αντιγόνων του Κ.Σ.Ι (διαγ. 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, φωτο. 3.3.2). 

Τα πειράµατα αυτά έδειξαν ότι τα ενδοκυτταρικά αποθέµατα της τάξης ΙΙ 

πρωτεΐνης δεν αντιπροσωπεύουν νεοσχηµατοζόµενα µόρια, µια και η 

παρουσία τους δεν επηρεάζεται από την CHX. Όµως η CHX εµποδίζει 

την έκκρισή τους, δηλώνοντας έτσι την εµπλοκή άλλων πρωτεϊνών (η 

έκφραση των οποίων επάγεται από IFN-γ) στη διαδικασία έκκρισης. Είναι 

γνωστό άλλωστε ότι η CHX εµποδίζει την έκκριση λυτικών πρωτεϊνών 

(lytic protein) από τα Τ κυτοτοξικά κύτταρα [Athanassakis 2000:18].  
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Η συµµετοχή των κυστιδίων του ενδοκυτταρικού µονοπατιού, στην 

σύνδεση των αντιγόνων µε τα τάξης ΙΙ µόρια και στην παρουσίασή τους 

στην επιφάνεια των αντιγονοπαρουστών, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον 

πολλών ερευνητών, µε αποτέλεσµα τη συνεχή συσσώρευση νέων 

δεδοµένων (Barabanova et al., 2004; Qi and Ostrand-Rosenberg, 2000; 

Watts, 2004). Το µονοπάτι αυτό αποτελείται από λυσοσώµατα και 

ενδοσώµατα τα οποία εµφανίζουν διαφορές στην µορφολογία την 

πρωτεϊνική σύσταση, αλλά και στο pH (Qi and Ostrand-Rosenberg, 

2000). Με σκοπό να εντοπίσουµε το είδος των κυστιδίων στα οποία 

περιέχονται τα ενδοκυτταρικά ποσά της τάξης ΙΙ πρωτεΐνης των 

τροφοβλαστών, προβήκαµε σε πειράµατα υποκυτταρικής κλασµάτωσης. 

Τα κλάσµατα που προέκυψαν υποβλήθηκαν σε Ενζυµοσύνδετη 

Ανοσοπροσροφητική ∆οκιµή (ELISA) µε τη βοήθεια ειδικών 

µονοκλωνικών αντισωµάτων  

Με την υποκυτταρική κλασµάτωση φυσιολογικών TROPHO-1 και 

µε την βοήθεια ειδικών ενδοσωµικών µαρτύρων (rab7) έγινε φανερό ότι 

τα κλασσικά τάξης ΙΙ αντιγόνα εντοπίζονται στα ενδοσώµατα των 

συγκεκριµένων κυττάρων (διαγ. 3.4.1.α). Χαρακτηριστική είναι η εικόνα 

των τροφοβλαστών  µετά από εξάωρη επώαση µε IFN-γ. όπου ενώ 

παρατηρείται τάξης ΙΙ ενεργότητα στα ίδια κλάσµατα µε αυτά των 

φυσιολογικών κυττάρων (διαγ.3.4.1.β), υπάρχει σηµαντική διαφορά στην 

συγκέντρωση της τάξης ΙΙ πρωτεΐνης στα εν λόγω κλάσµατα. 

 Συγκεκριµένα στα κλάσµατα που αντιστοιχούν σε ενδοσώµατα, 

µετά την προσθήκη IFN-γ παρατηρούµε ότι το ποσοστό των τάξης ΙΙ 

αντιγόνων µειώνεται κατά 200-250% σε σχέση µε το ποσοστό των τάξης ΙΙ 

στα ενδοσώµατα των φυσιολογικών TROPHO-1 κυττάρων (διαγ.3.4.1.α 

και β). Τα τάξης ΙΙ µόρια φαίνεται να εκκρίνονται από τα κύτταρα µέσω 

των ενδοκυτταρικών κυστιδίων, δικαιολογώντας έτσι την αύξηση του 

ποσοστού των µορίων αυτών στα υπερκείµενα των καλλιεργειών µετά την 

εξάωρη επώαση µε IFN-γ. 

Μπορούµε συνεπώς να πούµε ότι η IFN-γ στο διάστηµα των έξι 

ωρών προκαλεί ποσοτικές µόνο µεταβολές στο περιεχόµενο των 

κυστιδίων, ενώ όταν η IFN-γ επιδράσει για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα 
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(48 ώρες) παρουσιάζονται και ποιοτικές µεταβολές, µια και εκτός από το 

τάξης ΙΙ µόριο, δεν ανιχνεύεται ούτε ο ενδοσωµικός µάρτυρας Rab7 σε 

συγκεκριµένα κυστίδια (διαγ. 3.4.1.γ). Έτσι παρατηρείται ότι µετά από 

48άωρη επώαση µε IFN-γ υπάρχει αποδιάταξη των ενδοσωµάτων ενώ 

επιπλέον τα τάξης ΙΙ αντιγόνα εκφράζονται στην επιφάνεια των 

τροφοβλαστών. 

Τα αποτελέσµατα αυτά έδειξαν ότι ενώ η σχέση της IFN-γ µε την 

έκκριση των τάξης ΙΙ µορίων δεν εστιάζεται στο επίπεδο της 

πρωτεϊνοσύνθεσης, αλλά στο επίπεδο της ενδοσωµικής ρύθµισης. Έτσι 

έγινε χρήση αναστολέων του ενδοκυτταρικού µονοπατιού (Pep, Leu, 

BFA)στο σύστηµα καλλιέργειας τροφοβλαστών που µελετάται. Μετά από 

εξάωρη επώαση οι τροφοβλάστες συλλέχθηκαν ακολούθησαν πειράµατα 

ενδοκυτταρικού ανοσοφθορισµού µε παρατήρηση τους σε οπτικό 

µικροσκόπιο φθορισµού, αλλά και σε συνεστιακό µικροσκόπιο. Τα 

υπερκείµενα των καλλιεργειών υποβλήθηκαν σε ELISA, για την 

ανίχνευση τω επιπέδων του εκκρινόµενου τάξης ΙΙ µορίου.  

