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    Success is not final, failure is not fatal 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Οι μυκοτοξίνες είναι δευτερογενείς μεταβολίτες των μυκήτων που σχετίζονται με 

δριμύτατες τοξικολογικές επιδράσεις τόσο στα ζώα όσο και στον άνθρωπο. Η δυναμική 

παρουσία των μυκοτοξινών στα τρόφιμα τις καθιστά κίνδυνο δημόσιας υγείας και η 

τοξικότητα τους χρειάζεται να προσδιοριστεί καλύτερα. Σκοπός της παρούσας μελέτης 

ήταν να εξετάσουμε την πιθανή κυτταρο-παθητική δράση δύο επιλεγμένων μυκοτοξινών, 

της Τ-2 τοξίνης και της Zearalenone (ZEA), καθώς επίσης και της νευροτοξίνης 

Botulinum-Α (BoNT-A) (BOTOX), σε ανθρώπινα περιφερικά μονοπύρηνα κύτταρα 

αίματος (PBMC) in vitro.  

Η Τ-2 τοξίνη, είναι μια τριχοθεσίνη τύπου Α μυκοτοξίνη η οποία εκθέτει υψηλή 

ανοσοτοξική δράση. Εξετάζοντας την επίδραση της Τ-2 σε υποτοξικά (0.1ng/ml) και 

τοξικά (10ng/ml) επίπεδα στα PBMC, δεν παρατηρήσαμε άμεση επίδραση της τοξίνης σε 

μη διεγερμένα λεμφοκύτταρα. Η τοξική δόση της τοξίνης, πάντως, ανέστειλε πλήρως τον 

επαγόμενο από την phytohemagglutinin (PHA) πολλαπλασιασμό των Τ λεμφοκυττάρων 

και προκάλεσε πρώιμη απόπτωση η οποία κορυφώθηκε 8h μετά την έκθεση στην τοξίνη. 

Παροδική αύξηση στα επίπεδα των ενδοκυτταρικών ιόντων ασβεστίου (Ca2+) παρουσία 

της Τ-2 παρατηρήθηκε πριν την επαγωγή της απόπτωσης. Και οι δύο μεγαλύτεροι Τ 

λεμφοκυτταρικοί υποπληθυσμοί, CD4+ και CD8+, επηρεάστηκαν καθώς έδειξαν μια θετική 

απόκριση στην Τ-2 μετά από 8h ακολουθούμενη από απότομη μείωση αυτών μετά από 

96h. Περαιτέρω έρευνα των παρθενικών (CD45RA+) και των αναμνηστικών (CD45RO+) 

υποπληθυσμών επιβεβαίωσαν τις παρατηρήσεις αυτές. Η υποτοξική δόση της Τ-2 φάνηκε 

να εκθέτει συν-διεγερτικές ιδιότητες στα διεγερμένα με PHA κύτταρα. Τα αποτελέσματα 

αυτά υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η Τ-2 επηρεάζει τον μηχανισμό του επαγόμενου από 

ενεργοποίηση κυτταρικού θανάτου των Τ λεμφοκυττάρων. 

Η ΖΕΑ είναι μία μη-στεροειδής οιστρογονική μυκοτοξίνη χαμηλής σχετικά 

τοξικότητας. Η ανοσοκυτταροπαθητική δράση της ΖΕΑ στα ανθρώπινα PBMC 

μελετήθηκε σε δύο οριακές συγκεντρώσεις των 30μg/ml και 1μg/ml. Στην υψηλότερη 

συγκέντρωση των 30μg/ml ZEA παρατηρήθηκε πλήρης αναστολή του Τ και Β 

λεμφοκυτταρικού πολλαπλασιασμού μετά από ενεργοποίηση με PHA και pokeweed 

mitogen (PWM) αντίστοιχα. Η ανασταλτική επίδραση της ZEA συσχετίστηκε περαιτέρω 

με την κυτταρική νέκρωση και απόπτωση. Ανάλυση με κυτταρομετρία ροής έδειξε σαφή 

νεκρωτική δράση της ΖΕΑ στα PBMC, ανεξάρτητα από μιτογόνο διέγερση, ενώ η 



Περίληψη 7

αποπτωτική δραστηριότητα ήταν λιγότερο εμφανής. Αύξηση στα επίπεδα του 

ενδοκυτταρικού Ca2+ παρουσία της ΖΕΑ παρατηρήθηκε μόνο στην πύλη των 

μονοκυττάρων/κοκκιοκυττάρων πολυμορφοπύρηνων κυττάρων. Χρησιμοποιώντας δύο 

λυσσοσωμικούς αναστολείς νέκρωσης, το phenylmethyl sulfonyl fluoride (PMSF) και το 

χλωριούχο αμμώνιο, δείξαμε ότι το PMSF σε συγκέντρωση 0.05mM και το χλωριούχο 

αμμώνιο σε 1 και 10mM μείωσαν την κυτταροπαθητική νέκρωση που επάγεται από 

30μg/ml ZEA, ενώ η απόπτωση  επηρεάστηκε λιγότερο. Έκθεση των PBMC σε 1μg/ml 

ZEA δεν άλλαξε την βιωσιμότητα των κυττάρων. Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ότι 

υψηλές συγκεντρώσεις ΖΕΑ στο αίμα μπορούν να ασκήσουν άμεσες κυτταροτοξικές 

επιδράσεις που αξίζουν περαιτέρω έρευνας. 

Το BOTOX είναι μια νευροτοξίνη Botulinum Α με ευρεία θεραπευτική χρήση σε 

πολλές νευρολογικές παθήσεις. Εδώ εξετάσαμε την επίδραση του BOTOX και της 

νευροτοξίνης του τετάνου σε PBMC από ασθενείς με αγωγή στο BOTOX. Παρατηρήσαμε 

χαμηλή ανοσοτοξικότητα του BOTOX σε δόσεις χρήσης, όπως έδειξε η περιορισμένη Τ- 

και Β-κυτταρική ανοσοαπόκριση και η απουσία διασταυρούμενης αντίδρασης με την 

τοξίνη του τετάνου σε επίπεδο αντισωμάτων. Ωστόσο, κατά την ταυτόχρονη παρουσία των 

δύο νευροτοξινών στα PBMC τετανο-ευαισθητοποιημένων ασθενών, το BOTOX 

συνδιέγειρε την επαγόμενη από τον τέτανο ανοσοαπόκριση σε επίπεδο Τ λεμφοκυττάρων. 

Επιπλέον το BOTOX επηρέασε την σύσταση των επί μέρους Τ λεμφοκυτταρικών 

υποπληθυσμών όπου παρατηρήσαμε ελάττωση των παρθενικών (CD45RA+) και 

ταυτόχρονη αύξηση των ενεργοποιημένων αναμνηστικών κυττάρων (CD45RO+). Οι 

παρατηρήσεις αυτές υποδεικνύουν την ανάγκη μιας λεπτομερέστερης μελέτης ως προς τις 

επιπτώσεις της επαναλαμβανόμενης χρήσης BOTOX στο ανοσοποιητικό σύστημα.  

Τα ευρήματα της παραπάνω μελέτης παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τους 

μηχανισμούς με τους οποίους οι μυκοτοξίνες και το BOTOX επηρεάζουν το 

ανοσοποιητικό σύστημα και επάγουν τοξικότητα, και πιθανόν μπορούν να συνεισφέρουν 

μελλοντικά στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των ασθενειών που σχετίζονται με τις 

τοξίνες αυτές. 
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SUMMARY 
 

Mycotoxins are fungal secondary metabolites that have been associated with severe 

toxic effects to humans and animals. The potential presence of mycotoxins in foods renders 

them a public health hazard and their toxicity needs to be better understood. In the present 

study we used human peripheral blood mononuclear cells (PBMC) to address the in vitro 

immuno-cytopathicity of two selected mycotoxins, Τ-2 toxin and Zearalenone (ZEA), as 

well as one neurotoxin Botulinum-Α (BoNT-A) (BOTOX). Here we report the effects of 

these toxins on the proliferation and cell death patterns of untreated or mitogen-activated 

PBMC.  

T-2 toxin is a type A trichothecene mycotoxin with high immunotoxicity. 

Investigating the effects of T-2 at sub-toxic (0.1ng/ml) and toxic (10ng/ml) levels on 

PBMC we observed no direct influence on untreated lymphocytes. In the 

phytohemagglutinin (PHA) - activated cultures, however, the toxic dose of T-2 totally 

inhibited the PHA-induced T cell proliferation and caused early apoptosis peaked 8 hours 

after exposure. Transient elevation of intracellular calcium ion levels (Ca2+) was noted, 

prior to apoptosis. The two main T lymphocyte subsets, CD4+ and CD8+, showed a positive 

response to T-2 at 8 hours followed by a sharp decline after 96 hours, which were 

confirmed by corresponding changes of naïve (CD45RA+) and memory/effectors 

(CD45RO+) subpopulations. T-2 at sub-toxic doses appeared to exhibit co stimulatory 

properties to PHA-stimulated cells. These results suggest that the immunotoxicity of T-2 is 

related to the mechanism of activation-induced cell death (AICD) of T lymphocytes. 

ZEA is a non-steroidal estrogenic mycotoxin with a relatively low toxicity. We 

investigated the effects of ZEA at two limited concentrations (30μg/ml and 1μg/ml) on 

human PBMC. The higher concentration of 30μg/ml ZEA totally inhibited the T and B 

lymphocyte proliferation induced from PHA- and pokeweed mitogen (PWM) respectively. 

By examining the apoptosis and necrosis profiles using flow cytometry, we showed that 

ZEA exerted a distinct necrotic effect on PBMC, irrespective of mitogen stimulation, 

whereas apoptotic activity was less evident. Increased intracellular Ca2+ levels were 

observed only in the monocyte/granulocyte gated cells. Using the lysosomal inhibitors 

phenylmethyl sulfonyl fluoride (PMSF) and ammonium chloride, we demonstrated that 

ZEA-induced necrosis was inhibited by both PMSF at 0.05mM and ammonium chloride at 

1 and 10mM, whereas apoptosis was less affected. Expose of PBMC to 1μg/ml ZEA did 
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not alter the viability of the cells. Our results suggest that high ZEA concentrations in the 

blood can induce cytotoxic effects that merit further investigation.  

BOTOX, a neurotoxin Botulinum A, has become a standard therapy for many 

neurological disorders. In this study we examined the effects of BOTOX and tetanus 

neurotoxin on PBMC from patients who had been treated with BOTOX. We observed low 

immunotoxicity of BOTOX at tested doses, as were shown by the limited T- and B- cell 

responses and the absence of detectable antibodies cross-reacting with tetanus. However, 

exposure of both neurotoxins to PBMC from patients with anti-tetanus antibodies, BOTOX 

appeared to exert co stimulatory effect to tetanus-stimulated cells. Moreover, BOTOX 

affected the T lymphocyte subsets where we observed reduction of the naïve (CD45RA+) 

subpopulation and an increase of the effectors/memory (CD45RO+) subpopulation at the 

same time. These observations indicate the need for a more detailed study on the effects of 

repeated use of BOTOX on the immune system. 

The results from this study provide useful information about the mechanisms by 

which mycotoxins and BOTOX can affect the immune system and induce immunotoxicity, 

providing potential on effective management and treatment of these toxins. 
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1.1 ΜΥΚΟΤΟΞΙΝΕΣ 
 

"Αόρατοι κλέφτες", "σιωπηλοί δολοφόνοι" και "φυσικά δηλητήρια" είναι μερικά από 

τα "ονόματα" που έχουν δοθεί στους δευτερογενείς μεταβολίτες των μυκήτων, τις 

μυκοτοξίνες, οι οποίες θεωρούνται αναπόφευκτοι μολυσματικοί παράγοντες σε τροφές και 

ζωοτροφές. Έχει εκτιμηθεί ότι το ένα τέταρτο της παγκόσμιας παραγωγής σιτηρών και 

δημητριακών είναι μολυσμένο με μυκοτοξίνες (Mannon, J., 1985), (Council for 

Agriculture Science and Technology, 1989), (Fink-Gremmels, 1999). Η υπερβολική 

υγρασία στους αγρούς και στους χώρους αποθήκευσης των προϊόντων καθώς επίσης οι 

ακραίες θερμοκρασίες και η ποικιλία των μεθόδων συγκομιδής αποτελούν σημαντικούς 

περιβαλλοντικούς παράγοντες που καθορίζουν την σοβαρότητα των μολύνσεων από 

μυκοτοξίνες. Οι τοξίνες αυτές παραμένουν στους καρπούς που προορίζονται για 

κατανάλωση εκθέτοντας ένα ευρύ φάσμα τοξικών αποκρίσεων τόσο στα ζώα όσο και στον 

άνθρωπο, προκαλώντας από ανοσοκαταστολή έως καρκινογένεση (Corrier, 1991), (Wild, 

C.P., 1996), (Meky et al., 2001). Η τοξικότητα τους έχει μελετηθεί κυρίως στα ζώα, ενώ 

στον άνθρωπο η εκτίμηση τους είναι ανακριβής (Creppy, 2002).  

Οι βιολογικές επιπτώσεις των μυκοτοξινών ποικίλουν ανάλογα με τις εκάστοτε 

μεμονωμένες τοξίνες (Smith et al., 1995). Ωστόσο, σημαντικός αριθμός μελετών αναφέρει 

ότι οι μυκοτοξίνες στην πλειονότητα τους είναι ισχυροί ανοσορυθμιστές. Σε χαμηλά 

επίπεδα έκθεσης προκαλούν ανοσοκαταστολή, ενώ ανάλογα με την δόση, τον χρόνο και 

την πορεία της έκθεσης, μπορεί να προκαλέσουν και ανοσοδιέγερση (Pestka and Bondy, 

1990), (Pestka, J. J. and Bondy G. S., 1994) a, (Meky et al., 2001). Δεδομένου του 

ανοσορυθμιστικού ρόλου των μυκοτοξινών και τα υψηλά επίπεδα έκθεσης των ανθρώπων 

σε αυτές, οι μυκοτοξίνες μπορούν να συνεισφέρουν στην νοσηρότητα και στην 

θνησιμότητα ως αποτέλεσμα μολυσματικών νόσων, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες 

(Beardall, J., 1994), (Shephard et al., 1996), (Montesano et al., 1997), (Pittet, A., 1998). 

 

1.1.1 Μυκητιάσεις και μυκοτοξικώσεις 
 

Οι μύκητες είναι παθογόνα που προσβάλουν κυρίως φυτά και έντομα, και λιγότερο 

ίσως τα σπονδυλωτά. Η άμεση ανάπτυξη των μυκήτων σε ζώα ξενιστές παράγει τις 

ασθένειες συνοπτικά αποκαλούμενες μυκητιάσεις, ενώ οι διατροφικές, αναπνευστικές, 

δερματικές και άλλες εκθέσεις σε τοξικούς μεταβολίτες των μυκήτων ονομάζονται 

μυκοτοξικώσεις (Bennett and Klich, 2003). Αντίθετα με τις μυκητιάσεις, οι οποίες μπορεί 
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να είναι από απλώς ενοχλητικές έως και θανατηφόρες, οι μυκοτοξικώσεις είναι 

"δηλητηριάσεις" με την φυσική έννοια του όρου συγκρινόμενες με ανάλογες παθολογίες 

που σχετίζονται με έκθεση σε φυτοφάρμακα ή σε υπολείμματα βαρέων μετάλλων. Τα 

συμπτώματα των μυκοτοξικώσεων εξαρτώνται από τον τύπο της μυκοτοξίνης, την 

ποσότητα και την διάρκεια της έκθεσης καθώς επίσης την ηλικία, την υγεία και το φύλο 

του εκτιθέμενου ατόμου. Επιπλέον, οι μυκοτοξικώσεις αυξάνουν την ευαισθησία σε 

μικροβιακές ασθένειες εξαιτίας συνεργιστικών φαινομένων όπως διατροφικές συνήθειες, 

γενετική προδιάθεση και αλληλεπίδραση με άλλους τοξικούς παράγοντες (Bennett and 

Klich, 2003). 

Όπως όλα τα τοξικολογικά σύνδρομα, οι μυκοτοξικώσεις  μπορούν να 

διαχωριστούν σε οξείες και χρόνιες (James, R., 1985). Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η 

επιβάρυνση της υγείας των ανθρώπων και των οικόσιτων ζώων από έκθεση σε μυκοτοξίνες 

σχετίζεται κυρίως με χρόνια έκθεση σε μικρές ποσότητες τοξίνης (ανοσοκαταστολή, 

καρκινογένεση), αν και οι πλέον καλά μελετημένες περιπτώσεις αναφέρονται σε οξεία 

περιστατικά τα οποία περιλαμβάνουν ραγδαία έναρξη και έκδηλη τοξική απόκριση. Ο 

αριθμός των ανθρώπων που πλήττονται από μυκοτοξικώσεις είναι άγνωστος και αφορά 

κυρίως τις αναπτυσσόμενες χώρες, σε αντίθεση με τις μυκητιάσεις οι οποίες θεωρούνται 

ασθένειες του ανεπτυγμένου κόσμου. Ένα κοινό χαρακτηριστικό που μοιράζονται οι 

μυκητιάσεις και οι μυκοτοξικώσεις είναι ότι καμία κατηγορία ασθενειών δεν είναι 

μεταδοτική από άτομο σε άτομο. 

Η πλειονότητα των μυκοτοξικώσεων είναι αποτέλεσμα κατανάλωσης μολυσμένων 

τροφών. Η επαφή του δέρματος με υποστρώματα μούχλας και η εισπνοή σπόρο-

μεταφερόμενων τοξινών είναι επίσης σημαντικές πηγές έκθεσης. Εκτός από 

υποστηρικτικές θεραπείες (π.χ. δίαιτα, ενυδάτωση), δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου άλλοι 

τρόποι διαχείρισης των μυκοτοξινών αν και αναφέρονται κάποιες μαρτυρίες για μερικά 

γένη του Lactobacillus τα οποία δεσμεύουν αποτελεσματικά διατροφικές μυκοτοξίνες (el-

Nezami et al., 1998), (El-Nezami et al., 2002), (Fink-Gremmels, 1999). 
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1.1.2 Ορισμός των μυκοτοξινών  
 

Οι μυκοτοξίνες είναι φυσικά προϊόντα χαμηλού μοριακού βάρους τα οποία 

παράγονται ως δευτερογενείς μεταβολίτες από νηματώδεις μύκητες (Betina, V., 1984), 

(Meky et al., 2001). Οι μεταβολίτες αυτοί αποτελούν μία τοξικολογικώς και χημικώς 

ετερογενή συνάθροιση τα μέλη της οποίας ομαδοποιούνται αποκλειστικά και μόνον επειδή 

μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες και θάνατο σε οικόσιτα ζώα και στον άνθρωπο. Δεν 

είναι περίεργο που πολλές μυκοτοξίνες εμφανίζουν εξέχουσες τοξικώσεις σε ασπόνδυλα, 

φυτά και μικροοργανισμούς (Bennett, 1987). Περί τις 300 με 400 ουσίες αναγνωρίζονται 

σήμερα ως μυκοτοξίνες, πολλές εκ των οποίων θεωρούνται απειλή για την υγεία των 

ανθρώπων και των ζώων (Cole, R. J., 1981), (Bennett and Klich, 2003).  

Ενώ όλες οι μυκοτοξίνες προέρχονται από μύκητες, όχι όλα τα παράγωγα των 

μυκήτων χαρακτηρίζονται ως μυκοτοξίνες. Ο στόχος και η συγκέντρωση των μεταβολιτών 

είναι εξίσου σημαντικά. Τα παράγωγα των μυκήτων που είναι τοξικά κυρίως για βακτήρια 

(π.χ. πενικιλίνη) ονομάζονται αντιβιοτικά, τα τοξικά παράγωγα που στοχεύουν τα φυτά 

αποκαλούνται φυτοτοξίνες, ενώ άλλοι μικρού μοριακού βάρους μεταβολίτες όπως η 

αιθανόλη που είναι τοξική μόνο σε μεγάλες συγκεντρώσεις δεν θεωρούνται μυκοτοξίνες 

(Bennett, 1987). Γενικά, μυκοτοξίνες είναι τα παράγωγα των μυκήτων που εκθέτουν 

υψηλή τοξικότητα σε χαμηλές συγκεντρώσεις στα σπονδυλωτά και σε άλλες ομάδες ζώων. 

 

1.1.3 Ταξινόμηση των μυκοτοξινών  
 
Οι μυκοτοξίνες δεν είναι μόνον δύσκολο να προσδιοριστούν, αλλά και η 

ταξινόμηση τους αποτελεί μια πρόκληση. Λόγω των ποικίλων χημικών δομών και 

βιολογικών επιπτώσεων που συνεπάγονται, η ταξινόμηση τους τείνει να αντανακλά την 

εξειδίκευση του ατόμου που κάνει την κατηγοριοποίηση. Οι κλινικοί τις κατατάσσουν με 

βάση τα όργανα στα οποία επιδρούν σε ηπατοτοξίνες, νεφροτοξίνες, νευροτοξίνες, 

ανοσοτοξίνες κ.λ.π. Οι κυτταρικοί βιολόγοι τις διαχωρίζουν σε τερατογόνες, καρκινογόνες, 

μεταλλαξιογόνες και αλλεργιογόνες ομάδες. Οι οργανικοί χημικοί τις κατατάσσουν με 

βάση την χημική τους δομή, και οι μυκολόγοι σύμφωνα με τον μύκητα που τις παράγει. 

Καμία από τις παραπάνω ταξινομήσεις δεν είναι απόλυτα ικανοποιητική. Ωστόσο μια 

προσπάθεια διευθέτησης των κυριότερων μυκοτοξινών (Surai, P.F. and M. Mezes, 2005) 

τις κατατάσσει στις εξής κατηγορίες (Εικ.1.1.1): 
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   Εικ. 1.1.1 Ταξινόμηση των μυκοτοξινών 

 

1.1.4 Μηχανισμοί τοξικότητας   
 
Οι βιολογικές επιδράσεις των μυκοτοξινών ποικίλουν σημαντικά και  

περιλαμβάνουν λύση της κυτταρικής μεμβράνης, απόπτωση, αναστολή της σύνθεσης 

DNA/πρωτεϊνών καθώς επίσης και μη αναστρέψιμες γενετικές βλάβες και μεταβολικές 

διαταραχές (Εικ. 1.1.2) (Surai, P., 2002). Οι δράσεις αυτές ακολούθως οδηγούν σε 

ανοσοτοξικότητα η οποία θεωρείται η πλέον κοινή συνέπεια των περισσότερων 

μυκοτοξικώσεων, και σε ηπατοτοξικότητα, νεφροτοξικότητα, νευροτοξικότητα και 

γενοτοξικότητα (Bondy and Pestka, 2000). 

 

 
 

       Εικ. 1.1.2  Κύριοι μηχανισμοί δράσης των μυκοτοξινών  

 
Αναστολή της σύνθεσης 
των πρωτεϊνών, του DNA 

και του RNA 

  
Επαγωγή κυτταρικού 

θανάτου 

 
Επίδραση στην 

έκφραση γονιδίων 

Ανοσοκαταστολή, ηπατοτοξικότητα, νεφροτοξικότητα, νευροτοξικότητα, γενοτοξικότητα 

  ΚΚααττηηγγοορρίίεεςς  
μμυυκκοοττοοξξιιννώώνν  

ΑΑφφλλααττοοξξίίννεεςς  ΟΟχχρρααττοοξξίίννηη  ΑΑ  ZZeeaarraalleennoonnee  ΤΤρριιχχοοθθεεσσίίννεεςς ΦΦοουυμμοοννιισσίίννεεςς  
((ΤΤ--22 ττοοξξίίννηη)) 

            ΚΚύύρριιοοιι  μμηηχχααννιισσμμοοίί  ττοοξξιικκόόττηηττααςς                      
                                    ττωωνν  μμυυκκοοττοοξξιιννώώνν  
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Πειραματικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι οι μεμβρανικές επιδράσεις ποικίλων 

μυκοτοξινών προσδιορίζουν την τοξικότητα τους, καθώς η ενσωμάτωση των μυκοτοξινών 

στις διαμεμβρανικές δομές προκαλεί βλάβες στην σύνθεση των λιπαρών οξέων επί της 

μεμβράνης. Αυτές οι οριακές καταστροφές των μεμβρανικών υποδοχέων, επάγουν αλλαγές 

σε δευτερογενή βιοχημικά συστήματα και αδρανοποίηση ενζύμων που ευθύνονται για την 

ρύθμιση λειτουργιών σε κύρια σηματοδοτικά μονοπάτια. Οι επακόλουθες επιπτώσεις στην 

διαπερατότητα και την ρευστότητα των μεμβρανών οδηγούν σε αλλαγές των 

φυσιολογικών διαδικασιών περιλαμβανομένων αυτών της ανάπτυξης, της ωρίμανσης και 

της αναπαραγωγής (Surai, P.F. and Mezes M., 2005). 

 

1.1.5 Ειδικά θέματα μυκοτοξινών 
 

Δύο κατευθύνσεις σχετιζόμενες με την έρευνα των μυκοτοξινών έχουν πάρει 

μεγάλη διάσταση στον δημοφιλή τύπο, και αφορούν: (1) την πιθανή χρήση τους ως μέσα 

χημικού πολέμου και (2) την εμπλοκή τους σε ασθένειες που σχετίζονται με 

κλιματολογικές συνθήκες κτιρίων.  

Οι μυκοτοξίνες μπορούν δυνητικά να χρησιμοποιηθούν ως χημικά όπλα (Ciegler, 

A., 1986). Οι τριχοθεσίνες δρουν άμεσα με δερματική επαφή, και απλή έκθεση σε λίγα 

μικρογραμμάρια Τ-2 τοξίνης είναι πιθανόν θανατηφόρος. Οι σχεδιαζόμενοι παράγοντες 

χημικού πολέμου στις αρχές της δεκαετίας του 1980 έγιναν γνωστοί με το όνομα "κίτρινη 

βροχή" (Marshall, 1982). 

Στην παρουσία μυκοτοξινών αποδίδεται εν μέρει και το αποκαλούμενο "Σύνδρομο 

των άρρωστων κτιρίων". Πρόκειται για σωρεία αλλεργικών αντιδράσεων και άλλων μη 

τυποποιημένων συμπτωμάτων τα οποία σχετίζονται με κακό εξαερισμό και σκόνη στο 

εσωτερικό των κτιρίων και αποδίδονται σε εσωτερικές μούχλες. Αν και η συσχέτιση τους 

δεν έχει αποδειχθεί πλήρως (Fung et al., 1998), (Johanning, 1998), (2000),  η επιτροπή 

Δημόσιας Υγείας της Αμερικάνικης Παιδιατρικής Ακαδημίας εξέδωσε έκθεση αναφοράς 

στα τοξικά αποτελέσματα της εσωτερικής μούχλας, παραπέμποντας στην πιθανότητα της 

συσχέτισης της ιδιοπαθούς πνευμονικής αιμορραγίας με τις μούχλες (1998). Τριχοθεσίνες 

έχουν βρεθεί σε σταγονίδια αεροζόλ, έτσι εισπνοή αεροζόλ με υψηλή συγκέντρωση 

σπόρων είναι επίσης δυνητικός κίνδυνος για την δημόσια υγεία (Sorenson et al., 1987) ενώ 

Τ-2 τοξίνη, διακετοξισκιρπενόλη, ροριδίνη Α, και Τ-2 τετραόλ έχουν ανιχνευτεί σε σκόνη 

από συστήματα εξαερισμού γραφείων (Smoragiewicz et al., 1993). 
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1.1.6 Τριχοθεσίνες 
 

Οι τριχοθεσίνες απαρτίζουν μια οικογένεια 60 και πλέον δομικά παρόμοιων 

μυκοτοξινών με διαφορετικά επίπεδα κυτταροτοξικής δράσης. Πρόκειται για την 

κυριότερη ομάδα δευτερογενών μεταβολιτών που παράγονται από αρκετά γένη μυκήτων 

περιλαμβανομένων των Fusarium, Myrothecium, Phomopsis, Stachybotrys, Trichoderma, 

Trichothecium και άλλων (Cole, R.J., 1981), (Ueno, Y., 1983), (Scott, P., 1989). Γενικά, οι 

τριχοθεσίνες είναι μη πτητικές ουσίες, ανθεκτικές σε περιβαλλοντικές συνθήκες 

θερμοκρασίας και φωτός και μπορούν να αδρανοποιηθούν αποτελεσματικά μόνο σε 

ισχυρά όξινο και αλκαλικό περιβάλλον. Είναι δυσδιάλυτες στο νερό αλλά πολύ ευδιάλυτες 

σε οργανικούς διαλύτες όπως σε ακετόνη, χλωροφόμιο, αιθανόλη, μεθανόλη και dymethyl 

sulfoxide (DMSO) (Cole, R.J., 1981).  

 

 

 
Εικ. 1.1.3 Γενική δομή, σύστημα αρίθμησης και ποικίλες πλευρικές 

ομάδες του πυρήνα των τετρακυκλικών τριχοθεσινών 

 

Οι τριχοθεσίνες έχουν σεσκιτερπενοειδή τετρακυκλική δομή και μπορούν να 

ταξινομηθούν ανάλογα με την παρουσία ή απουσία συγκεκριμένων λειτουργικών ομάδων 

(Εικ. 1.1.3) (World Health Organization, I.P.C.S., 1990), (Sudakin, 2003). Όλες οι 

τριχοθεσίνες περιέχουν ένα κοινό C-12,13-εποξειτριχοθεσινικό (epoxytrichothene) 

σκελετό ο οποίος ευθύνεται για την τοξικολογική τους δράση, και έναν ολεφινικό (διπλό) 

δεσμό με ποικίλες πλευρικές αλυσίδες υποκατάστασης. Οι τριχοθεσίνες ταξινομούνται σε 

μακροκυκλικές ή μη-μακροκυκλικές, ανάλογα με την παρουσία ενός μακροκυκλικού 

εστέρα ή μιας γέφυρας εστέρα-αιθέρα μεταξύ C-4 και C-15 (Πίνακας 1.1.1) (Chu, F., 

1998.). 
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 Πίνακας 1.1.1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΤΡΙΧΟΘΕΣΙΝΩΝ 

 

ΤΡΙΧΟΘΕΣΙΝΕΣ 
 

R1 
 

R2 
 

R3 
 

R4 
 

R5 

 
Μη-μακροκυκλυκές 

 
T-2 Toxin 

 
-OH 

 
-OCOCH3 

 
-OCOCH3 

 
-H 

 
-OCOCH2CH(CH3)2 

HT-2 Toxin -OH -OH  -OCOCH3 -H -OCOCH2CH(CH3)2 

4,15-Diacetoxyscripenol  -OH -OCOCH3 -OCOCH3 -H -H 

(DAS)      

Nivalenol -OH -OH -OH -OH =O 

Deoxynivalenol (DON) -OH -H -OH -OH =O 

 
Μακροκυκλικές 
 

 
-H 

 
-O-R´-O- 

 
-H 

 
-H 

 

 
R´: Μακροκυκλικός εστέρας ή γέφυρα εστέρα-αιθέρα μεταξύ του άνθρακα 4 και 15. 

Πηγή αυτού του πίνακα: Jarvis BB. Macrocyclic trichothecenes. Sharma RP, 

Salunkhe DK, eds. Mycotoxins and Phytoalexins. Boca Raton, Fla: CRC Press; 1991: 

361-421. 

 

1.1.6α Μη-μακροκυκλικές τριχοθεσίνες 

 

Οι μη–μακροκυκλικές τριχοθεσίνες μπορούν να υποταξινομηθούν σε δύο 

κατηγορίες: σε τύπου Α (Τ-2 τοξίνη, ΗΤ-2 τοξίνη και diacetoxyscirpenol) και τύπου Β 

(nivalenol και deoxynivalenol) τριχοθεσίνες με βάση την ύπαρξη ή όχι μιας καρβονυλικής 

ομάδας στην θέση  C-8 αντίστοιχα. Το Fusarium είναι το κύριο γένος παραγωγής μη-

μακροκυκλικών τριχοθεσινών. Η Τ-2 τοξίνη, η diacetoxyscirpenol, και η deoxynivalenol 

είναι οι πλέον καλά μελετημένες τριχοθεσίνες που παράγονται από το γένος Fusarium. Εξ 

αυτών η Τ-2 τοξίνη και η diacetoxyscirpenol παρουσιάζονται πιο δυναμικά σε 

εργαστηριακές μελέτες ζώων. Εκτός από την κυτταροτοξική τους δράση εμφανίζουν επι 

πλέον ανοσοκατασταλτική ενεργότητα η οποία έχει ως αποτέλεσμα την μειωμένη 
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αντίσταση σε μολυσματικές νόσους (Pestka, J.J. and G.S. Bondy, 1994) b, (Rotter et al., 

1996) προκαλώντας ένα ευρύ φάσμα γαστρεντερικών, δερματολογικών, και νευρολογικών 

δυσλειτουργιών.  

 

1.1.6β  Μακροκυκλικές τριχοθεσίνες 

 

Οι μακροκυκλικές τριχοθεσίνες παράγονται κυρίως από τα γένη  Myrothecium, 

Stachybotrys και Trichothecium. Η glutinosin, ένα μίγμα μακροκυκλικών τριχοθεσινών 

verrucarin Α και Β, ταυτοποιήθηκε πρωταρχικά ως αντιμικροβιακός παράγοντας (Grove, 

1968). Οι τριχοθεσίνες του γένους Stachybotrys atra τυγχάνουν σήμερα της μεγαλύτερης 

προσοχής και περιλαμβάνουν τις satratoxins, τις roridins, τις verrucarins και τις satranones. 

(Hinkley and Jarvis, 2001). Η τοξίκωση από τον Stachybotrys μύκητα περιγράφηκε αρχικά 

ως νόσος των ίππων υψηλής θνησιμότητας που σχετίζεται με μούχλες σε άχυρα και σανά 

(Forgacs J., 1972). Σήμερα ο Stachybotrys σχετίζεται με αναπνευστική αιμορραγία σε 

βρέφη (Centers for Disease Control and Prevention, 1994), (Etzel et al., 1998) αν και η 

σχέση αιτίας–αποτελέσματος είναι δύσκολο να αποδειχθεί (Fung et al., 1998), (Johanning, 

1998). Εικάζεται ότι η 10η πληγή του Φαραώ που επισκέφτηκε την Αίγυπτο ήταν μια 

επιδημία από Stachybotrys, αλλά καθώς έπληξε μόνον τους καρπούς και όχι τα σανά, 

θεωρείται περισσότερο ύποπτος ο Aspergillus ή ο Penicillium μύκητας (Schoental, 1984), 

(Bennett and Klich, 2003). 

 

1.1.6γ  Τοξικότητα των τριχοθεσινών 

 

 Η κατανάλωση καρπών μολυσμένων με τριχοθεσίνες συνδέεται με κλινικά 

συμπτώματα τόσο στα ζώα όσο και στον άνθρωπο, από εμετό έως διατροφική αιμορραγία, 

ενώ άμεση επαφή προκαλεί δερματίτιδες (Marasas, W.F.O., 1984), (Joffe A.Z., 1986), 

(Beasley V.R. (ed.), 1989). Η παρουσία ορισμένων τριχοθεσινών στο αίμα φυσιολογικών 

ατόμων με υποκλινική μυκοτοξίκωση (0.1-1800ng/ml) μπορεί να καταστείλει 

ανοσολογικές λειτουργίες και να ελαττώσει την αντίσταση σε μολυσματικές νόσους 

(Berek et al., 2001). Οξεία έκθεση σε τριχοθεσίνες προκαλεί σημαντική βλάβη στους 

ταχέως πολλαπλασιαζόμενους ιστούς, όπως είναι η εντερική βλεννογόνος και διάφοροι 

ιστοί του ανοσοποιητικού συστήματος (π.χ. θύμος, μυελός των οστών, σπλήνας κ.τ.λ.) 

(Godoy et al., 1997), (Islam et al., 1998) b. Μερικές από αυτές έχει δειχθεί γενικά να 



Εισαγωγή 19

εμφανίζουν νεφροτοξικότητα ενώ έχουν αναφερθεί και ιδιότητες τερατογένεσης και 

καρκινογένεσης σε ζώα (Corrier, 1991). 

 

1.1.6δ Μηχανισμός δράσης 

 

Αν και η μοριακή βάση για την ανοσοκατασταλτική επίδραση των μυκοτοξινών 

δεν έχει ακόμα διαλευκανθεί πλήρως, είναι γνωστό ότι οι τριχοθεσίνες προκαλούν 

αναστολή της ευκαρυωτικής πρωτεΐνοσύνθεσης, με διαφορετικές τριχοθεσίνες να 

παρεμβάλλονται στην έναρξη, στην επιμήκυνση και στον τερματισμό της διαδικασίας 

(McLaughlin, 1977). Η τριχοδερμίνη ήταν η πρώτη τριχοθεσίνη που έδειξε να αναστέλλει 

την ενεργότητα της πεπτιδίλ-τρανσφεράσης (Stafford and McLaughlin, 1973), (Wei et al., 

1974). Ακολούθως, ενώ όλες οι τριχοθεσίνες αναστέλλουν την δράση της πεπτιδίλ-

τρανσφεράσης καθώς δεσμεύονται στην ίδια ριβοσωμική θέση δέσμευσης  (Feinberg, B., 

1989), εν τούτοις έχουν διαφορετική συμπεριφορά η οποία σχετίζεται με διαφορετικές 

λειτουργικές ομάδες. Η 12,13-εποξειδική ομάδα είναι ουσιαστικά υπεύθυνη για την 

αναστολή της πρωτεΐνοσύνθεσης, ενώ αναγωγή του 9-10 διπλού δεσμού μειώνει την 

τοξικότητα (McLaughlin, 1977). Οι παραπάνω δράσεις, μέσω ποικίλων διαφορετικών 

μηχανισμών, εμφανίζονται να είναι άμεσα ή έμμεσα υπεύθυνες για την 

ανοσοκατασταλτική επίδραση πολλών τριχοθεσινών. Η επίδραση αυτή έχει ως αποτέλεσμα 

χαμηλότερους αριθμούς Τ και Β λεμφοκυττάρων στο περιφερικό αίμα, κατασταλμένη 

κυτταρική ανοσία, μειωμένα επίπεδα ανοσοσφαιρινών IgG, IgM και IgA και 

λεμφοκυτόλυση (Hayes et al., 1980), (Cooray and Jonsson, 1990), (Thuvander et al., 

1999). 

Πολλά από τα γονίδια που εμπλέκονται στην βιοσύνθεση των τριχοθεσινών από 

Fusarium sporotrichioides και Myrothecium roridum έχουν κλωνοποιηθεί και έχει 

μελετηθεί η αλληλουχία τους (Desjardins et al., 1993), (Proctor, R., 2000), (Cary, J., 2001). 

Αξιοσημείωτη πρόοδος παρατηρείται και στην κατανόηση της ρύθμισης του γονιδιακού 

συμπλέγματος (cluster) (Tag et al., 2001) με αναφορές σε ομόλογα γονιδιακά μονοπάτια 

τριχοθεσινών και για το Fusarium graminearium (Brown et al., 2001). 
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1.2  Τ-2 ΤΟΞΙΝΗ   
  

Η Τ-2 τοξίνη είναι μια τύπου Α τριχοθεσίνη η οποία παράγεται από αρκετά είδη 

του γένους Fusarium συμπεριλαμβανομένων των F.sporotrichioides, F.poae, F.equiseti 

και F.acuminatum. Ο πιο σημαντικός μύκητας-παραγωγός τοξίνης είναι ο 

F.sporotrichioides, ένα σαπρόφυτο (μη παθογόνο στα φυτά) το οποίο αναπτύσσεται σε 

υψηλή υγρασία και χαμηλή θερμοκρασία  από -2 έως -35 0C (Creppy, 2002).  

 

 

 
 

         Εικόνα 1.2.1  Συντακτικός τύπος της Τ-2 τοξίνης 

 
  Τ-2 τοξίνη είναι το ασήμαντο όνομα για την 4beta,15-diacetoxy-3alpha,dehydroxy-

8alpha-[3-methylbutyryl-oxy]-12,13-epoxytrichothec-9-ene σεσκι-τερπενοειδή τριχοθεσίνη 

η οποία φαίνεται στην εικόνα 1.2.1 (JECFA 47, 2001). Σύμφωνα με τον μοριακό τύπο 

C24H34O9, η σχετική μοριακή μάζα της είναι 466.5 g/mol. 

  Η Τ-2 τοξίνη ανιχνεύτηκε τυχαία ως αναπόφευκτος μολυσματικός παράγοντας σε 

πολλά γεωργικά προϊόντα (σιτηρά, αραβόσιτος, βρώμη, ρύζι και σίκαλη) και σε αρκετά 

εμπορικά είδη διατροφής (Schollenberger et al., 1999). Προγενέστερες μελέτες έχουν 

δείξει την συγκέντρωση της Τ-2 τοξίνης να κυμαίνεται από 2 έως 4mg/kg σε μολυσμένα 

σιτηρά (Bhat et al., 1989). Αυτό φαίνεται να υπερβαίνει κατά πολύ τα επίπεδα του μέσου 

όρου σε αντιπροσωπευτικά δείγματα σιτηρών από πολλές χώρες (Sudakin, 2003), τα οποία 

κυμαίνονται από 0.1 έως 60mcg/kg (Food and Agriculture Organization and World Health 

Organization, 2001). Βασιζόμενη στις διατροφικές συνήθειες των Ευρωπαίων, η Επιτροπή 

Εμπειρογνωμόνων σε Πρόσθετα Τροφίμων (JECFA, Joint FAO/WHO Expert Committee 

on Food Additives, 2001) έχει εκτιμήσει ότι η ημερήσια λήψη Τ-2 τοξίνης ανέρχεται σε 
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7.6ng/kg βάρους σώματος, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο προσδιορίστηκε σε 60ng/kg 

βάρους σώματος ημερησίως (Sudakin, 2003). 

 

1.2.1 Απορρόφηση, κατανομή και απέκκριση 
 

  Γαστρεντερική απορρόφηση ελέγχει την διέλευση της Τ-2 τοξίνης στο αίμα και την 

κατανομή της στον οργανισμό. Η Τ-2 απορροφάται ταχέως μετά την πέψη στα 

περισσότερα είδη ζώων και κατανέμεται ομοιόμορφα χωρίς να συσσωρεύεται σχεδόν 

καθόλου σε κάποιο συγκεκριμένο όργανο, εκτός από τους λεμφοειδείς ιστούς (Beasley et 

al., 1986), (Larsen et al., 2004). Οι ρυθμοί απορρόφησης κυμαίνονται μεταξύ 10% και 

50%, ενώ μπορεί να ανιχνευτεί σε λιγότερο από 30 λεπτά μετά την πέψη, σε ορό χοίρου 

(Eriksen, G. S., 2004). Ο χρόνος ημιζωής στο πλάσμα για την τοξίνη είναι λιγότερος από 

20min (Schlatter, 2004), (Larsen et al., 2004). Μετά την απορρόφηση μεταβολίζεται 

γρήγορα μέσω αποακετυλίωσης, υδροξυλίωσης, σύζευξης με γλυκουρονοειδή και αναγωγή 

της εποξειδικής ομάδας (Yiannikouris, A., 2002), (Larsen et al., 2004). Το κύριο 

μεταβολικό μονοπάτι είναι η αποακετυλίωση της C4 ακετυλομάδας της Τ-2, το οποίο 

οδηγεί στον σχηματισμό της HT-2 (JECFA, 2002). 

 Η Τ-2 τοξίνη εξαλείφεται άμεσα και δραματικά 24h μετά την πέψη από τον 

οργανισμό, ακολουθούμενη από αργή απέκκριση μικρότερων ποσοτήτων (Cavret and 

Lecoeur, 2006). Περισσότερο από 95% της τοξίνης εξαλείφεται μετά από 72h με μια δόση 

των 0.15mg/kg βάρους σώματος ημερησίως, αλλά όταν η δόση αυξάνεται σε 0.6mg/kg 

βάρους σώματος, η τοξίνη εξαλείφεται πιο αργά, πιθανόν λόγω μεταβολικού κορεσμού 

(JECFA, 2002). Πάντως, ίχνη τοξίνης ή παράγωγα αυτής ανιχνεύτηκαν σε γάλα αγελάδας 

η οποία είχε καταναλώσει 24mg τοξίνης κατά την διάρκεια του τελευταίου τέταρτου της 

εγκυμοσύνης της (Vanyi et al., 1991). 

 

1.2.2 Επιδημιολογική έρευνα  

 

 Οι πρώτες αναφορές σχετικά με την τοξική δράση της Τ-2 στον άνθρωπο 

χρονολογούνται στην δεκαετία του 1930 στην πρώην Σοβιετική Ένωση, όπου κατεγράφη 

μια επιδημία αποκαλούμενη τοξική διατροφική αλευκία (alimentary toxic aleukia) (Joffe 

A.Z., 1986). Η επιδημία πήρε σχεδόν διαστάσεις λιμού, καθώς ο πληθυσμός ήταν 

αναγκασμένος να καταναλώνει χειμερινούς καρπούς μολυσμένους με στελέχη Fusarium 
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μεταξύ των οποίων ο F. Sporotrichioides βρέθηκε να παράγει 4.1g Τ-2 τοξίνης ανά κιλό 

μολυσμένου κέχρου (είδος χόρτου). Η οξεία φάση της τοξικής διατροφικής αλευκίας 

συνοδεύεται με νέκρωση της στοματικής κοιλότητας, αιμορραγία από την μύτη και το 

στόμα και δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος, συμπτώματα τα οποία θα 

μπορούσαν να αποδοθούν και στην διφθερίτιδα ή το σκορβούτο (Matossin, M. 1989). 

Πάντως, η Τ-2 θεωρείται υπεύθυνος μολυσματικός παράγοντας σε πολλές διατροφικές 

μυκοτοξικώσεις και πιθανώς ενέχεται και στην εμφάνιση της ασθένειας της κόκκινης 

μούχλας (red mould disease) (Ostry, 1999). 

 

1.2.3 Τοξικολογική δράση 
    

  Η Τ-2 τοξίνη έχει ιδιαίτερη επίδραση στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων 

εξαιτίας της υψηλής τοξικότητας που παρουσιάζει. Τοξικολογικά δεδομένα υποστηρίζουν 

ότι σε σχετικά χαμηλά επίπεδα τροποποιεί αρκετές ανοσολογικές λειτουργίες και οδηγεί σε 

ανοσοκαταστολή (Cooray and Jonsson, 1990), (Thuvander et al., 1999), ενώ σε υψηλότερα 

επίπεδα έκθεσης μπορεί να είναι και θανατηφόρος (Pestka et al., 1987). Εκτός από την 

επίδραση της τοξίνης στο ανοσοποιητικό σύστημα των πειραματόζωων, έχουν γίνει 

εμφανείς οι επιδράσεις της και σε άλλα όργανα, συστήματα και λειτουργίες. Έχουν 

αναφερθεί περιστατικά όπως διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος, 

καρδιαγγειακές βλάβες ποικίλης σοβαρότητας και καρκινογένεση (Corrier and Norman, 

1988). 

 

1.2.3α Ανοσοτοξικότητα  
  

  Η επίδραση της Τ-2 τοξίνης σε ζωντανούς οργανισμούς έχει μελετηθεί κυρίως σε in 

vivo ζωικά πειραματικά μοντέλα. Από τις μελέτες αυτές προκύπτει η ανοσορυθμιστική 

δράση της τοξίνης, η οποία σχετίζεται με αλλαγές στον αριθμό των λευκοκυττάρων, 

επιλεκτική μείωση των κυττάρων του αίματος και κατασταλμένη παραγωγή αντισωμάτων 

(Jagadeesan et al., 1982), (Holladay et al., 1993), (Smith et al., 1994). Χορήγηση της 

τοξίνης σε ενήλικα ποντίκια από το στόμα, προκαλεί εμφανή ατροφία του θύμου, η οποία 

χαρακτηρίζεται από μειωμένα επίπεδα του συνολικού αριθμού των CD4 και CD8 

κυττάρων. Παράλληλα, διαφοροποιείται η κατανομή των θυμοκυττάρων στους 

φαινότυπους αυτούς υποδηλώνοντας ότι η Τ-2 αναστέλλει την ωρίμανση των Τ κυττάρων 

στο θύμο (Smith et al., 1994). Ανάλογες μελέτες σε μεσεντέριο λεμφαδένα επίμυων 
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έδειξαν ότι τα CD3+ κύτταρα επηρεάζονται περισσότερο από τα CD19+, ενώ σε λεμφικά 

επιθήλια των βλεννογόνων τα CD3+, CD19+, CD4+ και CD8+ κύτταρα μειώθηκαν 

ανεξαιρέτως (Nagata et al., 2001). Ιδιαίτερα εμφανής έγινε η επίδραση της τοξίνης και στο 

μυελό των οστών και στο σπλήνα των ποντικών όπου διαπιστώθηκε υποκυτταρικότητα 

(Smith et al., 1994). Επιπλέον η Τ-2 τοξίνη μειώνει την παραγωγή IgG και IgM 

ανοσοσφαιρινών ιδιαίτερα σε Τ-κυτταροεξαρτώμενα αντιγόνα και προκαλεί 

λεμφοκυτόλυση (Rosenstein et al., 1979), (Pestka et al., 1987), (Cooray and Jonsson, 

1990), συνεισφέροντας έτσι σε μειωμένη αντίσταση κατά των ιικών ή βακτηριακών 

λοιμώξεων σε ζωικά πειραματικά μοντέλα (Friend et al., 1983), (Corrier et al., 1987) b, 

(Tai and Pestka, 1990), (Thuvander et al., 1999). 

In vitro μελέτες σε ανθρώπινα λεμφοκύτταρα έχουν δείξει ότι οι διάφοροι 

λεμφοκυτταρικοί υποπληθυσμοί εκφράζουν διαφορετική ευαισθησία στην τοξίνη με τις 

μιτογόνες αποκρίσεις σε concanavalin A (ConA), pokeweed mitogen (PWM) και 

phytohemagglutinin (PHA) να αναστέλλονται κατά την διάρκεια των πρώτων 8h έκθεσης 

σε συγκεντρώσεις τοξίνης που κυμαίνονται από 1.6 - 2.4ng/ml (Tomar et al., 1988). Σε 

υψηλότερα επίπεδα έκθεσης (3.2ng/ml) παρατηρήθηκε πλήρης αναστολή της ικανότητας 

παραγωγής αντισωμάτων. Εξετάζοντας την επίδραση διαφορετικών δόσεων Τ-2 τοξίνης 

στην έκφραση των CD69, CD25 και CD71 ενεργοποιημένων δεικτών σε ανθρώπινες 

λεμφοκυτταρικές καλλιέργειες, νεώτερες  μελέτες έδειξαν ότι η αντιπολλαπλασιαστική 

δράση της Τ-2 εκφράστηκε νωρίς στον κυτταρικό κύκλο, πριν ή κατά την διάρκεια της 

έκφρασης του CD25 (Johannisson et al., 1999).  

 

1.2.4 Κυτταροπαθητικοί μηχανισμοί της Τ-2 τοξίνης 

 
Ο βιολογικός μηχανισμός δράσης της Τ-2 που σχετίζεται με την ρύθμιση της 

ανοσοαπόκρισης σε μοριακό επίπεδο δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως. Υποθέσεις όπως 

άμεση λεμφοκυτταρική τοξικότητα (Sharma, 1993), αναστολή της σύνθεσης πρωτεϊνών / 

DNA/RNA (Rosenstein and Lafarge-Frayssinet, 1983), (Gyongyossy-Issa and 

Khachatourians, 1985), (Corrier, 1991), (Wang et al., 1998) και ενεργοποίηση απόπτωσης 

(Ueno et al., 1995) έχουν αναφερθεί.   

Η Τ-2 μπορεί να αναστείλει την σύνθεση των πρωτεϊνών μέσω ριβοσωμάτων και 

να απορυθμίσει τις κυτταροπλασματικές / μεμβρανικές λειτουργίες (Trusal and O'Brien, 

1986), με τους ενεργώς πολλαπλασιαζόμενους ιστούς όπως τον μυελό των οστών, τους 
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λεμφαδένες, τον σπλήνα, τον θύμο και την εντερική βλεννογόνο να πλήττονται 

περισσότερο από την τοξίνη (Forsell et al., 1985) a. Η αποτελεσματική συγκέντρωση για 

την αναστολή της πρωτεϊνοσύνθεσης in vitro είναι χαμηλότερη από όλες τις αντίστοιχες 

συγκεντρώσεις που αναφέρονται στις υπόλοιπες γνωστές επιδράσεις της τοξίνης (Creppy, 

2002). Επίσης, η αναστολή της σύνθεσης νουκλεϊκών οξέων επάγει θραύση του 

μονόκλωνου DNA πιο αποτελεσματικά σε λεμφοειδή κύτταρα από ότι σε μη λεμφοειδή in 

vivo και in vitro (Lafarge-Frayssinet et al., 1981), (Rosenstein and Lafarge-Frayssinet, 

1983). Αποτέλεσμα της παραπάνω δράσης της Τ-2 είναι η επαγόμενη μείωση του 

λεμφοειδούς ιστού, περιλαμβανομένης της ατροφίας του θύμου και της μειωμένης 

παραγωγής Τ λεμφοκυττάρων με άμεση ανοσοκαταστολή σε πολλά είδη (Hayes and 

Schiefer, 1982), (Corrier and Ziprin, 1987) a, (Shinozuka et al., 1998). Πρόσφατες μελέτες 

αποδίδουν τις αλλαγές αυτές των λεμφατικών και αιμοποιητικών ιστών στην πολύ 

αυξημένη απόπτωση που συνοδεύει την ατροφία του θύμου και γενικότερα στην 

λεμφοπενία (Shinozuka et al., 1997), (Shinozuka et al., 1998), (Sugamata, M.,  1998), 

(Islam et al., 1998) a, b. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι η παρουσία της ακετυλομάδας 

στον C-4 άνθρακα και της isovaleryl ομάδας υποκατάστασης στον C-8 άνθρακα του 

μορίου της Τ-2, είναι εξαιρετικά σημαντικές για την επαγωγή κυτταρικού θανάτου μέσω 

απόπτωσης στο θύμο.  

 

1.2.5 Κυτταρικός θάνατος 
 
Ο κυτταρικός θάνατος αποτελεί συστατικό μέρος ενός φυσιολογικού κύκλου 

ανάπτυξης και ωρίμανσης και μπορεί να συμβεί με δύο κυρίως εναλλακτικούς 

μηχανισμούς, την νέκρωση και την απόπτωση (Schwartzman and Cidlowski, 1993), 

(Vermes and Haanen, 1994). Επιπλέον, κάποια χημικά σκευάσματα φαίνεται να είναι 

κυτταροτοξικά στα κύτταρα, με αποτέλεσμα να προκαλούν το θάνατο τους.  

Η νέκρωση αντιπροσωπεύει έναν παθολογικό τύπο κυτταρικού θανάτου όπου τα 

κύτταρα πεθαίνουν τυχαία ως απάντηση σε μια κυτταρική βλάβη ή καταστροφή (Raff, 

1998), (Verhagen and Vaux, 1999). Αντίθετα η απόπτωση (προγραμματισμένος 

κυτταρικός θάνατος) λειτουργεί ως φυσιολογικός μηχανισμός για τη διατήρηση της 

γενικότερης οµοιόστασης του οργανισµού, αλλά και ως αµυντική στρατηγική για την 

αποµάκρυνση µολυσµένων, μεταλλαγµένων, ή κατεστραµµένων κυττάρων (Evan and 

Littlewood, 1998), (Vaux and Korsmeyer, 1999). Κυτταροτοξικότητα είναι η δολοφονική 

ιδιότητα ενός χημικού σκευάσματος (π.χ. μιας τροφής ή ενός φαρμάκου) ή μιας 
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εκκρινόμενης από τα κύτταρα ουσίας ενάντια στα κύτταρα. Σε αντίθεση με την νέκρωση 

και την απόπτωση, ο όρος κυτταροτοξικότητα δεν υποδηλώνει έναν ειδικό κυτταρικό 

μηχανισμό, αλλά μπορεί να συνδυάζει μερικά χαρακτηριστικά και από τους δύο τύπους 

κυτταρικού θανάτου (Berke, 1991), (Krahenbuhl and Tschopp, 1991). 

 
1.2.5α  Σύγκριση νέκρωσης και απόπτωσης 

  
Η νέκρωση και η απόπτωση χαρακτηρίζονται από πλήθος μορφολογικών και 

βιοχηµικών μεταβολών οι οποίες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των δύο τύπων κυτταρικού 

θανάτου (Vermes and Haanen, 1994). 

Νέκρωση συμβαίνει όταν τα κύτταρα εκτίθενται σε ακραίες πέραν του 

φυσιολογικού συνθήκες (π.χ. υποθερμία) οι οποίες οδηγούν σε λύση της πλασματικής 

μεμβράνης και απελευθέρωση του κυτταροπλασματικού υλικού περιλαμβανομένων και 

λυσοσωματικών ενζύμων στον εξωκυττάριο χώρο (Εικ. 1.2.2). Ως εκ τούτου, ο νεκρωτικός 

θάνατος in vivo σχετίζεται συχνά με εκτεταμένη ζημιά των ιστών οδηγώντας σε έντονη 

φλεγμονώδη απόκριση (Van Furth, R., 1988). 

Η απόπτωση αντίθετα εξελίσσεται σε φυσιολογικές συνθήκες και το κύτταρο 

μετέχει ενεργά στην προγραμματισμένη εκτελεστική φάση του θανάτου του (κυτταρική 

αυτοκτονία). Στα μορφολογικά χαρακτηριστικά της απόπτωσης περιλαµβάνονται η 

συρρίκνωση του κυτταροπλάσµατος και του πυρήνα, η συµπύκνωση και αποδόµηση του 

DNA, και η τελική διάσπαση του κυττάρου σε μικρότερα αποπτωτικά τεμάχια τα οποία 

περιέχουν ριβοσώματα, μορφολογικά άθικτα μιτοχόνδρια και πυρηνικό υλικό (Εικ. 1.2.2) 

(Cohen, 1993). Σε in vivo κατάσταση, τα αποπτωτικά τεμάχια αναγνωρίζονται άμεσα και 

φαγοκυτταρώνονται είτε από μακροφάγα, είτε από άλλα παρακείμενα επιθηλιακά κύτταρα 

(Savill et al., 1989), ενώ ιn vitro, τα αποπτωτικά τεμάχια οδηγούνται σε δευτερογενή 

νέκρωση.  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα δοµικής μεµβρανικής μεταβολής κατά την διάρκεια 

της απόπτωσης είναι η αλλαγή κατεύθυνσης των µορίων της φωσφατιδυλοσερίνης από το 

εσωτερικό προς το εξωτερικό της κυτταρικής μεµβράνης (Jacobson et al., 1997), (Saraste 

and Pulkki, 2000). Οι βιοχηµικές μεταβολές αφορούν γενικότερες αλλαγές στον 

κυτταροσκελετό, μείωση του ενδοκυτταρικού pH, παραγωγή ceramide, αλλά κυρίως 

ενεργοποίηση µελών της οικογένειας των κασπασών και εν συνεχεία όλων των ενζύµων 

που θα καταλύσουν την αποδόµηση του πυρηνικού DNA (Budihardjo et al., 1999), (Zheng 

and Flavell, 1999). 
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Εικ. 1.2.2  Απεικόνιση των μορφολογικών χαρακτηριστικών της νέκρωσης και της  

απόπτωσης 

 

1.2.5β  Αποπτωτικοί μηχανισµοί  

 
Δύο εναλλακτικά σενάρια έχουν προταθεί για τη φύση των εκτελεστών της 

αποπτωτικής πορείας του κυττάρου: 

 
1.   Εξαρτώμενος από κασπάσες κυτταρικός θάνατος. Σύμφωνα µε το σενάριο αυτό, 

μια σειρά από µέλη της οικογένειας των κασπασών ενεργοποιούνται ιεραρχικά και 

λειτουργούν διαδοχικά ως αποπτωτικοί εκτελεστές (Salvesen and Dixit, 1997), 

(Green, 1998) b, (Nicholson, 1999). Πρόκειται για πρωτεάσες κυστεΐνης οι οποίες 

είναι συνεχώς παρούσες στο κυτταρόπλασµα των περισσότερων κυττάρων ως 

μονές πολυπεπτιδικές αλυσίδες και σε κατάσταση ενζυµικής ανέργιας, οι οποίες 

ενεργοποιούνται από τη δράση των ιδίων ή άλλων πρωτεασών, 

συµπεριλαµβανοµένων κυρίως µελών της οικογένειας των κασπασών (Wolf and 
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Green, 1999), (Mehmet, 2000). Μέχρι σήµερα η οικογένεια των κασπασών στα 

θηλαστικά αριθµεί πάνω από 14 µέλη, κάθε ένα από τα οποία εµπλέκεται µε έναν 

ιδιαίτερο τρόπο στη ρύθµιση της απόπτωσης. Oι κασπάσες μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε 2 οµάδες: σε εναρκτήριες ή upstream, όπως οι κασπάσες 

8, 9 και 2 και σε εκτελεστικές ή downstream, όπως οι 3, 6 και 7 (Green and 

Kroemer, 1998) a. 

2. Ανεξάρτητος από κασπάσες κυτταρικός θάνατος. Εναλλακτικά, μεταβολές στη 

δοµή και λειτουργία της µιτοχονδριακής µεµβράνης που σχετίζονται µε άνοιγµα 

του µιτοχονδριακού "µεγάλου καναλιού" (megachannel), απώλεια λειτουργίας της 

αναπνευστικής αλυσίδας και της οσµωτικής ισορροπίας των µιτοχονδρίων, και 

μείωση των παραγόμενων μορίων ATP µπορούν από µόνα τους - χωρίς τη 

συµµετοχή των κασπασών - να οδηγήσουν σε απόπτωση. Στη δεύτερη περίπτωση 

το κύτταρο πεθαίνει τελικά µε ένα αργό τρόπο που φέρει περισσότερες οµοιότητες 

µε τη νέκρωση παρά µε την απόπτωση (Green, 1998) b, (Mootha et al., 2001). Η 

ενεργοποίηση αυτού του εναλλακτικού µηχανισµού επαγωγής κυτταρικού θανάτου 

δε βασίζεται σε διαταραχές της λειτουργίας των κασπασών. 

 

1.2.5γ Εξωτερικά και εσωτερικά µονοπάτια ενεργοποίησης κασπασών  

 
Δύο βασικά, αν και όχι µοναδικά µονοπάτια ενεργοποίησης κασπασών έχουν 

προταθεί: το ένα ενεργοποιείται μέσω επιφανειακών υποδοχέων θανάτου ("εξωτερικό") 

και το άλλο από επαγόμενη ενεργοποίηση του stress ("εσωτερικό") (Green and Kroemer, 

1998) a, (Green, 2000):  

Το "εξωτερικό" μονοπάτι (Εικ. 1.2.3) εµπλέκει τη διέγερση συγκεκριµένων 

υποδοχέων θανάτου (death receptors) που απαντούν κυρίως στην επιφάνεια κυττάρων του 

ανοσοποιητικού συστήµατος. Οι υποδοχείς θανάτου αναγνωρίζουν και δεσµεύουν, 

εξωκυτταρικά, κατάλληλα επαγωγικά µόρια θανάτου (death ligands) προωθώντας στη 

συνέχεια την ενδοκυτταρική μεταφορά του αποπτωτικού σήµατος. Οι υποδοχείς θανάτου 

συνιστούν µια οικογένεια διαµεµβρανικών πρωτεϊνών που ανήκουν στην υπερ-οικογένεια 

των TNF (Τumor Necrosis Factor) υποδοχέων. Στην πλειοψηφία τους οι υποδοχείς αυτοί 

φέρουν επιπρόσθετα στις κυτταροπλασµατικές τους επικράτειες ένα αµινοξικό µοτίβο 

"θανάτου", ονόµατι Death Domain (DD) το οποίο τους επιτρέπει να αλληλεπιδρούν µε 

βασικά  συστατικά  της  αποπτωτικής  µηχανής  που  διαθέτουν οµόλογα αµινοξικά μοτίβα 

(π.χ.    προσαρµοστικές    πρωτεΐνες)    (Ashkenazi    and    Dixit,    1998).    Οι    καλύτερα 
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Εικ. 1.2.3  "Εξωτερικά" και "εσωτερικά" μονοπάτια ενεργοποίησης απόπτωσης 

 

 
χαρακτηρισµένοι αποπτωτικοί υποδοχείς θανάτου είναι οι: Fas (CD95 ή Apo1), TNFR1, 

TRAIL/Apo2-LR1 και TRAIL/Apo2-LR2 (Darnay and Aggarwal, 1997), (Scaffidi et al., 

1998). Οι "δεσµευτές θανάτου" (death ligands) που ενεργοποιούν αυτούς τους υποδοχείς 

είναι δοµικά σχετιζόµενα µόρια που ανήκουν και αυτά στην υπερ-οικογένεια των γονιδίων 

του TNF. Πρόκειται για τα µόρια: FasL (CD95L) που προσδένεται στον Fas υποδοχέα, 

TNF µε υποδοχέα τον TNFR1 και ΤRAIL/Αpo2-L µε επιλεκτική πρόσδεση στους 

υποδοχείς TRAIL/Apo2-LR1 και TRAIL/Apo2-LR2. 

Το βασικό µονοπάτι µέσω του οποίου οι υποδοχείς θανάτου επάγουν απόπτωση 

χαρακτηρίζεται από 3 διακριτά βήµατα: i) τριµερισµός του υποδοχέα κατευθυνόµενος από 

την πρόσδεση του δεσµευτή, ii) στρατολόγηση ειδικών "προσαρµοστικών" πρωτεϊνών 

(Fas-associated death domain protein-FADD) για ενδοκυτταρική αλληλεπίδραση µε το 

δεσµευµένο υποδοχέα και iii) έναρξη της ενεργοποίησης των κασπασών.  

Στo "εσωτερικό" µονοπάτι (Εικ. 1.2.3) οι προκασπάσες µπορούν να ενεργοποιηθούν 

και χωρίς την παρουσία αποπτωτικού σήµατος από τους υποδοχείς θανάτου, ειδικά σε 

περιπτώσεις όπου το κύτταρο λαµβάνει ενδοκυττάρια µηνύµατα που το πληροφορούν για 

εκτεταµένη ζηµιά στο εσωτερικό του (π.χ. καταστροφή του DNA από χηµειοθεραπείες ή 
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ιονίζουσες και υπεριώδεις ακτινοβολίες), ή όταν βρίσκεται κάτω από κατάσταση stress. 

Έτσι, µετά από βλάβες των μιτοχονδρίων η αποπτωτική πορεία σηµατοδοτείται από 

αλλαγές στην διαπερατότητα της εξωτερικής µεµβράνης των οργανιδίων αυτών, µε 

επακόλουθη απελευθέρωση πρωτεϊνών όπως το κυτόχρωμα c (Bossy-Wetzel and Green, 

1999). Η απελευθέρωση του κυτοχρώµατος c από τα μιτοχόνδρια ρυθμίζεται από μέλη της 

οικογένειας των Bcl2,  με αντι-αποπτωτικά (Bcl2 / Bcl-XL / Mcl1) και προ-αποπτωτικά 

(Bax, Bak και tBid) γονίδια αναστέλλοντας ή προάγοντας την απελευθέρωση αντίστοιχα. 

Η παρουσία κυτοχρώµατος c στο κυτταρόπλασµα ενεργοποιεί – µετά από πρόσδεση- ένα 

"προσαρµοστικό" µόριο που στα θηλαστικά καλείται Apaf-1 (apoptotic protease activating 

factor-1). Το αποπτωτικό σύµπλοκο κυτόχρωµα c/Apaf-1 αλληλεπιδρά και ενεργοποιεί 

άµεσα, παρουσία µορίων ATP ή dATP, την εναρκτήρια προκασπάση-9, η οποία µε τη 

σειρά της ενεργοποιεί πρωτεολυτικά την εκτελεστική προκασπάση-3, οδηγώνταs τελικά το 

κύτταρο σε απόπτωση (Green and Kroemer, 1998) a. 

 

1.2.6  Αποπτωτικά φαινόμενα υπό την επίδραση της Τ-2 τοξίνης 

 
 Μεταξύ των κυτταροπαθητικών επιδράσεων της Τ-2 περιλαμβάνεται και η 

απόπτωση η οποία θεωρείται υπεύθυνη για την οξεία ατροφία του θύμου σε ποντικούς 

(Islam et al., 1998) a, b. Προγενέστερες μελέτες έχουν δείξει ότι η απόπτωση που 

σχετίζεται με την ατροφία του θύμου επάγεται από χημικά που περιλαμβάνουν 

γλυκοκορτικοειδή (Comment et al., 1992), (Raffray and Cohen, 1993), (McConkey, 1994), 

(Sun et al., 1994). Μετέπειτα έρευνες, χρησιμοποιώντας ποντικούς με αδρεναλινο-εκτομή 

και anti-TNF-α αντισώματα έδειξαν ότι η Τ-2 προκαλεί εμφανή ατροφία του θύμου μέσω 

αποπτωτικού κυτταρικού θανάτου, χωρίς όμως την συμμετοχή ούτε ενδογενών 

γλυκοκορτικοειδών, ούτε του TNF-α υποδοχέα και του συστήματος Fas/FasL στην 

αποπτωτική διαδικασία των θυμοκυττάρων (Islam et al., 1998) a, b, (Murshedul et al., 

2000). Νεώτερες αναφορές πάντως, υποστηρίζουν την πιθανή εμπλοκή του TNF-α 

υποδοχέα στον μηχανισμό που η Τ-2 επάγει απόπτωση σε εμβρυακό εγκέφαλο αρουραίων 

(Sehata et al., 2004) a. Επιπρόσθετα, έχει δειχθεί ιn vitro ότι η Τ-2 επάγει απόπτωση σε 

HL-60 ανθρώπινη προμυελωτική κυτταρική σειρά λευχαιμίας (Ueno et al., 1995), 

(Yoshino et al., 1996), η οποία σχετίζεται με ενεργοποίηση της κασπάσης-9, της 

κασπάσης-3 και του DFF-40/CAD (DNA fragmentation factor-40 / caspase activated 

DNase) παράγοντα μέσω απελευθέρωσης κυτοχρώματος c από τις ενδομεμβρανικές 

περιοχές των μιτοχονδρίων (Nagase et al., 2001). 
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1.2.7  MAPΚs (Mitogen activated protein kinases) και απόπτωση 
 

Οι MAPΚs κινάσες ανήκουν στα αρχαιότερα μονοπάτια μεταγωγής σήματος και 

χρησιμοποιούνται ευρέως για την εκτίμηση πολλών φυσιολογικών λειτουργιών. Στα 

θηλαστικά, οι MAPΚs εμπλέκονται σε όλα τα επίπεδα της ανοσολογικής απόκρισης, από 

την έναρξη της έμφυτης ανοσίας έως την ενεργοποίηση της προσαρμοσμένης ανοσίας και 

τον κυτταρικό θάνατο, όταν η ανοσιακή λειτουργία συμπληρωθεί (Dong et al., 2002). Οι 

MAPΚs αριθμούν πάνω από μια ντουζίνα οικογένειες οι οποίες βρίσκονται εντός του 

ενδοκυτταρικού δικτύου των πρωτεϊνών κινασών. Κάθε μονοπάτι περιέχει όχι λιγότερα 

από 3 ένζυμα τα οποία ενεργοποιούνται διαδοχικά. Τα μονοπάτια μεταφέρουν και 

συντονίζουν την εισερχόμενη πληροφορία από άλλα σηματοδοτικά μονοπάτια, ενισχύουν 

τα σήματα και ευθύνονται για ποικίλα απαντητικά πρότυπα (Cobb, 1999).  

Υπάρχουν 5 ταυτοποιημένες υποοικογένειες των MAPΚs:  

(1) p44 και p42 MAPΚs, οι οποίες αναφέρονται και ως Extra cellular signal Regulated 

protein Kinase 1 and 2 (ERK1 και 2);  

(2)   p54 και p46 Stress-Activated Protein Kinases (SAPKs), αναφερόμενες επίσης ως c-

jun N-terminal kinase 1 and 2 (JNK1 και 2);  

(3)     p38 MAPK; (4) ERK3 και 4; (5) ERK5 (Widmann et al., 1999)  

Μεταξύ αυτών, οι ERK1/2, οι JNK1/2 και οι p38 MAPKs έχουν εκτενέστερα 

μελετηθεί και διαφοροποιούνται με βάση τα σήματα ενεργοποίησης και τις κυτταρικές 

αποκρίσεις (Cano and Mahadevan, 1995). Οι ERK1/2 ενεργοποιούνται πρωτίστως από 

μιτογόνα ερεθίσματα όπως αναπτυξιακούς παράγοντες και κυτοκίνες και προωθούν την 

ανάπτυξη των κυττάρων (Davis, 1993), (Marshall, 1995). Οι JNKs και p38 MAPKs 

ενεργοποιούνται από στρεσογόνο σηματοδότηση όπως φλεγμονώδεις κυτοκίνες, θερμικό 

σοκ και υπεριώδη ακτινοβολία, και προάγουν την απόπτωση (Kyriakis et al., 1994). Ως εκ 

τούτου, η ισορροπία μεταξύ των ERK1/2 και των ενεργοποιημένων από στρες JNKs και 

p38 MAPKs κινασών παίζει κρίσιμο ρυθμιστικό ρόλο στην επιβίωση ή την απόπτωση των 

κυττάρων (Gi-Hyeok Yang, 2000).  

 

1.2.8 MAPKs και Τριχοθεσίνες (Ριβοτοξικό στρες) 
 

Ο κύριος μοριακός στόχος των τριχοθεσινών στα λευκοκύτταρα και σε άλλα 

ενεργώς διαιρούμενα ευκαριωτικά κύτταρα είναι οι 60 ριβοσωμικές υπομονάδες (Witt and 

Pestka, 1990). Οι τριχοθεσίνες αναστέλλουν τη δράση της πεπτιδιλ-τρανσφεράσης μέσω 
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των ριβοσωμάτων και η αντιπολλαπλασιαστική ενεργότητα που εμφανίζουν φαίνεται να 

είναι άμεση συνέπεια της αναστολής της πρωτεΐνοσύνθεσης (Middlebrook and 

Leatherman, 1989) a. Ωστόσο, οι πρόσφατες ανακαλύψεις ότι οι αναστολείς της πεπτιδιλ-

τρανσφεράσης στοχεύουν σε ριβοτοξική στρεσογόνο απόκριση, η οποία ενεργοποιεί την 

JNK1 MAP κινάση που σηματοδοτεί την κυτταρική απόκριση στο στρες (Cano et al., 

1994), (Derijard et al., 1994), (Han et al., 1994), (Rouse et al., 1994), (Cano et al., 1996),  

υποδηλώνουν ότι η τοξική δράση των τριχοθεσινών δεν είναι απλώς λειτουργική διακοπή 

της μετάφρασης. Σήμερα αναγνωρίζεται ότι οι μεταγραφικοί αναστολείς που δεσμεύονται 

στα ριβοσώματα ενεργοποιούν άμεσα τις MAPKs και την απόπτωση σε μια διαδικασία 

γνωστή ως ριβοτοξική απόκριση στο στρες (ribotoxic stress response) (Iordanov et al., 

1997), (Laskin et al., 2002), (Pestka et al., 2004). Παράλληλα, έχει δειχθεί ότι 

μεμονωμένες τριχοθεσίνες ενεργοποιούν δυναμικά τις JNK1 και p38 MAP κινάσες και 

επάγουν ταχεία απόπτωση στην T λεμφοκυτταρική σειρά Jurkat (Shifrin and Anderson, 

1999), αν και ο ρόλος των κινασών αυτών σε σχέση με την απόπτωση εξακολουθεί να 

είναι αμφισβητούμενος. Σε μερικά πειραματικά συστήματα η ενεργοποίηση της JNK1 

κινάσης είναι απαραίτητη για την επαγωγή απόπτωσης (Xia et al., 1995), (Chen et al., 

1998) b, (Gajate et al., 1998), (Yu et al., 1998), ενώ σε άλλα όχι (Cahill et al., 1996), 

(Goillot et al., 1997), (Lenczowski et al., 1997), (Deak et al., 1998) ανάλογα με τους 

διάφορους κυτταρικούς τύπους και τα διαφορετικά αποπτωτικά σήματα.  

Ωστόσο, η πλούσια δομική ποικιλομορφία των τριχοθεσινών επιτρέπει την 

περαιτέρω λεπτομερή εξέταση των σχέσεων μεταξύ των λειτουργικών αποκρίσεων που 

λαμβάνουν χώρα στα ριβοσώματα. Έτσι, μια δομική - λειτουργική ανάλυση η οποία 

μελέτησε την ικανότητα μεμονωμένων τριχοθεσινών να αναστείλουν την πρωτεΐνο-

σύνθεση, να ενεργοποιούν τις JNK1 / p38 MAPKs και να επάγουν απόπτωση συνετέλεσε 

στην κατανόηση του ρόλου των ριβοσωμικών αλληλεπιδράσεων στην ρύθμιση αυτών των 

λειτουργιών (Shifrin and Anderson, 1999). Τα αποτελέσματα της έρευνας εκείνης έδειξαν 

ότι: (i) οι λειτουργικές επιδράσεις των τριχοθεσινών ξεκινούν με την δέσμευση των 

ριβοσωμάτων; (ii) η επαγόμενη διακοπή της μετάφρασης και η ενεργοποίηση των JNK1 

και p38 κινασών από τις τριχοθεσίνες είναι ανεξάρτητα γεγονότα; (iii) η διακοπή της 

μετάφρασης και η ενεργοποίηση των JNK1 και p38 κινασών φαίνεται να συνεργάζονται 

άμεσα για την επαγωγή απόπτωσης.  
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1.2.9 Γονίδια σχετιζόμενα με την επαγόμενη από την T-2 απόπτωση  
 

Η διερεύνηση του μηχανισμού δράσης της T-2 τοξίνης διευκολύνεται από τις 

πρόσφατα αναπτυσσόμενες DNA microarray τεχνολογίες, οι οποίες επιτρέπουν την 

ανίχνευση της έκφρασης πολλών γονιδίων ταυτόχρονα. Η εφαρμογή των τεχνολογιών 

αυτών έδειξε ότι η T-2 επάγει μεταγραφικές αλλαγές στο ήπαρ μητέρας και εμβρύων 

αρουραίων καθώς επίσης και στον πλακούντα (Sehata et al., 2004) b. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα, παρόμοιες αλλαγές στην έκφραση γονιδίων σχετιζόμενων με απόπτωση, 

μεταβολισμό λιπιδίων, ένζυμα μεταβολισμού φαρμάκων και οξειδωτικό στρες 

ανιχνεύτηκαν στους παραπάνω ιστούς. Περαιτέρω μελέτες σε νευροεπιθηλιακά κύτταρα 

στον εγκέφαλο εμβρύων αρουραίων έδειξαν ότι η έκφραση γονιδίων σχετιζόμενων με 

οξειδωτικό στρες αυξήθηκε υπερβολικά υπό την επίδραση της T-2 μετά από 12h έκθεσης 

στην τοξίνη ακριβώς τη στιγμή της κορύφωσης της απόπτωσης. Η έκφραση αποπτωτικών 

γονιδίων όπως MEKK1 (MAP kinase kinase kinase1), c-jun μεταγραφικός παράγοντας 

σχετιζόμενος με JNK κινάσες, IGF-BP3 (insulin-like growth factor binding protein) και 

TIMP-3 (tissue inhibitor of metalloproteinase 3) επίσης αυξήθηκε. Τα ευρήματα αυτά 

υποδηλώνουν ότι η T-2 επάγει απόπτωση σε εμβρυακό εγκέφαλο αρουραίων πιθανόν εξ 

αιτίας πρόκλησης οξειδωτικού στρες το οποίο ακολουθεί το μονοπάτι ενεργοποίησης των 

MAPΚ (Sehata et al., 2004) α. 

 Αυξημένη έκφραση των αποπτωτικών γονιδίων (c-fos και c-jun) mRNAs 

παρατηρήθηκε επίσης πριν την εμφάνιση της απόπτωσης σε βασικά κερατινοκύτταρα κατά 

την τοπική εφαρμογή της T-2 σε νωτιαίο δέρμα αρουραίων (Albarenque and Doi, 2005). 