Η προσθήκη µόνο της Pep (αναστολέας ασπαρτικών πρωτεασών), 

δεν προκαλεί στατιστικά σηµαντική µεταβολή στη µορφολογία και 

λειτουργία ούτε των TROPHO-1 κυττάρων, ούτε των πρωτογενών 

τροφοβλαστών όπως φαίνεται και στα διαγράµµατα 3.4.2.α και 3.4.2.δ. 

Όταν όµως η Pep συνδυαστεί µε την IFN-γ, τότε αυξάνει τον αριθµό των 

τάξης ΙΙ θετικών τροφοβλαστικών κυττάρων (διαγ. 3.4.2.α, 3.4.2.δ και 

φωτο. 3.4.2). Τα πειράµατα της Ενζυµοσύνδετης Ανοσοπροσροφητικής 

∆οκιµής (διαγ. 3.4.2.α, 3.4.2.δ, φωτο 3.4.2) έδειξαν µείωση στη 

συγκέντρωση της τάξης ΙΙ πρωτεΐνης, στα υπερκείµενα αυτών των 

καλλιεργειών. Λαµβάνοντας υπ� όψη τα παραπάνω αποτελέσµατα του 

φθορισµού και της ELISA, όπου µπορούµε να πούµε ότι η πεπστατίνη 

δεν επηρεάζει την έκφραση των τάξης ΙΙ αντιγόνων, αλλά εµποδίζει την 

επαγόµενη από IFN-γ έκκριση τους. 

Όσον αφορά την δράση της Leu (αναστολέας πρωτεασών σερίνης) 

στους ποντικίσιους τροφοβλάστες, φαίνεται ότι αυτός ο αναστολέας, δεν 

συµµετέχει στους ρυθµιστικούς µηχανισµούς έκφρασης,  και δεν 

εµπλέκεται στο µονοπάτι έκκρισης του τάξης ΙΙ µορίου, µια και η 
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προσθήκη του συγκεκριµένου αναστολέα δεν επηρεάζει ούτε το ποσοστό 

των κυττάρων που εκφράζουν το µόριο αυτό, αλλά ούτε και την 

συγκέντρωσή του στα υπερκείµενα των καλλιεργειών (διαγ. 3.4.2.β, 

3.4.2.ε και φωτο 3.4.2).    

Η Brefeldin A είναι γνωστό ότι εµποδίζει την µεταφορά των 

νεοσυντεθείµενων πρωτεϊνών από το Ε∆ στο σύµπλεγµα Golgi και 

αναστέλλει την µετακίνηση των κυστιδίων προς την µεµβράνη (Martin-

Orozco et al., 2001), δεν εµποδίζει όµως την παρουσίαση των τάξης ΙΙ 

αντιγόνων µετά από ιική µόλυνση (Nuchtern et al., 1990). Ο 

συγκεκριµένος αναστολέας δεν επηρεάζει την έκφραση των 

ενδοκυτταρικών τάξης ΙΙ αντιγόνων στα TROPHO-1 κύτταρα, γιατί όπως 

φαίνεται και στο διάγραµµα 3.4.2.γ τα επίπεδα της ενδοκυτταρικής αλλά 

και της εκκρινόµενης µορφής των αντιγόνων αυτών µετά την προσθήκη 

BFA είναι ίδια µε αυτά των φυσιολογικών καλλιεργειών. Όµως στο ίδιο 

διάγραµµα παρατηρούµε ότι παρουσία BFA, η IFN-γ δεν προκαλεί την 

έκκριση της τάξης ΙΙ πρωτεΐνης από τους τροφοβλάστες. 

Συνδυάζοντας τα αποτελέσµατα που πήραµε από την προσθήκη 

αναστολέων του ενδοκυτταρικού µονοπατιού σε καλλιέργειες 

τροφοβλαστών, µε αυτά της δράσης του αναστολέα της πρωτεϊνοσύνθεσης 

(CHX) στα ίδια κύτταρα, µπορούµε να πούµε ότι στο διάστηµα των έξι 

ωρών καλλιέργειας απουσία IFN-γ, δεν πραγµατοποιείται de novo 

σύνθεση της τάξης ΙΙ πρωτεΐνης ή µετακίνησή της διαµέσου 

ενδοκυτταρικών κυστιδίων. Τα τάξης ΙΙ αντιγόνα λοιπόν βρίσκονται 

αποθηκευµένα στα ενδοσώµατα, από τα οποία όµως ελευθερώνονται 

µετά από την έκθεση των τροφοβλαστών στην IFN-γ. Η CHX, η Pep και η 

BFA αναστέλλουν την προκαλούµενη από την IFN-γ έκκριση των 

αντιγόνων αυτών, γεγονός που σηµαίνει ότι η IFN-γ επάγει την έκφραση 

άλλων πρωτεϊνών οι οποίες µε τη σειρά τους συµµετέχουν στην 

διαδικασία έκκρισης των τάξης ΙΙ µορίων, βοηθώντας για παράδειγµα την 

µεταφορά των µορίων αυτών στο σύµπλεγµα Golgi ή σε άλλα κυστίδια. 

Σηµαντικό ρόλο στην διαδικασία της ενδοκυτταρικής µεταφοράς 

των αντιγόνων και της εµφάνισής τους στην µεµβράνη των 

αντιγονοπαρουσιαστών,  κατέχουν εκτός από τα κλασσικά τάξης ΙΙ µόρια 
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(HLA-DR ή Η-2Α σε άνθρωπο και ποντίκι αντίστοιχα) και η µεταβλητή 

αλυσίδα (Ii ή CD74) καθώς και τα µη κλασσικά τάξης ΙΙ µόρια (HLA-DM 

και HLA-DO στον άνθρωπο και H-2M  και Η-2Ο αντίστοιχα στο ποντίκι) 

(Alfonso and Karlsson, 2000; Alfonso et al., 1999; van Lith et al., 

2001). Στα Β λεµφοκύτταρα τα HLA-DO µόρια ρυθµίζουν την σύνδεση 

των HLA-DM και HLA-DR, εµποδίζοντας την αντιγονοπαρουσίαση 

(Denzin et al., 1997; Jensen, 1998). Για να αποκτήσουµε µια πιο 

ολοκληρωµένη άποψη για τον τρόπο µε τον οποίο ρυθµίζεται η έκφραση 

και έκκριση των τάξης ΙΙ αντιγόνων στους τροφοβλάστες, ελέγξαµε αν τα 

κύτταρα αυτά εκφράζουν ή όχι µη κλασσικά τάξης ΙΙ µόρια. 