Τα c-fos είναι ένα είδος άμεσα αποκρινόμενων γονιδίων, και η ενεργοποίηση τους μαζί με 

άλλους παράγοντες όπως τα c-jun συμβαίνει ως πρόωρη απάντηση σε κυτταρική βλάβη, με 

αποτέλεσμα την αυξημένη ευαισθησία των κερατινοκυττάρων σε απόπτωση (Mils et al., 

1997). 

 

1.2.10  Αποτοξίνωση των τροφίμων από την Τ-2 τοξίνη  
 
   Πολλές φυσικές, χημικές και βιολογικές μέθοδοι έχουν επιστρατευθεί για την 

απομάκρυνση της Τ-2 τοξίνης από τα μολυσμένα τρόφιμα, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Για 

την αντίπραξη στο πρόβλημα των μυκοτοξινών με ειδική έμφαση σε in vivo και in vitro  

αποτελεσματικότητα, αρκετοί παράγοντες δέσμευσης όπως ενεργοποιημένος άνθρακας, 

ένυδρος Na+ / K+ αλουμινοχαλαζίας, μπετονίτης, ζεολίτης και βακτήρια λακτικού οξέος 
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έχουν χρησιμοποιηθεί (Kabak et al., 2006). Η θερμική κατεργασία είναι συνήθως 

αναποτελεσματική και κατά συνέπεια η τοξική δράση της Τ-2 και των μεταβολιτών της 

δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί (Creppy, 2002). Λόγω της υψηλής ανθεκτικότητας των 

Fusarium τοξινών και της ιδιαίτερα δύσκολης αποτοξίνωσης των καρπών (Aziz et al., 

1997) οι πρόσφατες έρευνες εστιάζονται περισσότερο σε μέτρα προστασίας και ελέγχου 

συνθηκών ανάπτυξης και συντήρησης σε επίπεδο αγρού και αποθήκευσης (Cavret and 

Lecoeur, 2006).  

 

1.2.11  Αντι-ιδιότυπα εμβόλια ενάντια στην Τ-2 τοξίνη 
 

 Η πλειονότητα των φυσικώς παραγόμενων βιολογικών και χημικών τοξινών όπως 

οι μυκοτοξίνες είναι υψηλής θνησιμότητας, μη πρωτεϊνικής φύσης και χαμηλού μοριακού 

βάρους χημικές ουσίες οι οποίες εκφράζουν την τοξικότητα τους μέσω ποικίλων 

μηχανισμών. Το σχετικά μικρό μέγεθος και η υπερβολική τοξικότητα που εκθέτουν in vivo 

εμποδίζει την ανάπτυξη προστατευτικών αντισωμάτων, ακόμα και όταν είναι συζευγμένες 

με μεγάλες πρωτεΐνες οι οποίες αυξάνουν την ανοσογονικότητα (Chanh et al., 1991) b. 

Πάντως, αρκετά μονοκλωνικά αντισώματα ενάντια στην Τ-2 έχουν παρασκευαστεί για να 

μειώσουν την κυτταροτοξικότητα της τοξίνης σε πολλές κυτταρικές σειρές (Feuerstein et 

al., 1985), (Chanh and Hewetson, 1991) a. 

Κατά την χορήγηση μονοκλωνικού αντισώματος ενάντια στην Τ-2 (15Η6/ 

250mg/kg) σε αρουραίους 30 λεπτά πριν ή 15 λεπτά μετά την θανατηφόρο δόση τοξίνης, 

παρατηρήθηκε 100% επιβίωση (Feuerstein et al., 1985), ενώ πολυκλωνικά αντισώματα 

που χορηγήθηκαν αντίστοιχα πριν και μετά την θανατηφόρο δόση τοξίνης σε ποντικούς 

είχαν παράδοξα αποτελέσματα (Vidal et al., 1990). Όταν χορηγήθηκαν 24 ώρες πριν την 

θανατηφόρο δόση τοξίνης, τα αντισώματα μείωσαν την θνησιμότητα με ιδανική 

συγκέντρωση αντισώματος 100 mg/kg, σε αντίθεση με την χορήγηση των αντισωμάτων 30 

λεπτά μετά την θανατηφόρο δόση τοξίνης, όπου η θνησιμότητα αυξήθηκε. Έτσι, τα 

μονοκλωνικά αντισώματα παρέχουν κάποια προφύλαξη ενάντια στην τοξικότητα της Τ-2, 

αλλά απαιτούνται μεγάλες ποσότητες για προστασία. 
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1.3 ZEARALENONE 
 

Η Zearalenone (ZEA) είναι μία μη-στεροειδής οιστρογονική μυκοτοξίνη η οποία 

βιοσυντίθεται μέσω ενός πολυκετιδικού μονοπατιού από στελέχη Fusarium, 

περιλαμβανομένων των F. graminearum, F. culmοrum, F. equiseti και F. Sporotrichioides 

(Coulombe, 1993), (Bennett and Klich, 2003). Από χημικής πλευράς είναι ένα φαινολικό 

κυκλικό οξύ λακτόνης το οποίο περιγράφεται ως 6-(10-hydroxy-6-oxo-trans-1-undecenyl)-

β-resorcyclic acid lactone, (C18H22O5, MW: 318.36) (εικ. 1.3.1). Έχει λευκή κρυσταλλική 

υφή με σημείο τήξης στους 1650C, είναι αδιάλυτη στο νερό αλλά επαρκώς διαλυτή σε 

πολλούς οργανικούς διαλύτες και παρουσιάζει μεγάλη ανθεκτικότητα σε υψηλές 

θερμοκρασίες (EFSA Journal, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

          Εικόνα 1.3.1 Χημικός τύπος της Zearalenone 

 

Η ΖΕΑ χαρακτηρίζεται ως ″ανεπιθύμητος″ μολυσματικούς παράγοντες των 

δημητριακών παγκοσμίως (Kuiper-Goodman et al., 1987). Οι μύκητες που παράγουν την 

ΖΕΑ μολύνουν το καλαμπόκι και τα σιτηρά αλλά μπορούν να εποικίσουν και σε λιγότερο 

εκτεταμένα είδη όπως βρόμη, ζαχαρότευτλο, κέχρος (είδος χόρτου) και ρύζι. Ποσότητα 

τοξίνης έχει βρεθεί επίσης σε επεξεργασμένα δημητριακά προϊόντα όπως αλεύρι και 

μπύρα, και σε κρέας και γάλα μηρυκαστικών μέσω της τροφικής αλυσίδας μετά από 

έκθεση αυτών σε υψηλές συγκεντρώσεις ΖΕΑ (Hagler et al., 1980; Kuiper-Goodman et al., 

1987), (Prelusky et al., 1990).  

Η πραγματική συγκέντρωση της ΖΕΑ στα γεωργικά προϊόντα ποικίλει ανάλογα με 

τις κλιματολογικές και γεωγραφικές συνθήκες, την γενετική προδιάθεση των καρπών και 

την χρήση μυκητοκτόνων. Σε κάποιες περιπτώσεις πάντως, έχουν αναφερθεί υπερβολικά 

υψηλές συγκεντρώσεις ΖΕΑ, όπως 2900mg/kg σε αντιπροσωπευτικά δείγματα από τις 

ΗΠΑ (Pittet, A., 1998). Λαμβάνοντας υπόψη τα μέσα επίπεδα της ΖΕΑ στα βασικά 
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τρόφιμα (289μg/g) (Kim et al., 1993), (Yuwai et al., 1994), και την συχνότητα μόλυνσης 

(69% ) (Vrabcheva et al., 1996) η μέση ημερήσια λήψη τοξίνης  κυμαίνεται στους ενήλικες 

από 0.8 έως 29ng ανά kg βάρους σώματος, ενώ τα μικρά παιδιά έχουν την μεγαλύτερη 

έκθεση στην τοξίνη με ημερήσια λήψη από 6 έως 55ng/kg βάρους σώματος (Minervini et 

al., 2005). Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σε Πρόσθετα Τροφίμων (FAO/WHO JECFA -

Joint Expert Committee on Food Additives) (WHO, 2000) έχει ορίσει προσωρινά ως 

ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ημερήσιας λήψης ΖΕΑ τα 0.5μg ανά kg βάρους σώματος. Το 

όριο αυτό προσδιορίστηκε με βάση  τα επίπεδα μη παρατηρούμενης επίδρασης (NOEL-No 

Observed Effect Level) των 40μg ΖΕΑ ανά kg βάρους σώματος ανά ημέρα που 

αποκτήθηκε μετά από μια 15ήμερη μελέτη σε χοίρους. 

 

1.3.1 Τύχη της ΖΕΑ στον οργανισμό 
 

Συγκρινόμενη με τις τριχοθεσίνες, η ΖΕΑ απορροφάται πιο άμεσα και εκτεταμένα 

από τον οργανισμό (Kuiper-Goodman et al., 1987), (Ramos, A.,  1996).  Σε πειράματα με 

χοίρους, η πρόσληψη της τοξίνης εκτιμήθηκε σε 80-85% μετά από λήψη μέσω τροφής 

10mg ΖΕΑ/kg βάρους σώματος, ενώ οι πρώτες ενδείξεις της τοξίνης και των μεταβολιτών 

της σε ορό και πλάσμα ανιχνεύτηκαν σε λιγότερο από 30min (Olsen, 1991), (Biehl et al., 

1993), (EFSA 2004). Μέσω του πεπτικού συστήματος, η ZΕΑ μεταβολίζεται σε αρκετούς 

ιστούς, ιδιαίτερα στο ήπαρ, στην χολή και στην εντερική βλεννογόνο (Olsen et al., 1987), 

(Kollarczik et al., 1994) με σημαντικές διαφορές μεταξύ των εξεταζόμενων ειδών όσον 

αφορά το μεταβολικό προφίλ σε ούρα και κόπρανα. Το μεγαλύτερο ποσοστό τοξίνης 

απεκκρίνεται εντός 72h (Kuiper-Goodman et al., 1987). Ο βιολογικός χρόνος ημιζωής 

ραδιο-σεσημασμένης ΖΕΑ σε ανώριμους χοίρους εκτιμήθηκε σε 87h, ενώ μετά την 

αφαίρεση της χολής με την βοήθεια ενός σωληνίσκου, ο χρόνος ημιζωής ελαττώθηκε σε 

3.3h υπογραμμίζοντας την έντερο-ηπατική κυκλοφορία της ΖΕΑ. Ο αντίστοιχος εντερικός 

χρόνος ημιζωής σε αρουραίους εκτιμήθηκε σε 5 λεπτά (Ramos, A. J., 1996), (Cavret and 

Lecoeur, 2006). 
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1.3.2 Μεταβολισμός 
 

Σύμφωνα με τον (Olsen et al., 1981), δύο βασικά μονοπάτια βιομετατροπής της 

ΖΕΑ έχουν προταθεί για τα ζώα:  

1. Υδροξυλίωση με αποτέλεσμα τον σχηματισμό της a-ΖΕΑ / a-ZAL και της b-ΖΕΑ / 

b-ZAL, υποθέτοντας ότι καταλύεται από την 3a- και 3b-hydroxy-steroid 

dehydrogenases (HSDs) (Εικ. 1.3.2). 

2. Σύζευξη της ΖΕΑ και των αναγόμενων μεταβολιτών της με γλυκουρονικό οξύ, η 

οποία καταλύεται από την uridine diphosphate glucuronyl transpherases (UDPGT). 

 

 
 

  Εικόνα 1.3.2  Χημική δομή της Zearalenone και των κυριότερων  μεταβολιτών της 

 

Μελέτες φάρμακο-κινητικής και μεταβολισμού υποδεικνύουν ότι η ΖΕΑ 

μεταβολίζεται εκτεταμένα από τον εντερικό ιστό στους χοίρους και πιθανόν στον άνθρωπο 

σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα (Abdellah Zizedine, 2007). Οι κύριοι μεταβολίτες της 

ZΕΑ είναι η a-ΖΕΑ και η b-ΖΕΑ και τα γλυκουρονικά συζεύγματα των γονικών 

συνθετικών και των μεταβολιτών τους. Η μεγαλύτερη αναλογικά ποσότητα τοξίνης 

μεταβολίζεται σε a-ZEA στους χοίρους σε σχέση με τους αρουραίους και τις αγελάδες, 

ενώ στον άνθρωπο βρέθηκε κυρίως ως γλυκουρονικό σύζευγμα της ZEA και της a-ZEA 

στα ούρα (Mirocha et al., 1981). Υγιής ανθρώπινη εντερική μικροχλωρίδα η οποία 

καλλιεργήθηκε σε συνεχές σύστημα ροής, στάθηκε ανίκανη να αποικοδομήσει την ZEA 

(Akiyama, H., 1997). 
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1.3.3 Τοξικότητα της ΖΕΑ 

Πολύ πριν την ανακάλυψη και εφαρμογή της μοντέρνας επεξεργασίας και  

πρακτικής, τα είδη Fusarium είχαν εμπλακεί σε αναρίθμητες εκρήξεις ανθρώπινων 

μυκοτοξικώσεων (Hussein and Brasel, 2001). Το όνομα της ΖΕΑ από τοξικά Fusarium 

είχε συνδεθεί επίσης με τοξικώσεις σιτηρών στην Αμερική, την Κίνα, την Ιαπωνία και την 

Αυστραλία, των οποίων τα συμπτώματα περιελάμβαναν ναυτία, εμετό και διάρροια 

(Bilgrami, K.S., 1998). Σήμερα αναγνωρίζεται ότι η ZΕΑ δεν εκθέτει οξεία τοξικότητα, 

εμπλέκεται όμως σε χρόνιες τοξικώσεις και αναπαραγωγικές δυσλειτουργίες σε πολλά 

οικόσιτα ζώα και υπέρ-οιστρογονικά σύνδρομα στον άνθρωπο (Kuiper-Goodman et al., 

1987), (Hussein and Brasel, 2001), (Abdellah Zizedine, 2007). 

1.3.3α Οιστρογονική δράση 

Η κύρια βιολογική δράση της ΖΕΑ και των μεταβολιτών της αποδίδεται σε 

οιστρογονικές και αναβολικές ιδιότητες οι οποίες απορυθμίζουν τις ενδοκρινικές 

λειτουργίες στα ζώα και πιθανόν στον άνθρωπο (Etienne and Jemmali, 1982), (Thrane, U., 

1989), (IARC, 1993), (Etienne, M., 1994), (Ryu et al., 2002). Οι ανθρώπινοι οιστρογονικοί 

υποδοχείς δεσμεύουν την ΖΕΑ αν και η επίδραση της σε κύτταρα στόχους φαίνεται να 

είναι ασθενέστερη κατά 80 έως 160 φορές σε σχέση με την οιστραδιόλη και την 

diethylstilboestrol (Tashiro, F.,  1980), (Ueno and Tashiro, 1981), (Forsell and Pestka, 

1985) b, (Tomaszewski et al., 1998). Κατά συνέπεια, η ZΕΑ εμπλέκεται σε θέματα 

γονιμότητας, ωορρηξίας και εμβρυακής ανάπτυξης σε εργαστηριακά ζώα, και στους 

χοίρους (Kuiper-Goodman et al., 1987), (Coulombe, 1993), (IARC 1993), (Kennedy et al., 

1998). Ποικίλες οιστρογονικές επιδράσεις όπως διαταραχές του θυρεοειδούς, αλλαγές στα 

επίπεδα προγεστερόνης και οιστραδιόλης και αύξηση της εμβρυακής θνησιμότητας έχουν 

παρατηρηθεί σε ποντικούς, αρουραίους, ινδικά χοιρίδια και κουνέλια (Bacha 1993), 

(Maaroufi et al., 1996), (Creppy, 2002). 

Στην παρουσία της ΖΕΑ αποδόθηκε και η μεγάλη συχνότητα πρώιμης εφηβείας 

στο Πουέρτο Ρίκο και στην νότιο-ανατολική Ουγγαρία, όπου υψηλά επίπεδα τοξίνης από 

19-100μg/ml ανιχνεύτηκαν τόσο στα τρόφιμα όσο και στον ορό των ασθενών (Schoental 

R., 1983), (Szuetz P., 1997). Παρασκευάσματα με βάση την ZΕΑ και τους μεταβολίτες της 

έχουν χρησιμοποιηθεί ως αντισυλληπτικά και εμμηνοπαυσιακά υποστηρικτικά, ενώ ένα 

εμπορικό συνθετικό αποκαλούμενο zeranol (Ralgro) προωθήθηκε επιτυχώς ως αναβολικός 

παράγοντας για πρόβατα και βοοειδή (Utian, 1973), (Hidy et al., 1977), (Council for 
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Agricultural Science and Technology 1989). Το 1989, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε 

την κυκλοφορία του, αλλά χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα σε άλλα μέρη του πλανήτη 

(Hagler 2001). 

 

1.3.3β Καρκινογένεση   

Παρά το γεγονός ότι η ZΕΑ επάγει σταθερές αλλαγές στον αναπαραγωγικό κύκλο 

των εργαστηριακών ζώων (Ito and Ohtsubo, 1994), (Maaroufi et al., 1996), περιορισμένες 

είναι οι ενδείξεις για τερατογένεση και καρκινογένεση (JECFA, 2000),  (Creppy, 2002). 

Τα πρώτα δεδομένα αναφέρονται στην ικανότητα της ZΕΑ να προκαλεί βλάβες του ήπατος 

με επακόλουθη ανάπτυξη ηπατοκαρκινώματος σε ποντικούς χωρίς όμως αυξημένες 

ενδείξεις καρκινογένεσης (NTP, 1982). Εκτεταμένα πειράματα σε ινδικά χοιρίδια έδειξαν 

μείωση της γονιμότητας χωρίς τερατογένεση κατά την χορήγηση της ΖΕΑ με την τροφή 

(Long and Diekman, 1989). Πάντως, σε άλλες μακράς διάρκειας μελέτες για 

καρκινογένεση σε ποντικούς παρατηρήθηκαν ηπατοκυτταρικό αδένωμα και αδένωμα 

υπόφυσης. Οι όγκοι αυτοί αναπτύχθηκαν μόνον σε άκρως πλεονάζουσα συγκέντρωση 

τοξίνης από αυτήν που έχει ορμονικά αποτελέσματα, δηλαδή σε επίπεδο 8-9mg / kg 

βάρους σώματος ανά ημέρα και συνεπώς η ογκογένεση ήταν μάλλον αποτέλεσμα της 

οιστρογονικής δράσης της ΖΕΑ (EFSA, 2004). Επιπρόσθετα έχει καταγραφεί η 

δυνατότητα της ΖΕΑ να ενεργοποιεί την ανάπτυξη ανθρώπινων καρκινικών κυττάρων 

μαστού τα οποία περιέχουν αποκρινόμενους οιστρογονικούς υποδοχείς (Ahamed et al., 

2001), (Abdellah Zizedine, 2007). 

Η ΖΕΑ και τα παράγωγα αυτής εκτιμήθηκαν από την Διεθνή Αντιπροσωπεία 

Έρευνας για τον Καρκίνου (IARC-International Agency for Research on Cancer). 

Βασιζόμενη στις ελλιπείς μαρτυρίες για τον άνθρωπο και τις περιορισμένες ενδείξεις για 

εργαστηριακά ζώα, κατέταξε την ΖΕΑ στην Ομάδα 3 (μη κατατασσόμενη ως 

καρκινογόνος για τον άνθρωπο) (IARC, 1993), (EFSA, 2004).  

 

1.3.3γ Γενοτοξικότητα 

 

Περιορισμένος αριθμός μελετών αναφέρεται στην γενοτοξικότητα και στην 

κυτταροτοξικότητα της ΖΕΑ και τα αποτελέσματα είναι αμφισβητούμενα. Πρόσφατα 

παρατηρήθηκε αύξηση του κατακερματισμού του DNA και επαγωγή αποπτωτικών 

τεμαχιδίων σε τρεις  κυτταρικές σειρές την Vero, την Caco-2 και την DOK μετά από 
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έκθεση σε 10, 20 και 40μM τοξίνης (Abid-Essefi et al., 2003). Επιπλέον, η ΖΕΑ προκαλεί 

απόπτωση σε σπερματοκύτταρα αρουραίων συνεισφέροντας στην μείωση του αριθμού των 

σπερματοκύτταρων και στην ατροφία των όρχεων (Kim et al., 2003). Από την άλλη, η 

ΖΕΑ επάγει αλλαγές στις αδερφές χρωματίδες (SCEs), χρωμοσωμικές συντμήσεις (CAs) 

και ελαφρά μείωση της βιωσιμότητας σε λεμφοκύτταρα βοοειδών μετά από 24h έκθεση σε 

4μΜ ΖΕΑ, η οποία μείωση δεν φαίνεται να εμπλέκει έναν αποπτωτικό μηχανισμό δράσης 

(Lioi et al., 2004). Σε υψηλότερες συγκεντρώσεις τοξίνης και μεγαλύτερο χρόνο έκθεσης 

μόνον νεκρωτικά κύτταρα παρατηρήθηκαν. 

1.3.3δ Ανοσοτοξικότητα 
 

 Σημαντικές αλλαγές ιστοπαθολογικών, αιματολογικών και ανοσολογικών 

παραμέτρων έχουν παρατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα έκθεσης σε ΖΕΑ τόσο στα ζώα όσο και 

στον άνθρωπο (Cooray, 1984), (Forsell et al., 1986), (Abdelhamid et al., 1992), (Maaroufi 

et al., 1996), (Eriksen, G.S. 1998), (WHO, 2000). Δοσο-εξαρτώμενη μείωση του 

επαγόμενου λεμφοκυτταρικού πολλαπλασιασμού με phytohemagglutinin (PHA) 

παρατηρήθηκε σε ανθρώπινα περιφερικά λεμφοκύτταρα και λεμφοκύτταρα από 

αρουραίους (Atkinson and Miller, 1984), (Berek et al., 2001). Η ανασταλτική δράση της 

ΖΕΑ διαπιστώθηκε και σε πολλαπλασιαστικές δοκιμές με leukoagglutinin (LA), 

concanavalin A και pokeweed mitogen υποδεικνύοντας ότι η ΖΕΑ είναι ικανή να 

αναστείλει και τους δύο Τ και Β λεμφοκυτταρικούς υποπληθυσμούς (Forsell and Pestka, 

1985) b.  

  

1.3.4 Αποτοξίνωση και βιοδιάσπαση  

Στρατηγικές αποτοξίνωσης των μολυσμένων τροφών με φυσικές, χημικές και 

βιολογικές μεθόδους για την μείωση ή και την εξάλειψη της τοξικής δράσης της ΖΕΑ είναι 

κρίσιμης σημασίας προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των τροφίμων. Αποδόμηση και 

αποτοξίνωση των σημαντικότερων μυκοτοξινών παρουσία υψηλής συγκέντρωσης όζοντος 

(Ο3) έχουν ερευνηθεί από τον (McKenzie et al., 1997), ενώ ο (Abd Alla, 1997) μελέτησε 

την αποτελεσματικότητα του υπεροξειδίου του υδρογόνου για την καταστροφή της ΖΕΑ σε 

μολυσμένο καλαμπόκι. Επιπρόσθετα των θρεπτικώς αδρανών υλικών (προσροφητών), 

αυξημένο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα χρήσης μικροοργανισμών για την μείωση 

της βιοδιαθεσιμότητας των μυκοτοξινών η οποία ανάγεται πάνω από 3 δεκαετίες πίσω. 

Μια ποικιλία μικροοργανισμών η οποία περιλαμβάνει βακτήρια, προζύμες και μύκητες 
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κατάφερε να μετατρέψει την ΖΕΑ σε a-ΖΕΑ και b-ΖΕΑ. Πάντως, η μετατροπή αυτή δεν 

μπορεί να θεωρηθεί αποτοξίνωση καθώς η οιστρογονική δράση των μεταβολιτών αυτών 

είναι παρόμοια με εκείνη της ΖΕΑ (Karlovsky, 1999). Πρόσφατα, αναφέρθηκε από τον 

(Mokoena et al., 2005) ότι η ζύμωση βακτηρίων λακτικού οξέος μπορεί να μειώσει 

σημαντικά την συγκέντρωση της τοξίνης σε αραβόσιτο έως και 75%, αν και μια τέτοια 

μείωση δεν μπορεί να αλλάξει ιδιαίτερα τα πιθανά τοξικά αποτελέσματα της ΖΕΑ 

(Abdellah Zizedine, 2007). 

. 
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1.4 ΝΕΥΡΟΤΟΞΙΝΕΣ BOTULINUM  
 

Τα παρασκευάσματα των Botulinum νευροτοξινών (BoNTs) παρέχουν στους 

ασθενείς ένα θεραπευτικό μοντέλο το οποίο μπορεί να βελτιώσει τόσο την κατάσταση της 

υγείας τους όσο και την ποιότητα ζωής τους (Aoki, 2001). Ο μηχανισμός δράσης των 

περισσότερων παρασκευασμάτων της νευροτοξίνης σε όλους τους υπότυπους αυτής είναι 

ίδιος: Όλα αναστέλλουν την απελευθέρωση των νευροδιαβιβαστών και προκαλούν χαλαρή 

παράλυση των μυών (Gundersen, 1980), (Aguilera J.,1992), (Atassi, 2004). Οι 

περισσότερες κλινικές εφαρμογές των BoNTs στηρίζονται στην προσωρινή κατευ-

θυνόμενη χημειο-απονεύρωση επιλεγμένων οργάνων με αποτέλεσμα την ανακούφιση 

συμπτωμάτων που σχετίζονται με μυϊκή σύσπαση. Ωστόσο, μετά από μερικές εγχύσεις 

νευροτοξίνης ανοσοαντίσταση στην θεραπεία μπορεί να εμφανιστεί σε κάποιους ασθενείς. 

Χρόνια θεραπεία με παρασκευάσματα χαμηλής περιεκτικότητας τοξίνης παρέχει την 

καλύτερη προστασία για μακράς διάρκειας αποτελέσματα ελαχιστοποιώντας την 

πιθανότητα ανάπτυξης εξουδετερωποιητικών αντισωμάτων. Επίσης, λόγω της υψηλής 

δομικής ομολογίας μεταξύ της νευροτοξίνης του τετάνου (TeNT) και των BoNTs, είναι 

πιθανόν, αν και όχι σίγουρο, ότι μια πρωταρχική ανοσοποίηση στον τέτανο μπορεί να 

παίξει κάποιο ρόλο στην πρώιμη εμφάνιση αντισωμάτων κατά των BoNTs εξ αιτίας της 

ανάπτυξης διασταυρούμενων αντιδράσεων με τον τέτανο (Atassi, 2004). 

 

1.4.1 Ορισμός των Botulinum τοξινών  
  

Οι νευροτοξίνες Botulinum είναι τοξίνες πρωτεϊνικής φύσης που παράγονται από 

αρκετά στελέχη του Clostridium botulinum σε 7 ανοσολογικούς υπότυπους (Α-G) (Brooks, 

1956), (Aguilera J.,1992), (Singh, 2000), (Kukreja and Singh, 2005). Θεωρούνται οι πλέον 

τοξικές ουσίες γνωστές μέχρι σήμερα στην ανθρωπότητα και ευθύνονται για πλήθος 

τροφικών δηλητηριάσεων αναφερόμενες με το όνομα "Αλλαντίαση" (Middlebrook JL., 

1989), (Atassi, 2004). Λόγω του υψηλού τοξικού τους φορτίου οι BoNTs εκθέτουν μείζονα 

κίνδυνο βιολογικού πολέμου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στις μέρες μας 

χρησιμοποιούνται ευρέως σε μικροποσότητες ως θεραπευτικοί παράγοντες για την 

αντιμετώπιση ποικίλων νευρολογικών δυσλειτουργιών που σχετίζονται με την μυϊκή 

υπερενεργότητα (Jankovic, 1994), (Dressler, 2004). Έτσι, οι BoNTs παραμένουν ένα 

κορυφαίο ζήτημα για την ανθρώπινη υγεία λόγω της εκτεταμένης χρήσης τους στην 

κλινική ιατρική και την επιστημονική έρευνα.  
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1.4.2 Δομή και οργάνωση  

 

 
 

Εικ. 1.4.1  Αναπαράσταση της δομής των Botulinum νευροτοξινών 

 

Η πρωταρχική BoNT παράγεται ως μονή ανενεργή πολυπεπτιδική αλυσίδα των 

150KDa, η οποία ακολούθως υφίσταται ενδογενή ή εξωγενή πρωτεολυτική διάσπαση για 

να αποδώσει ένα ενεργό μόριο δύο αλυσίδων (Simpson, 1980). Το μόριο αυτό αποτελείται 

από μία 100KDa βαριά αλυσίδα και μία 50KDa ελαφριά αλυσίδα ενωμένες μεταξύ τους με 

μη-ομοιοπολικούς δεσμούς και μία δισουλφιδική γέφυρα η ακεραιότητα της οποίας είναι 

σημαντική για την νευροτοξικότητα της τοξίνης (Kozaki et al., 1981). Αναγωγή του 

δισουλφιδικού δεσμού προκαλεί απώλεια της τοξικότητας, ενώ οι δύο υπομονάδες 

μπορούν να επανασυνδεθούν για την ανάκτηση της ενεργότητας της τοξίνης. Η βαριά 

αλυσίδα παίζει έναν ρόλο κλειδί στην κυτταρική δέσμευση, στην εσωτερικοποίηση και 

στην μετατόπιση των BoNTs εντός των νευρικών κυττάρων (επικράτεια δέσμευσης και 

επικράτεια μετατόπισης) (εικ. 1.4.1), ενώ η ελαφριά αλυσίδα εκθέτει ενδοκυτταρική 

τοξική ενεργότητα (καταλυτική επικράτεια) (Schiavo et al., 2000), (Kukreja and Singh, 

2005).  

 

1.4.3 Μηχανισμός δράσης 
 

Η βαριά αλυσίδα (φαρμακοκινητικό τμήμα) δεσμεύεται σε βασικές δομές της 

πλασματικής μεμβράνης σχηματίζοντας ένα τριμερές σύμπλεγμα με ένα δι- ή τρι- 

σιαλογάγγλιο και τον υποδοχέα της πρωτεΐνης παρέχοντας δέσμευση υψηλής συγγένειας  

στα  εμπλεκόμενα  μέρη  (Montecucco et al., 2004),  (Fu et al., 2006). Τα γάγγλια και οι 

υποδοχείς    της     πρωτεΐνης    πιθανολογείται   ότι   βρίσκονται    μόνον    στις    συνάψεις  



Εισαγωγή 43

       Α 

      

 

       Β 

       
 

 

Εικ. 1.4.2 Μηχανισμός δράσης των Botulinum νευροτοξινών. (Α) Φυσιολογική 

απελευθέρωση των νευροδιαβιβαστών. Οι SNARE πρωτεΐνες με τα 

συναπτικά κυστίδια σχηματίζουν το σύμπλεγμα SNARE το οποίο ευθύνεται 

για την μεμβρανική σύντηξη του κυστιδίου και την απελευθέρωση 

ακετυλοχολίνης για την σύσπαση των μυών. (Β) Έκθεση στην Botulinum 

νευροτοξίνη διασπά μια από τις τρεις SNARE πρωτεΐνες και αναστέλλει 

την απελευθέρωση ακετυλοχολίνης με αποτέλεσμα την χαλαρή παράλυση 

των μυών. 
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αιτιολογώντας την υψηλή εξειδίκευση των Botulinum νευροτοξινών για τα νευρικά 

κύτταρα, ενώ τα μη-νευρικά κύτταρα, τα οποία δεν ευαισθητοποιούνται παρουσία της 

νευροτοξίνης, μπορεί να έχουν έλλειψη είτε των γάγγλιων είτε του υποδοχέα της 

πρωτεΐνης (Fu et al., 2006). Εντός των κυττάρων η μετατόπιση πραγματοποιείται συνήθως 

κατά την διάρκεια ενός ενδοκυτταρικού γεγονότος μέσα από τα ήδη υπάρχοντα 

φυσιολογικά μονοπάτια κατευθύνοντας την τοξίνη στα λυσοσωμικά / ενδοσωμικά 

διαμερίσματα. 

Η ελαφριά αλυσίδα (φαρμακοδυναμικό τμήμα) λειτουργεί ως εξαρτώμενη από 

τον ψευδάργυρο ενδοπρωτεάση και επιλεκτικά διασπά μία από τις τρεις συναπτικές 

πρωτεΐνες σύντηξης (SNARE πρωτεΐνες: κυτταροπλασματική πρωτεΐνη-κυστίδιο/ 

synaptobrevin, παρεμβαλλόμενες πλασματο-μεμβρανικές πρωτεΐνες όπως SNAP-25 και 

syntaxin) οι οποίες είναι βασικά συστατικά των νευροεξωκυττάριων οργάνων (Εικ.1.4.2) 

(Humeau et al., 2000), (Prabakaran et al., 2001). Μαζί με τα συναπτικά κυστίδια οι 

SNARE πρωτεΐνες σχηματίζουν το σύμπλεγμα SNARE το οποίο εμπλέκεται στην 

εξωκύττωση του κυστιδίου. Η διάσπαση των SNARE πρωτεϊνών από την ελαφριά αλυσίδα 

της τοξίνης ανακόπτει την δράση του συμπλέγματος με αποτέλεσμα την αναστολή της 

απελευθέρωσης ακετυλοχολίνης από τις νευρομυϊκές διακλαδώσεις, η οποία ακολούθως 

οδηγεί σε χαλαρή παράλυση των μυών (Singh, 2000), (Kukreja and Singh, 2005). 

 
1.4.4 Botulinum νευροτοξίνη Α 
 

Η οικογένεια των BoNTs περιλαμβάνει 7 αντιγονικώς διακριτούς υπότυπους (Α- 

G) οι οποίοι παρουσιάζουν εκτεταμένη ομολογία μεταξύ τους (30-60%) (Lacy and 

Stevens, 1999). Η ανθρώπινη "Αλλαντίαση" προκαλείται κυρίως από τύπου Α (60%), Β 

(30%) και Ε (10%) τοξίνες, και σπάνια από τύπου F, ενώ ο τύπος C και D μολύνει 

περισσότερο τα ζώα (Sakaguchi G.,  1988 ). Η νευροτοξίνη Botulinum Α (BoNT-Α) είναι 

η πιο δυναμική τοξίνη μεταξύ όλων των βακτηριακής, ζωικής και φυτικής προέλευσης 

τοξικών και χημικών ουσιών. Λόγω αυτής της ιδιότητας της θεωρείται ο πλέον δημοφιλής 

θεραπευτικός παράγοντας αναρίθμητων περιπτώσεων δυστονίας και αποτελεί την βάση 

των περισσοτέρων εμπορικών σκευασμάτων της νευροτοξίνης Botulinum που 

προορίζονται για κλινική χρήση (Jankovic J., and Brin M.F. 1997), (Naumann et al., 1999). 

Το μόριο της BoNT-Α όπως και οι υπόλοιπες νευροτοξίνες Botulinum περιέχει  την 

ελαφριά και την βαριά αλυσίδα. Το καρβοξυλικό μισό της βαριάς αλυσίδας το οποίο 

ονομάζεται τμήμα C (HC), αναγνωρίζει έναν επιφανειακό υποδοχέα πάνω στα νεύρα, ο 



Εισαγωγή 45

οποίος προκαλεί την εσωτερικοποίηση ολόκληρης της τοξίνης στα ενδοκυτταρικά 

κυστίδια. Το αμινοτελικό μισό της βαριάς αλυσίδας διευκολύνει την μετατόπιση της 

ελαφριάς αλυσίδας, η οποία είναι η ενεργός ενδοκυτταρική επικράτεια μέσα στο 

κυτταρόπλασμα των νεύρων. Στις απολήξεις των κινητικών νεύρων και στις αυτόνομες 

χολινεργικές διακλαδώσεις, η BoNT-Α διασπά την SNAP-25, μία από τις τρεις SNARE 

πρωτεΐνες που παίζει καθοριστικό ρόλο στην νευροεξωκύττωση. Ως εκ τούτου, η BoNT-Α 

αναστέλλει την Ca2+ - επαγόμενη απελευθέρωση ακετυλοχολίνης και προκαλεί παράλυση 

των μυών (Lin and Scheller, 2000), (Schiavo et al., 2000). 

 

 

 
 

Eικ. 1.4.3 Δομή του υποδοχέα της επικράτειας δέσμευσης (HC) της BoNT-Α και οι 

δύο υπο-επικράτειες HC-N και HC-C σύμφωνα με τον (Lacy et al., 1998). Οι 

πέντε Trps (τρυπτοφάνες) τοποθετημένες ανάμεσα στις δύο υπο-

επικράτειες φαίνονται με κόκκινο. Οι αγκύλες υποδηλώνουν την περιοχή 

μεσόφασης (Intrefacial region: IR). Τα κατάλοιπα 873, 1096 και 1296 

σηματοδοτούν τα όρια των κατάλοιπων κάθε υπο-επικράτειας. 

 

Η κρυσταλλική δομή της BoNT-Α έχει διαλευκανθεί με διακριτική ικανότητα 3.3 Ǻ 

και οι λειτουργικές της επικράτειες αντιστοιχούν σε διακριτές δομές (Lacy et al., 1998), 

(Tavallaie et al., 2004). Το HC τμήμα της βαριάς αλυσίδας (873-1296 κατάλοιπα) 

παραμένει απομονωμένο από το υπόλοιπο μόριο και αποτελείται από δύο υπομονάδες που 
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αντιστοιχούν σε 873-1095 (HC-N) και 1096-1296 (HC-C) αμινοξέα (Εικ. 1.4.3). Τα HC-N 

και HC-C είναι δομές πλούσιες σε β-πτυχωτές επιφάνειες (β-strand) σχεδόν ίδιων μεγεθών. 

Οι δύο υπομονάδες πιθανώς απορρέουν από μία προγονική επικράτεια δέσμευσης (Lacy 

and Stevens, 1999). Ο ακριβής ρόλος των HC-N και HC-C στην δέσμευση με τον 

επιφανειακό υποδοχέα του κυττάρου, ο οποίος θα μπορούσε να εμπλέκει ένα γάγγλιο και 

μια μεμβρανική πρωτεΐνη, δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως (Schiavo et al., 2000; Tavallaie et 

al., 2004). 

   

1.4.5 Παρασκευάσματα των Botulinum νευροτοξινών 
 

Τα θεραπευτικά οφέλη που προκύπτουν από την τοπική έγχυση ενός 

παρασκευάσματος των BoNTs βασίζονται στην εξειδικευμένη παράδοση των ουσιών 

αυτών σε επιλεγμένους στόχους (π.χ. ενδομυϊκά, υποδόρια) και στην υψηλή συγγένεια 

απορρόφησης που έχουν από τα χολινεργά νεύρα. Αυτό οδηγεί σε προσωρινή χημειο-

απονεύρωση και αναστολή ή μείωση της ενεργότητας των νεύρων στα όργανα στόχους 

(π.χ. μυς, αδένες) με ελάχιστο κίνδυνο παρενεργειών, όταν χρησιμοποιούνται στις 

κατάλληλες δόσεις (Aoki, 2001). Η παγκόσμια εμπειρία από το 1989 όταν οι Ηνωμένες 

Πολιτείες επιδοκίμασαν την BoNT-Α (BOTOXR, Allergan), την πρώτη θεραπευτική 

νευροτοξίνη Botulinum για την αντιμετώπιση του στραβισμού, έχει δείξει ότι η BoNT-Α 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θεραπευτικός παράγοντας, ασφαλής και αποτελεσματικός 

για αναρίθμητες ενδείξεις, περιλαμβανομένων και κινητικών δυσλειτουργιών (Jankovic 

and Schwartz, 1990), (Aoki KR., 1998), (Johnson, 1999), (Brin MF., 2000). Ακολούθως, 

ένα άλλο σύμπλεγμα Botulinum τοξίνης τύπου Α (DysportR, Ipsen) κυκλοφόρησε στο 

Ηνωμένο Βασίλειο το 1991, αλλά δεν ήταν διαθέσιμο τουλάχιστον μέχρι το 2001 στις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόσφατα, ο Αμερικάνικος Οργανισμός FDA επιδοκίμασε το BoNT-

Β σύμπλεγμα (MyoblocΤΜ, Elan; στην Ευρώπη NeuroblocR) για χρήση σε ασθενείς με 

δυστονία λαιμού. Αν και τα τρία αυτά προϊόντα βασίζονται στις Botulinum νευροτοξίνες, 

έχουν εντελώς διαφορετική δοσολογία, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια έτσι ώστε αυτά 

και άλλα μελλοντικά παρασκευάσματα των Botulinum νευροτοξινών δεν θα πρέπει να 

θεωρούνται ισοδύναμα συγκρινόμενα απλά με σχέσεις δοσολογίας.  