Αποµονώσαµε, για το σκοπό αυτό, το συνολικό mRNA από 

TROPHO-1 κύτταρα το οποίο υποβλήθηκε σε RT-PCR πείραµα όπου  

χρησιµοποιήθηκαν ειδικοί εκκινητές για τις Αα, Οα και Μα αλυσίδες των 

Η-2Α, Η-2Ο και Η-2Μ µορίων αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι 

το µετάγραφο του Η-2Οα γονιδίου εκφράζεται συνεχώς σε φυσιολογικά 

κύτταρα και η έκφρασή του δεν φαίνεται να ρυθµίζεται από την IFN-γ. 

Συνεχώς εκφράζεται και το Η-2Αα µετάγραφο σε κύτταρα φυσιολογικά, 

ενώ αύξηση της µεταγραφής παρατηρούµε όταν στην καλλιέργεια 

προστεθεί η IFN-γ. Όµως  mRNA του Η-2Μα γονιδίου δεν ανιχνεύθηκε 

σε TROPHO-1 κύτταρα, παρά µόνο όταν αυτά επωάστηκαν µε IFN-γ για 

έξι πάντα ώρες (φωτο. 3.5.1).  

Η απουσία επιφανειακών τάξης ΙΙ µορίων στους τροφοβλάστες, η 

παράλληλη ανίχνευση των µορίων αυτών σε ενδοκυτταρικές δεξαµενές 

του µορίου αυτού και η έκκρισή τους κάτω από συγκεκριµένες 

συνθήκες, δηµιουργεί το ερώτηµα αν το mRNA του κλασσικού τάξης ΙΙ 

που ανιχνεύσαµε περιέχει την διαµεµβρανική περιοχή ή αποτελεί 

ισοµορφή χωρίς την δοµή αυτή. Έτσι µε ειδικούς εκκινητές για την δοµή 

που αντιστοιχεί στην διαµεµβρανική περιοχή θελήσαµε να δούµε αν 

λείπει ή όχι το τµήµα αυτό από το Η-2Αα γονίδιο. Όπως φαίνεται και 

στην φωτογραφία 3.5.2, η διαµεµβρανική περιοχή εντοπίζεται στα 

µετάγραφα µόρια τόσο των φυσιολογικών TROPHO-1 κυττάρων, όσο και 

σε αυτά των κυττάρων που επωάστηκαν µε IFN-γ. Το γεγονός αυτό 

σηµαίνει ότι η διαδικασία της έκκρισης είναι διαφορετική από αυτή που 
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ισχύει για παράδειγµα για το HLA-G5 µόριο, το οποίο εκφράζεται σε 

πλακουντικά κύτταρα και αποτελεί την εκκρινόµενη ισοµορφή του HLA-

G αντιγόνου, και από το οποίο λείπει η διαµεµβρανική δοµή (McIntire 

et al., 2004; Paul et al., 2000; Rebmann et al., 2003).  

Λόγω έλλειψης εµπορικών µονοκλωνικών αντισωµάτων για τις Η-

2Ο και Η-2Μ ποντικίσιες πρωτεΐνες, δεν ήταν εφικτός ο εντοπισµός των 

πρωτεϊνών αυτών σε τροφοβλαστικά κύτταρα ποντικού. Έτσι το 

ενδιαφέρον µας  επικεντρώθηκε σε ανθρώπινους τροφοβλάστες. 

Επαναλάβαµε αρχικά, σε κύτταρα ανθρώπινης τροφοβλαστικής σειράς 

(JAR) και πρωτογενείς τροφοβλάστες,  τη σειρά πειραµάτων που 

εφαρµόσαµε στο ποντικίσιο πειραµατικό µοντέλο για τη µελέτη των 

κλασσικών τάξης ΙΙ µορίων και στη συνέχεια µελετήσαµε την έκφραση 

των µη κλασσικών, HLA-DO και �DM, τάξης ΙΙ αντιγόνων. 

Σε µοριακό επίπεδο στα JAR κύτταρα, ανιχνεύονται µετάγραφα 

µόρια του HLA-DRβ γονιδίου, όπως αποδεικνύεται µε RT-PCR 

πειράµατα και την χρήση ειδικών εκκινητών για το παραπάνω γονίδιο. 

Κάτω από τις ίδιες συνθήκες και µε εκκινητές για τα HLA-DMβ και HLA-

DOβ γονίδια, διαπιστώνουµε ότι στα συγκεκριµένα κύτταρα είναι 

δυνατός ο εντοπισµός του HLA-DMβ και HLA-DOβ mRNA. Όταν στις 

καλλιέργειες των JAR κυττάρων προστεθεί η IFN-γ για έξι ώρες, τότε τα 

αποτελέσµατα διαφοροποιούνται. Αυξάνει η ποσότητα των mRNA του 

HLA-DRβ και HLA-DMβ γονιδίων, ενώ η έκφραση του HLA-DOβ 

γονιδίου δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την παρουσία της IFN-γ (φωτο. 

3.6.1). 

Στην συνέχεια ελέγξαµε σε πρωτεϊνικό πλέον επίπεδο την συνεχή ή 

επαγόµενη, µεµβρανική ή ενδοκυτταρική έκφραση των HLA-DR 

αντιγόνων σε ανθρώπινους τροφοβλάστες. Καλλιεργήσαµε λοιπόν, JAR 

κύτταρα για 6, 24 και 48 ώρες και πρωτογενείς τροφοβλάστες για 6 και 

24 ώρες χωρίς ή µε IFN-γ και ακολούθησε εξωτερικός ή εσωτερικός 

ανοσοφθορισµός. Τα αποτελέσµατα αυτών των πειραµάτων έδειξαν ότι 

τόσο τα JAR κύτταρα, όσο και οι πρωτογενείς τροφοβλάστες δεν 

εκφράζουν µεβρανικά κλασσικά τάξης ΙΙ αντιγόνα ιστοσυµβατότητας σε 

καµία από τις ώρες καλλιέργειας (διαγ. 3.5.2.1 και 3.5.2.5), γεγονός που 
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συµφωνεί µε παλαιότερες αναφορές (Athanassakis et al., 1995; 

Athanassakis- Vassiliadis, 1990; Vassiliadis et al., 1994). Ακόµα και η 

προσθήκη της IFN-γ δεν επέφερε σηµαντική αύξηση των αντιγόνων 

αυτών (διαγ. 3.5.2.1 και 3.5.2.5), αν και γνωρίζουµε ότι όπως και στους 

τροφοβλάστες ποντικιού, έτσι και στα ανθρώπινα πλακουντικά κύτταρα 

είναι δυνατή η επαγωγή των µεµβρανικών HLA-DR µορίων 

(Athanassakis- Vassiliadis, 1990). 

Τα αποτελέσµατα του εσωτερικού ανοσοφθορισµού αποδεικνύουν 

ότι παρά την ανικανότητα των ανθρώπινων τροφοβλαστών να εµφανίσουν 

στην επιφάνειά τους κλασσικά τάξης ΙΙ µόρια, τα κύτταρα αυτά 

εκφράζουν ενδοκυτταρικά τα συγκεκριµένα µόρια. Έτσι στα JAR 

κύτταρα εµφανίζεται ένα σταθερό πρότυπο έκφρασης και στις τρεις 

διαφορετικές ώρες καλλιέργειας (6, 24 και 48), όπου το 60% των 

κυττάρων  εκφράζουν ενδοκυτταρικά τα HLA-DR αντιγόνα (διαγ.3.5.2.2). 

Στους πρωτογενείς τροφοβλάστες το ποσοστό των θετικών κυττάρων 

µειώνεται µετά από 24 ώρες επώασης (διαγ.3.5.2.8), ίσως λόγω του 

γεγονότος ότι οι πρωτογενείς καλλιέργειες είναι λιγότερο συγχρονισµένες. 

Στη συνέχεια θελήσαµε να δούµε αν η έκφραση ή όχι των HLA-

DM, -DO και CD74 µορίων εµπλέκεται στην καθήλωση των HLA-DR 

αντιγόνων στο εσωτερικό των τροφοβλαστών. Ακολουθώντας την ίδια 

σειρά πειραµάτων (εσωτερικός ανοσοφθορισµός και παρατήρηση µε 

οπτικό µικροσκόπιο φθορισµού, αλλά και συνεστιακό µικροσκόπιο), 

παρατηρήσαµε ότι οι τροφοβλάστες εµφανίζουν ένα ειδικό πρότυπο 

έκφρασης, διαφορετικό από αυτό των κλασσικών αντιγονοπαρουσιαστών. 

Όπως φαίνεται και στα διαγράµµατα 3.5.2.2 και 3.5.2.8 αλλά και στην 

φωτογραφία 3.5.2.1, όλα σχεδόν τα JAR κύτταρα εκφράζουν HLA-DO 

στις έξι ώρες καλλιέργειας, ενώ αντίθετα δεν ανιχνεύεται η HLA-DM 

πρωτεΐνη. Όσον αφορά το CD74 µόριο εντοπίζεται σε σηµαντικό ποσοστό 

των κυττάρων µετά από 6, 24 και 48 ώρες επώασης. 

Σύµφωνα µε βιβλιογραφικές αναφορές (Liljedahl et al., 1996) στα 

κύτταρα αντιγονοπαρουσιαστές,  τα HLA-DO  συνδέονται µε τα HLA-DM 

αντιγόνα στο Ε∆ για να µεταφερθούν στη συνέχεια, ως σύµπλοκα στα 

υπόλοιπα κυστίδια του ενδοκυτταρικού µονοπατιού, ενώ απουσία του 
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HLA-DM καταβολίζεται. Στους τροφοβλάστες όµως παρά τη µη έκφραση 

των HLA-DM, το ποσοστό των κυττάρων που φέρουν HLA-DO παραµένει 

υψηλό (αν και µικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό της εξάωρης 

καλλιέργειας) και µετά από 24 ή και 48 ώρες καλλιέργειας. Γεγονός που 

µπορούµε να δικαιολογήσουµε υποθέτοντας ότι τα HLA-DO µόρια 

συνδέονται µε τα HLA-DR ή µε τα CD74.  

Η προσθήκη της IFN-γ στις παραπάνω καλλιέργειες των JAR και 

των πρωτογενών τροφοβλαστικών κυττάρων, µειώνει σηµαντικά το ποσό 

των ενδοκυταρικών HLA-DR µορίων (διαγ. 3.5.2.3α και 3.5.2.9.), ενώ 

συνεχίζει να µην εκφράζεται η µεµβρανική τους µορφή (διαγ. 3.5.2.1). Η 

έκφραση των HLA-DO µορίων δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την 

συγκεκριµένη κυτοκίνη (διαγ. 3.5.2.3.β και 3.5.2.9.β), αντίθετα η 

έκφραση των HLA-DM αυξάνει µε ένα χρονο-εξαρτώµενο τρόπο, µε το 

µέγιστο ποσοστό θετικών κυττάρων να εµφανίζεται µετά από 48 ώρες 

καλλιέργειας παρουσία IFN-γ (διαγ. 3.5.2.3.γ και 3.5.2.9.γ). Όµοια και  

η συγκέντρωση της µεταβλητής αλυσίδας (CD74)  αυξάνεται µε την 

προσθήκη της IFN-γ (διαγ. 3.5.2.3.δκαι 3.5.2.9.δ). Τα παραπάνω 

αποτελέσµατα επαληθεύονται και µε την εικόνα που δίνουν τα JAR 

κύτταρα σε συνεστιακό µικροσκόπιο, µετά από ενδοκυτταρική χρώση µε 

ειδικά µονοκλωνικά αντισώµατα για τις HLA-DR, HLA-DO, HLA-DM και 

CD74 πρωτεΐνες (φωτο.3.5.2.1).  