Προς το παρόν, η μεγάλη πλειονότητα των εμπορικών σκευασμάτων της τοξίνης 

Botulinum για κλινική χρήση βασίζεται στην BoNT-Α. Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η 

BoNT-Α είναι πιο δυναμική (μικρότερος αριθμός μονάδων ανά ασθενή για κάθε συνεδρία) 

από την BoNT-Β (Brashear et al., 1999), (Brin et al., 1999), και έχει μεγαλύτερη διάρκεια 
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δράσης από την BoNT-Β και την BoNT-F (Sloop et al., 1997), (Houser et al., 1998). 

Πάντως, οι Botulinum νευροτοξίνες υπότυπου Β και F μπορεί να είναι χρήσιμες για την 

θεραπεία δυστονίας λαιμού ή βλεφαροσπασμού (Mezaki et al., 1995),  (Lew et al., 1997), 

(Brashear et al., 1999), ιδιαίτερα σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στην BoNT-Α για 

μεγάλο χρονικό διάστημα (Chen et al., 1998), (Brin et al., 1999; Aoki, 2001). 

 

1.4.6 Κλινικές εφαρμογές 
 

Έχουν περάσει σχεδόν δύο αιώνες από την δημοσίευση του 1817 από τον Christian 

Andreas Justinus Kerner, ο οποίος πρώτος αναγνώρισε ότι οι BoNTs παραλύουν τους 

σκελετικούς μυς και τις παρασυμπαθητικές λειτουργίες, και πρότεινε την χρήση τους για 

θεραπευτικούς σκοπούς (Erbguth, 2004), (Mejia et al., 2005). Πάντως μέχρι την 

πρωτότυπη αναφορά του Alan Scott’ s το 1980 για εγχύσεις BoNTs στους μυς των ματιών 

για επιδιόρθωση στραβισμού σε πιθήκους και ανθρώπους (Scott, 1980), (Scott, 1981), η 

θεραπευτική δράση των BoNTs δεν είχε αναγνωριστεί επίσημα. Το 1984, αναφέρθηκε για 

πρώτη φορά ότι οι BoNTs είναι αποτελεσματικές σε βλεφαροσπασμό (Frueh et al., 1984) 

και έκτοτε χρησιμοποιούνται για την θεραπεία της δυστονίας, την ανακούφιση έντασης 

σχετιζόμενη με πονοκέφαλο (Schulte-Mattler et al., 1999), (Dressler, 2004) και για 

αισθητικές εφαρμογές όπως την απαλοιφή των ρυτίδων του προσώπου (Klein, 2004). Η 

αποτελεσματικότητα των BoNTs επιδοκιμάστηκε και σε διάφορα άλλα σύνδρομα 

περιλαμβανομένης της ημικρανίας και ποικίλων μυοσκελετικών πόνων (Gobel et al., 

2001), (Kukreja and Singh, 2005). Γενικώς τα αποτελέσματα από την θεραπεία με BoNTs 

είναι τόσο εντυπωσιακά ώστε να θεωρείται πρώτης γραμμής επιλογή σε πολλές 

νευρολογικές παθήσεις.   

 

1.4.7 Ανοσοαπόκριση στις Botulinum νευροτοξίνες 
 

Η ικανότητα των BoNTs σε ελάχιστες ποσότητες (λιγότερο από 1ng) να προκαλούν 

μερική παράλυση και να ανακουφίζουν συμπτώματα ποικίλης αιτιολογίας έχει καλά 

τεκμηριωθεί (Atassi, 2004). Ωστόσο τα θεραπευτικά αποτελέσματα των BoNTs δεν είναι 

μόνιμα και χρειάζεται περιοδική έγχυση νευροτοξίνης. Επιπλέον, η παρατεταμένη χρήση 

οδηγεί στην εμφάνιση ανοσο-απόκρισης εξουδετεροποιητικών αντισωμάτων ενάντια στην 

τοξίνη, τα οποία μειώνουν ή αναστέλλουν πλήρως την ανταπόκριση μερικών ασθενών σε 

περαιτέρω θεραπεία (Goschel et al., 1997). Αν και οι δόσεις της BoNT-Α που χαλαρώνουν 
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τους μυς είναι γενικώς χαμηλότερες από αυτές που διεγείρουν το ανοσοποιητικό σύστημα, 

ειδικά αντισώματα ανιχνεύτηκαν σε σημαντικό αριθμό ασθενών. Ως κανόνας, αυτό 

συνεπάγεται τον τερματισμό της θεραπείας. Πολλά γεγονότα μπορούν να συνεισφέρουν 

στην εμφάνιση ανοσο-εξουδετέρωσης σε κάποιους ασθενείς και αυτά θα εξετάσουμε 

παρακάτω. 

Το ανοσολογικό σύστημα είναι ανίκανο να προσδιορίσει εάν τα υλικά που συναντά 

είναι δηλητήρια, καλοήθη ή ακόμα και ωφέλημα για τον οργανισμό. Αυτό εκθέτει μείζονα 

κίνδυνο όταν βιολογικές θεραπείες πρωτεϊνικής φύσης, όπως οι τοξίνες Botulinum, 

παρέχονται στους ασθενείς. Η αναγνώριση του κινδύνου αυτού έχει οδηγήσει τους 

κλινικούς γιατρούς να συσχετίσουν την ανοσοαπόκριση αντιτοξινών με την κλινική 

ανταπόκριση στην θεραπεία με τοξίνες Botulinum (Critchfield, 2002). 

 

1.4.8 Γεγονότα που επηρεάζουν την ανοσογονικότητα 
 

Κάθε βήμα του μονοπατιού έναρξης μιας ανοσοαπόκρισης έχει μηχανισμούς με 

τους οποίους η νεφελώδης απόκριση μπορεί να εξασθενίσει ή να ενισχυθεί. Το σχήμα 

συμπληρώνεται πρωταρχικά από αυστηρώς εξειδικευμένες απαιτήσεις που υπαγορεύονται 

από τους υποδοχείς των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων (APCs: Antigen Presenting 

cells), και των Τ και Β κυττάρων. Ένας επιπλέον παράγοντας πολυπλοκότητας απορρέει 

από την εκτίμηση ότι γεγονότα σύμφυτα και με το αντιγόνο και με τον ξενιστή επηρεάζουν 

το μέγεθος της ανοσοαπόκρισης. Μερικά από αυτά τα γεγονότα μπορεί να είναι 

αμετάβλητα (π.χ. γενετική προδιάθεση), άλλα μπορεί να εξαρτώνται από την ποιότητα του 

συμπλέγματος της νευροτοξίνης Botulinum και άλλα να επηρεάζονται από την κλινική 

δοσολογία. 

 

1.4.8α Εσωτερικά αντιγονικά χαρακτηριστικά  

 
Μεγάλα μόρια με εύκαμπτες περιοχές παρέχουν το ιδανικό εκμαγείο για 

ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος. Επειδή τα αντισώματα και οι υποδοχείς 

των Β-κυττάρων έχουν υψηλότερη συγγένεια για τρισδιάστατες δομές, οι πρωτεΐνες που 

κάμπτονται και λυγίζουν έχουν την ικανότητα να προσεγγίσουν και να συνδεθούν πιο 

εύκολα με μεγάλες ανοσοσφαιρίνες δια μέσου της επιφάνειας των μορίων τους 

(Critchfield, 2002). Οι τοξίνες Botulinum, λόγω βακτηριακής προέλευσης, έχουν υψηλή 

ανοσογονικότητα. Επιπλέον, το μεγάλο μέγεθος τόσο του συμπλέγματος όσο και των 
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υπομονάδων της νευροτοξίνης αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης ανοσο-απόκρισης 

ενάντια στην τοξίνη. Παρά τα εσωτερικά αυτά χαρακτηριστικά που αυξάνουν την 

ανοσογονικότητα της τοξίνης Botulinum, μόνο ένα μικρό ποσοστό ασθενών αναπτύσσει 

αντισώματα που εξουδετερώνουν την δράση της τοξίνης στους νευροδιαβιβαστές.  

 
1.4.8β  Δοσολογία και διάρκεια θεραπείας  

 
 Η ποσότητα του αντιγόνου που παρέχεται κατά την έγχυση επηρεάζει επίσης το 

μέγεθος της ανοσοαπόκρισης. Σε αυξημένες ποσότητες αντιγόνου, τα Τ και Β κύτταρα 

ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη ευρωστία, φτάνοντας πραγματικά σε πλατό 

ακολουθούμενο από μείωση της ανταπόκρισης μέσω αρκετών ανασταλτικών μηχανισμών 

(Critchfield et al., 1994). Ομοίως για τις τοξίνες Botulinum , υπάρχει μία βέλτιστη δόση 

για την μεγαλύτερη ανοσοαπόκριση του ξενιστή (Atassi et al., 1996), (Rosenberg et al., 

1997), (Poewe et al., 1998). Επειδή η δόση που χρησιμοποιείται στην θεραπεία των 

ασθενών δεν είναι η καλύτερη για την νευροαναστολή, αύξηση της δοσολογίας πιθανόν να 

συνεπάγεται και αύξηση του τίτλου των αντισωμάτων χωρίς να λύνει το πρόβλημα της 

ανοσοαντίστασης. Αντίθετα, συγκριτικές μελέτες της πρωτότυπης BoNT-Α (BOTOXR 

πριν τον Δεκέμβρη του 1997) με το τρέχον προϊόν της BoNT-Α (BOTOXR μετά τον 

Ιανουάριο του 1998) έδειξαν ότι ο ρυθμός ανοσοαντίστασης του τρέχοντος προϊόντος έχει 

μειωθεί σημαντικά (Jankovic J.,  2002), (Comella C.L.,2004), (Atassi, 2004). Τα ευρήματα 

αυτά μπορεί να είναι αντανάκλαση της καθαρότητας της νευροτοξίνης (το πρωτότυπο 

BOTOXR περιέχει 25ng συμπλέγματος νευροτοξίνης / 100units ενώ το τρέχον BOTOXR 

περιέχει 5ng / 100units).  

Όπως με όλα τα αντιγόνα, η εμφάνιση αντισωμάτων είναι στενά συνδεδεμένη με 

την διάρκεια της θεραπείας και την συχνότητα της χορηγούμενης αγωγής. Σε ασθενείς με 

δυστονία λαιμού που πήραν αγωγή με BoNT βρέθηκε ότι η εμφάνιση εξουδε-

τερωποιητικών αντισωμάτων συσχετίζεται με την συσσωρευμένη δόση τοξίνης, τον χρόνο 

μεταξύ των εγχύσεων και το συνολικό πρωτεϊνικό φορτίο (Goschel et al., 1997), (Atassi, 

2004). 
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1.4.8γ  Περιορισμοί του Κυρίου Συμπλόκου Ιστοσυμβατότητας (MHC) 

 

 Η γενετική προδιάθεση ή η ευαισθησία του MHC των ασθενών παίζει έναν ρόλο σε 

εκείνους τους ασθενείς που εμφανίζουν ανοσοαντίσταση ενωρίς στην θεραπεία μετά από 

σχετικά χαμηλή δόση BoNT. Η ανασοαπόκριση σε ένα πρωτεϊνικό αντιγόνο είναι κάτω 

από γενετικό έλεγχο και η απόκριση σε κάθε διαφορετικό επίτοπο του αντιγόνου βρίσκεται 

επίσης κάτω από ξεχωριστό γενετικό έλεγχο  (Krco and David, 1981), (Atassi et al., 1981), 

(David and Atassi, 1982), (Atassi, 1984). Στην περίπτωση των BoNTs βρέθηκε ότι τόσο η 

παραγωγή αντισωμάτων όσο και η απόκριση των Τ κυττάρων στην BoNT-Α και στους 

επιμέρους επίτοπους αυτής διέπονται από διαφορετικό για κάθε περίπτωση γενετικό 

έλεγχο (Rosenberg et al., 1997), (Atassi, 2004). 

 

1.4.9 Εξουδετερωποιητικά αντισώματα  

εναντίον μη-εξουδετερωποιητικών αντισωμάτων 
 

Εξαιτίας της βακτηριακής τους προέλευσης, οι τοξίνες Botulinum είναι 

αναμενόμενο να αναπτύσσουν αντισώματα ενάντια στην τοξίνη σε σημαντικό ποσοστό 

ασθενών. Στην πραγματικότητα, μελέτες που χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές έχουν 

δείξει ότι μόνο το 40% με 60% των ασθενών εμφανίζει αντισώματα ενάντια στην τοξίνη 

(Siatkowski et al., 1993), (Goschel et al., 1997). Πάντως, οι ενδείξεις δευτερογενούς μη 

ανταπόκρισης των ασθενών με δυστονία λαιμού στην θεραπεία είναι λιγότερες από τις 

ενδείξεις εμφάνισης αντισωμάτων (Goschel et al., 1997), (Hanna and Jankovic, 1998), 

δηλαδή πολλοί ασθενείς αν και έχουν αντισώματα ανταποκρίνονται στην θεραπεία με 

τοξίνη Botulinum. Μόνον ένας σχετικά μικρός υποπληθυσμός αντισωμάτων δεσμεύει την 

τοξίνη με τέτοιο τρόπο που απενεργοποιεί τις λειτουργίες της. Τέτοια αντισώματα 

ονομάζονται εξουδετερωποιητικά. Αντίθετα, τα περισσότερα αντιτοξινικά αντισώματα 

δεσμεύουν την τοξίνη έτσι ώστε να μην επηρεάζουν τις λειτουργίες της. Αυτά ονομάζονται 

μη εξουδετερωποιητικά και δεν έχουν κλινική σημασία. 

Για να κατανοήσουμε την ιδέα των εξουδετερωποιητικών ενάντια στα μη 

εξουδετερωποιητικά αντισώματα, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι τα APCs ενδοκυττώνουν 

εξωκυτταρικά πρωτεϊνικά υλικά στη γειτονιά τους. Η έκθεση παρασκευασμάτων τοξίνης 

παρέχει ολόκληρο το πολυμορφικό σύμπλεγμα στον ασθενή, ένα πρωτεϊνικό φορτίο που 

περιλαμβάνει όχι μόνον την νευροτοξίνη που μας ενδιαφέρει αλλά και τις συνακόλουθες 

υπομονάδες της. Ως εκ τούτου, κάθε μερίδιο του πρωτεϊνικού κοκτέιλ της Botulinum είναι 
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ένα εν δυνάμει αντιγόνο, και αντισώματα μπορούν να δημιουργηθούν ενάντια σε κάθε 

μερίδιο του πρωτεϊνικού συμπλέγματος της τοξίνης. Πάντως, μόνο ένα μικρό ποσοστό των 

αντισωμάτων μπορεί να δεσμεύσει την τοξίνη σε τέτοια θέση που να διασπά τις βιολογικές 

της λειτουργίες. Το σημείο αυτό έχει διαλευκανθεί περισσότερο από συστηματικές 

μοριακές μελέτες στις οποίες οι ερευνητές ανοσοποίησαν ευαισθητοποιημένα ποντίκια με 

πεπτιδικά κλάσματα αντιπροσωπευτικά για κάθε διακριτή περιοχή της βαριάς και ελαφριάς 

αλυσίδας της νευροτοξίνης (Atassi and Oshima, 1999). Κάτω από συνθήκες 

βελτιστοποίησης της επαγωγής αντισωμάτων, έδειξαν ότι το καρβοξυλικό τμήμα της 

βαριάς αλυσίδας είναι η πλέον δυναμική περιοχή σηματοδότησης κλινικά σχετιζόμενων 

εξουδερωποιητικών αντισωμάτων. Αυτή η περιοχή είναι επίσης υπεύθυνη για την 

δέσμευση και είσοδο της τοξίνης εντός των νεύρων. Ως εκ τούτου αντισώματα που 

δεσμεύονται σε αυτή την περιοχή της τοξίνης παρεμποδίζουν την διαμεσολάβηση μεταξύ 

της νευροτοξίνης και των νεύρων. Αντισώματα που αναγνωρίζουν τις σύνοδες υπομονάδες 

δεν φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά τις βιολογικές λειτουργίες της τοξίνης. Πρόσφατα 

δεδομένα πάντως αναφέρουν την εμφάνιση εξουδερωποιητικών αντισωμάτων που 

αναγνωρίζουν επίτοπους και της ελαφριάς αλυσίδας (Nowakowski et al., 2002). 

 

1.4.10 Διασταυρούμενες αντιδράσεις εναντίον  

διασταυρούμενων-εξουδετερωποιητικών αντισωμάτων 
 

Η εκτίμηση ότι πεπτίδια της τάξης των 9-20 αμινοξέων υποκινούν τα Τ κύτταρα 

παρέχει την βάση της κατανόησης ότι αντισώματα ενάντια σε επίτοπους ενός υπότυπου 

τοξίνης Botulinum μπορεί να αναγνωρίσει επίτοπους ενός άλλου υπότυπου. Δεν είναι 

περίεργο που μια συγκριτική μελέτη πρωτοταγούς αμινοξικής αλληλουχίας μεταξύ των 

υπότυπων της τοξίνης Botulinum, οι οποίοι έχουν όμοιο μηχανισμό δράσης και 

επακόλουθα αποτελέσματα στα νευρικά κύτταρα, έδειξε περίπου 40% ομολογία (Lebeda 

and Olson, 1994). Ως εκ τούτου, για πολλούς λόγους εντός της πρωτοταγούς δομής, οι 

τοξίνες έχουν επεκτάσεις στις οποίες τα 9-20 αμινοξέα είναι όμοια ή ταυτόσημα. Επειδή  

αυτά  ευθυγραμμίζονται  στη  πρωτοταγή δομή, αυτές τις  περιοχές της ομολογίας τις 

ονομάζουν συνεχείς επίτοπουs.  

Τα APCs, τα Τ κύτταρα και τα αντισώματα δεν διακρίνουν από ποια πρωτεΐνη 

προέρχονται τα πεπτίδια. Απλώς τα αναγνωρίζουν ή δεν τα αναγνωρίζουν, και 

αποκρίνονται ανάλογα. Σε αυτό το πνεύμα, αντισώματα που αναπτύσσονται ενάντια στον 

επίτοπο της ελαφριάς αλυσίδας από τον υπότυπο Α θα ήταν αναμενόμενο να δεσμεύονται 
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ή να δίνουν διασταυρούμενη αντίδραση, μόνον ως αποτελεσματικότητα προς την ελαφριά 

αλυσίδα των υπότυπων Β έως G εάν αυτοί περιέχουν τους ίδιους συνεχείς επίτοπους (Εικ. 

1.4.6). Όπως η μη ανθρώπινη προέλευση της τοξίνης αυξάνει την δημιουργία 

αντισωμάτων, έτσι και ο βαθμός ομολογίας της αλληλουχίας αυξάνει την πιθανότητα ένα 

σημαντικό ποσοστό των αντισωμάτων αυτών να δίνει διασταυρούμενες αντιδράσεις.  

 

 
 

Εικ. 1.4.6 Διασταυρούμενα και εξουδετερωποιητικά αντισώματα τύπου Α και Β  

Botulinum νευροτοξινών.  Τα τύπου Α και Β ειδικά αντισώματα μπορούν 

να είναι μη-εξουδετερωποιητικά ή εξουδετερωποιητικά. Διασταυρούμενα 

αντισώματα και  εξουδετερωποιητικά ταυτόχρονα δεν έχουν περιγραφεί σε 

ασθενείς (Critchfield, 2002). 

 

Μέχρι σήμερα, όλα τα διασταυρούμενα αντισώματα που έχουν περιγραφεί για τις 

τοξίνες Botulinum είναι μη εξουδετερωποιητικά. Βασιζόμενοι σε μελέτες του χάρτη των 

επίτοπων, αυτό δεν είναι περίεργο, διότι η πλέον δυναμική περιοχή ανάπτυξης 

εξουδετερωποιητκών αντισωμάτων (δηλαδή η επικράτεια δέσμευσης της βαριάς αλυσίδας) 

περιέχει την αλληλουχία με τις περισσότερες διαφορές ανάμεσα στους 7 υπότυπους της 

τοξίνης Botulinum (Atassi and Oshima, 1999). Αυτή η αλληλουχία και η επακόλουθη 

δομική διαφορά θα μπορούσε να προβλεφθεί διότι κάθε υπότυπος τοξίνης δεσμεύεται σε 

μοναδική θέση υποδοχής στην επιφάνεια του νευρικού κυττάρου (Bavari et al., 1998). 
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Υπάρχει βέβαια ένας θεωρητικός κίνδυνος ανάπτυξης διασταυρούμενων αντισωμάτων τα 

οποία να είναι και εξουδετερωποιητκά διότι, ακόμα και εντός της επικράτειας δέσμευσης, 

μικρά τμήματα ομολογίας μπορεί να ταυτοποιηθούν. Πάντως, μια ομάδα ερευνητών  που 

ασχολούνται με τις τοξίνες Botulinum δημοσίευσε πρόσφατα μια συναινετική άποψη η 

οποία επιτυχώς απευθύνεται στο θέμα της διασταυρούμενης εξουδετέρωσης: "Οι υπότυποι 

της τοξίνης ορίζονται από την απουσία διασταυρούμενης εξουδετέρωσης" (π.χ. 

αντισώματα ενάντια στην τοξίνη Α δεν εξουδετερώνουν την τοξίνη τύπου B-G) (Arnon et 

al., 2001), (Critchfield, 2002). 

 

1.4.11 Διασταυρούμενες αντιδράσεις με την νευροτοξίνη του τετάνου 

 
Τόσο ο τέτανος όσο και το Botulinum είναι βακτήρια του είδους Clostridium.  Οι 

νευροτοξίνη του τετάνου (TeNT) όπως και οι νευροτοξίνες Botulinum είναι πρωτεάσες οι 

οποίες διασπούν τις συναπτικές SNARE-πρωτεΐνες και επηρεάζουν την δράση των 

νευροδιαβιβαστών. Η πρωτεολυτική δράση των τοξινών αυτών λαμβάνει χώρα σε 

διαφορετικούς τύπους κυττάρων, με αποτέλεσμα την διεγερτική ή ανασταλτική επίδραση 

στα μυϊκά κύτταρα με βάση την επιλεκτική αποικοδόμηση των SNARE-πρωτεϊνών. Έτσι 

εξηγούνται τα αντίθετα κλινικά συμπτώματα του τετάνου (κράμπες) και της Botulinum 

(παράλυση) (Veit, 1999). 

Επίσης, έχει καλά εδραιωθεί η άποψη ότι σε μια ομάδα ομόλογων πρωτεϊνών, οι 

περιοχές ανοσοαναγνώρισης βρίσκονται σε δομικά ισοδύναμες θέσεις (Kazim and Atassi, 

1980), (Kazim and Atassi, 1982), (Atassi, 1984), (Yoshioka and Atassi, 1986). Η 

πρωτοταγής δομή της Botulinum Α (BoNT-A), της Botulinum Β (BoNT-Β) και της 

νευροτοξίνης του τετάνου (TeNT) παρουσιάζουν εκτεταμένη ομολογία με τέσσερα 

κατάλοιπα κυστεΐνης συντηρημένα στην BoNT-A και στην TeNT (Eisel et al., 1986), 

(Binz et al., 1990), (Willems et al., 1993), (Hutson et al., 1994), (Krieglstein et al., 1994). 

Ως εκ τούτου, υπάρχει ο θεωρητικός κίνδυνος ανάπτυξης διασταυρούμενων 

εξουδετερωποιητικών αντισωμάτων μεταξύ των Clostridium tetanus και Botulinum 

πρωτεϊνών (Eisel et al., 1986), (Atassi, 2004). Ανοσοποιημένα ζώα με γενετικώς 

τροποποιημένα εμβόλια έχουν αναπτύξει πολυκλωνικά αντισώματα τα οποία 

απενεργοποιούν τις βιολογικές επιδράσεις και των δύο τοξινών (Bartels et al., 1994). Για 

τον προσδιορισμό της σχετικότητας του κινδύνου αυτού στον άνθρωπο, μια ομάδα 

ερευνητών μελέτησε ορό από φυσιολογικούς εθελοντές που είχαν εμβολιαστεί με 

τοξοειδές του τετάνου και είχαν ανιχνεύσιμα αντιτετανικά αντισώματα (Goschel et al., 
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1997). Χρησιμοποιώντας υψηλής ευαισθησίας μέθοδο για τις λειτουργίες της τοξίνης 

Botulinum, βρήκαν ότι κανείς εθελοντής δεν είχε αντισώματα που εξουδετερώνουν τις 

λειτουργίες της τοξίνης Botulinum. Εξ αιτίας του ότι πολλοί ασθενείς με αγωγή σε τοξίνες 

Botulinum έχουν προηγουμένως εμβολιαστεί με το τοξοειδές του τετάνου, τέτοια 

εξουδετερωποιητικά αντισώματα, εάν αυτά υπάρχουν, μπορεί να παίζουν κάποιο ρόλο σε 

εκείνους τους ασθενείς που εκθέτουν πράγματι πρωτογενή μη ανταπόκριση στην 

νευροτοξίνη (Critchfield, 2002). 

Είναι φανερό ότι, παρά τα θεαματικά αποτελέσματα των Botulinum τοξινών σε 

πολλές νευρολογικές παθήσεις, η θεραπεία με τις νευροτοξίνες Botulinum μπορεί να 

αποτύχει εξ αιτίας διαφόρων παραγόντων. Η δημιουργία αντισωμάτων ενάντια στις 

νευροτοξίνες και η πιθανή ανάπτυξη διασταυρούμενων αντιδράσεων με άλλες τοξίνες 

όπως αυτή του τετάνου, συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών. Στην παρούσα μελέτη εξετάσαμε 

τις ανοσιακές αποκρίσεις ασθενών στην Botulinum-Α (BoNT-A) (BOTOX) σε συνδυασμό 

με πιθανές διασταυρούμενες αντιδράσεις μεταξύ του BOTOX και της τοξίνης του τέτανου. 
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1.5 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 

Η μόλυνση με μυκοτοξίνες μπορεί να επιφέρει εκτός από άμεση μυκοτοξίκωση,  

εκτεταμένες δυσλειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος και ποικίλες κυτταρο-

παθητικές επιδράσεις σχετιζόμενες με την συγκέντρωση της εκάστοτε τοξίνης (Meky et 

al., 2001). Από τα μέχρι σήμερα πειραματικά δεδομένα έχει δειχθεί η ανοσορυθμιστική 

δράση των μυκοτοξινών η οποία αποδίδεται κυρίως στην αναστολή της σύνθεσης 

πρωτεϊνών, DNA και RNA και στην επαγωγή απόπτωσης. Ωστόσο ο μηχανισμός με τον 

οποίο οι μυκοτοξίνες ρυθμίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα δεν έχει διαλευκανθεί πλήρως 

(Smith et al., 1994), (Wang et al., 1998).  

Καθώς οι παραπάνω επιδράσεις των μυκοτοξινών έχουν μελετηθεί κυρίως σε ζώα 

και δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για τον άνθρωπο (Berek et al., 2001) σκοπός της 

παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσουμε την πιθανή κυτταροπαθητική επίδραση δύο 

επιλεγμένων μυκοτοξινών σε ανθρώπινα περιφερικά μονοπύρηνα κύτταρα αίματος 

(PBMC) in vitro. Οι τοξίνες που επιλέχθηκαν είναι από τις πλέον διαδεδομένες στη φύση, 

παράγονται σε σημαντικές ποσότητες στους δημητριακούς καρπούς και αφορούν στις: 

 
 Τ-2 τοξίνη, μια τριχοθεσίνη υψηλής τοξικότητας η οποία ευθύνεται για πλήθος 

μυκοτοξικώσεων από οξεία τροφική δηλητηρίαση έως τερατογένεση και 

καρκινογένεση 

 
 Zearalenone (ΖΕΑ), μια μη-στεροειδή οιστρογονική μυκοτοξίνη χαμηλής σχετικά 

τοξικότητας με ποικίλες οιστρογονικές επιδράσεις 

  
  Συγκεκριμένα, η μελέτη εστιάστηκε στην διερεύνηση της επίδρασης των δύο 

μυκοτοξινών στα πρότυπα πολλαπλασιασμού και κυτταρικού θανάτου σε μη 

ενεργοποιημένα και ενεργοποιημένα με μιτογόνα PBMC. Τα βασικά ερωτήματα που 

τέθηκαν ήταν: 

 

 Ποία είναι η επίδραση των μυκοτοξινών στους πολλαπλασιαστικούς ρυθμούς των 

ενεργοποιημένων λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών 

 

 Κατά πόσον η επαγόμενη επίδραση των μυκοτοξινών στον πολλαπλασιασμό των 

λεμφοκυττάρων συσχετίζεται περαιτέρω με τον κυτταρικό θάνατο και πώς 

επηρεάζεται γενικότερα η νέκρωση και η απόπτωση σε μη ενεργοποιημένα PBMC  
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 Ποίες αλλαγές επάγονται στα επίπεδα των ιόντων του κυτταροπλασματικού 

ασβεστίου (Ca2+) και ποία η συσχέτιση αυτών με τον κυτταρικό θάνατο που 

πιθανόν επάγεται από τις μυκοτοξίνες  

 

Με βάση τις εκάστοτε απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα εξετάστηκαν επιπλέον: 

 

 Ποίοι από τους κυριότερους Τ λεμφοκυτταρικούς υποπληθυσμούς, CD4+ και CD8+, 

επηρεάστηκαν περισσότερο από την έκθεση αυτών σε χαμηλά και υψηλά επίπεδα 

Τ-2 τοξίνης 

 

 Εάν και κατά πόσον η χρήση των αναστολέων νέκρωσης, phenylmethyl sulfonyl 

fluoride (PMSF) και χλωριούχου αμμώνιου (ΝΗ4Cl), κατάφερε να αναστείλει τον 

επαγόμενο από την ZΕΑ νεκρωτικό θάνατο των κυττάρων 

 

Η εργασία συμπληρώθηκε επίσης με μια μελέτη της νευροτοξίνης Botulinum-Α 

(BoNT-A) (BOTOX). Είναι γνωστό ότι η BoNT/A και ο τέτανος μοιράζονται κοινές 

αμινοξικές αλληλουχίες και ως εκ τούτου υπάρχει ο θεωρητικός κίνδυνος ανάπτυξης 

διασταυρούμενων αντιδράσεων μεταξύ των δύο τοξινών (Atassi, 2004). Επειδή 

ενδεχομένως κάποιοι ασθενείς με αγωγή στο BOTOX να είχαν εμβολιαστεί προηγουμένως 

και με την τοξίνη του τετάνου, εξετάσαμε την in vitro ενεργοποίηση των PBMC αυτών 

των ασθενών από τα αντιγόνα του BOTOX και της τοξίνης του τετάνου. Δέκα ασθενείς με 

αγωγή στο BOTOX συμπεριελήφθησαν σ’ αυτή την μελέτη προκειμένου να μελετηθούν: 

 

 Η δυνατότητα παραγωγής διασταυρούμενων αντισωμάτων ενάντια στο BOTOX 

και τον τέτανο  

 
 Κατά πόσον πρωτογενώς εκτεθειμένα σε BOTOX και τέτανο PBMC έχουν την 

ικανότητα ενεργοποίησης in vitro μετά από επανέκθεση στα ίδια ερεθίσματα, και 

κατά πόσον η ενεργοποίηση αυτή έχει διασταυρούμενο χαρακτήρα 

 
 Η επίδραση του BOTOX στους κυριότερους CD45RA+ (ανώριμους) και CD45RO+ 

(ενεργοποιημένους) υποπληθυσμούς εντός των CD4+ και CD8+ Τ λεμφοκυττάρων 
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Είναι εμφανές ότι πολλά ζητήματα σχετικά με τους μηχανισμούς που οι 

μυκοτοξίνες και το BOTOX επάγουν τοξικότητα και γενικότερα επηρεάζουν το 

ανοσοποιητικό σύστημα παραμένουν άλυτα. Η μελέτη και κατανόηση των μηχανισμών 

αυτών είναι αποφασιστικής σημασίας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των 

ασθενειών που σχετίζονται με τις εν λόγω τοξίνες. 
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Κεφάλαιο 2 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
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2.1  ΥΛΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ   
 

2.1.1   Κυτταρικό υλικό  
 

Για την διεξαγωγή της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω πρωτογενή 

κύτταρα: 

Κυτταρικός τύπος Προέλευση Χαρακτηριστικά 

  PBMCs 

 

Ανθρώπινα PBMCs από: 

      --  υγιείς δότες 

      --  ασθενείς με αγωγή σε  

           ΒΟΤΟΧ 

 

Μίγμα 

λεμφοκυττάρων 

 

 

Τα ανθρώπινα πρωτογενή περιφερικά μονοπύρηνα κύτταρα (PBMCs) προήλθαν 

από buffy coats υγιών, HIV-1 (Human Immunodeficiency Virus-1) και CMV 

(Cytomegalovirus) ορο-αρνητικών δοτών από το Tµήµα Αιµοδοσίας του Βενιζέλειου 

νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης. Στην μελέτη συμπεριλήφθηκαν και PBMCs από 

ασθενείς με αγωγή σε ΒΟΤΟΧ από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 

(ΠΑΓΝΗ).  

Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε θερµοκρασία 37οC και σε ατµόσφαιρα 5% CO2.  

 
2.1.2  Θρεπτικά μέσα και διαλύµατα  
 

Για τις καλλιέργειες των κυττάρων χρησιμοποιήθηκαν: 

 
1. Για τα PBMCs; 

• Θρεπτικό υλικό RPMI-1640 (Gibco), εµπλουτισµένο µε τα παρακάτω 

συµπληρώµατα:  

-  5% ανθρώπινο ορό [Human serum (HS)]  

-  2mM L-γλουταµίνη (Sigma)  

-  50µg/ml gentamycin (Sigma)  

-  1x μη απαραίτητα αμινοξέα (Gibco)  

- 1x Sodium pyruvate (Gibco) 
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• ∆ιάλυµα διαχωρισµού PBMCs (φικόλη διαβάθμισης) (Ficoll Paque, 

Amersham-Pharmacia, Uppsalla, Sweden)  

• ∆ιάλυµα 1xPBS (Phosphate Buffered Saline): NaCl 9g/l, KH2PO4 0.21g/l, 

Na2HPO4.7H2O  0.72g/l, pH 7.4. 

 
Τα τεχνητά θρεπτικά υλικά και αντιδραστήρια για τις κυτταροκαλλιέργειες 

αποστειρώθηκαν είτε µε θέρµανση στους 125 0C είτε µε χρήση φίλτρων διαµέτρου 0,2µm.  

 
 

2.1.3  Τοξικές ουσίες  
 

Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκε η in vitro κυτταροπαθητική επίδραση τριών 

διαφορετικών τοξινών (δύο μυκοτοξινών και μιας νευροτοξίνης Botulinum) σε ανθρώπινα 

PBMCs:  

 
•     Τ-2 τοξίνη (Τ-2) (Sigma-Aldrich Chemical, Germany) 

•     Zearalenone (ZEA) (Sigma-Aldrich Chemical, Germany) 

•     ΒΟΤΟΧ [Σύμπλοκο νευροτοξίνης τύπου Α του βακτηριδίου Clostridium   

 Botulinum (900Kd)] (Allergan Pharmaceuticals, Ireland) 

  

Συνεπικουρικά εξετάστηκε: 

•     Τοξοειδές του τετάνου (Tetanus toxoid-TT) (SBLVaccin, Sweeden) 

  
  Ως διαλύτες για την Τ-2 και την ZEA χρησιμοποιήθηκε η Methanol (MERCK), 

ενώ για το ΒΟΤΟΧ και το τοξοειδές του τετάνου χρησιμοποιήθηκε το νερό. 

 
  
2.1.4  Μιτογόνα / Ραδιενεργά αντιδραστήρια  
 

Στη µελέτη συμπεριλήφθηκαν επίσης τα παρακάτω μιτογόνα, υπερ-αντιγόνα και 

ραδιενεργά αντιδραστήρια:  

 Phytohemagglutinin (PHA), (Sigma, Germany) 

 Pokeweed mitogen (PWM), (Sigma, Germany) 

 Staphylococcal enterotoxin A (SEA), (Sigma –Aldrich Chemical Co)  

 3H θυµιδίνη (Amersham, U.K)   
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2.2  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  

 

Η αξιολόγηση των τοξινών έγινε σε in vitro σύστημα πρωτογενών PBMC σύμφωνα 

με  το παρακάτω  σχήμα  (Εικ. 2.2.1). Τα  PBMC  απομονώθηκαν  με φικόλη  διαβάθμισης 

 
 

ΤΤοοξξίίννηη      ΜΜιιττοογγόόνναα    
++    

ΤΤοοξξίίννηη  

  ΑΑπποομμόόννωωσσηη    
      ττωωνν  PPBBMMCC    
    ((μμεε  φφιικκόόλληη))  

 ΚΚααλλλλιιέέρργγεειιαα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      Εικ. 2.2.1 Συνοπτική απεικόνιση της κατεργασίας των PBMC 

 

και κατεργάστηκαν είτε άμεσα με τοξίνη, είτε ενεργοποιήθηκαν με μιτογόνα παρουσία 

τοξίνης. Στη συνέχεια τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν και σε τακτά χρονικά διαστήματα 

εξετάστηκαν όσον αφορά τον πολλαπλασιασμό, τον κυτταρικό θάνατο, την ανίχνευση 

επιφανειακών φαινοτύπων και την μέτρηση αντισωμάτων για την BoNT/A (Εικ. 2.2.2). 

 

 

Λειτουργικές δοκιμές

Πολλαπλασιασμός Κυτταρικός
θάνατος

ΑνίχνευσηΑνίχνευση
επιφανειακών επιφανειακών 
φαινοτύπωνφαινοτύπων

Μέτρηση
αντισωμάτων

Λειτουργικές δοκιμές

Πολλαπλασιασμός Κυτταρικός
θάνατος

ΑνίχνευσηΑνίχνευση
επιφανειακών επιφανειακών 
φαινοτύπωνφαινοτύπων

Μέτρηση
αντισωμάτων

 
 

 

        Εικ. 2.2.2   Λειτουργικές δοκιμές που εφαρμόστηκαν για την αξιολόγηση  

   των τοξινών 
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2.3 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 
2.3.1 Αποµόνωση περιφερικών μονοπύρηνων κυττάρων αίµατος 

(PBMCs)  

  Συνολικό αίµα από ΗΙV-1 και CMV ορο-αρνητικούς δότες αναµίχθηκε 1:2 µε 

διάλυµα 1xPBS και επιστρώθηκε προσεκτικά πάνω από διάλυµα φικόλης. Κάθε δείγµα 

φυγοκεντρήθηκε στις 1500 rpm για 30min σε θερµοκρασία δωµατίου έτσι ώστε να 

επιτευχθεί κλασματικός διαχωρισµός των επιµέρους κυτταρικών πληθυσµών µε βάση τη 

πυκνότητά τους. Τα ερυθροκύτταρα και τα περισσότερα κοκκιοκύτταρα / 

πολυµορφοπύρηνα (granulocytes) παραµένουν κάτω από το στρώµα της φικόλης, ενώ τα 

λεµφοκύτταρα µαζί µε τα αιµοπετάλια (platelets) και τα µονοκύτταρα (PBMC) 

εντοπίζονται στην ενδιάµεση φάση μεταξύ του στρώµατος φικόλης και του πλάσµατος 

(Εικ. 2.3.1). Μετά από προσεκτική αποµάκρυνση του πλάσµατος από την επιφάνεια του 

κλεινούς η ενδιάµεση φάση συλλέχθηκε και καθαρίστηκε 2 φορές µε διάλυµα 1xPBS από 

πιθανά υπολείµµατα πλάσµατος, φικόλης αλλά και αιµοπεταλίων. Το λαµβανόµενο 

κυτταρικό κλάσµα σε καθαρή κατάσταση αποτελείται κατά 90% από περιφερικά 

λεµφοκύτταρα (PBLs) και κατά 10% από μονοκύτταρα (Zafiropoulos et al., 1997). 