Από τη στιγµή που η µείωση των ενδοκυτταρικών τάξης ΙΙ, µετά 

από επίδραση µε IFN-γ, δεν συνοδεύεται µε εµφάνιση των επιφανειακών 

αντιγόνων, τα ενδοκυτταρικά HLA-DR µόρια ή εκκρίνονται ή 

καταβολίζονται. Πράγµατι, εκκρινόµενη µορφή της τάξης ΙΙ πρωτεΐνης 

ανιχνεύθηκε µε ELISA στα υπερκείµενα των ανθρώπινων τροφοβλαστών 

που επωάστηκαν µε IFN-γ για έξι ώρες (διαγ. 3.5.2.4 και 3.5.2.6), όπως 

ακριβώς και στα υπερκείµενα ποντικίσιων τροφοβλαστών.  

Στους τροφοβλάστες ποντικού, δείξαµε ότι οι ενδοκυτταρικές τάξης 

ΙΙ πρωτεΐνες εντοπίζονται στα ενδοσώµατα και ότι η έκφραση τους δεν 

επηρεάζεται από την CHX. Η προσθήκη της CHX φέρει τα ίδια 

αποτελέσµατα και στους ανθρώπινους πρωτογενείς τροφοβλάστες. 

Συγκεκριµένα το ποσοστό των φυσιολογικών κυττάρων που εκφράζουν 
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αυτά τα τάξης ΙΙ αντιγόνο δεν επηρεάζεται από την παρουσία µόνο της 

CHX, αν όµως η τελευταία συνοδεύεται και από IFN-γ, τότε 

παρατηρούµε αυξηµένο ποσοστό κυττάρων που εκφράζουν την πρωτεΐνη 

αυτή σε σχέση µε το αντίστοιχο ποσοστό που παίρνουµε από την 

προσθήκη µόνο IFN-γ (διαγ.3.5.2.7). Συνεπώς οδηγούµαστε στο ίδιο 

συµπέρασµα, ότι δηλαδή στο διάστηµα των έξι ωρών καλλιέργειας των 

τροφοβλαστών δεν έχουµε de novo σύνθεση HLA-DR πρωτεΐνης, όµως η 

CHX, µπορεί να εµποδίσει την επαγοµένη από IFN-γ έκκριση της.  

Στα ίδια συµπεράσµατα καταλήγουµε και µετά την προσθήκη Pep 

στα ανθρώπινα κύτταρα πρωτογενή ιστού (πλακούντα), µια και σε αυτή 

την περίπτωση, δεν παρατηρείται µεταβολή του ποσοστού των κυττάρων 

από την δράση της Pep. Όταν όµως η πεπστατίνη συνδυαστεί µε IFN-γ 

αυξάνεται το ποσό των ενδοκυτταρικών µορίων (διαγ.3.5.3.1.α.) 

Αποτελέσµατα που βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία µε αυτά που έγιναν 

σε TROPHO-1 και σε πρωτογενή τροφοβλαστικά κύτταρα. Η Leu 

φαίνεται να επιδρά στους ανθρώπινους πρωτογενείς τροφοβλάστες µε τον 

ίδιο τρόπο που επιδρά και στα TROPHO-1 κύτταρα, µια και στους δύο 

πληθυσµούς η παρουσία της δεν έχει επίπτωση ούτε στην έκφραση, αλλά 

ούτε και στην έκκριση των HLA-DR µορίων (διαγ. 3.5.3.1.β).  

Για τον ενδοκυτταρικό εντοπισµό των τάξης ΙΙ µορίων, τα JAR 

κύτταρα, υποβλήθηκαν σε πειράµατα υποκυτταρικής κλασµάτωσης. 

Λόγω της ύπαρξης ειδικών ανθρώπινων µονοκλωνικών αντισωµάτων 

είχαµε πλέον την δυνατότητα να ελέγξουµε τον συν-εντοπισµό των 

κλασσικών τάξης ΙΙ αντιγόνων µε τα µη κλασσικά HLA-DM και HLA-DO 

αντιγόνα, αλλά και µε την µεταβλητή αλυσίδα. Ο συν-εντοπισµός αυτός, 

όπου υπήρχε, αποδείχθηκε και σε πρωτογενείς τροφοβλάστες, µε διπλό 

εσωτερικό ανοσοφθορισµό και παρατήρηση µε συνεστιακό µικροσκόπιο.   

Συνδυάζοντας τα αποτελέσµατα των παραπάνω πειραµάτων, 

µπορούµε να πούµε ότι, τα HLA-DR µόρια, σε κύτταρα φυσιολογικής 

εξάωρης καλλιέργειας (διαγ. 3.5.4.1.α, 3.5.4.2.α και φωτο. 3.5.4.1), 

εντοπίζονται µαζί µε τα HLA-DO, CD74. Όταν στην καλλιέργεια 

προστεθεί η IFN-γ, τότε µειώνονται σηµαντικά τα HLA-DR αντιγόνα, ενώ 

τα εναποµείναντα συν-εντοπίζονται µε τα νεοσχηµατιζόµενα HLA-DM 
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µόρια, που δεν ανιχνεύονται πριν την προσθήκη IFN-γ, (διαγ. 3.5.4.1.β, 

3.5.4.2.β και φωτο. 3.5.4.1). 

Αναλυτικότερα από τα αποτελέσµατα της υποκυτταρικής 

κλασµάτωσης (διαγρ. 3.5.4.1.α-γ και 3.5.4.2.α-γ), µπορούµε να πούµε 

ότι τα HLA-DR µόρια  εντοπίζονται στα µεσαία κλάσµατα των 

φυσιολογικών κυττάρων, απ� όπου εξαφανίζονται µετά από εξάωρη µόλις 

επώαση µε IFN-γ, γεγονός που επιβεβαιώνει την άποψη της επαγόµενης 

από IFN-γ έκκρισης των τάξης ΙΙ αντιγόνων από τροφοβλάστες. Μετά από 

24άωρη καλλιέργεια παρουσία IFN-γ, στα ενδοσωµικά κλάσµατα 

εντοπίζεται ξανά HLA-DR πρωτεΐνη, προφανώς ως αποτέλεσµα της από 

IFN-γ επαγόµενης de novo σύνθεσης.  

Στα ίδια κλάσµατα των κυττάρων που επωάστηκαν απουσία IFN-γ, 

ανιχνεύονται και οι HLA-DO και CD74 πρωτεΐνες, επιτρέποντας µας έτσι 

να υποθέσουµε ότι στα αντίστοιχα κυστίδια ένα τουλάχιστον µέρος των 

HLA-DR µορίων συνδέεται µε τα HLA-DO σχηµατίζοντας σύµπλοκο και 

µε τα CD74. Η χαµηλή HLA-DR ενεργότητα στα τελευταία κλάσµατα 

ίσως αντιπροσωπεύει νέο-σχηµατιζόµενα µόρια, τα οποία και αυτά συν-

εντοπίζονται µε HLA-DO και CD74. Μετά από εξάωρη επώαση των 

κυττάρων µε IFN-γ, στα κλάσµατα αυτά εµφανίζεται και HLA-DM 

ενεργότητα, η οποία αυξάνει ανάλογα µε τη διάρκεια της καλλιέργειας. 

Συγκεκριµένα όταν οι τροφοβλάστες επωαστούν για 24 ώρες µε IFN-γ, 

παρατηρείται αύξηση όχι µόνο των HLA-DM, αλλά και των HLA-DR και 

CD74 µορίων. Οι πρωτεΐνες αυτές πιθανώς στη συνέχεια να 

µετακινηθούν στα κυστίδια που αντιπροσωπεύουν τα µεσαία κλάσµατα, 

για να εκκριθούν στη συνέχεια. 

Σύµφωνα µε βιβλιογραφικές αναφορές που αφορούν την 

αντιγονοπαρουσίαση στα B λεµφοκύτταρα (Kropshofer et al., 1998a; 

Roucard et al., 2001; van Ham et al., 1997a), η ύπαρξη των HLA-DO 

εµποδίζει την επαγόµενη από τα HLA-DM µεταφορά των HLA-DR 

αντιγόνων στην επιφάνεια των κυττάρων. Στα κυτταρικά συστήµατα που 

µελετούνται εδώ, τα ενδοσωµικά κλάσµατα των JAR κυττάρων της 

24άωρης καλλιέργειας µε IFN-γ, συµπεριέχουν τα HLA-DR µόρια τόσο 

µε HLA-DM όσο και µε HLA-DO µόρια. Επιπλέον το  γεγονός ότι η 
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έκφραση των HLA-DO δεν επηρεάζεται από την παρουσία IFN-γ, µας 

επιτρέπει να διατυπώσουµε την υπόθεση ότι σε φυσιολογικούς 

τροφοβλάστες τα HLA-DR αντιγόνα συνδέονται µε τα HLA-DO. Με την 

επαγόµενη έκφραση όµως των HLA-DM µορίων κάτω από τη µακράς 

διάρκειας επίδραση της IFN-γ (περισσότερο από 24 ώρες), τα τελευταία 

ποσοτικά πλέον υπερτερούν και υπερνικούν την ανασταλτική δράση των 

HLA-DO, µε αποτέλεσµα κάποια HLA-DR/HLA-DM σύµπλοκα 

καταφέρνουν να φτάσουν στην µεµβράνη. Η υπόθεση αυτή δικαιολογεί 

την επαγόµενη από IFN-γ έκφραση των µεµβρανικών τάξης ΙΙ αντιγόνων. 

Με σκοπό να συγκρίνουµε την ρύθµιση της έκφρασης των 

κλασσικών και µη κλασσικών τάξης ΙΙ αντιγόνων ιστοσυµβατότητας στους 

τροφοβλάστες µε εξειδικευµένα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, 

ελέγξαµε την έκφραση των συγκεκριµένων µορίων σε 

µονοκύτταρα/µακροφάγα που αποµονώσαµε από ανθρώπινο περιφερικό 

αίµα. Τα κύτταρα αυτά δεν εκφράζουν HLA-DO ενώ περιέχουν 

ενδοκυτταρικά HLA-DR και HLA-DM αντιγόνα. Παρουσία IFN-γ δεν 

επάγεται όπως αναµενόταν η έκφραση των HLA-DO µορίων, αλλά 

αυξάνει η ενδοκυτταρική συγκέντρωση των HLA-DR και HLA-DM, καθώς 

και η έκφραση των µεµβρανικών κλασσικών τάξης ΙΙ αντιγόνων. Θα 

πρέπει επίσης να τονιστεί ότι σε κανένα από τα υπερκείµενα των 

παραπάνω καλλιεργειών δεν ανιχνεύονται εκκρινόµενες τάξης ΙΙ 

πρωτεΐνες. 

Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι οι τροφοβλάστες εµφανίζουν 

µια ιδιαιτερότητα στην έκφραση κλασσικών και µη τάξης ΙΙ αντιγόνων 

του Κ.Σ.Ι. Πράγµατι δείξαµε ότι όλοι οι πληθυσµοί τροφοβλαστικών 

κυττάρων που χρησιµοποιήσαµε (πρωτογενείς τροφοβλάστες ποντικού 

και ανθρώπου και οι κυτταρικές σειρές TROPHO-1 και JAR), ενώ δεν 

εκφράζουν µεβρανικά τάξης ΙΙ αντιγόνα ιστοσυµβατότητας, περιέχουν 

ενδοκυτταρικές δεξαµενές των αντιγόνων αυτών. Παράλληλα οι 

κυτταρικοί αυτοί πληθυσµοί εκφράζουν τα HLA-DO και CD74 µόρια 

αλλά όχι τα HLA-DM. Η προσθήκη IFN-γ, στις καλλιέργειες των 

τροφοβλαστικών κυττάρων που αναφέρθηκαν, έχει σαν αποτέλεσµα την 

έκκριση των ενδοκυτταρικών HLA-DR µορίων και την επαγωγή της 
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σύνθεσης της HLA-DM πρωτεΐνης. Η έκφραση των HLA-DO και CD74 

µορίων δεν επηρεάζεται από την παρουσία της IFN-γ (Ranella et al., 

2005).  

Αντίθετα τα µακροφάγα, ως κλασσικά αντιγονοπαρουσιαστικά 

κύτταρα εκφράζουν τα HLA-DM και όχι τα HLA-DO αντιγόνα, ενώ 

εµφανίζουν τόσο µεµβρανικά όσο και ενδοκυτταρικά τα HLA-DR µόρια. 

Όσον αφορά τη δράση της IFN-γ στα κύτταρα αυτά, όπως αναµενόταν, η 

συγκεκριµένη κυτοκίνη προκαλεί αύξηση των  µεµβρανικών και 

ενδοκυτταρικών κλασσικών τάξης ΙΙ αντιγόνων, αλλά και των HLA-DM 

και CD74 µορίων, ενώ δεν φαίνεται να επάγει την έκφραση των HLA-DO 

αντιγόνων (Ranella et al., 2005). 