 
 

                  
 

Εικ. 2.3.1  Διαχωρισμός των κυτταρικών πληθυσμών με βάση την πυκνότητα    

τους μετά από φυγοκέντρηση με φικόλη  

 

PBMC

Απύρηνα 
ερυθροκύτταρα, 
πολυμορφοπύρη-

να κ.α 

Πλάσμα του 
αίματος 

Φικόλη

 

Κύτταρα  
περιφερικού αίματος 

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗ 

Φικόλη  
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2.3.2 Μέτρηση του πολλαπλασιασµού των λεµφοκυττάρων με 

ενσωμάτωση [3Η]-θυμιδίνης ([3Η]-TdR) 
 
Ένα πολύ δυναμικό εργαλείο για την μέτρηση του πολλαπλασιασμού των 

κυττάρων αποτελεί η μέθοδος της ενσωμάτωσης ραδιενεργού θυμιδίνης στο γενετικό 

υλικό των προς εξέταση κυτταρικών πληθυσμών. Η παραπάνω μέθοδος βασίζεται στην 

ικανότητα των κυττάρων να προσλαμβάνουν κατά τη διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης 

και κατ’ επέκταση του πολλαπλασιασμού θυμιδίνη, η οποία είναι ήδη σημασμένη με 

ραδιενεργό τρίτιο [3Η].  

 

 

 
 

 

Εικ.2.3.2 Σχηματική απεικόνιση της διαδικασίας μέτρησης του  

πολλαπλασιασμού των κυττάρων με ενσωμάτωση [3Η]-θυμιδίνης. 
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Για τις πολλαπλασιαστικές δοκιµές των λεμφοκυττάρων, 1x10
6
 κατεργασµένα 

PBMCs / ml καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό υλικό RPMI-1640 εµπλουτισµένο µε 5% HS. Οι 

καλλιέργειες πραγµατοποιήθηκαν σε πλάκες 96 φρεατίων επίπεδης βάσης (Costar), σε τρία 

αντίγραφα για κάθε περίπτωση, παρουσία του κατάλληλου διεγερτικού ή ανασταλτικού 

σήµατος. Σε καθορισµένα χρονικά διαστήµατα τα κύτταρα συλλέχθηκαν σε ειδικά φίλτρα 

(harvesting, Scatron Instruments, Norway) µετά από ένα 18ωρο παλµό µε 1µC [3Η]-

θυμιδίνης / φρεάτιο (Εικ. 2.3.2). Η ραδιενέργεια στο κάθε δείγµα μετρήθηκε σε β-µετρητή 

ραδιενέργειας (LS1701 beta counter – Beckman, USA) ως κρούσεις ανά λεπτό (counts per 

minute - CPM) παρουσία σπινθηριστικού διαλύματος (scintillation fluid) (Baritaki et al., 

2002).  

 

2.3.2α  Μιτογόνος ενεργοποίηση των λεμφοκυττάρων μετά από  έκθεση σε Τ-2 

τοξίνη 

 

Η ενεργοποίηση των λεμφοκυττάρων μετρήθηκε στο κυτταρικό σύστημα δοκιµής 

πολλαπλασιασµού παρουσία ή απουσία του υπερ-αντιγόνου SEA και των μιτογόνων PHA 

και PWM και των κατάλληλων συγκεντρώσεων Τ-2 τοξίνης, μετά από επώαση 1, 3, 5, 7, 9 

και 11 ημερών. Ως αρνητικοί μάρτυρες συμπεριλήφθηκαν καλλιέργειες χωρίς κανενός 

είδους διέγερση.  

 

2.3.2β Μιτογόνος ενεργοποίηση των λεμφοκυττάρων μετά από  έκθεση  σε ΖΕΑ 

 

Η επίδραση της ΖΕΑ στους πολλαπλασιαστικούς ρυθμούς των PBMC μελετήθηκε 

σε ενεργοποιημένους με τα μιτογόνα PHA (5μg/ml) και PWM (5μg/ml) λεμφοκυτταρικούς 

υποπληθυσμούς παρουσία επιλεγμένων συγκεντρώσεων ΖΕΑ. Η μιτογόνος ενεργοποίηση 

των λεμφοκυττάρων μετρήθηκε σε δοκιμές πολλαπλασιασμού με ενσωμάτωση 

ραδιενεργού [
3
H]θυµιδίνης  μετά από 1, 3, 5, 7 και 9 ημέρες. Ως καλλιέργειες ελέγχου 

χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα χωρίς καμία διέγερση.  
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2.3.2γ Πολλαπλασιασμός των λεμφοκυττάρων μετά από έκθεση σε ΒΟΤΟΧ 

(BoNT/A: Botulinum neurotoxin Α) 

 
Η in vitro ενεργοποίηση των PBMC από ασθενείς με αγωγή στο ΒΟΤΟΧ 

μελετήθηκε παρουσία των αντιγόνων: α) της BoNT/A (1.4ng/ml), β) της τοξίνης του 

τετάνου (0.5μg/ml) και γ) της BoNT/A και της τοξίνης του τετάνου ταυτόχρονα στο 

κυτταρικό σύστημα δοκιµής πολλαπλασιασµού μετά από 3, 5 και 7 ημέρες. Ως 

καλλιέργεια ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν τα PBMC ενός υγιούς δότη ο οποίος είχε 

αντιτετανικά αντισώματα αλλά δεν είχε πάρει αγωγή με BoNT/A. 

 
 
2.4 ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ 

(FACS ανάλυση). 

 
2.4.1 Fluorescence Activated Cell Sorting (FACS) 

 
 Η κυτταρομετρία ροής είναι μια ανοσοφθορική μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται 

για την ταυτοποίηση και την κατηγοριοποίηση των κυττάρων με την χρήση του 

κυτταρομετρητή ροής  [Fluorescence Activated Cell Sorter (FACS)] (Εικ. 2.4.1). Η αρχή 

λειτουργίας της μεθόδου βασίζεται στην ακτινοβόληση σωματιδίων από ένα λέιζερ με 

αποτέλεσμα την εκπομπή σημάτων. Το FACS έχει την δυνατότητα να μετρήσει μέχρι και 

πέντε παραμέτρους ταυτόχρονα: φως που διέρχεται κάθετα, φως που διέρχεται οριζόντια 

και τρεις φθορίζουσες παραμέτρους (FL1, FL2, FL3). Κατά την ανάλυση με 

κυτταρομετρία ροής ο διαχωρισμός των κυττάρων επιτυγχάνεται με την χρήση μορίων 

σημασμένων με φθορίζουσες χρωστικές τα οποία προσδένονται στα κύτταρα. Τα μόρια 

αυτά μπορεί να είναι μονοκλωνικά αντισώματα έναντι επιφανειακών κυτταρικών 

πρωτεϊνών, ή διάφορες άλλες χημικές ουσίες συζευγμένες με τις φθορίζουσες χρωστικές 

Fluorescein Isothyocyanate (FITC), R-Phycoerythrin (RPE), και Cy5 χρωστική 

συζευγμένη με R-Phycoerythrin (RPE-Cy5). Τα σημασμένα κύτταρα στην συνέχεια 

διέρχονται ατομικά δια μέσου του πεδίου του λέιζερ με αποτέλεσμα να σκεδάζουν το φως 

του λέιζερ, και η έμμεσα συνδεδεμένη με το κύτταρο χρωστική διεγείρεται και φθορίζει. 

Ένας ευαίσθητος φωτο-πολλαπλασιαστής ανιχνεύει το σκεδάζον φως και δίνει 

πληροφορίες για το μέγεθος και την κοκκιώδη υφή των κυττάρων καθώς επίσης και για 

την εκπομπή φθορισμού, η οποία κατ’ επέκταση επιβεβαιώνει ή όχι την έκφραση της 

εκάστοτε επιφανειακής πρωτεΐνης ή άλλου μορίου σε κάθε κύτταρο (Janeway, c2001). Οι 



     
 

66Υλικά και μέθοδοι   

πληροφορίες αυτές επεξεργάζονται και αναλύονται με το ειδικό λειτουργικό πρόγραμμα 

CELLQuest 3.3.  

 

Από τι αποτελείται ένας κυτταρομετρητής ροής 

 
 

 
 

Εικ. 2.4.1   Το FACS επιτρέπει την ατομική ταυτοποίηση και τον διαχωρισμό  των 

κυττάρων  

 

 
Η κυτταρομετρία ροής χρησιμοποιήθηκε για την: 

 
1. Ανίχνευση επιφανειακών μαρτύρων στα κύτταρα με την χρήση φθοριζόντων 

μονοκλωνικών αντισωμάτων. 

2. Μέτρηση της απόπτωσης και της νέκρωσης με annexin V-Fluos και ιωδιούχο 

προπίδιο αντίστοιχα. 

3. Μέτρηση του κυτταροπλασματικού Ca 2+ με την χρήση του δείκτη Fluo-3/ 

acetoxymethylester. 

Ακτίνα  
Laser 
488nm 

FL2 PE 

SSC 

FSC 

Κάτοπτρα & Ηλεκτρονικό δίκτυο

∆ιαδρομές 
υγρών 

 

FL3 PerCP, Cy5  
Φωτοανιχνευτές/Φωτοπολλαπλασιαστές 

FL1 FITC 
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2.4.2 Αντιδραστήρια 

 
 Αντισώµατα  
 

Για τον φαινοτυπικό προσδιορισμό των κυτταρικών υποπληθυσµών µε 

κυτταροµετρία ροής (FACs) χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω αντισώµατα:  

 

Είδος αντισώµατος 
 

Κλώνος 
 

Εταιρεία προέλευσης

 
a-human CD3-RPE 
 

 
Mouse IgG1, UCHT1 
 

 
Immunotech 

 
 
a-human CD4- RPE-Cy5 
 
a-human CD8-RPE-Cy5 
 
a-human CD45RA-FITC 
 
a-human CD45RO-FITC 
 

 
Mouse IgG1,κ, RPA-T4 
 
Mouse IgG1,κ, HIT8a 
 
Mouse IgG2b,κ, HI100 
 
Mouse IgG2a,κ, UCHL1 

 
 
 

BD Pharmingen, 
Greece 

 
 Χημικά / Διαλύματα 

 
• Annexin V-Fluos (Boehringer–Mannheim Biochemica, Germany) 

• Ιωδιούχο προπίδιο (ICN Biomedicals Inc.) 

• Διάλυμα πρόσδεσης Annexin V-Fluos (Binding buffer): 10mM Hepes/NaOH, 

140mM NaCl, 5mM CaCl2 in pH 7.4) 

• ∆ιάλυµα επώασης αντισωµάτων για FACS ανάλυση (Incubation buffer): 1xPBS + 

3% foetal calf serum ( FCS ) (GIBCO), pH 7.4 

• Δείκτης Ca 2+ : Fluo-3/ acetoxymethylester(AM) (Molecular Probes,  Leiden, 

The Netherlands) 

• Dimethyl sulfoxide (DMSO) (MERC) 

• Ca 2+ Flux assay buffer: Hank’s balanced salt solution*, 20mM HEPES and 0.2% 

bovine serum albumin (BSA) , pH 7.4 

• Phenylmethyl sulfonyl fluoride (PMSF) (Sigma) 

• NH4Cl  (Ferak Laborat GMBH Berlin) 
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* Hank's Balanced salt Solution: 
 
0.137 M NaCl, 5.4mM KCl, 0.25mM Na2HPO4, 0.44mM KH2PO4, 1.3mM CaCl2, 1.0mM 

MgSO4, 4.2mM NaHCO3, 0.1% glucose. 

Για την παρασκευή 100ml Hank's Balanced salt Solution προσθέτουμε τα παρακάτω 

διαλύματα με την σειρά που ακολουθεί: 

10.0 ml Stock Solution #1 

1.0 ml Stock Solution #2 

1.0 ml Stock Solution #4 

86.0 ml dd H2O 

1.0 ml Stock Solution #5 

1.0 ml Stock Solution #6 

0.1 gr glucose 

 
Hank's Stock Solutions: 

Stock #1: 8.0 g NaCl και 0.4 g KCl σε 100 ml dd H2O  

Stock #2: 0.358 g Na2HPO4 Anhydrous και 0.60 g KH2PO4 σε100 ml dd H2O 

Stock #4: 0.72 g CaCl2 σε 50 ml dd H2O 

Stock #5: 1.23 g MgSO4x7H2O σε 50 ml dd H2O 

Stock #6: 0.35 g NaHCO3 σε 10.0 ml dd H2O 

 

2.4.3 Φαινοτυπικός προσδιορισμός των λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών  

 

2.4.3α Ανίχνευση των CD3+/CD4+ και CD3+/CD8+ υποπληθυσμών παρουσία  της 

T-2 τοξίνης 

 

1x106 κύτταρα (PBMC) / ml ενεργοποιήθηκαν με PHA (5μg/ml) και 

καλλιεργήθηκαν για 8 και 96 ώρες παρουσία 0.1 και 10ng/ml T-2 τοξίνης. Μετά το πέρας 

του χρόνου της εκάστοτε καλλιέργειας 5x105 κύτταρα συλλέχθηκαν και επαναδιαλύθηκαν 

σε 100µl διαλύματος 1xPBS εμπλουτισμένο με 2% αδρανοποιημένο FCS, για ανάλυση με 
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κυτταρομετρία ροής. Η χρώση των επιμέρους κυτταρικών πληθυσμών έγινε με προσθήκη 

5μl από τα φθορίζοντα αντισώματα CD3-RPE, CD4- RPE-Cy5, CD8-RPE-Cy5, CD45RA-

FITC και CD45RO-FITC σε τριπλούς συνδυασμούς μεταξύ τους για την ταυτόχρονη 

ανίχνευση διπλο- και τριπλο- θετικών υποπληθυσμών χρησιμοποιώντας αντισώματα με 

διαφορετικές φθορίζουσες χρωστικές ανά περίπτωση. Μετά από επώαση 25 min στους 40 

C, τα κύτταρα πλύθηκαν δύο φορές με 1xPBS και αραιώθηκαν σε 500μl 1xPBS. Η 

ανίχνευση του φθορισμού προσδιορίστηκε σε στατιστικό δείγμα 10000 κυττάρων με τον 

κυτταρομετρητή ροής FACScan (Callibur, Becton–Dickinson, US) με την χρήση του 

λειτουργικού προγράμματος CELLQuest 3.3 (Callibur, Becton–Dickinson, US). 
 

2.4.3β Μέτρηση των CD45RA+ και CD45RO+ εντός των CD4+ και CD8+ 

υποπληθυσμών παρουσία της BoNT/A  

 
1x106 κύτταρα/ml τα οποία ελήφθησαν από τον ασθενή (Ν3) (βλέπε: 

Αποτελέσματα σελ. 115) με αγωγή σε BoNT/A καλλιεργήθηκαν για 3, 5 και 7 ημέρες 

παρουσία της BoNT/A (1.40ng/ml). Στους κατάλληλους χρόνους επώασης, 5x105 

κατεργασμένα κύτταρα συλλέχθηκαν και επαναδιαλύθηκαν σε 100µl διαλύματος 1xPBS 

εμπλουτισμένο με 2% αδρανοποιημένο FCS, για ανάλυση με κυτταρομετρία ροής. Τα 

κύτταρα επωάστηκαν για 25 min στους 40 C με 5μl από τα φθορίζοντα αντισώματα CD4- 

RPE-Cy5, CD8-RPE-Cy5, CD45RA-FITC και CD45RO-FITC σε διπλούς συνδυασμούς 

μεταξύ τους. Στην συνέχεια τα κύτταρα πλύθηκαν δύο φορές με 1xPBS και αφού 

αραιώθηκαν σε 500μl 1xPBS αναλύθηκαν στον κυτταρομετρητή ροής FACScan. 

 

2.4.4 Μέτρηση κυτταρικής απόπτωσης/νέκρωσης με annexin V-Fluos 

και ιωδιούχο προπίδιο αντίστοιχα 

 
Για την μέτρηση της απόπτωσης / νέκρωσης χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

ανίχνευσης πρόσδεσης της annexin V-Fluos με αποκλεισμό χρώσης ιωδιούχου προπίδιου 

µέ κυτταροµετρία ροής (FACS analysis). Η μέθοδος αυτή μπορεί να διαχωρίσει τα πρώιμα 

αποπτωτικά από τα νεκρωτικά κύτταρα βασιζόμενη σε μορφολογικές αλλαγές των 

κυττάρων που επάγονται κατά την διάρκεια της απόπτωσης και της νέκρωσης: 
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Α. Phosphatidylserine-(PS) (Απόπτωση) 

 
 

 
       Καμία προσέγγιση της                 Δέσμευση της annexin V-Fluos με 

       annexin V-Fluos στην              την phosphatidylserine στην εξωτερική 

         phosphatidylserine            επιφάνεια της αποπτωτικής μεμβράνης 

     

  

Β.  Λύση της κυτταρικής μεμβράνης (Νέκρωση) 
     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

Εικ. 2.4.2 Μορφολογικές αλλαγές κατά την διάρκεια: (Α) της απόπτωσης;  

  (Β) της νέκρωσης. 
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 Κατά την διάρκεια της απόπτωσης η κατανομή των φωσφολιπιδίων επί της 

κυτταρικής μεμβράνης αλλάζει κατεύθυνση και ένα ανιονικό φωσφολιπιδίο όπως 

είναι η φωσφατιδυλοσερίνη (PS) (κόκκινα σύμβολα) εξέρχεται στην εξωτερική 

επιφάνεια της κυτταρικής μεμβράνης των αποπτωτικών κυττάρων (Εικ. 2.4.2/Α). 

Ένα εξωγενώς προστιθέμενο μόριο ειδικό για την PS, όπως η annexin V-Fluos 

(Vermes et al., 1995), προσδένεται στην PS της εξωτερικής μεμβράνης των 

αποπτωτικών κυττάρων, αλλά δεν μπορεί να προσδεθεί με την PS των φυσιολογικών 

κυττάρων. Έτσι η annexin V-Fluos αποδεικνύεται κατάλληλη για την ταυτοποίηση 

των αποπτωτικών κυττάρων και τον διαχωρισμό τους από τα φυσιολογικά κύτταρα 

(Homburg et al., 1995), (Verhoven et al., 1995). 

 Καθώς τα νεκρωτικά κύτταρα είναι αρκετά διάτρητα (Εικ. 2.4.2/Β), δίνουν πρόσβαση 

στην annexin V-Fluos να προσδένεται και με την PS της εσωτερικής μεμβράνης των 

νεκρωτικών κυττάρων. Έτσι επιβάλλεται ο διαχωρισμός των αποπτωτικών από τα 

νεκρωτικά κύτταρα. Ο διαχωρισμός αυτός επιτυγχάνεται με την φθορίζουσα 

χρωστική ιωδιούχο προπίδιο το οποίο βάφει το DNA του πυρήνα και κατά συνέπεια 

βάφει μόνο τα νεκρωτικά κύτταρα λόγω διάτρητης μεμβράνης. Η ταυτόχρονη 

συνεπώαση των κυττάρων με annexin V-Fluos και ιωδιούχο προπίδιο επιτρέπει τον 

διαχωρισμό των αποπτωτικών από τα νεκρωτικά κύτταρα, καθώς ο αποκλεισμός 

χρώσης με ιωδιούχο προπίδιο για παράδειγμα σε συνδυασμό με την πρόσδεση της 

annexin V-Fluos, υποδεικνύει ένα αποπτωτικό κύτταρο (Πίνακας 2.4.1). 

 

 

     Πίνακας 2.4.1: Διαχωρισμός απόπτωσης/νέκρωσης 
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2.4.4α  Μέτρηση της απόπτωσης και της νέκρωσης που επάγονται από  την  Τ-2 

τοξίνη  

 

Η μέτρηση της απόπτωσης / νέκρωσης  έγινε με αnnexin V-Fluos και ιωδιούχο 

προπίδιο σε ενεργοποιημένα ή όχι λεμφοκύτταρα με 5μg/ml PHA παρουσία 0.1 και 

10ng/ml Τ-2. Κατά την διαδικασία της χρώσης, 5x105 
κύτταρα από κάθε περίπτωση 

πλύθηκαν με 1xPBS στους κατάλληλους χρόνους καλλιέργειας (4, 8, 24 και 96h). Τα 

κύτταρα επαναδιαλύθηκαν σε 100µl  διαλύµατος πρόσδεσης (annexin-V binding buffer) το 

οποίο περιείχε 2μl annexin-V-fluos και 2μl από πυκνό διάλυμα 50μg/ml ιωδιούχου 

προπίδιου. Μετά από επώαση 10-15 min σε θερµοκρασία δωµατίου τα κύτταρα 

αραιώθηκαν σε τελικό όγκο 500µl διαλύµατος πρόσδεσης και αναλύθηκαν στον 

κυτταρομετρητή ροής FACScan.  

 

2.4.4β Μέτρηση της απόπτωσης και της νέκρωσης που επάγονται από την  ΖEA 

 

 Η κυτταρική νέκρωση και απόπτωση εξετάστηκαν σε μη ενεργοποιημένα και 

ενεργοποιημένα PBMC με τα μιτογόνα PHA ή PWM (5μg/ml) παρουσία των κατάλληλων 

συγκεντρώσεων ΖEA (1 και 30μg/ml). Μετά από 1, 3 και 7 ημέρες καλλιέργειας, 5x105 

κύτταρα από κάθε περίπτωση συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν με κυτταρομετρία ροής με 

annexin V-Fluos και ιωδιούχου προπίδιου όπως αναφέρεται παραπάνω.  

 Ο επαγόμενος από την ΖEA κυτταρικός θάνατος μελετήθηκε σε συνδυασμό με την 

βιωσιμότητα των κυττάρων  η οποία μετρήθηκε με δύο τεχνικές παράλληλα: 

 
1. Με κυτταρομετρία ροής (διπλο-αρνητικά κύτταρα σε ιωδιούχο προπίδιο και 

annexin-V χρώση). 

2. Με χρώση Trypan-blue (Sigma Chemical Co.) (0.4% διάλυμα σε 1xPBS) τεχνική 

αποκλεισμού και μέτρηση των κυττάρων στο μικροσκόπιο.  

 

2.4.4γ Μελέτες αναστολής του επαγόμενου από την ΖΕΑ κυτταρικού θανάτου 

 

Η αναστολή του επαγόμενου από την ΖΕΑ κυτταρικού θανάτου μελετήθηκε  με 

δύο αναστολείς νέκρωσης, το Phenylmethyl sulfonyl fluoride (PMSF) και το χλωριούχο 

αμμώνιο. 
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 Με PMSF 

 
1x10

6 
κύτταρα/ml καλλιεργήθηκαν για 24 ώρες με 30μg/ml ZEA παρουσία ή 

απουσία 0.05mM PMSF το οποίο παρασκευάστηκε από πυκνότερο διάλυμα 100mΜ 

PMSF σε μεθανόλη, αποθηκευμένο στους -20 0C. Στην συνέχεια τα κύτταρα πλύθηκαν για 

την απομάκρυνση της περίσσειας του αναστολέα και της ZEA και επαναδιαλύθηκαν σε 

RPMI-1640 για περαιτέρω καλλιέργεια. Στους κατάλληλους χρόνους των 1, 3, 5, 7, 9 και 

11 ημερών έγινε ανάλυση με κυτταρομετρία ροής για την μέτρηση της κυτταρικής 

απόπτωσης / νέκρωσης όπως έχει ήδη περιγραφεί. 

 
    Με χλωριούχο αμμώνιο  

 
Τα PBMC καλλιεργήθηκαν με 30μg/ml ZEA παρουσία ή απουσία χλωριούχου 

αμμώνιου σε συγκεντρώσεις 1mM και 10mM. Μετά από 4 ημέρες έκθεσης στα παραπάνω 

ερεθίσματα έγινε μέτρηση της κυτταρικής νέκρωσης / απόπτωσης με κυτταρομετρία ροής. 
 

2.4.5  Μέτρηση κυτταροπλασματικών ιόντων ασβεστίου (Ca2+)  
 
Η εκτίμηση του κυτταροπλασματικού Ca 2+ έγινε με την χρήση του δείκτη Ca2+ 

Fluo-3 (Princen et al., 2003). Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή η χρήση του μορίου Fluo-

3/acetoxymethylester (AM) διευκολύνει την είσοδο του Fluo-3 στο εσωτερικό του 

κυττάρου, καθώς ο εστέρας (AM) καλύπτει τα αρνητικά φορτία του  Fluo-3 και το καθιστά 

υδρόφοβο, και ως εκ τούτου διαπερατό μέσω της κυτταρικής μεμβράνης. Στο εσωτερικό 

του κυττάρου πλέον, η acetoxymethyl ομάδα υδρολύεται από τις κυτταροπλασματικές 

εστεράσες απελευθερώνοντας τον δείκτη Fluo-3 ο οποίος δεσμεύεται με τα όντα του Ca2+. 

Η χρωστική Fluo-3 είναι μη φθορίζουσα ουσία πριν ενωθεί με το Ca2+, ενώ στην συνέχεια 

διεγείρεται και φθορίζει. Η ένταση του φθορισμού ανιχνεύεται με κυτταρομετρία ροής και 

αντιστοιχεί σε ανάλογα  επίπεδα ιόντων Ca2+. 

 

2.4.5α Μέτρηση κυτταροπλασματικού Ca2+ μετά από έκθεση σε Τ-2 τοξίνη  

  
Η κινητικότητα του ενδοκυτταρικού Ca2+ εξετάστηκε σε ενεργοποιημένα ή όχι 

λεμφοκύτταρα με 5μg/ml PHA παρουσία 0.1 και 10ng/ml Τ-2 με την χρήση του δείκτη 

Ca2+ Fluo-3. Η μέτρηση των επιπέδων Ca2+ έγινε  σε πρώιμη κυτταρική έκθεση των 10´, 
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1h, 2h, 4h και 8h, και σε εκτεταμένους χρόνους των 1, 3, 5 και 7 ημερών: 1x10
5 
κύτταρα 

φυγοκεντρήθηκαν και επαναδιαλύθηκαν σε θρεπτικό υλικό RPMI-1640 εµπλουτισµένο µε 

2% FBS, και 4μΜ Fluo-3/acetoxymethylester (AM) ο οποίος παρασκευάστηκε από πυκνό 

διάλυμα 2mΜ Fluo-3/AM σε άνυδρο dimethyl sulfoxide (DMSO). Τα κύτταρα 

επωάστηκαν για 45 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου, και στην συνέχεια πλύθηκαν 2 φορές 

με Ca2+ Flux assay buffer για την απομάκρυνση της εξωκυτταρικής χρώσης. Στην συνέχεια 

τα κύτταρα επωάστηκαν για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου, και επαναδιαλύθηκαν σε 

500μl PBS. Η πράσινη εκπομπή φθορισμού του Fluo-3 ανιχνεύτηκε στα 530nm στον 

κυτταρομετρητή ροής FACScan. 

 

2.4.5β Μέτρηση κυτταροπλασματικού Ca2+ μετά από έκθεση σε ΖΕΑ 

 
Η επίδραση της ΖΕΑ στην σηματοδότηση του Ca2+ μελετήθηκε σε μη 

ενεργοποιημένα PBMC παρουσία 1 και 30μg/ml ZEA μετά από 1, 3 και 7 ημέρες 

καλλιέργειας. Η κινητικότητα του Ca2+ εκτιμήθηκε με κυτταρομετρία ροής φορτώνοντας 

τα κύτταρα με τον δείκτη Ca 2+ Fluo-3 όπως έχει ήδη περιγραφεί. 

 
 
2.5 ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

2.5.1 Ορολογικός έλεγχος ανίχνευσης αντισωμάτων 
 

Για την μελέτη των ανοσιακών αποκρίσεων ασθενών στο ΒΟΤΟΧ (νευροτοξίνη 

Botulinum A) (BoNT/A) έγινε έλεγχος αντισωμάτων ενάντια στην BoNT/A και στο 

τοξοειδές του τετάνου στον ορό των ασθενών με ανοσοενζυμική μέθοδο (ΕLISA).  

 
 ΕLISA: Enzyme-Linked-Immunosorbent-Assay 

 
Πρωταρχική χρήση της ΕLISA είναι η ανίχνευση ποικίλων βιοχημικών υλικών 

(π.χ. αντιγόνων ή αντισωμάτων) σε ένα προϊόν  (π.χ. ορό) ή ο ποσοτικός προσδιορισμός 

των υλικών αυτών μέσα στο προϊόν.  Η μέθοδος βασίζεται σε εξειδικευμένες ανοσολογικές 

αντιδράσεις μεταξύ αντιγόνων / αντισωμάτων σημασμένων με ένζυμα τα οποία οδηγούν 

στην εμφάνιση χρώματος παρουσία του κατάλληλου χρωμογόνου / υποστρώματος.  
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Εικ. 2.5.1 Αρχή δοκιμής για την ανίχνευση ειδικών IgG αντισωμάτων με την 

μέθοδο της έμμεσης ΕLISA 

 

Στην συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιήθηκε έμμεση συμβατική ΕLISA, στην 

οποία το προσροφημένο στην στερεή φάση αντιγόνο αντιδρά με το υπό εξέταση 

ανθρώπινο αντίσωμα που περιέχεται στο δείγμα του ορού, για να μετρηθεί στη συνέχεια με 

(αντι-ανθρώπινο-IgG) αντίσωμα συζευγμένο με ένζυμο (δευτεροταγές αντίσωμα) (Εικ. 

2.5.1). Η εμφάνιση του χρώματος υποδηλώνει την παρουσία του αντισώματος στο 

εξεταζόμενο δείγμα. 

 

1.5.2 Αντιδραστήρια / υλικά 
 

• Πλάκες ELISA 96 πηγαδιών (Polysorp, Νunc) 

• Αντιγόνα κάλυψης: 20ng/ml BoNT/A, 1μg/ml τοξοειδές του τετάνου  

• Διάλυμα κάλυψης (Coating buffer): 50mM NaHCO3/Na2CO3, pH: 9.6 

• Διάλυμα πλύσης (Wash buffer): 1xPBS 0,05% Tween 20 

• Διάλυμα παρεμπόδισης (Blocking Buffer): 1% BSA σε 1xPBS 

• 2ο αντίσωμα: Goat a-human IgG-HRP (παραγωγής εργαστηρίου 

Ανοσοβιολογίας, ΙΤΕ ). 
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• Διάλυμα αραίωσης αντισωμάτων και δειγμάτων (Assay buffer): 0,1% BSA σε 

1xPBS  

• Υπόστρωμα-υπεροξείδιο του υδρογόνου: [0.12Μ CH3COONa, 23mM H2O2 

(Analar)] 

• Χρωμογόνο: [0.12M Citric acid, 0.10M Manitol, 2.5mM TMB (3, 3´, 5, 5´-

Tetramethyl-benzidine) (SERVA)] 

• Διάλυμα τερματισμού αντίδρασης (Stop solution): 4Ν H2SO4 

 

2.5.3 Μέτρηση αντισωμάτων ενάντια στην BoNT/A και στην τοξίνη του 

τετάνου (ΤΤ) στον ορό  ασθενών με αγωγή στο ΒΟΤΟΧ (BoNT/A) 

 

Πλάκες ELISA 96 φρεατίων επωάστηκαν με 20ng/ml BoNT/A ή 1μg/ml TT σε 

ρυθμιστικό διάλυμα κάλυψης (Coating buffer) (100λ/φρεάτιο) για 16 ώρες. Η κάλυψη των 

ελεύθερων θέσεων πρόσδεσης των φρεατίων έγινε με διάλυμα αλμπουμίνης (BSA) 

(200λ/φρεάτιο) μετά από επωάστηκε 2 ωρών. Οι εξεταζόμενοι οροί αραιώθηκαν 1/1000 σε 

κατάλληλο διάλυμα αραίωσης (assay buffer) και επωάστηκαν στα επιστρωμένα φρεάτια 

(100λ/φρεάτιο) για 1 ώρα στoυς 370C. Για την ανίχνευση των αντισωμάτων ενάντια στην 

BoNT/A και στον τέτανο προστέθηκε σύζευγμα G-a-hIgG-ΗRP αραιωμένο 1/10000 σε 

assay buffer (100λ/φρεάτιο), το οποίο επωάστηκε για 1 ώρα στους 370C. Κάθε στάδιο της 

διαδικασίας ακολουθείται από 3x πλύσιμο με διάλυμα πλύσης (wash buffer).  Η εμφάνιση 

του χρώματος (μπλε) έγινε με προσθήκη μίγματος χρωμογόνου - υποστρώματος (σε 

αναλογία 1:1) (100μl/φρεάτιο) μετά από επώαση 20 λεπτών στο σκοτάδι. Η αντίδραση 

τερματίστηκε με διάλυμα Η2SO4 (50μl/φρεάτιο) (μεταβολή χρώματος από μπλε σε 

κίτρινο). Οι απορροφήσεις  μετρήθηκαν στα 450nm σε κατάλληλο φασματοφωτόμετρο 

(ELISA reader) και εκτιμήθηκαν σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές απορρόφησης των 

θετικών και αρνητικών μαρτύρων. 
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3.1  ΑΝΟΣΟ-ΚΥΤΤΑΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ  

Τ-2 ΤΟΞΙΝΗΣ 
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3.1.1 Εισαγωγή 
 
Τα ανοσοτοξικά αποτελέσματα της Τ-2 τοξίνης έχουν μελετηθεί κυρίως σε ζώα και 

οι ανάλογες πληροφορίες σχετικά με την επίδραση της τοξίνης στο ανθρώπινο 

ανοσοποιητικό σύστημα παραμένουν περιορισμένες παρά τις εκτενείς αναφορές σε οξείες 

τοξικώσεις (Berek et al., 2001). Υποθέσεις όπως άμεση κυτταροτοξικότητα (Sharma, 

1993), επαγωγή απόπτωσης (Yoshino et al., 1996), αναστολή της μιτογόνου 

ενεργοποίησης (Tomar et al., 1988) και αλλαγή στην έκφραση επιφανειακών φαινοτύπων 

(Johannisson et al., 1999) έχουν αναφερθεί.  

Η παρούσα μελέτη εστιάστηκε στην in vitro κυτταροπαθητική επίδραση της Τ-2 

τοξίνης σε μη ενεργοποιημένους και ενεργοποιημένους με phytohemagglutinin (PHA) Τ-

λεμφοκυτταρικούς υποπληθυσμούς προερχόμενους από ανθρώπινα πρωτογενή περιφερικά 

λεμφοκύτταρα. Ως πρώτος στόχος της μελέτης τέθηκε η διερεύνηση των ανοσοτοξικών 

επιπέδων της Τ-2 τοξίνης ικανών να αναστείλουν την μιτογόνο ενεργοποίηση των 

λεμφοκυττάρων. Μιτογόνα και υπεραντιγόνα μπορούν να ενεργοποιήσουν τα Τ 

λεμφοκύτταρα ανεξάρτητα από αντιγονική ειδικότητα. Τα περισσότερα Τ κύτταρα 

ενεργοποιούνται με PHA, μία λεκτίνη η οποία ενώνεται με επιφανειακά μόρια των Τ 

κυττάρων περιλαμβανομένων των υποδοχέων TCR (Τ Cell Receptor) και CD2 

συμπλεγμάτων, μιμούμενη την αντιγονο-παρουσίαση. Τα υπεραντιγόνα, τα οποία είναι 

κυρίως βακτηριακής προέλευσης όπως η SEA (Staphylococcal Enterotoxin A) 

δεσμεύονται από τα τάξης ΙΙ μόρια του Κυρίου Συμπλόκου Ιστοσυμβατότητας (MHC) των 

αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων (APCs; Antigen Presenting Cells) και αναγνωρίζονται 

από τους TCRs, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο όπως ένα σύμπλοκο του MHC. Η σύνδεση 

γίνεται μόνο στην Vβ αλυσίδα του TCR (Immunology sixth edition, Roitt, Brostoff, Male. 

Elsevier Science Limited 2002 Page 117). 

Η επίδραση της Τ-2 στον πολλαπλασιασμό των λεμφοκυττάρων συσχετίστηκε 

περαιτέρω με πρώιμα αποπτωτικά και νεκρωτικά γεγονότα σε μη-ενεργοποιημένα και 

ενεργοποιημένα με PHA λεμφοκύτταρα, σε συνδυασμό με πιθανές αλλαγές στα επίπεδα 

των ιόντων του κυτταροπλασματικού ασβεστίου (Ca2+). Επιπλέον, απευθυνόμενοι στην 

ευαισθησία των δύο κυριότερων Τ λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών, CD4+ και CD8+, 

μελετήσαμε αναλυτικότερα ποίοι από τους δύο φαινοτυπικούς CD45RA+ (παρθενικούς / 

ανενεργούς) και CD45RO+ (αναμνηστικούς / ενεργούς) Τ λεμφοκυτταρικούς 

υποπληθυσμούς επηρεάστηκαν περισσότερο από την έκθεση αυτών σε χαμηλά και υψηλά 

επίπεδα Τ-2 τοξίνης. 
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3.1.2  Επίδραση της Τ-2 τοξίνης στον πολλαπλασιασμό ανθρώπινων  

          περιφερικών λεμφοκυττάρων  
 

Για τον προσδιορισμό της βέλτιστης συγκέντρωσης δράσης της Τ-2 τοξίνης στον 

πολλαπλασιασμό των περιφερικών λεμφοκυττάρων (PBLs; peripheral blood lymphocytes) 

ένα μεγάλο εύρος συγκεντρώσεων της εξεταζόμενης τοξίνης (10, 100 και 1000ng/ml) 

εξετάστηκε σε ενεργοποιημένα η όχι κύτταρα με 0.002μg/ml SEA (μη επισυναπτόμενα 

δεδομένα του εργαστηρίου), 5μg/ml PHA και 1μg/ml PWM (pokeweed mitogen). 
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Εικ. 3.1.1 Επίδραση της Τ-2 τοξίνης στον πολλαπλασιασμό ανθρώπινων περιφερικών 

λεμφοκυττάρων (PBLs) σε ηρεμία όπως μετρήθηκε με ενσωμάτωση 

ραδιενεργού [
3
H]θυµιδίνης. Οι φραγμοί λάθους αντιπροσωπεύουν τη μέση 

(±SD) δραστηριότητα από τέσσερις δότες.  

 

 

H επίδραση διαφορετικών συγκεντρώσεων τοξίνης στον πολλαπλασιασμό των 

λεμφοκυττάρων μελετήθηκε σε δοκιμές πολλαπλασιασμού με ενσωμάτωση ραδιενεργού 

[
3
H]θυµιδίνης (βλέπε: Υλικά και Μέθοδοι, σελ 63-64) στα χρονικά διαστήματα 3, 5, 7, 9 

και 11 ημερών.  
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                               *  PBLs χωρίς ενεργοποίηση με SEA, PHA και PWM   

 

Εικ. 3.1.2  Επίδραση της Τ-2 τοξίνης στον πολλαπλασιασμό ενεργοποιημένων 

περιφερικών λεμφοκυττάρων (PBLs) όπως μετρήθηκε με ενσωμάτωση 

ραδιενεργού [
3
H]θυµιδίνης κατά τη διάρκεια ενεργοποίησης με: (Α) SEA 

(0.002μg/ml), (Β) PHA (5μg/ml), (Γ) PWM (1μg/ml). Οι φραγμοί λάθους 

αντιπροσωπεύουν τη μέση (±SD) δραστηριότητα από τέσσερις δότες(n=4).  
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Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η παρουσία της Τ-2 τοξίνης στα καλλιεργημένα  

PBLs επέφερε μείωση της βιωσιμότητας των κυττάρων που βρίσκονται σε ηρεμία (Εικ. 

3.1.1), και πλήρη αναστολή του πολλαπλασιασμού σε ενεργοποιημένα με SEA, PHA και 

PWΜ λεμφοκύτταρα ακόμα και στην μικρότερη συγκέντρωση τοξίνης (10ng/ml) (Εικ. 