Το ιδιαίτερο αυτό πρότυπο έκφρασης των αντιγόνων 

ιστοσυµβατότητας στα τροφοβλαστικά κύτταρα, αξίζει να το µελετήσουµε 

από το πρίσµα του ρόλου των πλακουντικών κυττάρων στην διασφάλιση 

της φυσιολογικής έκβασης µιας κύησης. Πρόσφατα έχει βρεθεί επίσης, 

ότι η εκτοπική έκφραση των HLA-DO µορίων σε δενδριτικά κύτταρα 

προκαλεί µείωση της έκφρασης των µεµβρανικών τάξης ΙΙ αντιγόνων στα 

κύτταρα αυτά, καθώς και αναστολή της αντιγονοπαρουσίασης 

συγκεκριµένων πεπτιδίων (Fallas et al., 2004).  

Μπορούµε λοιπόν να υποθέσουµε ότι η έκφραση των HLA-DO 

µορίων στους τροφοβλάστες αποτελεί µέρος του µηχανισµού που 

αποτρέπει την εµφάνιση επιφανειακών κλασσικών τάξης ΙΙ αντιγόνων 

στην µεµβράνη των συγκεκριµένων κυττάρων, προφυλάσσοντας έτσι τον 

πλακούντα από µία ανοσολογική επίθεση (εικ. 4.1.α). Μετά όµως από 

επαγωγή µε IFN-γ για µικρό χρονικό διάστηµα (π.χ 6 ώρες), παράγονται 

HLA-DM µόρια σε µικρές ποσότητες, τα οποία είναι πιθανό να 

προσδένονται µε τα HLA-DO και να ελευθερώνονται έτσι τα HLA-DR, 

που µε τη σειρά τους ακολουθούν το µονοπάτι έκκρισης (εικ. 4.1.β). 

Στην περίπτωση όµως που παραταθεί η επώαση µε IFN-γ (π.χ για 48 

ώρες), τότε οι επαγόµενες ποσότητες των HLA-DM πρωτεϊνών επαρκούν 

για πλήρη σύνδεση µε τα HLA-DR αντιγόνα. Στην περίπτωση αυτή τα 

HLA-DR µόρια ακολουθούν το κλασσικό µονοπάτι αντιγονοπαρουσίασης 

και οδηγούνται στην κυτταρική µεµβράνη των τροφοβλαστών (εικ. 4.1.γ) 
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 Εικ. 4.1  Υποθετικό µοντέλο ρύθµισης της έκκρισης

τάξης ΙΙ µορίων του Μ.Σ.Ι στους τροφοβλάστες  
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ  
ΜΕΜΒΡΑΝΗ 
ΕΚΚΡΙΣΗ
IFN-γ (6h)
 ή µεµβραν
IFN-γ (48h)
α

ικής έκφρασης των 
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Η ικανότητα των τροφοβλαστών να εκκρίνουν τάξης Ι και τάξης ΙΙ 

µόρια του Κ.Σ.Ι (Athanassakis et al., 2000c) µπορεί να δικαιολογήσει 

την ανίχνευση των πρωτεϊνών αυτών σε όρο εγκύων γυναικών. Οι 

διακυµάνσεις που εµφανίζονται στην έκκριση των τάξης Ι και ΙΙ 

αντιγόνων, στα διαφορετικά στάδια της εγκυµοσύνης, πιστεύεται ότι 

αντικατοπτρίζουν τα επίπεδα ανοσοκαταστολής και ανοσοδιέγερσης του 

µητρικού οργανισµού αντίστοιχα αποτελώντας ένα µελλοντικό τρόπο 

διάγνωσης επικείµενων καθ� έξη αποβολών. Στο σηµείο αυτό όµως θα 

πρέπει να σηµειώσουµε ότι τα επίπεδα ανοσοκαταστολής και 

ανοσοδιέγερσης σε κάθε εγκυµονούσα ποικίλουν σε ένα εύρος τιµών για 

τα εκκρινόµενα µόρια του Κ.Σ.Ι και σε περιπτώσεις αποβολών οι 

αντίστοιχες τιµές κυµαίνονται χαµηλότερα ή υψηλότερα από το 

συγκεκριµένο εύρος τιµών (Athanassakis et al., 1999b). 

Πειράµατα in vitro έδειξαν ότι εκκρινόµενα HLA-G µόρια 

ενεργοποιούν την παραγωγή TNF-α, IFN-γ και IL-10, ενώ παράλληλα 

µειώνουν την απελευθέρωση IL-3 από τα µονοκύτταρα του αίµατος 

(Kanai et al., 2001). Αντίθετα κύτταρα του φθαρτού που εκφράζουν 

µεµβρανικά HLA-G αντιγόνα φαίνεται να προκαλούν την µείωση των 

επιπέδων των TNF-α και IFN-γ (Kanai et al., 2001). Παρατηρούµε 

λοιπόν διαφορετικό τρόπο ρύθµισης της έκφρασης των κυτοκινών στην 

περιφέρεια από ότι στην περιοχή του πλακούντα και ότι στο διαφορετικό 

αυτό τρόπο έκφρασης εµπλέκονται µεµβρανικά και εκκρινόµενα HLA-G 

µόρια.  

Όπως δείξαµε παραπάνω και σύµφωνα πάντα µε την µέχρι τώρα 

βιβλιογραφία κατά τη διάρκεια της κύησης τροποποιούνται τα επίπεδα 

κυτοκινών στον µητρικό οργανισµό και µετατοπίζεται η παραγωγή των 

κυτοκινών προς µία ΤH2 ισορροπία. Έχει επίσης δειχθεί ότι χορήγηση 

protein-A ή muramic acid (συστατικά της κυτταρικής µεµβράνης του 

Staphylococcuw aureus)  σε έγκυα ποντίκια προκαλεί αύξηση της IL-10 

ή της IFN-γ και TNF-α αντίστοιχα στον ορού των εγκύων, µεταβολές που 

σχετίζονται µε την αύξηση των επιπέδων των εκκρινόµενων τάξης ΙΙ 

µορίων ή τη µείωση των εκκρινόµενων τάξης Ι αντιγόνων [Athanassakis 

2002]. Ενώ η χορήγηση LPS µειώνει και τους δύο τύπους κυτοκινών και 
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καταστέλλει την έκκριση  των τάξης Ι και ΙΙ πρωτεϊνών (Athanassakis, 

2001). 