3.1.2). Στην κινητική ανάλυση των 3, 5, 7, 9 και 11 ημερών από την αρχική χορήγηση του 

εκάστοτε διεγέρτη, η μέγιστη πολλαπλασιαστική απάντηση εμφανίστηκε την 5η ημέρα 

μετά την ενεργοποίηση με SEA και PWM, ενώ για το PHA η αντίστοιχη τιμή φαίνεται να 

προηγείται χρονικά. Η διέγερση αυτή ακολουθείται από μια σχετικά απότομη μείωση και 

φθίνει πλήρως κατά την 11η ημέρα. Η παρουσία της μεθανόλης δεν επηρέασε τον 

κυτταρικό ρυθμό σε όλες τις εξεταζόμενες περιπτώσεις. Στις δοσολογίες αυτές, η Τ-2 ήταν 

πολύ τοξική και ανέστειλε ολοκληρωτικά την διέγερση των Τ-λεμφοκυττάρων 

προκαλώντας κυτταρικό θάνατο.  

 
3.1.3 Τιτλοδότηση της Τ-2 τοξίνης σε ενεργοποιημένα με PHA 

λεμφοκύτταρα 
 

 Προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η επίδραση της Τ-2 τοξίνης σε σχέση με 

τον    πολλαπλασιασμό    των    ενεργοποιημένων    με   μιτογόνα    λεμφοκυττάρων,   έγινε   
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Εικ. 3.1.3  Τιτλοδότηση της τοξικότητας της T-2 τοξίνης στον πολλαπλασιασμό των 

PBLs μετά από ενεργοποίηση με 5μg/ml PHA όπως μετρήθηκε με 

ενσωμάτωση ραδιενεργού [3H]θυμιδίνης την 3η ημέρα έκθεσης στα 

ερεθίσματα. Οι τιμές αντιπροσωπεύουν τη μέση (±SD) δραστηριότητα από 

τέσσερις δότες (n=4).  
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τιτλοδότηση της τοξίνης σε ένα εύρος συγκεντρώσεων χαμηλότερο των 10ng/ml 

αποτελούμενο από 10, 1, 0.1 και 0.01ng/ml σε ενεργοποιημένα με PHA (5μg/ml) 

λεμφοκύτταρα.  

Από  τα  πειράματα  τιτλοδότησης   της  Τ-2  (Εικ. 3.1.3), φάνηκε  δοσοεξαρτώμενη  

ανασταλτική δράση της τοξίνης στον πολλαπλασιασμό των ενεργοποιημένων με PHA 

λεμφοκυττάρων όπως μετρήθηκε την 3η ημέρα έκθεσης στα παραπάνω ερεθίσματα. Με 

βάση την καμπύλη τιτλοδότησης, επιλέχθηκαν οι συγκεντρώσεις 0.1 και 10ng/ml Τ-2 ως 

χαμηλή και υψηλή δόση, για την χρήση τους σε περαιτέρω πειραματικές δοκιμές.  
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Εικ. 3.1.4  Κινητική ανάλυση του πολλαπλασιασμού περιφερικών λεμφοκυττάρων 

(PBLs) μετά από ενεργοποίηση με 5μg/ml PHA παρουσία 0.1 και 10ng/ml 

T-2 όπως μετρήθηκε με ενσωμάτωση ραδιενεργού [3H]θυμιδίνης. Οι τιμές 

αντιπροσωπεύουν την μέση (±SD) δραστηριότητα από τέσσερις δότες 

(n=4). 

  

Με βάση την χαμηλή και υψηλή δόση Τ-2 τοξίνης, εκτελέστηκε κινητική μελέτη 

της δράσης της σε 0, 1, 3, 5 και 7 ημέρες. Τα αποτελέσματα (Εικ. 3.1.4) έδειξαν 

ανασταλτική δράση της υψηλής δόσης των 10ng/ml Τ-2 στον πολλαπλασιασμό των 

λεμφοκυττάρων, ενώ στην χαμηλή δόση των 0.1ng/ml τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια με 

αυτά στις καλλιέργειες ελέγχου. 
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3.1.4  Μέτρηση της κυτταρικής απόπτωσης/νέκρωσης 

 

Η παραπάνω ανασταλτική επίδραση της Τ-2 στον πολλαπλασιασμό των 

ενεργοποιημένων με PHA λεμφοκυττάρων μελετήθηκε περαιτέρω για να διευκρινιστεί εάν 

οφείλεται σε αναστολή της διέγερσης των κυττάρων ή σε αυξημένο κυτταρικό θάνατο, 

εξετάζοντας την επαγωγή απόπτωσης και νέκρωσης. Η μέτρηση της απόπτωσης και της 

νέκρωσης έγινε κατά την διάρκεια της πρώιμης φάσης της κυτταρικής έκθεσης (4, 8, 24 

και 96h) ενεργοποιημένων ή όχι με PHA λεμφοκυττάρων σε 0.1 και 10ng/ml Τ-2. Τα 

αποπτωτικά και νεκρωτικά κύτταρα προσδιορίστηκαν με βάση την μέθοδο ανίχνευσης 

πρόσδεσης της annexin V-FLUO με αποκλεισμό χρώσης ιωδιούχου προπίδιου (βλέπε 

Υλικά και Μέθοδοι, σελ 69-72) με κυτταροµετρία ροής (FACS analysis). 

 

     

0

20

40

60

80

1 10 100

Επώαση καλλιέργειας (ώρες)

Π
οσ

οσ
τό

 α
π
οπ

τω
τι
κώ

ν 
κυ
ττ
άρ

ω
ν 

(%
)

Control PBLs*

PBLs* with
0.1ng/ml T-2 
PBLs* with 10
ng/ml T-2
PBLs with PHA  

PBLs with PHA
and 0.1ng/ml T-2
PBLs with PHA
and 10ng/ml T-2

                        

                                   *  PBLs χωρίς ενεργοποίηση με PHA 

 

 

Εικ. 3.1.5 Κινητική ανάλυση της επαγόμενης από την Τ-2 απόπτωσης σε 

περιφερικά λεμφοκύτταρα (PBLs) μη ενεργοποιημένα και 

ενεργοποιημένα με 5μg/ml PHA όπως μετρήθηκε με κυτταροµετρία ροής 

μετά από χρώση με annexin V. Οι τιμές αντιπροσωπεύουν τη μέση (±SD) 

δραστηριότητα από δύο διαφορετικούς δότες (n=2). 
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Σε ενεργοποιημένες με PHA καλλιέργειες, η παρουσία των 10ng/ml Τ-2 επάγει 

κυτταρική απόπτωση η οποία κορυφώνεται στις 8h (Εικ. 3.1.5), ενώ τα 0.1ng/ml Τ-2 

έδωσαν ένα αποπτωτικό πρότυπο όμοιο με εκείνο των καλλιεργειών ελέγχου το οποίο 

πιθανόν σχετίζεται με τον μηχανισμό της ενεργοποίησης του PHA. Σε καλλιέργειες χωρίς 

PHA, ο αποπτωτικός ρυθμός ήταν χαμηλός και δεν επηρεάστηκε από την παρουσία της Τ-

2. 
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Εικ. 3.1.6 Κινητική ανάλυση της επαγόμενης από την Τ-2 νέκρωσης σε περιφερικά 

λεμφοκύτταρα (PBLs) μη ενεργοποιημένα και ενεργοποιημένα με 5μg/ml 

PHA όπως μετρήθηκε με κυτταροµετρία ροής μετά από χρώση με 

ιωδιούχο προπίδιο. Οι τιμές αντιπροσωπεύουν τη μέση (± SD) 

δραστηριότητα από δύο διαφορετικούς δότες (n=2). 

 

 

Στην ίδια σειρά πειραμάτων, το επίπεδο των νεκρωτικών κυττάρων παρέμεινε 

χαμηλό καθ’ όλη  την διάρκεια του πειράματος και δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα από την Τ-2 

τόσο σε μη διεγερμένα όσο και σε διεγερμένα με PHA λεμφοκύτταρα (Εικ. 3.1.6). 

Συμπερασματικά, τα παραπάνω αποτελέσματα έδειξαν ότι η Τ-2 δεν επάγει άμεση 

νέκρωση ή απόπτωση σε μη διεγερμένα λεμφοκύτταρα, ενώ αντίθετα στοχεύει τα 

ενεργοποιημένα λεμφοκύτταρα προκαλώντας πρώιμη απόπτωση στην υψηλή δόση των 

10ng/ml. 
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3.1.5 Ενδοκυτταρικά επίπεδα ιόντων ασβεστίου (Ca2+) επαγόμενα από  

την Τ-2 τοξίνη 
 

Τα παραπάνω αποπτωτικά / νεκρωτικά γεγονότα που επάγονται από την Τ-2 

συσχετίστηκαν περαιτέρω με πιθανές αλλαγές στα επίπεδα του ενδοκυτταρικού Ca2+ για  

να διερευνήσουμε εάν υπάρχει εμπλοκή του Ca2+ στον συγκεκριμένο κυτταρικό θάνατο. 

Τα Ca2+ εμπλέκονται γενικότερα σε πολλές λειτουργίες των Τ λεμφοκυττάρων 

περιλαμβανομένων του πολλαπλασιασμού και του κυτταρικού θανάτου (Orrenius et al., 

2003). Η κινητικότητα του ενδοκυτταρικού Ca2+ εξετάστηκε σε μη ενεργοποιημένα και 

ενεργοποιημένα με 5μg/ml PHA λεμφοκύτταρα παρουσία 0.1 και 10ng/ml Τ-2 μετά από 

επώαση 10´, 1h, 2h, 4h και 8h. Η μέτρηση των επιπέδων Ca2+ έγινε με την χρήση του 

δείκτη Ca2+ Fluo-3 (Princen et al., 2003) χρησιμοποιώντας κυτταρομετρία ροής (βλέπε 

Υλικά και Μέθοδοι, σελ 73).  

Τα αποτελέσματα έδειξαν στα μη ενεργοποιημένα λεμφοκύτταρα ελαφρά μείωση 

των επιπέδων Ca2+ σε σχέση με τις καλλιέργειες ελέγχου, η οποία ξεκινά 2h μετά την 

έκθεση σε 10ng/ml Τ-2, και συνεχίζεται κατά τις επόμενες 4 και 8h ακολουθούμενη από 

ελάττωση του αριθμού κυττάρων με υψηλά Ca2+ (Εικ. 3.1.7Α). Στα ενεργοποιημένα με 

PHA λεμφοκύτταρα τα επίπεδα Ca2+ μειώθηκαν επίσης 2h μετά την έκθεση σε 10ng/ml Τ-

2, ενώ αυξήθηκαν παροδικά στις επόμενες 4h και υποχωρήσουν αργότερα στις 8h (Εικ. 

3.1.7Β). Η παρουσία του PHA στις καλλιέργειες επάγει ελαφρά αύξηση των επιπέδων Ca2+ 

με παράλληλη μείωση του αριθμού κυττάρων με υψηλά Ca2+ σε σχέση με τις μη 

ενεργοποιημένες καλλιέργειες. Η επεξεργασία με 0.1ng/ml Τ-2 έδωσε παρόμοια 

αποτελέσματα με αυτά των PBLs ελέγχου.  

Σε επιπρόσθετη κινητική μελέτη μεγαλύτερου χρονικού εύρους 1, 3, 5 και 7 

ημερών, παρατηρήθηκε συνεχιζόμενη μείωση τόσο στα επίπεδα Ca2+ όσο και στον αριθμό 

κυττάρων με υψηλά επίπεδα Ca2+ στα μη ενεργοποιημένα κύτταρα παρουσία των 10ng/ml 

Τ-2 (Εικ. 3.1.8Α). Στα ενεργοποιημένα με PHA λεμφοκύτταρα, παρατηρήθηκε πλήρης 

σχεδόν εξαφάνιση των κυττάρων με υψηλά επίπεδα Ca2+, ενώ αυξήθηκε ο αριθμός 

κυττάρων με χαμηλά επίπεδα Ca2+ σε σύγκριση με τις καλλιέργειες ελέγχου υπό την 

επίδραση των 10ng/ml Τ-2 (Εικ.3.1.8Β). Τα πρότυπα Ca2+ δεν άλλαξαν ιδιαίτερα 

παρουσία των 0.1ng/ml Τ-2. 

Τα αποτελέσματα αυτά έδειξαν ότι η τοξική δόση της Τ-2 10ng/ml επέφερε 

παροδική αύξηση στα επίπεδα του ενδοκυτταρικού Ca2+ μόνο στα ενεργοποιημένα με PHA  
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Ένταση φθορισμού Fluo-3
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Εικ. 3.1.7  Ενδοκυτταρικά επίπεδα ιόντων ασβεστίου (Ca2+) σε περιφερικά 

λεμφοκύτταρα (PBLs) μετά από έκθεση σε Τ-2 τοξίνη 10´, 1h, 2h, 4h και 

8h, όπως μετρήθηκαν με κυτταρομετρία ροής. (Α) PBLs χωρίς 

ενεργοποίηση με PHA. (Β) PBLs ενεργοποιημένα με 5μg/ml PHA. 
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λεμφοκύτταρα, ακριβώς πριν την επαγωγή της απόπτωσης  των 4  και  8h που 

παρατηρήθηκε μόνο στα ενεργοποιημένα λεμφοκύτταρα επίσης (Εικ. 3.1.5).  
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Εικ. 3.1.8 Ενδοκυτταρικά επίπεδα ιόντων ασβεστίου (Ca2+) σε περιφερικά 

λεμφοκύτταρα (PBLs) μετά από έκθεση σε Τ-2 τοξίνη 1, 3, 5 και 7 

ημέρες, όπως μετρήθηκαν με κυτταρομετρία ροής. (Α) PBLs χωρίς 

ενεργοποίηση με PHA. (Β) PBLs ενεργοποιημένα με 5μg/ml PHA.  
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3.1.6 Επίδραση της Τ-2 τοξίνης σε CD3+/CD4+ και CD3+/CD8+  

λεμφοκυτταρικούς υποπληθυσμούς  
 

Για να προσδιορίσουμε την επίδραση της Τ-2 τοξίνης στους Τ λεμφοκυτταρικούς 

υποπληθυσμούς, πραγματοποιήσαμε ανάλυση με κυτταρομετρίας ροής στα PBLs μετά από 

8h και 96h ενεργοποίησης με PHA και έκθεσης στην τοξίνη. Εξ αιτίας των πολλών 

κυτταρικών παραμέτρων που εμπλέκονται, ομαλοποιήσαμε και παρουσιάσαμε τα 

αποτελέσματα  ως   ποσοστό   ενός  επεξεργασμένου   υποπληθυσμού   σε   σχέση  με   τον  

 

Πίνακας 3.1.1 Επίδραση της T-2 τοξίνης σε CD3+/CD4+ και CD3+/CD8+ T 

λεμφοκυτταρικούς υπο-πληθυσμούς μετά από ενεργοποίηση με 

phytohemagglutinin (PHA) 

 

 

 
Ποσοστιαία αλλαγή Τ- λεμφοκυτταρικών  
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με 5μg/ml PHA 
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Τ λεμφοκύτταρα ενεργοποιημένα 
με 5μg/ml PHA και 0.1ng/ml T-2 

 
 

- 23 

 
 

+ 62 
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+ 91 

 
Τ λεμφοκύτταρα ενεργοποιημένα 
με 5μg/ml PHA και 10ng/ml T-2 

 
 

+ 5 

 
 

- 84 

 
 

 
 

- 18 

 
 

- 93 

* Τα αποτελέσματα έχουν εκφραστεί ως ποσοστιαία αλλαγή ενός επεξεργασμένου 

υποπληθυσμού σε σχέση με έναν μη επεξεργασμένο υποπληθυσμό, η οποία 

υπολογίστηκε σύμφωνα με τον τύπο: [(Post treatment value – non treatment value) ÷ 

(non treatment value)] x 100. 
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αντίστοιχο υποπληθυσμό σε μια παράλληλη αρνητική καλλιέργεια ελέγχου αφού 

αφαιρέσαμε τον αρνητικό υποπληθυσμό ελέγχου. Από την διαδικασία ομαλοποίησης, ένα 

θετικό ποσοστό υποδεικνύει μια καθαρή αύξηση του συγκεκριμένου υποπληθυσμού σε 

σχέση με την καλλιέργεια ελέγχου και αντίστροφα, ένα αρνητικό ποσοστό υποδεικνύει μια 

καθαρή μείωση (Jason and Inge, 2000).  

Τα αποτελέσματα εκφρασμένα ως ποσοστό των επεξεργασμένων υποπληθυσμών 

σε σχέση με τα μη επεξεργασμένα κύτταρα (Πίνακας 3.1.1) έδειξαν μείωση και των δύο 

CD3+/CD4+ και CD3+/CD8+ κυττάρων μετά από 96h έκθεσης σε 10 ng/ml Τ-2, ενώ με 

0.1ng/ml  Τ-2  υπήρχε  μια  ευδιάκριτη  αύξηση  και  των  δύο  υποπληθυσμών.  Κατά   την   
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Εικ. 3.1.9  Σχετική ποσοστιαία αλλαγή των Τ λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών 

μετά από 8h έκθεσης στην Τ-2 τοξίνη σε ενεργοποιημένα με PHA 

(5μg/ml) κύτταρα, όπως μετρήθηκε με κυτταροµετρία ροής. (A) 

CD3+/CD4+/CD45RA+. (B) CD3+/CD4+/CD45RO+. (C) 

CD3+/CD8+/CD45RA+. (D) CD3+/CD8+/CD45RO+. 
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διάρκεια της πρώιμης φάσης της ενεργοποίησης με PHA (8h) το σχετικό ποσοστό των 

CD3+/CD4+ και CD3+/CD8+ κυττάρων στις καλλιέργειες ήταν αρκετά χαμηλότερο από ότι 

στις μη ενεργοποιημένες με PHA καλλιέργειες ελέγχου, με εξαίρεση τις καλλιέργειες 

επεξεργασίας με 10ng/ml Τ-2. Οι καλλιέργειες αυτές έδειξαν μια ελαφρά αύξηση στους 

CD3+/CD4+ υποπληθυσμούς σε σχέση με τις μη ενεργοποιημένες καλλιέργειες και μια 

μικρή μείωση των CD3+/CD8+  υποπληθυσμών.  

 

 

350

 

Εικ. 3.1.10  Σχετική ποσοστιαία αλλαγή των Τ λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών 

μετά από 96h έκθεσης στην Τ-2 τοξίνη σε ενεργοποιημένα με PHA 

(5μg/ml) κύτταρα, όπως μετρήθηκε με κυτταροµετρία ροής. (A) 

CD3+/CD4+/CD45RA+. (B) CD3+/CD4+/CD45RO+. (C) 

CD3+/CD8+/CD45RA+. (D)  CD3+/CD8+/CD45RO+. 

 

 

Για να επιβεβαιώσουμε και να μελετήσουμε περαιτέρω αυτή την επίδραση της Τ-2 

στους CD3+/CD4+ και CD3+/CD8+ υποπληθυσμούς, προσδιορίσαμε επίσης το σχετικό 

ποσοστό εκείνων των κυττάρων που εκφράζουν τους επιφανειακούς μάρτυρες CD45RΑ+ 
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και CD45RO+ οι οποίοι σχετίζονται με παρθενικά / ανενεργά κύτταρα και κύτταρα μνήμης 

/ ενεργά αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα μετά από 8h ενεργοποίησης με PHA (Εικ.  3.1.9) 

έδειξαν μια σχετική αύξηση στους CD3+/CD4+/CD45RA+ υποπληθυσμούς, ενώ οι 

CD3+/CD4+/CD45RΟ+, CD3+/CD8+/CD45RΑ+ και CD3+/CD8+/CD45RΟ+ υποπληθυσμοί 

μειώθηκαν. Η παρουσία των 0.1ng/ml Τ-2 δεν είχε κανένα επιπρόσθετο αποτέλεσμα, αλλά 

τα 10ng/ml Τ-2 φάνηκε να προκαλούν μία ελαφρώς διεγερτική κυτταρική απόκριση. 

 Στις 96h αντίστοιχα (Εικ. 3.1.10), τα Τ λεμφοκύτταρα που εκφράζουν τον 

CD45RΟ+  φαινότυπο ανταποκρίθηκαν πιο σθεναρά στην ενεργοποίηση με PHA από ότι 

τα CD45RA+  κύτταρα, και τα CD8+ περισσότερο από τα CD4+ κύτταρα. Η παρουσία 

0.1ng/ml Τ-2 φάνηκε να ασκεί συν-διεγερτική επίδραση, αλλά τα 10ng/ml Τ-2 έδειξαν μια 

καθαρή αναστολή και των τεσσάρων υποπληθυσμών.  

 

 

3.1.7  Συζήτηση 
 

Αρκετές in vitro μελέτες αναφέρουν ότι η Τ-2 τοξίνη ασκεί άμεση κυτταροτοξική 

δράση τόσο στα θυμοκύτταρα όσο και στα ώριμα Τ-λεμφοκύτταρα και ότι επηρεάζει το 

κυτταρο-ενδιάμεσο ανοσοποιητικό σύστημα στα ποντίκα (Rosenstein and Lafarge-

Frayssinet, 1983), (Yarom et al., 1984). Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζουμε τα in vitro 

κυτταροπαθητικά αποτελέσματα της τοξίνης σε ανθρώπινα περιφερικά λεμφοκύτταρα.  

Κατ’ αρχήν διερευνήσαμε την επίδραση της Τ-2 στην βλαστογένεση των 

λεμφοκυττάρων. Πειραματικά προσδιορίσαμε τα επίπεδα της Τ-2 που είναι ανοσοτοξικά in 

vitro (Εικ. 3.1.3). Τα αποτελέσματα έδειξαν σχετικά πλήρη αναστολή στον 

πολλαπλασιασμό των ενεργοποιημένων με PHA λεμφοκυττάρων παρουσία των 10ng/ml 

T-2, την οποία ποσότητα ορίσαμε ως τοξικό επίπεδο. Στη συγκέντρωση των 0.1ng/ml, το 

πολλαπλασιαστικό πρότυπο ήταν παρόμοιο με εκείνο που αποκτήθηκε από τις 

καλλιέργειες ελέγχου (χωρίς Τ-2) και την ποσότητα αυτή ορίσαμε ως υπο-τοξικό επίπεδο. 

Αυτά τα επιλεγμένα τοξικά και υποτοξικά επίπεδα είναι συνεπή με την τοξική διακύμανση 

της Τ-2 (Parent-Massin, 2004). Σε σχέση με την in vivo κατάσταση, εκτιμήσαμε ότι η 

τοξική συγκέντρωση (10ng/ml) in vitro είναι ισοδύναμη στον άνθρωπο με 0.6-0.8μg/kg 

βάρους σώματος. Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου 10 φορές την μέγιστη επιτρεπόμενη 

ημερησία λήψη τοξίνης (60ng/kg βάρους σώματος/ημέρα) όπως προσωρινά ορίστηκε από 

την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σε Πρόσθετα Τροφίμων [Joint FAO/WHO Expert 

Committee on Food Additives (JECFA)] (Sudakin, 2003). Ομοίως, η υπο-τοξική 



Αποτελέσματα-Συζήτηση 93

συγκέντρωση (0.1ng/ml) in vitro αντιπροσωπεύει 6-8ng/kg βάρους σώματος η οποία 

κυμαίνεται στα επίπεδα του μέσου όρου της ημερήσιας λήψης Τ-2 (7.6ng/kg βάρους 

σώματος) βασιζόμενη στις διατροφικές συνήθειες των Ευρωπαίων (Sudakin, 2003). Τα 

ευρήματα μας ήταν επίσης σε πλήρη συμφωνία με άλλες μελέτες που έχουν αναφέρει πάνω 

από 50% αναστολή του ανθρώπινου λεμφοκυτταρικού πολλαπλασιασμού με 1-5ng/ml Τ-2 

τοξίνης (Forsell et al., 1985), (Visconti et al., 1991), (Meky et al., 2001). 

Για να διευκρινίσουμε εάν η παρατηρηθείσα σχετική αναστολή του 

πολλαπλασιασμού των ενεργοποιημένων με PHA λεμφοκυττάρων οφείλεται σε 

πραγματική αναστολή ή σε αυξημένο κυτταρικό θάνατο, διενεργήσαμε μετρήσεις 

κυττάρων σε φάση απόπτωσης ή νέκρωσης.  Παλιές μελέτες πολύ πιο πριν η απόπτωση 

μπορούσε να διαφοροποιηθεί από την νέκρωση, είχαν αναφέρει ότι η in vivo έκθεση σε 

τοξικές δόσεις Τ-2 επάγει "νέκρωση" σε λεμφοειδή όργανα (Hayes et al., 1980), στα 

περισσότερα είδη ζώων που εξετάστηκαν (Sharma, 1993). Η ποσοτικοποίηση της 

απόπτωσης in vivo είναι γενικά δύσκολη εξ αιτίας του σύντομου χρόνου ημι-ζωής και της 

ετερογένειας των αποπτωτικών κυττάρων, ενώ οι in vitro μελέτες περιπλέκονται λόγω της 

καθυστερημένης φάσης της απόπτωσης (Dive et al., 1992). Χρησιμοποιώντας ανάλυση με 

κυτταρομετρία ροής σε πύλη λεμφοκυτταρικών πληθυσμών, καταγράψαμε πρώιμα 

αποπτωτικά γεγονότα με annexin V, και κυτταρική νέκρωση με αποκλεισμό χρώσης 

ιωδιούχου προπίδιου. Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι η Τ-2 σε 10ng/ml επάγει 

απόπτωση στα ενεργοποιημένα με PHA λεμφοκύτταρα η οποία κορυφώνεται 8h μετά την 

έκθεση στην τοξίνη, με το 60% των λεμφοκυττάρων να είναι σε αποπτωτική φάση. Η 

αντίστοιχη 0.1ng/ml Τ-2 και οι αρνητικές καλλιέργειες ελέγχου ακολούθησαν ένα 

διαφορετικό πρότυπο με μια αρχική αύξηση των αποπτωτικών κυττάρων, μετά μια 

αξιοσημείωτη πτώση στις 8h, ακολουθούμενη από βαθμιαία αύξηση κατά την διάρκεια της 

δοκιμαστικής περιόδου των 96h. Αποδώσαμε την μεγάλη αποπτωτική πτώση των 4h 

μάλλον ως αποτέλεσμα της διαδικασίας απομόνωσης και κατεργασίας των κυττάρων πριν 

την έναρξη του πειράματος, παρά εξαιτίας της  Τ-2. Η απόπτωση ήταν αρκούντως 

περιορισμένη στις καλλιέργειες που δεν είχαν διεγερθεί με PHA. Είναι ενδιαφέρον, ότι in 

vivo μελέτες σε ποντικούς (Islam et al., 1998) b έδειξαν ότι η Τ-2 μπορεί να επάγει 

αποπτωτικό θάνατο μόνον σε ενεργώς διαιρούμενα κύτταρα τόσο στο μυελό των οστών 

όσο και σε βουβωνικά λεμφικά οζίδια. Επιπρόσθετα, είχε σημειωθεί ότι οι ιστοί με ενεργό 

διαίρεση όπως ο μυελός των οστών, τα λεμφικά οζίδια, ο θύμος και η εντερική 

βλεννογόνος είναι οι πλέον  ευαίσθητοι  στην Τ-2 (Islam et al., 1998) b. Πιο πρόσφατες 

μελέτες έδειξαν ότι η Τ-2 επάγει δοσο-εξαρτώμενη απόπτωση μετά από 24h σε HL-60 
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ανθρώπινη κυτταρική σειρά λευχαιμίας, ξεκινώντας από την συγκέντρωση των 3.1ng/ml 

Τ-2, ενώ ένας αυξημένος αριθμός αποπτωτικών κυττάρων παρατηρήθηκε 4-6h μετά την 

έκθεση σε 12.5ng/ml τοξίνης (Holme et al., 2003). Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι η Τ-2 

δεν επάγει άμεση νέκρωση ή απόπτωση σε μη διεγερμένα λεμφοκύτταρα. Παρόμοια 

ευρήματα παρατηρήθηκαν από τον (Holme et al., 2003) χρησιμοποιώντας HL-60 

ανθρώπινη κυτταρική σειρά λευχαιμίας, ο οποίος ανέφερε οριακή καταστροφή της 

πλασματικής μεμβράνης ακόμα και μετά την έκθεση σε 25-50ng/ml Τ-2 η οποία επάγει 60-

100% απόπτωση των κυττάρων. Τα αποτελέσματα μας ως εκ τούτου, ήταν συμβατά με 

προηγούμενες αναφορές, αλλά το συμπέρασμα μας ήταν ότι η Τ-2 δεν είναι σημαντικός 

αποπτωτικός ή νεκρωτικός παράγοντας για τα μη ενεργοποιημένα (resting) περιφερικά 

λεμφοκύτταρα. 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις όσον αφορά την επαγωγή απόπτωσης ενισχύθηκαν 

περαιτέρω από την μελέτη της κινητικότητας του κυτταροπλασματικού Ca2+ σε μη 

ενεργοποιημένα και ενεργοποιημένα με PHA λεμφοκύτταρα. Ο ρυθμιστικός ρόλος του 

Ca2+ έχει ιδιαίτερα εκτιμηθεί για την συνεισφορά του σε φυσιολογικές διαδικασίες, όπως 

σε απαντήσεις των ανοσιακών κυττάρων σε μολυσματικούς παράγοντες και μιτογόνα 

(Berridge, 2002) ενώ σε περιπτώσεις φυσιολογικής και παθολογικής απόπτωσης υπάρχουν 

ισχυρές ενδείξεις για την εμπλοκή του Ca2+ σε φαινόμενα κυτταρικού θανάτου. 

Απελευθέρωση ιόντων Ca2+ από το ενδοπλασματικό δίκτυο στο κυτταρόπλασμα ή εισροή 

ιόντων Ca2+ από τα κανάλια των πλασματικών μεμβρανών θεωρούνται απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την επαγωγή απόπτωσης σε πολλές εξεταζόμενες περιπτώσεις (Scorrano 

et al., 2003), (Mattson and Chan (2003). Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι μόνο τα 

ενεργοποιημένα με PHA λεμφοκύτταρα παρουσίασαν μια σχετική αύξηση στα επίπεδα του 

κυτταροπλασματικού Ca2+ 4h μετά την έκθεση σε 10ng/ml Τ-2 (Εικ. 3.1.7Β), η οποία 

πιθανόν σχετίζεται με την κυτταρική απόπτωση των 4 και 8h (Εικ. 3.1.5). Αν και η 

επίδραση της Τ-2 στα ιόντα Ca2+ παραμένει αδιευκρίνιστη, ο Yoshino και λοιποί ανέφεραν 

ότι τα επίπεδα Ca2+ ανέβηκαν σημαντικά σε HL-60 κυτταρική σειρά λευχαιμίας μετά από 

έκθεση σε Τ-2 τοξίνη, υπογραμμίζοντας ότι η χρήση δεσμευτών ιόντων Ca2+ ανέστειλε την 

επαγόμενη από την Τ-2 απόπτωση (Yoshino et al., 1996). Παρόμοια ευρήματα κατέδειξαν 

επίσης ότι ο BAPTA/AM, ένας δεσμευτής ιόντων Ca2+, μείωσε τα επίπεδα της επαγόμενης 

από την Τ-2 απόπτωσης σε ενεργοποιημένα με concanavalin A (Con A) θυμοκύτταρα από 

ποντικούς (Shinozuka et al., 2001). Αντίθετα με τα ενεργοποιημένα, στα μη 

ενεργοποιημένα λεμφοκύτταρα δεν σημειώθηκε αύξηση του κυτταροπλασματικού Ca2+, 
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συνεπής προς τις παρατηρήσεις για μη επαγωγή νέκρωσης και απόπτωσης (Εικ. 3.1.5), 

(Εικ. 3.1.6).  

 Καθώς ο άμεσος λεμφοκυτταρικός θάνατος δεν ήταν η βασική αιτία της ανοσο-

κυτταροπαθογένιας, ερευνήσαμε την επίδραση της Τ-2 στους κύριους λεμφοκυτταρικούς 

υπο-πληθυσμούς μετά από 8 και 96h έκθεσης στην τοξίνη. Απευθυνόμενοι στην 

ευαισθησία των δύο Τ λεμφοκυτταρικών υπο-πληθυσμών, CD4+ και CD8+, στην Τ-2 

τοξίνη, παρατηρήσαμε μια μείωση και στους δύο πληθυσμούς μετά από 8h ενεργοποίηση 

με PHA παρουσία ή απουσία 0.1ng/ml Τ-2, με τα CD8+ κύτταρα να επηρεάζονται 

περισσότερο (Table 3.1.1). Πιστεύουμε ότι η παρατήρηση αυτή αντανακλά την αυξημένη 

απόπτωση που παρατηρήσαμε μετά από περίοδο 4h έκθεσης στην τοξίνη (Εικ. 3.1.5). 

Ήταν απρόσμενο, ότι η παρουσία των 10ng/ml Τ-2 εμφανίστηκε να έχει θετική επίδραση 

και στους δύο πληθυσμούς. Διερευνήσαμε περαιτέρω την παρατήρηση αυτή αναλύοντας 

τους παρθενικούς/ανενεργούς (CD45RA+) και αναμνηστικούς/ενεργούς (CD45RO+) Τ 

λεμφοκυτταρικούς υποπληθυσμούς εντός των CD4+ και CD8+ κυττάρων (Εικ. 3.1.9). Η 

PHA έδωσε μια σχετική αύξηση των CD4+/CD45RA+ κυτταρικών πληθυσμών, και η Τ-2 

άσκησε συν-διεγερτική επίδραση. Αντίθετα, η PHA είχε αρνητική επίδραση στους άλλους 

υπο-πληθυσμούς, τα 0.1ng/ml Τ-2 δεν είχαν καμία επίδραση και τα 10ng/ml Τ-2 είχαν 

θετική επίδραση. Αυτά τα αποτελέσματα εξηγούν την σχετική μείωση των CD4+ και CD8+ 

υποπληθυσμών (Table 3.1.1). 

 Στις 96h (Εικ. 3.1.10), η διεγερτική επίδραση της PHA παρατηρήθηκε καθαρά και 

στους δύο πληθυσμούς, με τα CD8+ κύτταρα να ανταποκρίνονται περισσότερο (Table 

3.1.1). Η Τ-2 στην υπο-τοξική δόση (0.1ng/ml Τ-2) εμφανίστηκε να έχει συν-διεγερτική 

επίδραση (Holt et al., 1988). Αντίθετα, και οι δύο πληθυσμοί σχεδόν εξαφανίστηκαν 

παρουσία των 10ng/ml Τ-2. 

 Απευθυνόμενοι στα ανοσοτοξικά αποτελέσματα της Τ-2 γενικώς, ένα παράδοξο 

φάνηκε να συμβαίνει. Οι χαμηλές δόσεις της Τ-2 αναφέρεται να είναι ανοσο-διεγέρτες και 

οι υψηλές δόσεις ανοσο-καταστολείς (Paucod et al., 1990), (Pestka et al., 2004). Τα 

αποτελέσματα μας έδειξαν ότι η Τ-2 εκθέτει όχι άμεση τοξική επίδραση σε απομονωμένα 

περιφερικά λεμφοκύτταρα. Παρατηρήσαμε πάντως, δοσο-εξαρτώμενα αποτελέσματα επί 

της μιτογόνου διέγερσης. Η ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων με PHA ήταν μερικώς 

επιλεκτική ευνοώντας τους CD45RΟ+ φαινότυπους και στους δύο CD4+ και CD8+  υπο-

πληθυσμούς. Η φανερή συν-διεγερτική επίδραση της Τ-2 σε υπο-τοξικά επίπεδα στα 

ενεργοποιημένα με PHA Τ λεμφοκύτταρα και η σχεδόν εξαφάνιση των κυττάρων με την 

τοξική δόση της Τ-2 μετά από 96h που ακολούθησε μια πρώιμη σύντομη διεγερτική φάση 
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(στις 8h) μας οδήγησε να υποθέσουμε ότι η εμφανιζόμενη ανοσο-τοξικότητα της Τ-2 

σχετίζεται με τον μηχανισμό του επαγόμενου από ενεργοποίηση κυτταρικού θανάτου 

(AICD: Activation Induced Cell Death). Η παρατήρηση αυτή υποστηρίζεται από αρκετές 

πρόσφατες μελέτες της επαγόμενης από την Τ-2 απόπτωσης που αναφέρουν την εμπλοκή 

του μονοπατιού των μιτογόνο-ενεργοποιημένων πρωτεϊνών κινασών (MAPK, mitogen-

activated protein kinase) (Sehata et al., 2004) a. Οι MAPKs παίζουν ένα κρίσιμο 

ρυθμιστικό ρόλο στην μεταγωγή σηματοδότησης των Τ λεμφοκυττάρων κατά την διάρκεια 

της διαδικασίας του επαγόμενου από ενεργοποίηση κυτταρικού θανάτου. Υποθέτουμε ότι 

παρατηρούμε τις δύο όψεις του ίδιου μηχανισμού. Στα υπο-τοξικά επίπεδα της Τ-2 πήραμε 

ένα μικρό συν-διεγερτικό αποτέλεσμα στην φάση της μιτογόνου ενεργοποίησης χωρίς να 

αλλάξει η χρονική περίοδος αυτής της φάσης, και ως εκ τούτου, παρατηρήσαμε μια 

καθαρή ανοσο-διεγερτική επίδραση. Στα τοξικά επίπεδα, το συν-διεγερτικό αποτέλεσμα 

είναι πολύ πιο έντονο και σύντομο σε χρόνο, με τα επηρεαζόμενα κύτταρα να οδηγούνται 

σε αποπτωτική φάση πολύ πιο νωρίς. Σε αυτήν την περίπτωση, για το ίδιο χρονικό σημείο, 

παρατηρήθηκε μια καθαρή ανοσο-κατασταλτική ή ανοσοτοξική επίδραση.  

Είναι φανερό ότι απαιτείται καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών με τους οποίους 

η Τ-2 και άλλες σχετικές τριχοθεσίνες (Hughes et al., 1990), (Shifrin and Anderson, 1999) 

επάγουν κυτταρικό θάνατο. Οι παραπάνω πληροφορίες μπορούν να βρουν χρήσιμες 

ιατρικές εφαρμογές ιδιαίτερα στην ανθρώπινη ογκολογία. 
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3.2 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ZEARALENONE ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 
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3.2.1 Εισαγωγή 

 Η Zearalenone (ΖΕΑ) εμπλέκεται σε αρκετές ενδείξεις μυκοτοξικώσεων και 

ποικίλες αναπαραγωγικές δυσλειτουργίες σε πολλά οικόσιτα ζώα και πιθανόν στον 

άνθρωπο (Hussein and Brasel, 2001), (Abdellah Zizedine, 2007). Σημαντικές αλλαγές 

ιστοπαθολογικών, αιματολογικών και ανοσολογικών παραμέτρων έχουν παρατηρήθηκε σε 

υψηλά επίπεδα έκθεσης σε ΖΕΑ (Maaroufi et al., 1996), (Eriksen and Alexander, 1998), 

ωστόσο ο μηχανισμός με τον οποίο ασκεί την τοξικότητας της δεν έχει κατανοηθεί 

πλήρως. Έχει αναφερθεί ότι η ΖΕΑ επάγει αύξηση του κατακερματισμού του DNA σε 

τρεις κυτταρικές σειρές (Abid-Essefi et al., 2003), ενώ σε λεμφοκύτταρα βοοειδών 

παρατηρήθηκαν μόνον νεκρωτικά κύτταρα (Lioi et al., 2004).  

Τα παραπάνω ασαφή αποτελέσματα όσον αφορά την τοξικότητα της ZEA μας 

ώθησαν να ερευνήσουμε την κυτταροπαθητική της επίδραση σε ανθρώπινα περιφερικά 

μονοπύρηνα κύτταρα αίματος (PBMC). Στην μελέτη αυτή παρουσιάζουμε τα 

αποτελέσματα της μυκοτοξίνης στα πρότυπα πολλαπλασιασμού και κυτταρικού θανάτου 

μη ενεργοποιημένων και ενεργοποιημένων με μιτογόνα PBMC. 