 Παρατηρήσαµε επίσης ότι  σε ορό γυναικών που έχουν αποβάλει 

εµφανίζονται αυξηµένα επίπεδα IFN-γ όπως και τάξης ΙΙ µορίων, 

αποτελέσµατα που συµφωνούν µε αυτά του ποντικίσιου πειραµατικού 

µοντέλου, όπου όπως περιγράφτηκε, η απευθείας χορήγηση IFN-γ από 

την 6η έως και την 11η µέρα κύησης, οδήγησε σε αύξηση των τάξης ΙΙ 

αντιγόνων του ορού. Επίσης είδαµε ότι η IFN-γ προκαλεί την έκκριση 

των αντιγόνων αυτών από τους τροφοβλάστες. 

Επιπλέον η ικανότητα των εκκρινόµενων αντιγόνων 

ιστοσυµβατότητας να συµµετέχουν και να ρυθµίζουν µια ανοσολογική 

απόκριση αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τα διαλυτά τάξης Ι µόρια 

συνδέονται µε CD8+ Τ λεµφοκύτταρα. Κατά τη διάρκεια µιας 

φλεγµονώδους αντίδρασης εκκρινόµενα τάξης Ι µόρια µπορούν να 

προσδεθούν σε CD8+ κύτταρα, ή σε µακροφάγα και να επάγουν την 

παραγωγή µονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) ή TNFα.  Με τον ίδιο τρόπο και 

τα εκκρινόµενα τάξης ΙΙ µόρια θα µπορούσαν να συνδέονται µε τα CD4+ 

κύτταρα. 

Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω µπορούµε να πούµε ότι είναι 

πιθανό το TH1/TH2 πρότυπο να καθορίζεται σε ένα βαθµό από την 

ισορροπία µεταξύ τάξης Ι και τάξης ΙΙ αντιγόνων. Κάτω από το πρίσµα 

αυτής της συσχέτισης µπορούν να µελετηθούν, εκτός από την 

εγκυµοσύνη, και άλλες ανοσολογικές καταστάσεις όπως η ανοχή, 

αυτοανοσία, απόρριψη µοσχεύµατος, φλεγµονή και η ανοσολογική 

απόκριση σε βακτήρια ή ιούς, όπου γενικότερα η δράση των κυτοκινών 

κρίνεται ουσιαστική. 

Υπάρχουν πολλές ενδείξεις που υποστηρίζουν ότι η παραγωγή 

κυτοκινών εξαρτάται από τη µετάδοση σηµάτων µέσω συν-διεγερτών στα 

Τ κύτταρα (Athanassakis and Vassiliadis, 2002b). Έτσι τα υψηλά 

επίπεδα των τάξης ΙΙ αντιγόνων που παρατηρούνται σε ορό γυναικών που 

απέβαλαν, είναι πιθανό να ενεργοποιούν τα CD4+ Τ λεµφοκύτταρα, µέσω 

ICOS συν-διεγερτών. Μια κυτταρική πηγή εκκρινόµενων αντιγόνων 

ιστοσυµβατότητας, στη διάρκεια της κύησης, είναι όπως είδαµε οι 
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τροφοβλάστες. Μετά από επίδραση µε IFN-γ τα κύτταρα αυτά 

ελευθερώνουν τάξης ΙΙ µόρια που µε τη σειρά τους ενεργοποιούν τα Τ 

βοηθητικά λεµφοκύτταρα (ΤH), τα οποία προκαλούν την παραγωγή των 

ανάλογων κυτοκινών (π.χ IFN-γ, TNF-α, IL-4, -5, -10). 

Όµως θα πρέπει, για άλλη µια φορά, να τονίσουµε ότι κατά τη 

διάρκεια µιας εγκυµοσύνης όλοι οι µηχανισµοί ελέγχονται µε ένα 

αυστηρά χρονο-εξαρτώµενο τρόπο, όπου οι διακυµάνσεις των 

συγκεντρώσεων όλων των διαλυτών (και όχι µόνο), παραγόντων (ορµονών, 

κυτοκινών, αντιγόνων ιστοσυµβατότητας, κ.α) καθορίζουν την συνέχεια ή 

τη διακοπή της κύησης. Έτσι ανάλογα µε τις ανάγκες κάθε σταδίου µιας 

κύησης εκκρίνονται τάξης Ι ή ΙΙ µόρια σε συγκεκριµένες ποσότητες. 

Στην εικόνα που ακολουθεί (εικ. 4.2) αποτυπώνεται 

διαγραµµατικά το θεωρητικό µοντέλο, που αφορά την δράση των 

εκκρινόµενων αντιγόνων του Μείζονος Συµπλόκου Ιστοσυµβατότητας. 

Σύµφωνα µε το υποθετικό αυτό µοντέλο, τα εκκρινόµενα τάξης Ι και ΙΙ 

αντιγόνα µπορούν να δεσµευτούν σε Τ κυτοτοξικά και Τ βοηθητικά 

κύτταρα, µέσω των υποδοχέων Τ κυττάρων και CD8 ή CD4 αντίστοιχα. 

Ανάλογα µε τους συν-διεγέρτες (CD28,CTLA-4 ή ICOS) που θα 

επιστρατεύονται κάθε φορά, θα ακολουθεί η µετάδοση συγκεκριµένου 

µηνύµατος για την ανάλογη δράση. 
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Εικ 4.2 Θεωρητικό µοντέλο σχετικό µε την ανοσορρύθµιση µέσω των εκκρινόµενων 
αντιγόνων του Μ.Σ.Ι. Εκκρινόµενα τάξης Ι (sHLA-I) και τάξης ΙΙ (sHLA-II) αντιγόνα 
προσδένονται στους Τ-υποδοχείς γδ/CD8 και αβ/CD4 και ενεργοποιούν τα Τκυττοτοξικά 
(Tc) και τα Τβοηθητικά (Th) αντίστοιχα.  
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