Αρχικά η μελέτη εστιάστηκε στον προσδιορισμό των κατάλληλων συγκεντρώσεων 

της ΖΕΑ ικανών να αναστείλουν την μιτογόνο διέγερση τόσο των Τ με 

phytohemagglutinin (PHA) όσο και των Β με pokeweed mitogen (PWM) λεμφοκυττάρων. 

Η επίδραση της ΖΕΑ στην μιτογόνο διέγερση των λεμφοκυττάρων συσχετίστηκε 

περαιτέρω με πιθανή επαγωγή νέκρωσης και απόπτωσης σε συνδυασμό με την 

κινητικότητα των ιόντων του κυτταροπλασματικών ασβεστίου (Ca2+). Για την 

ταυτοποίηση του είδους του κυτταρικού θανάτου, χρησιμοποιήθηκαν το phenylmethyl 

sulfonyl fluoride (PMSF), ένας αναστολέας πρωτεασών σερίνης, και το χλωριούχο 

αμμώνιο (ΝΗ4Cl), ένας συμβατικός λυσσοσωμικός αναστολέας, και τα δύο σχετιζόμενα με 

αναστολή της νέκρωσης. 

 

3.2.2 Πολλαπλασιασμός ανθρώπινων λεμφοκυττάρων μετά από έκθεση 

σε ΖΕΑ 
 

Η επίδραση της ΖΕΑ στους πολλαπλασιαστικούς ρυθμούς των περιφερικών 

μονοπύρηνων κυττάρων αίματος (PBMC) μελετήθηκε σε ενεργοποιημένους με 5μg/ml 

PHA και 5μg/ml PWM λεμφοκυτταρικούς υποπληθυσμούς. Ένα ευρύ φάσμα 

συγκεντρώσεων τοξίνης αποτελούμενο από 1, 10 και 30μg/ml εφαρμόστηκε στις 

παραπάνω ενεργοποιημένες καλλιέργειες. Η μιτογόνος ενεργοποίηση των λεμφοκυττάρων 
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μετρήθηκε σε δοκιμές πολλαπλασιασμού με ενσωμάτωση ραδιενεργού [
3
H]θυµιδίνης μετά 

από 1, 3, 5, 7 και 9 ημέρες. 
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Εικ. 3.2.1 Επίδραση της ΖΕΑ στον πολλαπλασιασμό ανθρώπινων περιφερικών  

μονοπύρηνων κυττάρων αίματος (PBMC) μετά από ενεργοποίηση με 

phytohemagglutinin (PHA; 5μg/ml) όπως μετρήθηκε με ενσωμάτωση 

ραδιενεργού [
3
H]θυµιδίνης. Οι φραγμοί λάθους αντιπροσωπεύουν τη μέση 

(±S.D.) δραστηριότητα από πέντε δότες.  

 

Η παρουσία αυξανόμενων συγκεντρώσεων ΖΕΑ στα ενεργοποιημένα PBMC 

επέφερε δοσο-εξαρτώμενη μείωση του πολλαπλασιασμού τόσο στα ενεργοποιημένα με 

PHA (Εικ. 3.2.1) όσο και στα ενεργοποιημένα με PWM (Εικ. 3.2.2) λεμφοκύτταρα. 

Ιδιαίτερα εμφανής ήταν η ανασταλτική επίδραση της ΖΕΑ σε 30μg/ml και για τα δύο 

μιτογόνα, ενώ η αμέσως χαμηλότερη συγκέντρωση των 10μg/ml φαίνεται να αναστέλλει 

περισσότερο την ενεργοποίηση του PWM. Η μέγιστη πολλαπλασιαστική απάντηση στις 

συγκεκριμένες συγκεντρώσεις των PHA και PWM εμφανίζεται την 3η ημέρα μετά την 

έκθεση στα μιτογόνα και ακολουθεί πτωτική πορεία, φθίνουσα σχεδόν κατά την 9η ημέρα. 

Καλλιέργειες χωρίς διεγερτικό σήμα δεν έδωσαν καθόλου πολλαπλασιαστικές απαντήσεις 

και λειτούργησαν ως αρνητικοί μάρτυρες. Δοσο-εξαρτώμενη μείωση του επαγόμενου 

λεμφοκυτταρικού πολλαπλασιασμού με PHA και PWM υπό την επίδραση της ΖΕΑ έχει 

επίσης αναφερθεί σε λεμφοκύτταρα από αρουραίους και ανθρώπινα περιφερικά 
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λεμφοκύτταρα (Atkinson and Miller, 1984), (Berek et al., 2001), υποδεικνύοντας ότι η 

ΖΕΑ είναι ικανή να αναστείλει και τους δύο Τ και Β λεμφοκυτταρικούς πληθυσμούς  

(Forsell and Pestka, 1985) b.   
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Εικ. 3.2.2 Επίδραση της ΖΕΑ στον πολλαπλασιασμό ανθρώπινων περιφερικών  

μονοπύρηνων κυττάρων αίματος (PBMC) μετά από ενεργοποίηση με 

pokeweed mitogen (PWM; 5μg/ml) όπως μετρήθηκε με ενσωμάτωση 

ραδιενεργού [
3
H]θυµιδίνης. Οι φραγμοί λάθους αντιπροσωπεύουν τη 

μέση (±S.D.) δραστηριότητα από πέντε δότες.  

 

 
3.2.3 Τιτλοδότηση της ΖΕΑ σε ενεργοποιημένα με μιτογόνα 

λεμφοκύτταρα 
 

Για την ακριβέστερη επιλογή των κυτταροτοξικών επιπέδων της ΖΕΑ κατάλληλων 

για περαιτέρω δοκιμές, ένα αναλυτικότερο εύρος συγκεντρώσεων τοξίνης αποτελούμενο 

από 0.1, 1, 5, 10 και 30μg/ml εξετάστηκε σε σειρά πολλαπλασιαστικών δοκιμών 

αντίστοιχη με τις παραπάνω προκαταρκτικές. Η ενσωμάτωση  ραδιενεργού θυμιδίνης τρεις 

ημέρες μετά την έκθεση σε ZEA έδειξε δοσο-εξαρτώμενη ανασταλτική επίδραση της ZEA 

και στον PHA (Εικ. 3.2.3A) και στον PWM (Εικ. 3.2.3Β) - επαγόμενο πολλαπλασιασμό. 

Με βάση  την καμπύλη  τιτλοδότησης  υπολογίστηκε η  συγκέντρωση  της  ΖΕΑ  ικανή  να 
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Εικ. 3.2.3  Τιτλοδότηση της τοξικότητας της ZEA την 3η ημέρα έκθεσης σε 

ενεργοποιημένα με μιτογόνα ανθρώπινα PBMC όπως μετρήθηκε με 

ενσωμάτωση ραδιενεργού
 

[
3
H]θυµιδίνης: (A) Κατά τη διάρκεια 

ενεργοποίησης με phytohemagglutinin (PHA; 5μg/ml); (B) Κατά τη 

διάρκεια ενεργοποίησης με pokeweed mitogen (PWM; 5μg/ml). Οι φραγμοί 

λάθους αντιπροσωπεύουν τη μέση (± S.D.) δραστηριότητα από πέντε δότες.  

 

αναστείλει κατά 50% την μιτογόνο ενεργοποίηση των λεμφοκυττάρων (IC50; inhibiting 

concentration 50%) και αντιστοιχεί για το PHA σε 9.5μg/ml και για το PWM σε 5.0μg/ml 

παρόμοιες με προηγούμενες αναφορές (Forsell and Pestka, 1985) b, (Berek 2001). Από το 

γραμμικό τμήμα της καμπύλης επιλέχθηκαν οι συγκεντρώσεις 1μg/ml και 30μg/ml ΖΕΑ ως 

χαμηλή και υψηλή συγκλεντρωση για την συνέχεια της έρευνας. 
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3.2.4 Μέτρηση της κυτταρικής νέκρωσης-απόπτωσης  
 

Για να διερευνήσουμε εάν η επαγόμενη μείωση της μιτογόνου ενεργοποίησης 

οφείλεται σε κυτταρικό θάνατο, μελετήσαμε την βιωσιμότητα των κυττάρων σε ένα 

χρονικά εκτεταμένο πείραμα των 0, 1, 3 και 7 ημερών. Στην εικ. 3.2.4 συνοψίζονται τα 

ποσοστά των βιώσιμων  κυττάρων  σε μη - ενεργοποιημένα και ενεργοποιημένα PBMC με 

5μg/ml PHA ή PWM μετά από έκθεση σε χαμηλή (1μg/ml) και υψηλή (30μg/ml) 

συγκέντρωση    ZEA.   Τα    παραπάνω    αποτελέσματα     έδειξαν    σαφή    μείωση    της 

 

  

0
20
40
60
80

100

0 1 3 7
Days of culture

Vi
ab

le
 c

el
ls

 (%
)

Control
PBMC

PBMC with
30μg/ml ZEA

PBMC with
PHA and
30μg/ml ZEA

PBMC with
PWM and
30μg/ml ZEA

        

0
20
40
60
80

100

0 1 3 7
Days of culture

Vi
ab

le
 c

el
ls

 (%
)

Control
PBMC

PBMC with
1μg/ml ZEA

PBMC with
PHA and
1μg/ml ZEA

PBMC with
PWM and
1μg/ml ZEA

 
(A) (B) 

 

  

0

20

40

60

80

100

0 1 3 7
Days of culture

Vi
ab

le
 c

el
ls

 (%
)

Control
PBMC

PBMC with
30μg/ml ZEA 

PBMC with
PHA and
30μg/ml ZEA 
PBMC with
PWM  and
30μg/ml ZEA 

      

0
20
40
60
80

100

0 1 3 7
Days of culture

Vi
ab

le
 c

el
ls

 (%
)

Control
PBMC

PBMC with
1μg/ml ZEA 

PBMC with
PHA and
1μg/ml ZEA 

PBMC with
PWM  and
1μg/ml ZEA 

 
(C)              (D) 

 

Εικ. 3.2.4  Καμπύλες βιωσιμότητας κατεργασμένων με ZEA PBMC μη 

ενεργοποιημένων και ενεργοποιημένων με 5μg/ml PHA ή PWM μιτογόνα. 

Η βιωσιμότητα εκτιμήθηκε με: trypan blue αρνητική χρώση μετά από 

έκθεση σε (A) 30μg/ml ZEA και (B) 1μg/ml ZEA; κυτταρομετρία ροής 

(αρνητικά κύτταρα σε annexin V / ιωδιούχο προπίδιο) μετά από έκθεση 

σε (C) 30μg/ml ZEA και (D) 1μg/ml ZEA. Οι τιμές αντιπροσωπεύουν τη 

μέση ( ± S.D.) δραστηριότητα από δύο διαφορετικούς δότες.  
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βιωσιμότητας των κυττάρων με 30μg/ml ZEA όπως μετρήθηκε και με trypan-blue τεχνική  

αποκλεισμού  (Εικ. 3.2.4Α) και με κυτταρομετρία ροής (διπλο – αρνητικά κύτταρα σε 

ιωδιούχο προπίδιο και annexin V χρώση) (Εικ. 3.2.4C). Η έκθεση σε 1μg/ml ZEA δεν 

επηρέασε την βιωσιμότητα των κυττάρων όπως φαίνεται στην Εικ. 3.2.4B (trypan-blue 

αποκλεισμός) και στην Εικ. 3.2.4D (κυτταρομετρία ροής) αντίστοιχα. 
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Εικ. 3.2.5  Ανάλυση με κυτταρομετρία ροής της επαγόμενης από την ZEA νέκρωσης 

και απόπτωσης μη ενεργοποιημένων PBMC: (A) ποσοστό νεκρωτικών 

κυττάρων, με θετική χρώση σε ιωδιούχο προπίδιο; (B) ποσοστό 

αποπτωτικών κυττάρων, με θετική χρώση σε annexin V. Οι τιμές 

αντιπροσωπεύουν τη μέση (±S.D.) δραστηριότητα από δύο διαφορετικούς 

δότες. 
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Στην συνέχεια διερευνήσαμε την φύση του επαγόμενου από την ΖΕΑ κυτταρικού 

θανάτου (Εικ. 3.2.5). Παρατηρήσαμε ότι έκθεση μη ενεργοποιημένων PBMC σε 30μg/ml 

ZEA επάγει αυξημένη νέκρωση σε σύγκριση με τα κύτταρα ελέγχου (Εικ. 3.2.5Α). Τα 

υψηλά επίπεδα ZEA (30μg/ml) επάγουν απόπτωση επίσης (Εικ. 3.2.5Β). Το αντίστοιχο 

αποπτωτικό προφίλ πάντως ήταν λιγότερο ευκρινές. Έκθεση σε χαμηλά επίπεδα ZEA 

(1μg/ml) έδωσε παρόμοια αποτελέσματα με αυτά στα κύτταρα  ελέγχου. 
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Εικ. 3.2.6 Συγκριτική επίδραση της ZEA στην επαγόμενη νέκρωση και απόπτωση σε 

ενεργοποιημένα ή όχι PBMC με 5μg/ml PHA ή PWM  όπως μετρήθηκαν με 

κυτταρομετρία ροής: (A) ποσοστό νεκρωτικών κυττάρων, με θετική χρώση 

σε ιωδιούχο προπίδιο; (B) ποσοστό αποπτωτικών κυττάρων, με θετική 

χρώση σε annexin V. Οι τιμές αντιπροσωπεύουν τη μέση ( ± S.D.) 

δραστηριότητα από δύο διαφορετικούς δότες. 
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Επιπρόσθετα, μελετήσαμε τα νεκρωτικά και αποπτωτικά πρότυπα που επάγονται 

από 30μg/ml ZEA μετά από ενεργοποίηση με PHA και PWM (Εικ. 3.2.6). Το νεκρωτικό 

(Εικ. 3.2.6Α) και αποπτωτικό (Εικ. 3.2.6Β) προφίλ δεν άλλαξε από την ενεργοποίηση ούτε 

του PHA ούτε του PWM. Τα αυξανόμενα ποσοστά των νεκρωτικών και όχι των 

αποπτωτικών PBMC υποδεικνύουν ότι η ZEA επάγει νέκρωση κυττάρων ανεξάρτητα 

ενεργοποίησης. 

 

3.2.5  Επίπεδα ενδοκυτταρικών ιόντων ασβεστίου (Ca2+) επαγόμενα από 

την ΖΕΑ 
  

Η κινητικότητα των ενδοκυτταρικών ιόντων ασβεστίου (Ca2+) υπό την επίδραση   

της   ΖΕΑ   μελετήθηκε   σε   μη  ενεργοποιημένα   PBMC.  Χρησιμοποιώντας   συμβατική  

 
 

Εικ. 3.2.7 Επίπεδα ενδοκυτταρικών ιόντων ασβεστίου (Ca2+) μη ενεργοποιημένων 

PBMC μετά από έκθεση σε ΖΕΑ τα οποία μετρήθηκαν με κυτταρομετρία 

ροής: (A) πύλη των μονοκύτταρων / κοκκιοκυττάρων πολυμορφοπύρηνων 

κυττάρων; (B) πύλη των λεμφοκυττάρων.  
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πύλη εμπρόσθιας και πλευρικής διάχυσης σε κυτταρομετρία ροής, διερευνήσαμε τους 

λεμφοκυτταρικούς πληθυσμούς καθώς επίσης και τα μονοκύτταρα / κοκκιοκύτταρα 

πολυμορφοπύρηνα κύτταρα. Τα αποτελέσματα έδειξαν μια αύξηση στα επίπεδα Ca2+ στην 

πύλη των μονοκύτταρων / κοκκιοκυττάρων πολυμορφοπύρηνων τα οποία αποτελούνται 

από 40-70% CD14+ κύτταρα (μη επισυναπτόμενα δεδομένα), την 1η ημέρα έκθεσης σε 

30μg/ml ZEA (Εικ. 3.2.7Α), ακολουθούμενη από μια μείωση του αριθμού κυττάρων με 

υψηλά Ca2+ την 3η και 7η ημέρα. Υψηλά επίπεδα Ca2+ παρατηρήθηκαν στην αντίστοιχη 

πύλη των PBMC ελέγχου την ημέρα 3. Ο λεμφοκυτταρικός πληθυσμός δεν έδωσε 

ιδιαίτερα ευκρινή πρότυπα Ca2+ (Εικ. 3.2.7Β). Η επεξεργασία με 1μg/ml ZEA έδωσε 

παρόμοια αποτελέσματα με αυτά των PBMC ελέγχου.  

 

3.2.6 Το PMSF και το NH4Cl αναστρέφουν τον επαγόμενο από την ZEA 

νεκρωτικό θάνατο των κυττάρων  
 

Προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την νεκρωτική επίδραση της ZEA στα PBMC, 

χρησιμοποιήσαμε τον αναστολέα πρωτεασών σερίνης PMSF ο οποίος αναφέρεται ότι 

αναστέλλει τα πρωτεολυτικά ένζυμα που απελευθερώνονται από τα καταρρέοντα 

λυσοσώματα κατά τη διάρκεια της νέκρωσης. Επεξεργαστήκαμε τα PBMC για 24 ώρες με  
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Εικ. 3.2.8 Μελέτη αναστολής του επαγόμενου από την ZEA νεκρωτικού θανάτου 

(χρώση με ιωδιούχο προπίδιο) στα PBMC με 0.05mM PMSF όπως 

μετρήθηκε με κυτταρομετρία ροής. 
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30μg/ml ZEA παρουσία ή απουσία 0.05mM PMSF. Τα κύτταρα πλύθηκαν μετά και 

επωάστηκαν περαιτέρω για 11 ημέρες. Όπως φαίνεται από την κινητική μελέτη της 

annexin-V και  ιωδιούχου  προπίδιου  κυτταρομετρία  ροής, το  PMSF  προστάτευσε τα 

PBMC από την επαγόμενη νέκρωση της ZEA η οποία κορυφώθηκε την 9η ημέρα (Εικ. 

3.2.8). Αντίθετα, το PMSF δεν είχε ιδιαίτερη επίδραση στα αποπτωτικά κυτταρικά 

γεγονότα (Εικ. 3.2.9). Το  τροποποιημένο πρωτόκολλο  πλύσης των κυττάρων κατά την 

ημέρα 1, είχε ως αποτέλεσμα την μη επαγωγή απόπτωσης ενώ η νέκρωση εμφανίστηκε 

αυξημένη με αιτιολογημένη χρονική υστέρηση 2 ημερών σε σχέση με το αρχικό 

πρωτόκολλο (Εικ. 3.2.5). 
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Εικ. 3.2.9 Μελέτη μη αναστολής της επαγόμενης από την ZEA απόπτωσης (annexin 

V) στα PBMC με 0.05mM PMSF όπως μετρήθηκε με κυτταρομετρία ροής. 

 

 

Διερευνήσαμε περαιτέρω την αναστολή της νέκρωσης με τον λυσσωσομικό 

αναστολέα χλωριούχο αμμώνιο (NH4Cl) μετά από έκθεση των PBMC σε 30μg/ml ZEA 

παρουσία ή απουσία 1mM και 10mM χλωριούχου αμμώνιου. Τα κύτταρα επωάστηκαν για 

4 ημέρες χωρίς ενδιάμεση πλύση σύμφωνα με το αρχικό πρωτόκολλο και ακολούθησε 

μέτρηση του κυτταρικού θανάτου. Τα αποτελέσματα (Εικ. 3.2.10) έδειξαν μερική 

αναστολή της νέκρωσης με δοσο-εξαρτώμενο τρόπο, όπως προσδιορίστηκε με annexin-V / 

ιωδιούχο προπίδιο κυτταρομετρία ροής, ενώ η απόπτωση ήταν μάλλον αυξημένη με 10mM 

NH4Cl . 
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Εικ. 3.2.10  Μελέτη δοσοεξαρτώμενης αναστολής της νέκρωσης (χρώση με ιωδιούχο 

προπίδιο) και μη αναστολής της απόπτωσης (annexin V) με χλωριούχο 

αμμώνιο όπως μετρήθηκε με κυτταρομετρία ροής την 4η ημέρα έκθεσης 

σε ZEA.  

 

 

3.2.7 Συζήτηση  
 

Η μόλυνση των δημητριακών που προορίζονται για ανθρώπινη και ζωική 

κατανάλωση από τις μυκοτοξίνες αποτελεί πιθανό κίνδυνο υγείας τόσο για τον άνθρωπο 

όσο και για τα ζώα μεγάλης αγρο-οικονομικής σημασίας (Hussein and Brasel, 2001). Η 

ZEA θεωρείται μία από τις πλέον διαδεδομένες μολυσματικές μυκοτοξίνες (Berek et al., 

2001). Αν και αρκετές μελέτες αναφέρονται στα in vivo και in vitro γενοτοξικά 

αποτελέσματα της ΖΕΑ σε ορισμένα είδη θηλαστικών (Thust et al., 1983), (Hsia et al., 

1988), (Grosse et al., 1997), ο μηχανισμός με τον οποίο επιδρά στο ανοσοποιητικό 

σύστημα παραμένει ασαφής  (Creppy et al., 2004). 

Στην παρούσα μελέτη διερευνήσαμε την in vitro ανοσοκυτταροπαθητική δράση  

της ΖΕΑ σε ανθρώπινα PBMC. Η ΖΕΑ ασκεί δόσο-εξαρτώμενη ανασταλτική επίδραση 

στον πολλαπλασιασμό των διεγερμένων με PHA και PWM λεμφοκυττάρων, σε πλήρη 
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συμφωνία με προηγούμενες αναφορές (Atkinson and Miller, 1984), (Forsell and Pestka, 

1985) b. 

 Εξετάζοντας το αποπτωτικό και νεκρωτικό πρότυπο, και την βιωσιμότητα των 

κυττάρων δείξαμε ότι η ΖΕΑ σε 30μg/ml ασκεί διακριτή νεκρωτική δράση στα PBMC, 

ανεξάρτητα από μιτογόνο διέγερση. Είναι ενδιαφέρον ότι οι Lioi και λοιποί (2004) (Lioi et 

al., 2004) ανέφεραν ότι καμία αποπτωτική δραστηριότητα δεν παρατηρήθηκε σε 

λεμφοκύτταρα βοοειδών μετά από 24h έκθεση σε 4μΜ (=1.2μg/ml) ZEA, ενώ σε 

υψηλότερες συγκεντρώσεις και σε μεγαλύτερους χρόνους έκθεσης παρατηρήθηκαν μόνο 

νεκρωτικά κύτταρα.  

Ο επαγόμενος από την ΖΕΑ κυτταρικός θάνατος συσχετίστηκε περαιτέρω με τα 

επίπεδα ιόντων ασβεστίου (Ca2+) στα PBMC κατά τη διάρκεια της έκθεσης σε ZEA. 

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι διαταραχή στην εισροή του ενδοκυτταρικού Ca2+ μπορεί 

να προκαλέσει κυτταροτοξικότητα και να ενεργοποιήσει είτε αποπτωτικό είτε νεκρωτικό 

κυτταρικό θάνατο (Orrenius et al., 2003) σε όλους σχεδόν τους τύπους των κυττάρων 

(Waring, 2005). Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι μόνο τα διεγερμένα μονοκύτταρα και 

κοκκιοκύτταρα / πολυμορφοπύρηνα κύτταρα επηρεάστηκαν, με αύξηση τόσο στα επίπεδα 

Ca2+ όσο και στον αριθμό κυττάρων με υψηλά επίπεδα Ca2+. Η λεμφοκυτταρική πύλη δεν 

έδειξε καμία σημαντική αλλαγή στα επίπεδα Ca2+, αν και σημειώθηκε μείωση του αριθμού 

κυττάρων.  

Ο Sawada και λοιποί (2000) (Sawada et al., 2000) εφάρμοσαν τον αναστολέα 

πρωτεασών σερίνης PMSF για να αναστείλουν την λύση των λυσοσωμάτων και την 

νέκρωση που επάγεται από τον L-leucine methyl ester σε μονοκυτταρική σειρά THP-1. 

Χρησιμοποιώντας μια παρόμοια δόση PMSF (0.05mM), δείξαμε ότι η επαγόμενη από την 

ΖΕΑ ανοσοκυτταροπαθητική νέκρωση ανεστάλη από το PMSF, όχι όμως και η απόπτωση. 

Παρόμοια πρότυπα παρατηρήθηκαν με τον λυσοσωμικό αναστολέα χλωριούχο αμμώνιο ο 

οποίος μείωσε επίσης την επαγόμενη από την ΖΕΑ νέκρωση. Η απόπτωση δεν μειώθηκε, 

και πράγματι το χλωριούχο αμμώνιο φαίνεται να αυξάνει τα αποπτωτικά φαινόμενα σε 

υψηλότερες συγκεντρώσεις (10mM). Οι παραπάνω παρατηρήσεις υποδεικνύουν ότι η 

κυτταροτοξικότητα της ZEA στα PBMC στοχεύει πιθανώς τα ενδοκυτταρικά λυσοσώματα, 

όπως υποστηρίζεται και από άλλους ερευνητές (Kouadio et al., 2005), (Zinedine 2007).  

Ορισμένες μυκοτοξίνες φαίνεται να επηρεάζουν το ανθρώπινο ανοσοποιητικό 

σύστημα. Η τριχοθεσίνη μυκοτοξίνη T-2 αλλάζει τον μηχανισμό του επαγόμενου από 

ενεργοποίηση κυτταρικού θανάτου στα Τ λεμφοκύτταρα (Vlata et al., 2005). Εδώ 

αναφέραμε ότι η ZEA μπορεί να επάγει νέκρωση σε PBMC υπο-πληθυσμούς. Δείξαμε ότι 
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σε συγκέντρωση 30μg/ml ασκεί άμεση κυτταροπαθητική επίδραση σε ανθρώπινα PBMC. 

Η συγκέντρωση της ZEA στα τρόφιμα μπορεί να φθάσει και σε πολύ υψηλότερα  επίπεδα 

(πάνω από 289μg/ml) (Kim et al., 1993),  (Yuwai et al., 1994) με αναφερόμενη συχνότητα 

μόλυνσης 69%  (Vrabcheva et al., 1996). Επιπλέον, έχει δειχθεί ότι η ZEA απορροφάται 

άμεσα και εκτεταμένα κατά την πρόσληψη μέσω τροφής σε αρουραίους, κουνέλια, χοίρους 

και στον άνθρωπο  (Kuiper-Goodman et al., 1987), (Biehl et al., 1993), και επίσης ότι 

ανθρώπινη εντερική μικροχλωρίδα που καλλιεργήθηκε σε συνεχές σύστημα ροής ήταν 

ανίκανη να αποικοδομήσει την ZEA (JECFA, 2000). Όλες αυτές οι μαρτυρίες καθιστούν 

την ZEA επικίνδυνη για την δημόσια υγεία και τα κυτταροπαθητικά της αποτελέσματα στα 

ανοσοποιητικά κύτταρα χρίζουν περαιτέρω έρευνας.  
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3.3  ΑΝΟΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΒΟΤΟΧ 
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3.3.1 Εισαγωγή 
 

Η πρωτοταγής δομή της Botulinum-Α (BoNT-A) (BOTOX) και της νευροτοξίνης 

του τετάνου μοιράζονται κοινές αμινοξικές αλληλουχίες σε ποσοστό 33% με τέσσερα 

κατάλοιπα κυστεΐνης συντηρημένα και στις δύο πρωτεΐνες (Binz et al., 1990), (Niemann, 

H. 1991), (Atassi, 2004). Ενδεχομένως οι πρωτεΐνες αυτές να διαθέτουν κοινά 

ανοσολογικά χαρακτηριστικά και να εκθέτουν αξιοσημείωτες διασταυρούμενες 

αντιδράσεις (Atassi and Oshima, 1999), (Atassi, 2004). Επειδή κάποιοι ασθενείς σε αγωγή 

με BoNT-A μπορεί να είχαν εμβολιαστεί προηγουμένως με την τοξίνη του τετάνου, 

εξετάσαμε την in vitro ενεργοποίηση των περιφερικών μονοπύρηνων κυττάρων αίματος 

(PBMC) αυτών των ασθενών από τα αντιγόνα της BoNT/A και της τοξίνης του τετάνου.  

Δέκα ασθενείς με αγωγή στην BoNT/A και ένας υγιής εθελοντής θετικός σε 

αντισώματα τετάνου συμπεριελήφθησαν σ’ αυτή την μελέτη. Αρχικά έγινε μέτρηση 

αντισωμάτων ενάντια στην BoNT/A και στον τέτανο στον ορό των δέκα ασθενών. Στην 

συνέχεια εξετάστηκε η in vitro ενεργοποίηση των PBMC αυτών των ασθενών και του 

υγιούς δότη από τα αντιγόνα: 1) της BoNT/A, 2) της τοξίνης του τετάνου, και 3) της 

BoNT/A και της τοξίνης του τετάνου ταυτόχρονα. Ο ασθενής Ν3, ο οποίος είχε υψηλό 

τίτλο αντιτετανικών αντισωμάτων με αντίστοιχη ενεργοποίηση των PBMC από την τοξίνη 

του τετάνου, και παράλληλα παρουσίασε μικρή ενεργοποίηση των PBMC από την 

BoNT/A, εξετάστηκε περαιτέρω όσον αφορά τις πιθανές αλλαγές στα ποσοστά των 

CD45RA+ (ανώριμων/ανενεργών) και CD45RO+ (αναμνηστικών/ενεργών) κυττάρων εντός 

των CD4+ και CD8+ υποπληθυσμών παρουσία της BoNT/A.  

 
 
3.3.2  Μέτρηση αντισωμάτων ενάντια στην BoNT/A και στην τοξίνη του 

τετάνου (ΤΤ) στον ορό 10 ασθενών με αγωγή σε BoNT/A  

 
Οι οροί των δέκα ασθενών με αγωγή στην BoNT/A εξετάστηκαν με ανοσοενζυμική 

μέθοδο (ΕLISA) για την ανίχνευση αντισωμάτων ενάντια στην BoNT/A και στην τοξίνη 

του τετάνου. Ως αντιγόνα χρησιμοποιήθηκαν 20ng/ml BoNT/A και 1μg/ml τοξίνης του 

τετάνου αντίστοιχα. Ως μάρτυρες χρησιμοποιήθηκαν οροί από δύο υγιείς δότες οι οποίοι 

δεν είχαν εκτεθεί σε BoNT/A ενώ ο ένας ήταν αρνητικός (μάρτυρας 1) και ο άλλος θετικός 

(μάρτυρας 2) σε αντισώματα τετάνου. 
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Εικ. 3.3.1 Αποτελέσματα δέσμευσης αντισωμάτων στην BoNT/A (20ng/ml) και στον  

τέτανο (ΤΤ) (1μg/ml) από ορούς δέκα ασθενών με αγωγή σε υψηλή και 

χαμηλή δόση BoNT/A όπως μετρήθηκαν με ΕLISA. Οροί από υγιείς δότες 

που δεν είχαν εκτεθεί σε BoNT/A, ένας αρνητικός (control 1) και ένας 

θετικός (control 2) σε αντισώματα τετάνου χρησιμοποιήθηκαν ως 

μάρτυρες. 

 

Τα αποτελέσματα δέσμευσης αντισωμάτων στα τοξοειδή της BoNT/A και του 

τετάνου στους ορούς των δέκα ασθενών συνοψίζονται στην εικόνα 3.3.1. Στους ασθενείς 

Ν1 έως Ν6 είχε χορηγηθεί υψηλή δόση BoNT/A, ενώ στους Ν7 έως Ν10 είχε χορηγηθεί 

χαμηλή δόση BoNT/A. Ανεξάρτητα από την ποσότητα χορήγησης της νευροτοξίνης δεν 

ανιχνεύτηκαν υψηλά επίπεδα αντισωμάτων ενάντια στην BoNT/A σε κανέναν από τους 

δέκα ασθενείς. Αντίθετα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι τρεις στους δέκα ασθενείς (Ν2, 

Ν3 και Ν5) εμφάνισαν ένα σχετικά υψηλό τίτλο αντιτετανικών αντισωμάτων. 
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3.3.3 Πολλαπλασιαστικές απαντήσεις στην BoNT/A και στην τοξίνη του 

τετάνου (TT) σε PBMC από ασθενείς με αγωγή σε BoNT/A 

   
Η σχετικά χαμηλή χυμική ανοσιακή απάντηση προφανώς δεν εμφανίζεται να 

προκαλεί  ανοσοπαθολογικά προβλήματα στους  ασθενείς  με  συχνή χρήση  BOTOX. Εδώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

D
ay

 3
D

ay
 5

D
ay

 7

D
ay

 3
D

ay
 5

D
ay

 7

D
ay

 3
D

ay
 5

D
ay

 7

D
ay

 3
D

ay
 5

D
ay

 7

D
ay

 3
D

ay
 5

D
ay

 7

D
ay

 3
D

ay
 5

D
ay

 7

D
ay

 3
D

ay
 5

D
ay

 7

D
ay

 3
D

ay
 5

D
ay

 7

D
ay

 3
D

ay
 5

D
ay

 7

D
ay

 3
D

ay
 5

D
ay

 7

D
ay

 3
D

ay
 5

D
ay

 7

1 Hd 2 Hd 3 Hd 4 Hd 5 Hd 6 Hd 7 Ld 8 Ld 9 Ld 10 Ld Control

Ασθενείς

Εν
σω

μά
τω

ση
 [3 Η

]-θ
υμ

ιδ
ίν
ης

 

Control PBMC

PBMC with BoNT/A

PBMC with TT

PBMC with TT and
BoNT/A

       Hd: High dose BoNT/A        Control: -BoNT/A, +TT 

       Ld: Low dose BoNT/A          

 

 

Εικ. 3.3.2  Παρουσίαση των in vitro πολλαπλασιαστικών απαντήσεων στην BoNT/A 

(1.4ng/ml) και στην τοξίνη του τετάνου (ΤΤ) (0.5 μg/ml) των PBMC δέκα 

ασθενών με αγωγή σε υψηλή και χαμηλή δόση BoNT/A όπως μετρήθηκαν 

με ενσωμάτωση ραδιενεργού [3H]-θυμιδίνης. Ως μάρτυρας χρησιμο-

ποιήθηκαν τα PBMC από έναν υγιή δότη που δεν είχε εκτεθεί σε BoNT/A 

αλλά είχε αντισώματα ενάντια στον τέτανο.  
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μελετήσαμε και την κυτταρο-διαμεσολαβούμενη απάντηση των PBMC των δέκα ασθενών 

στα αντιγόνα της BoNT/A, της τοξίνης του τετάνου, και της BoNT/A και της τοξίνης του 

τετάνου ταυτόχρονα. Οι πολλαπλασιαστικές απαντήσεις των PBMC μετρήθηκαν σε 

δοκιμές πολλαπλασιασμού με ενσωμάτωση ραδιενεργού [
3
H]-θυµιδίνης μετά από 3, 5 και 

7 ημέρες ανοσοποίησης με μια δόση των 1.4ng/ml BoNT/A και 0.5μg/ml τοξίνης του 

τετάνου σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα.  

Η ανοσοκυτταρική αντίδραση των PBMC στην BoNT/A και στον τέτανο εκτίθεται 

στην εικόνα 3.3.2. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η BoNT/A δεν ενεργοποίησε σχεδόν 

καθόλου τα PBMC και στους δέκα ασθενείς είτε είχαν εκτεθεί σε υψηλή δόση BoNT/A 

είτε σε χαμηλή. Η τοξίνη του τετάνου αντίθετα ενεργοποίησε τα PBMC τριών 

τετανοειδικών ασθενών (Ν2, Ν3 και Ν5) καθώς επίσης και τα PBMC ενός μάρτυρα-υγιούς 

δότη ο οποίος είχε αντιτετανικά αντισώματα αλλά δεν είχε υποβληθεί σε αγωγή με 

BoNT/A. Η απόκριση των PBMC στον τέτανο ακολούθησε εκτεταμένη αυξητική πορεία 

σε σχέση με τον χρόνο επώασης και μεγιστοποιήθηκε την 7η ημέρα (εικ. 3.3.2). Η BoNT/A 

κατά την ταυτόχρονη συνεπώαση με την τοξίνη του τέτανου εμφανίζεται να συνδιεγείρει 

προσθετικά τα PBMC μαζί με τον τέτανο και στους τρεις τετανο-ευαισθητοποιημένους 

ασθενείς. Η συνδιεγερτική επίδραση της BoNT/A παρατηρήθηκε και στον μάρτυρα-δότη 

που αναφέραμε προηγουμένως. 

 

3.3.4 Επίδραση της BoNT/A σε CD45RA+ και CD45RO+ εντός των CD4+ 

και CD8+ υποπληθυσμών από ασθενείς με αγωγή σε BoNT/A  
 

Με βάση τα ανωτέρω αποτελέσματα της in vitro ενεργοποίησης των PBMC 

παρουσία των αντιγόνων της BoNT/A και της τοξίνης του τετάνου, επελέγη ο ασθενής Ν3 

ως ο πλέον ενεργοποιημένος και από τα δύο αντιγόνα - σε σχέση με τους υπόλοιπους 

ασθενείς - για να μελετηθεί περαιτέρω όσον αφορά τους φαινότυπους των Τ 

λεμφοκυττάρων των CD45RA+ και CD45RO+ υποπληθυσμών παρουσία της BoNT/A. Για 

τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε ανάλυση με κυτταρομετρία ροής στα PBMC του 

συγκεκριμένου ασθενούς μετά από 3, 5 και 7 ημέρες έκθεσης των PBMC σε 1.4ng/ml 

BoNT/A όπου μετρήθηκαν οι παραπάνω εξεταζόμενοι πληθυσμοί εντός των CD4+ και 

CD8+  Τ λεμφοκυττάρων. 
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Εικ. 3.3.3  Σχετική ποσοστιαία αλλαγή στους υποπληθυσμούς CD45RA+ και 

CD45RO+ των CD4+ Τ λεμφοκυττάρων του ασθενούς Ν3 με αγωγή σε 

υψηλή δόση BoNT/A και υψηλό τίτλο αντιτετανικών αντισωμάτων, μετά 

από έκθεση σε 1.4ng/ml BoNT/A. Ένα θετικό ποσοστό αντιπροσωπεύει 

αύξηση του επεξεργασμένου υποπληθυσμού σε σχέση με τον αρχικό 

υποπληθυσμό και αντίστροφα, ένα αρνητικό ποσοστό αντιπροσωπεύει 

μείωση. Οι υποπληθυσμοί μετρήθηκαν με κυτταροµετρία ροής. 

 

Τα αποτελέσματα εκφρασμένα ως σχετική ποσοστιαία αλλαγή των 

επεξεργασμένων υποπληθυσμών σε σύγκριση με τους αρχικούς υποπληθυσμούς έδειξαν 

μείωση των CD45RA+ τόσο εντός των CD4+ όσο και εντός των CD8+ Τ λεμφοκυττάρων 

με μεγαλύτερη έμφαση εντός των CD4+ (εικ. 3.3.3), (εικ. 3.3.4). Αντίθετα, τα CD45RO+ 

αυξήθηκαν και εντός των CD4+ και εντός των CD8+ πληθυσμών αντίστοιχα. Το φαινόμενο 

παρατηρήθηκε πιο ενισχυμένο στα CD8+ Τ λεμφοκύτταρα. 
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   Ασθενής Ν3 (λήψη υψηλών δόσεων BoNT/A) 

            

Εικ. 3.3.4 Σχετική ποσοστιαία αλλαγή στους υποπληθυσμούς CD45RA+ και 

CD45RO+ των CD8+  Τ κυττάρων στον ασθενή Ν3 με αγωγή σε υψηλή 

δόση BoNT/A και υψηλό τίτλο αντιτετανικών αντισωμάτων, μετά από 

έκθεση σε 1.4ng/ml BoNT/A. Οι υποπληθυσμοί μετρήθηκαν με 

κυτταροµετρία ροής. 

 

 

Συμπερασματικά, η BoNT/A επηρέασε τους φαινότυπους των Τ λεμφοκυττάρων 

αλλάζοντας την σύσταση των υποπληθυσμών από CD45RA+ σε CD45RO+ που αντιστοιχεί 

στην μετάβαση των παρθενικών σε ενεργοποιημένα κύτταρα, ενώ δεν άλλαξε ιδιαίτερα τον 

πολλαπλασιαστικό ρυθμό των Τ λεμφοκυττάρων. 
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3.3.5 Συζήτηση 

 
Αν και οι νευροτοξίνες Botulinum έχουν καταξιωθεί ως σημαντικό θεραπευτικό 

μοντέλο για πάνω από δύο δεκαετίες και έχουν εκτενώς μελετηθεί όσον αφορά την 

ανοσοαπόκριση, λίγες μελέτες αναφέρονται στις διασταυρούμενες ανοσιακές αποκρίσεις 

μεταξύ της BoNT/A και της νευροτοξίνης του τετάνου. Η ανάλυση της ανοσο-

αναγνώρισης των BoNTs περιορίζεται στην μελέτη των υπομονάδων τους (ΜΒ 50000 και 

100000) ή στο σχετικά μεγάλο σύμπλεγμα (Kozaki et al., 1986), (Tsuzuki et al., 1988), 

(Chan W. L., 1993), (Oshima et al., 1997), κυρίως λόγω έλλειψης δομικών πληροφοριών 

γύρω από τις τοξίνες αυτές. Πάντως η πρόσφατη αποσαφήνιση της πλήρους αμινοξικής 

αλληλουχίας των BoNTs διευκολύνει την χαρτογράφηση της υπομοριακής αναγνώρισης 

αυτών σε επίπεδο Τ- και Β-κυττάρων. 

 Είναι γνωστό ότι η δράση των Botulinum τοξινών στο νευρικό σύστημα είναι 

παρόμοια με την δράση της τοξίνης του τετάνου παρά τις ριζικές διαφορές στην κλινική 

συμπτωματολογία (Dickson EC, II, 1923), (Dickson EC, I, 1923), (Wendon and Gill, 

1982), (Wellhoner, 1982), (Montecucco et al., 1996). Και οι δύο νευροτοξίνες 

αναστέλλουν επιλεκτικά την απελευθέρωση των νευροδιαβιβαστών διεγείροντας (τέτανος) 

ή αναστέλλοντας (Botulinum) την σύσπαση των μυών (Burgen et al., 1949), (Brooks, 

1956), (Simpson, 1980), (Gundersen, 1980), (Simpson, 1981). Επιπλέον οι νευροτοξίνες 

αυτές παρουσιάζουν εκτεταμένη δομική ομολογία. Η περιοχή 947-967 στον τέτανο 

αναγνωρίζεται από ανθρώπινα περιφερικά λεμφοκύτταρα (Demotz et al., 1989). Αυτή η 

περιοχή του τετάνου είναι ομόλογη με την 938-958 της BoNT/A η οποία αναγνωρίζεται 

από Τ κύτταρα σε SJL και BALB/c στελέχη ποντικών (Rosenberg et al., 1997), (Oshima et 

al., 1997). Η περιοχή 916-932 του τετάνου, ισοδύναμη με την 907- 923 της BoNT/A η 

οποία αναγνωρίστηκε από Τ κύτταρα και από anti-BoNT/A σε δύο στελέχη ποντικών 

(Rosenberg et al., 1997) αναγνωρίζεται επίσης από ανθρώπινα Τ κύτταρα (Ho et al., 1990). 

Αυτές οι ομοιότητες στις περιοχές ανοσοαναγνώρισης υποδηλώνουν ότι οι Clostridium 

νευροτοξίνες BoNT/A και τέτανος διαθέτουν κοινά ανοσολογικά χαρακτηριστικά και κατά 

συνέπεια μπορεί να εκθέτουν διασταυρούμενες ανοσολογικές αντιδράσεις (Atassi, 2004). 

Με σκοπό να μελετήσουμε εάν υπάρχει ενδεχόμενη διασταυρούμενη αντίδραση και 

κατά πόσον αλληλεπιδρά η BoNT/A με τον τέτανο εξετάσαμε την in vitro ενεργοποίηση 

που επάγεται από τις δύο αυτές νευροτοξίνες στα PBMC ασθενών με αγωγή στην BoNT/A 

οι οποίοι πιθανόν να είχαν εμβολιαστεί προηγουμένως και με την τοξίνη του τετάνου. Στην 

παρούσα μελέτη δέκα ασθενών δεν ανιχνεύτηκαν σχεδόν καθόλου αντισώματα ενάντια 



Αποτελέσματα-Συζήτηση 119

στην BoNT/A ανεξάρτητα από την δόση της ανοσογόνου τοξίνης (Εικ. 3.3.1). Εξαιτίας της 

βακτηριακής τους προέλευσης, οι τοξίνες Botulinum είναι ικανές να επάγουν ανοσιακή 

απόκριση. Τα αποτελέσματα μας συμφωνούν με άλλες μελέτες που έχουν δείξει ότι μόνο 

ένα μικρό ποσοστό ασθενών με αγωγή σε τοξίνη Botulinum εμφανίζουν αντισώματα 

ενάντια στην τοξίνη (Goschel et al., 1997). Αντίθετα με την BoNT/A, η μελέτη μας έδειξε 

ότι οι τρεις στους δέκα ασθενείς (Ν2, Ν3 και Ν5) είχαν υψηλό τίτλο αντιτετανικών 

αντισωμάτων (Εικ. 3.3.1). Συμπερασματικά, δεν παρατηρήθηκε διασταυρούμενη 

αντίδραση μεταξύ των δύο νευροτοξινών σε επίπεδο αντισωμάτων. 

 Εξετάσαμε την in vitro επίδραση της BoNT/A και του τετάνου στα PBMC των 

ασθενών (εικ. 3.3.2). Βρήκαμε ότι η BoNT/A δεν ενεργοποίησε ιδιαίτερα τα PBMC σε 

κανέναν από τους δέκα ασθενείς ανεξάρτητα από την χορήγηση υψηλής ή χαμηλής δόσης 

BoNT/A και ανεξάρτητα από την παρουσία αντιτετανικών αντισωμάτων σε τρεις ασθενείς 

(Ν2, Ν3 και Ν5). Αντίθετα τα PBMC και των τριών αυτών τετανοειδικών ασθενών 

ενεργοποιήθηκαν σημαντικά από την τοξίνη του τετάνου. Αντίστοιχα πειράματα σε 

ανοσοποιημένους με τέτανο ποντικούς στους οποίους χορηγήθηκε δευτερογενώς BoNT/A 

έδειξαν ότι η BoNT/A είναι ανίκανη, τουλάχιστον μετά από μια έγχυση να ενεργοποιήσει 

αντισώματα ενάντια στον εαυτό της (Atassi, 2004). Ωστόσο, τα αποτελέσματα μας έδειξαν 

ότι η BoNT/A κατά την ταυτόχρονη παρουσία της τοξίνης του τέτανου συνδιεγείρει στα 

PBMC τον πολλαπλασιασμό που επάγεται από τον τέτανο και στους τρεις τετανοειδικούς 

ασθενείς, και στον μάρτυρα-δότη. Έτσι, η παρουσία της BoNT/A σε ασθενείς που είχαν 

εμβολιαστεί ή θα εμβολιαστούν στο μέλλον με την τοξίνη του τέτανου μπορεί να παίξει 

κάποιο ρόλο στην επιπρόσθετη ενεργοποίηση των PBMC αυτών των ασθενών. 

Επιπλέον εξετάσαμε την επίδραση της BoNT/A στους φαινοτύπους των Τ 

λεμφοκυττάρων των CD45RA+ και CD45RO+ υποπληθυσμών σε έναν τετανο-

ευαισθητοποιημένο ασθενή με αγωγή σε υψηλή δόση BoNT/A, ο οποίος εξέθεσε 

ενεργοποίηση των PBMC in vitro παρουσία και της BoNT/A και του τετάνου. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η BoNT/A επηρέασε τους φαινοτύπους αυτούς μετατρέποντας 

τα παρθενικά σε ενεργοποιημένα κύτταρα όπως φάνηκε από την σχετική μείωση των 

CD45RA+ και αύξηση των CD45RO+ εντός των CD4+ και CD8+ πληθυσμών. Το γεγονός 

αυτό αντανακλά την σχετική ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων του συγκεκριμένου 

ασθενούς από την τοξίνη της BoNT/A. 

Συνοψίζοντας, κατά την εξέταση δέκα ασθενών με αγωγή στο BOTOX 

παρατηρήσαμε περιορισμένη ανοσοαπόκριση στην νευροτοξίνη. Αν και δεν άλλαξε 

ιδιαίτερα ο πολλαπλασιαστικός ρυθμός των Τ λεμφοκυττάρων, το BOTOX επηρέασε την 
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σύσταση των επί μέρους Τ λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών όπου τα παρθενικά 

CD45RA+ διεγείρονται και τροφοδοτούν τα ενεργοποιημένα CD45RO+ κύτταρα. 

Διερευνώντας ενδεχόμενη διασταυρούμενη αλληλεπίδραση με τον τέτανο, δεν 

παρατηρήσαμε διασταυρούμενη αντίδραση σε επίπεδο αντισωμάτων. Ωστόσο, κατά την 

ταυτόχρονη παρουσία των δύο νευροτοξινών στα PBMC τετανο-ευαισθητοποιημένων 

ασθενών, το BOTOX συνδιέγειρε την επαγόμενη από τον τέτανο ανοσοαπόκριση σε 

επίπεδο Τ λεμφοκυττάρων. Οι παρατηρήσεις αυτές υποδεικνύουν την ανάγκη μιας 

λεπτομερέστερης μελέτης ως προς τις επιπτώσεις της επαναλαμβανόμενης χρήσης 

BOTOX στο ανοσοποιητικό σύστημα.  
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Κεφάλαιο 4  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
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4.1 Η ανοσοτοξικότητα της Τ-2 τοξίνης, ΖΕΑ και νευροτοξίνης 

Botulinum Α (BOTOX)   

 
  Οι μυκοτοξίνες εκθέτουν μεγάλη χημική ετερογένια και περίπου 400 εξ αυτών 

θεωρούνται ιδιαίτερα τοξικές με ποικίλες και επικαλυπτόμενες τοξικολογικές δράσεις σε 

αρκετά ευαίσθητα ζωικά είδη (Bennett and Klich, 2003). Αν και σύμφωνα με την ορολογία 

της οξείας τοξικότητας ακόμα και οι πλέον δηλητηριώδεις μυκοτοξίνες είναι λιγότερο 

τοξικές από τις νευροτοξίνες Botulinum (Moss, 1996), η παρατεταμένη κατανάλωση 

υψηλών δόσεων μυκοτοξινών μπορεί να επάγει οξείες και χρόνιες μυκοτοξικώσεις οι 

οποίες οδηγούν σε τερατογένεση, καρκινογένεση, οιστρογονογένεση και ανοσοκαταστολή 

(Casteel, 2000). Τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος επηρεάζονται από τις 

μυκοτοξίνες οι οποίες μπορεί να δράσουν είτε ως ανοσοδιεγέρτες είτε ως 

ανοσοκαταστολείς ανάλογα με την δόση, την συχνότητα και τον χρόνο της έκθεσης 

(Bondy and Pestka, 2000). Μέχρι πρόσφατα, οι έρευνες της ανοσοτοξικής επίδρασης 

συγκεκριμένων μυκοτοξινών πρότειναν την αναστολή της πρωτεΐνοσύνθεσης και την 

επαγωγή απόπτωσης ως τους κυριότερους μηχανισμούς δράσης. Σήμερα, είναι πλέον 

ξεκάθαρο ότι οι επιδράσεις αυτές είναι πολύ πιο σύνθετες (Pestka et al., 2004). Επίσης, η 

τοξικότητα των μυκοτοξινών έχει μελετηθεί ιδιαίτερα σε ζωικά πειραματικά συστήματα 

και άλλα κυτταρικά μοντέλα, ενώ η εκτίμηση αυτών στην ανθρώπινη υγεία παραμένει 

περιορισμένη λόγω έλλειψης ικανοποιητικών στοιχείων για τον άνθρωπο (Sudakin, 2003). 

Στην παρούσα μελέτη επικεντρωθήκαμε σε δύο επιλεγμένες μυκοτοξίνες και σε μια 

νευροτοξίνη Botulinum για να εξετάσουμε την κυτταροπαθητική τους επίδραση σε 

ανθρώπινα PBMC in vitro: (1) στην Τ-2 τοξίνη, μια τριχοθεσίνη άμεσα κυτταροτοξική 

στα θυμοκύτταρα και στα ώριμα Τ λεμφοκύτταρα, (2) στη ΖΕΑ, μια μη-στεροειδή 

οιστρογονική μυκοτοξίνη με σχετικά χαμηλή τοξικότητα, και (3) στο BOTOX, μια 

νευροτοξίνη Botulinum με ευρεία θεραπευτική χρήση σε πολλές νευρολογικές παθήσεις. 

Τα κριτήρια που χρησιμοποιήσαμε για την εκτίμηση της τοξικότητας των τοξινών ήταν ο 

λεμφοκυτταρικός πολλαπλασιασμός, ο κυτταρικός θάνατος, και η έκφραση επιφανειακών 

μαρτύρων σε μη διεγερμένα ή διεγερμένα με μιτογόνα PBMC. 

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της παρούσας μελέτης υποδηλώνουν ότι και οι 

δύο εξεταζόμενες μυκοτοξίνες είναι ανοσοκυτταροτοξικές, επάγοντας κυτταρικό θάνατο 

με έναν διαφορετικό μηχανισμό η κάθε μία. Η Τ-2 τοξίνη σχετίζεται με τον μηχανισμό του 

επαγόμενου από ενεργοποίηση κυτταρικού θανάτου (AICD), ενώ η ΖΕΑ επάγει νεκρωτικό 
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θάνατο ανεξάρτητα από μιτογόνο ενεργοποίηση (Εικ. 4.1.1). Τα συμπεράσματα αυτά 

τεκμηριώνονται όσον  αφορά  την  Τ-2 τοξίνη  από  τις  εξής  παρατηρήσεις: α)  όχι  άμεση 

 

ZearalenoneT-2 Toxin

Νεκρωτικός θάνατος

ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠO ΤΙΣ

MΥΚΟΤΟΞΙΝΕΣ

Επαγόμενος από ενεργοποίηση
κυτταρικός θάνατος

Εικ. 4.1.1 Μοντέλα δράσης των μυκοτοξινών

 

επίδραση της T-2 σε μη ενεργοποιημένα περιφερικά λεμφοκύτταρα (PBLs), β) η τοξική 

δόση των 10ng/ml T-2 αναστέλλει πλήρως τον επαγόμενο από την PHA πολλαπλασιασμό 

των Τ λεμφοκυττάρων και προκαλεί πρώιμη απόπτωση, γ) στην τοξική δόση της T-2 μετά 

από 8h παρατηρήσαμε πολλαπλασιασμό των CD4+ και CD8+ T λεμφοκυττάρων, 

ακολουθούμενο από απότομη μείωση αυτών στις 96h, και δ) η υποτοξική δόση των 

0.1ng/ml T-2 συνδιεγείρει τα ενεργοποιημένα με PHA T λεμφοκύτταρα. Λαμβάνοντας 

υπόψη την συν-διεγερτική επίδραση της Τ-2 σε υπο-τοξικά επίπεδα και την πλήρη σχεδόν 

εξαφάνιση των κυττάρων με την τοξική δόση τοξίνης μετά από 96h αφού ακολούθησε μια 

πρώιμη σύντομη διεγερτική φάση (στις 8h) υποθέσαμε ότι η εμφανιζόμενη ανοσο-

τοξικότητα της Τ-2 σχετίζεται με τον μηχανισμό του AICD. Η υπόθεση αυτή μπορεί να 

εξηγήσει την ανοσορυθμιστική δράση της Τ-2 η οποία θεωρείται ως ένα φάσμα, όπου οι 

χαμηλές δόσεις τοξίνης ενεργοποιούν τις ανοσιακές λειτουργίες, αλλά όσο οι δόσεις 
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αυξάνονται, απόπτωση των κυττάρων ακολουθεί οδηγώντας σε ανοσοκαταστολή (Meky et 

al., 2001). 

Αντίθετα με την Τ-2 τοξίνη, η ΖΕΑ επάγει νεκρωτικό θάνατο βάσει των 

αποτελεσμάτων που καταγράφηκαν στην συγκεκριμένη μελέτη: α) η υψηλή συγκέντρωση  

των 30μg/ml ΖΕΑ αναστέλλει  πλήρως τον Τ και Β λεμφοκυτταρικό πολλαπλασιασμό που 

επάγεται από την PHA και το PWM, β) η ΖΕΑ ασκεί ευδιάκριτη νεκρωτική επίδραση στα 

PBMC, ανεξάρτητα από μιτογόνο ενεργοποίηση, ενώ η αποπτωτική δραστηριότητα ήταν 

λιγότερο εμφανής, και γ) Το PMSF και το χλωριούχο αμμώνιο (αναστολείς νέκρωσης) 

μείωσαν την κυτταροπαθητική επίδραση που επάγεται από 30μg/ml ΖΕΑ. Σε συνδυασμό 

οι παραπάνω παρατηρήσεις προτείνουν ότι η ΖΕΑ μπορεί να ασκεί άμεση 

κυτταροπαθητική επίδραση σε ανθρώπινα PBMC. Τα αποτελέσματα αυτά υποστηρίζονται 

από πρόσφατη μελέτη του Lioi (2004) (Lioi et al., 2004) ο οποίος ανέφερε ότι καμία 

αποπτωτική δραστηριότητα δεν παρατηρήθηκε σε λεμφοκύτταρα βοοειδών μετά από 24h 

έκθεση σε 4μΜ (=1.2μg/ml) ZEA, ενώ σε υψηλότερες συγκεντρώσεις και σε μεγαλύτερους 

χρόνους έκθεσης μόνο νεκρωτικά κύτταρα παρατηρήθηκαν.  

Το BOTOX σε δόσεις χρήσης, σε αντιδιαστολή με τις δύο προαναφερόμενες 

μυκοτοξίνες έδειξε χαμηλή ανοσοτοξικότητα στα ανθρώπινα PBMC. Η άποψη αυτή 

στοιχειοθετήθηκε από: α) την οριακή ανάπτυξη anti-BOTOX αντισωμάτων στον ορό δέκα 

ασθενών με αγωγή σε BOTOX, β) την ελάχιστη in vitro ενεργοποίηση των PBMC αυτών 

των ασθενών υπό την επίδραση του BOTOX, και γ) την απουσία διασταυρούμενης 

αντίδρασης με την τοξίνη του τετάνου σε επίπεδο αντισωμάτων. Ωστόσο, κατά την 

ταυτόχρονη παρουσία του BOTOX και του τετάνου στα PBMC τετανο-

ευαισθητοποιημένων ασθενών, το BOTOX άσκησε συνδιεγερτική επίδραση στην 

επαγόμενη από τον τέτανο ανοσοαπόκριση σε επίπεδο Τ λεμφοκυττάρων. Επιπλέον, το 

BOTOX επηρέασε στην σύσταση των επί μέρους Τ λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών 

όπου τα λεμφοκύτταρα με τον φαινότυπο CD45RA+ διεγείρονται και τροφοδοτούν τον 

πληθυσμό των ενεργοποιημένων CD45RO+. Τα αποτελέσματα αυτά παρέχουν 

επιπρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά την ανοσοτοξικότητα του BOTOX οι οποίες θα 

μπορούσαν να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό της θεραπείας με την νευροτοξίνη 

ιδιαίτερα σε ασθενείς οι οποίοι ενδεχομένως να είχαν ανοσοποιηθεί και με τέτανο.  
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4.2 Αξιολόγηση των προτεινόμενων μηχανισμών δράσης της Τ-2 

τοξίνης και της ΖΕΑ 
  

  Εξ αιτίας του ότι τα παραπάνω αποτελέσματα έδειξαν ότι το BOTOX δεν επηρέασε 

ιδιαίτερα το ανθρώπινα ανοσοποιητικό σύστημα, επικεντρωθήκαμε στην ανάλυση των 

μηχανισμών τοξικότητας των δύο μυκοτοξινών Τ-2 τοξίνης και ΖΕΑ.  

  Ο προτεινόμενος μηχανισμός δράσης της Τ-2 τοξίνης, βάσει των αποτελεσμάτων 

της παρούσας μελέτης, αφορά στον επαγόμενο από ενεργοποίηση κυτταρικό θάνατο 

(AICD). Ο AICD είναι ένας ιδιόμορφος μηχανισμός απόπτωσης που επάγεται από 

επαναλαμβανόμενη αντιγονική διέγερση κυρίως των TCR (ενεργοποίηση των κυττάρων) 

στα περιφερικά Τ λεμφοκύτταρα (Zhang et al., 2004). Η απόπτωση των Τ κυττάρων 

ρυθμίζεται από κυτοκίνες επιβίωσης όπως η IL-2 και από παράγοντες θανάτου όπως ο 

TNF (tumor necrosis factor) και ο CD95 δεσμευτής (CD95L). 

  Η ευαισθησία των κυττάρων στον AICD εξαρτάται από την ένταση του σήματος 

και το στάδιο ενεργοποίησης των κυττάρων. Κύτταρα που έχουν μόλις έρθει σε επαφή με 

κάποιο αντιγόνο είναι πιο ανθεκτικά, ενώ κύτταρα που έχουν δεχθεί ήδη ένα σήμα 

ενεργοποίησης είναι πιο ευαίσθητα στον AICD (Baumann et al., 2002). Στην περίπτωση 

της Τ-2 τοξίνης, η επαγωγή απόπτωσης και κατ’ επέκταση ο AICD παρατηρήθηκε μόνο σε 

ενεργοποιημένα με PHA Τ λεμφοκύτταρα, ενώ η παρουσία της τοξίνης σε μη 

ενεργοποιημένα κύτταρα δεν επάγει απόπτωση. Η PHA είναι ένα μιτογόνο το οποίο 

δεσμεύεται  στους TCR υποδοχείς των Τ κυττάρων και μιμείται την αντιγονο-παρουσίαση. 

Τα ευαισθητοποιημένα με PHA Τ λεμφοκύτταρα λαμβάνοντας το επιπλέον σήμα της Τ-2 

τοξίνης οδηγούνται σε επιπρόσθετη πρώιμη (10ng/ml Τ-2) ή καθυστερημένη (0.1ng/ml Τ-

2) ενεργοποίηση, η οποία εν συνεχεία ακολουθείται από τα έντονα αποπτωτικά φαινόμενα. 

Η υπόθεση αυτή υποστηρίζεται από αρκετές πρόσφατες μελέτες οι οποίες αναφέρουν ότι η 

Τ-2 και άλλες τριχοθεσίνες επάγουν απόπτωση εμπλέκοντας το μονοπάτι των MAPKs 

κινασών (Pestka et al., 2004). Οι MAPKs παίζουν κρίσιμο ρυθμιστικό ρόλο στην 

μεταγωγή σηματοδότησης κατά την διαδικασία του AICD (Zhu et al., 1999). Οι 

τριχοθεσίνες, μέσω ενός μηχανισμού γνωστού ως "ριβοτοξική απόκριση στο στρες 

(ribotoxic stress response)", δεσμεύονται στα ριβοσώματα και ταχέως ενεργοποιούν τις 

MAPKs κινάσες (Iordanov et al., 1997), (Laskin et al., 2002). Έχει δειχθεί ότι 

μεμονωμένες τριχοθεσίνες ενεργοποιούν όχι μόνο τις σχετιζόμενες με στρες JNK1 και p38 

MAPKs οι οποίες επάγουν ταχεία απόπτωση (Shifrin and Anderson, 1999) αλλά και τις 
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ERK1/2  οι οποίες ενεργοποιούνται πρωτίστως από μιτογόνα ερεθίσματα και προωθούν 

την ανάπτυξη των κυττάρων (Pestka et al., 2004). 

 
 

 

Εικ. 4.1.2 Ενδοκυτταρικά σήματα που εμπλέκονται στην ενεργοποίηση των Τ  

κυττάρων μέσω του TCR σηματοδοτικού μονοπατιού. (KEGG 

PATHWAY database, http://www.genome.jp/kegg/regulation.html). 

 

  Με βάση τα ανωτέρω, ένας πιθανός μηχανισμός δράσης της Τ-2 ο οποίος μπορεί να 

εξηγήσει την συνδιεγερτική επίδραση της τοξίνης στην σηματοδότηση της PHA είναι ο 

εξής: Η PHA, μιμούμενη την αντιγονο-παρουσίαση, ενεργοποιεί το ενδοκυτταρικό 

μονοπάτι του TCR, μέρος του οποίου είναι και οι MAPKs κινάσες που οδηγούν στον 

πολλαπλασιασμό των κυττάρων μέσω του μεταγραφικού παράγοντα AP1 (activated 
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protein 1) (Εικ. 4.1.2). Οι MAPKs κινάσες φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στο 

παρατηρούμενο φαινόμενο του AICD δεδομένου ότι ενεργοποιούνται παράλληλα και από 

την Τ-2 τοξίνη (Pestka et al., 2004). Συνεπώς, η επιπρόσθετη ενεργοποίηση των MAPKs 

κινασών από την τοξίνη προκαλεί τον ενισχυμένο πολλαπλασιασμό των κυττάρων ο 

οποίος οδηγεί σε κυτταρικό θάνατο. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί και η δοσοεξαρτώμενη 

δράση της τοξίνης όπου μεγάλες συγκεντρώσεις προκαλούν έντονη ενεργοποίηση με 

αποτέλεσμα τον πρώιμο κυτταρικό θάνατο, ενώ μικρές δόσεις οδηγούν σε καθυστερημένη 

συνδιέγερση. Το σενάριο αυτό υποστηρίζεται και από την αύξηση των επιπέδων του 

ενδοκυτταρικού Ca2+ που προσωρινά παρατηρήθηκε στις μελέτες μας πριν από την 

εμφάνιση της απόπτωσης, και πιθανόν προκλήθηκε από την έντονη ενεργοποίηση των 

κυττάρων. Αρκετές μελέτες συσχετίζουν την αύξηση των ενδοκυτταρικών ιόντων Ca2+ με 

επαγωγή απόπτωσης (Orrenius et al., 2003).  Παρόμοια με τα δικά μας ευρήματα ανέφερε 

και ο Yoshino et al. υπογραμμίζοντας ότι τα επίπεδα Ca2+ ανέβηκαν προσωρινά σε HL-60 

κυτταρική σειρά λευχαιμίας μετά από έκθεση σε Τ-2 τοξίνη, και ότι η χρήση δεσμευτών 

ιόντων Ca2+ ανέστειλε την απόπτωση που επάγεται από την Τ-2 (Yoshino et al., 1996).  

  Ο παραπάνω προτεινόμενος μηχανισμός κυτταρικού θανάτου (AICD) που επάγεται 

από την Τ-2 μπορεί να συνεισφέρει στην καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών δράσης 

των τριχοθεσινών. Η περαιτέρω διερεύνηση παραγόντων που ελέγχουν τον AICD όπως η 

εμπλοκή του TCR μονοπατιού και η έκφραση κυτοκινών (IL-2) που πιθανόν σχετίζονται 

με την διεγερτική επίδραση της Τ-2, μπορεί να διαφωτίσει τα πρώτα στάδια της τοξικής 

διαδικασίας. Η αποσαφήνιση των αποπτωτικών μηχανισμών μέσω υποδοχέων θανάτου 

(TNF, CD95L), μιτοχονδριακών πρωτεϊνών (κυτόχρωµα c) και MAPK σηματοδότησης 

μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της τοξικότητας των τριχοθεσινών.  

  Ένας δεύτερος τύπος κυτταρικού θανάτου που προέκυψε από αυτή την μελέτη 

σχετίζεται με τον νεκρωτικό θάνατο που επάγεται από την ΖΕΑ. Παραδοσιακά η νέκρωση 

θεωρείται ένα διαταραγμένο παθητικό γεγονός που δεν υπόκειται συνήθως σε κάποιο 

συγκεκριμένο μηχανισμό. Στον άνθρωπο, ο νεκρωτικός θάνατος συμβαίνει ως απάντηση 

σε αρκετές αλλαγές των φυσιολογικών συνθηκών, περιλαμβανομένων της ισχαιμίας, της 

υποξείας και της έκθεσης σε τοξίνες (Nicotera et al., 1999). Είναι αξιοπερίεργο που παρά 

την προφανή βαρύτητα του νεκρωτικού θανάτου στην ανθρώπινη υγεία, τα μοριακά 

συμβάντα κατά την διάρκεια της νέκρωσης παραμένουν σκοτεινά. Ωστόσο, μία από τις 

θεωρίες της νέκρωσης που εμπλέκει ιόντα Ca2+, είναι η calpain-cathepsin υπόθεση, η οποία 

προτείνει ότι η ενεργοποίηση των cathepsin, που οδηγεί τελικά τα κύτταρα σε νέκρωση, 

οφείλεται στην Ca2+- εξαρτώμενη ενεργοποίηση των calpain (Yakovlev and Faden, 2004). 
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Οι calpain είναι ενδοκυτταρικές πρωτεάσες κυστεΐνες και απαιτούν Ca2+ για την 

ενεργοποίηση τους. Οι cathepsin ανήκουν στην υπεροικογένεια των papain των 

πρωτεασών κυστεϊνών, και εντοπίζονται κυρίως στα λυσοσώματα αλλά επίσης στον 

πυρήνα και στο κυτταρόπλασμα (Yamashima, 2000). Εξετάζοντας την επίδραση της ΖΕΑ 

σε ανθρώπινη κυτταρική σειρά Caco-2, o  kouadio 2005 έδειξε ότι η ΖΕΑ στοχεύει τα 

μιτοχόνδρια ή και τα λυσοσώματα (Kouadio et al., 2005). Στην παρούσα μελέτη δείξαμε 

ότι η ΖΕΑ ασκεί διακριτή νεκρωτική δράση σε ανθρώπινα PBMC η οποία αναστέλλεται 

από δύο λυσοσωμικούς αναστολείς, το PMSF και το NH4Cl.  Σύμφωνα με τον Sawada και 

λοιπούς (2000) (Sawada et al., 2000) οι δύο αυτοί λυσοσωμικοί αναστολείς ανέστειλαν την 

λύση των λυσοσωμάτων και την νέκρωση που επάγεται από τον L-leucine methyl ester σε 

μονοκυτταρική σειρά THP-1. Η παρατηρούμενη στις μελέτες μας αναστολή της νέκρωσης 

από τους λυσοσωμικούς αναστολείς σε συνδυασμό με την αύξηση των επιπέδων του 

ενδοκυτταρικού Ca2+ που σημειώθηκε πριν την επαγωγή της νέκρωσης στα μονοκύτταρα 

και κοκκιοκύτταρα-πολυμορφοπύρηνα κύτταρα συνηγορούν στο ότι η ΖΕΑ επάγει 

νεκρωτικό θάνατο πιθανόν μέσω λυσοσωμάτων.  

  Ένα κοινό στοιχείο των δύο προαναφερόμενων τύπων κυτταρικού θανάτου (AICD 

και νέκρωση) αποτελεί η αύξηση των ενδοκυτταρικών ιόντων Ca2+ η οποία σχετίζεται με 

την τοξικότητα των μυκοτοξινών επάγοντας είτε αποπτωτικό είτε νεκρωτικό θάνατο. 

Ωστόσο, πολλοί διεγέρτες επάγουν απόπτωση απουσία οποιασδήποτε ανιχνεύσιμης 

αλλαγής στα επίπεδα του Ca2+, και ως εκ τούτου δεν είναι εμφανής ο άμεσος ρόλος του 

Ca2+ (Orrenius et al., 2003). Από την άλλη, έρευνες για αρκετά χρόνια είχαν ταυτοποιήσει 

συστατικά της Ca2+ - σηματοδοτούμενης μηχανής ως σημαντικούς ρυθμιστές της 

απόπτωσης, ακόμα και όταν δεν υπήρχαν προηγούμενες ενδείξεις για εμπλοκή του Ca2+. 

Είναι φανερό, ότι ο πραγματικός ρόλος του Ca2+ στην έναρξη και την πρόοδο του 

κυτταρικού θανάτου όπως επίσης και ο ίδιος ο κυτταρικός θάνατος σε όλες του τις 

διαστάσεις μόλις που αρχίζουν να γίνονται κατανοητοί. Τα βιοχημικά και μορφολογικά 

χαρακτηριστικά της απόπτωσης και της νέκρωσης φαίνεται να επικαλύπτονται, και 

περισσότεροι από ένα τύπο κυτταρικού θανάτου μπορεί να συνυπάρχουν στα ίδια κύτταρα 

χρησιμοποιώντας κοινά μονοπάτια κατά την εκτέλεση τους (Pretorius and Bornman, 

2005). Σύμφωνα με τον Yakovlev 2004 υπάρχουν μαρτυρίες για διασταυρούμενη 

επικοινωνία μεταξύ των calpain (από το μονοπάτι της νέκρωσης) και των κασπασών (από 

το μονοπάτι της απόπτωσης) (Yakovlev and Faden, 2004). Ποια είναι η ακριβής σχέση 

μεταξύ τους και ποια τα σήματα επιβίωσης που εξουδετερώνουν τον κυτταρικό θάνατο 

είναι ζητήματα που απαιτείται να διερευνηθούν περισσότερο. Οι δύο εξεταζόμενες 



Γενική συζήτηση 129

μυκοτοξίνες, Τ-2 τοξίνη και ΖΕΑ, και οι προτεινόμενοι μηχανισμοί τοξικότητας αυτών θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μοντέλα δράσης για την περαιτέρω διερεύνηση του 

AICD και της νέκρωσης. Ενώ ο "λίγος" κυτταρικός θάνατος οδηγεί σε αυτοάνοσες 

δυσλειτουργίες και ανάπτυξη καρκίνων, ο "πολύς" κυτταρικός θάνατος μπορεί να 

οδηγήσει σε ανοσοανεπάρκεια (Arnold et al., 2006). Πολλοί παράγοντες ρυθμίζουν το 

εύρος μεταξύ αντίστασης και ευαισθησίας στον θάνατο των κυττάρων. Η ελεγχόμενη 

προώθηση ή παρεμπόδιση αυτών των παραγόντων αποτελεί σημαντικό θεραπευτικό στόχο. 

Σε αυτό το πνεύμα, οι παραπάνω μυκοτοξίνες θα μπορούσαν να βρουν χρήσιμες ιατρικές 

εφαρμογές ως αντικαρκινικοί παράγοντες ενάντια στις νεοπλασίες.  Ιδιαίτερα δε η Τ-2 

τοξίνη, λόγω του ότι επάγει AICD στα Τ λεμφοκύτταρα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

στην ρύθμιση της ανοσιακής απάντησης σε αυτοάνοσες και νευροεκφυλιστικές ασθένειες 

καθώς επίσης και σε πολλά σύνδρομα ανοσοανεπάρκειας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 

 

α- (anti-)   Αντι-(πρόθεμα αντισωμάτων π.χ.  

     α- IgG) 

AICD (Activation Induced Cell Death)             Κυτταρικός θάνατος επαγόμενος 

   από ενεργοποίηση 

APC (Antigen Presenting Cell)    Αντιγονο-παρουσιαστικό κύτταρο 

Apaf-1 (Apoptotic protease activating     Προσαρµοστικό µόριο  

factor-1)            που εμπλέκεται στην απόπτωση  

 
BoNTs (Botulinum Neurotoxins)     Νευροτοξίνες Botulinum 

BoNTΑ (Botulinum Neurotoxin Α)     Νευροτοξίνη Botulinum Α 

BOTOX (BoNTΑ)     Σύμπλοκο νευροτοξίνης  

   Botulinum Α 

BSA (Bovine Serum Albumin)    Aλμπουμίνη βόειου ορού  

 
CAs (Chromosome Aberrations)               Χρωμοσωμικές συντμήσεις  

CMV (Cytomegalovirus)               Κυτταρομεγαλοϊός  

ConA (Concanavalin A)     Μιτογόνος Κονκαναβαλίνη Α 

Cpm (Counts per minute)    Κρούσεις ανά λεπτό  

 
DFF-40/CAD (DNA Fragmentation                        Παράγοντας-40  

Factor-40/Caspase Activated DNase)     κατακερμετισμού του DNA/  

   DNase ενεργοποιημένη  

   από κασπάση 

 
ERK 1, 2, 3, 4, 5 (Extra cellular signal       Εξωκυτταρικά σηματοδοτούμενες 

Regulated protein Kinase 1, 2, 3, 4, 5)             πρωτεΐνες κινάσες 1, 2, 3, 4, 5   

ELISA (Enzyme Linked Immuno-Sorbent               Ανοσοενζυμική μέθοδος 

Assay)  

 
FACS (Fluorescence Activated Cell Sorter)    Κυτταρομετρητής ροής με φθορισμό 

FADD (Fas-Associated Death Domain protein)       Πρωτεΐνη "θανάτου" σχετιζόμενη 

   με τον Fas υποδοχέα 



Παράρτημα 151

FITC (Fluorescein Isothyocyanate)              Φθορίζον σύζευγμα    

Fluo-3/ΑΜ (Fluo-3/Acetoxymethylester)              Δείκτης μέτρησης ιόντων Ca2++ 

HIV (Human Immunodeficiency Virus)                    Ανθρώπινος ιός ανοσοανεπάρκειας 

ΗΤ-2 (ΗΤ-2 toxin)                Μεταβολίτης της Τ-2 τοξίνης 

HRP (HorseRadish Peroxidase)                                Φθορίζον σύζευγμα αντισωμάτων 

 
IC50 (Inhibiting Concentration 50%)                        Συγκέντρωση τοξίνης ικανή  

                                                                                    να προκαλέσει 50% αναστολή 

 
JNK 1 και 2 (C-jun N-terminal kinase  C-jun αμινοτελική κινάση 1 και 

1 and 2 ή Stress-Activated Protein Kinases:   2 ή ενεργοποιημένη από στρες  

SAPKs)       πρωτεΐνη κινάση 

  
MAPΚs (Mitogen Activated Protein Kinases) Μιτογόνο-ενεργοποιημένες  

πρωτεΐνες κινάσες  

MEKK1 (MAP kinase kinase kinase1)        MAP κινάση κινάση κινάση  

  1  (αποπτωτικό γονίδιο)  

MHC (Major Histocompatibility Complex)  Κύριο σύμπλοκο ιστοσυμβατότητας  

NOEL (No Observed Effect Level)     Επίπεδα τοξίνης στα οποία  

δεν παρατηρείται καμία επίδραση  

της τοξίνης 

PBMC (Peripheral Blood Mononuclear Cells)  Περιφερικά μονοπύρηνα κύτταρα 

          αίματος 

PBL (Peripheral Blood Lymphocytes)     Περιφερικά λεμφοκύτταρα αίματος 

PBS (Phosphate Buffered Saline)   Φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα 

PHA (Phytohemagglutinin)    Φυτοαιμαγλουτινίνη (Μιτογόνο) 
   
PWM (Pokeweed Mitogen)    Μιτογόνο 

RPE (R-Phycoerythrin)    Φθορίζον σύζευγμα  

RPE-Cy5 (R-Phycoerythrin-Cy5)  Cy5 χρωστική συζευγμένη με  

R-Phycoerythrin (φθορίζον σύζευγμα) 

 
SCEs (Sister Chromatid Exchanges)   Αλλαγές στις αδερφές χρωματίδες   

SEA (Staphylococcal Enterotoxin A) Εντεροτοξίνη τύπου Α  

από σταφυλόκοκκο 

 
TCR (Τ Cell Receptor)    Υποδοχέας Τ κυττάρων 
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  TeNT (Tetanus Neurotoxin)                     Νευροτοξίνη του τετάνου   

  Τ-2 toxin            Τ-2 τοξίνη (μυκοτοξίνη)  

  ΖΕΑ (Zearalenone)                                                         Mη-στεροειδής  

       οιστρογονική μυκοτοξίνη  

  a-ΖΕΑ (a-Zearalenone)                    Μεταβολίτης της ΖΕΑ  

  b-ΖΕΑ (b -Zearalenone)         Μεταβολίτης της ΖΕΑ 

 

 

Μονάδες μέτρησης 
 

 

             Ǻ (Amstrong)    Μονάδα μήκους (10-10 m) 

             KDa      Μοριακό βάρος x103 

 

            Kg (Kilogram)    Χιλιόγραμμο          

                     g (gram)                     Γραμμάριο  

          mg (milligram)    Μιλιγραμμάριο (10-3 του 

                                                                         γραμμαρίου)           

          μg ή mcg (microgram)   Μικρογραμμάριο 

(10-6 του γραμμαρίου)  

          ng (nanogram)    Νανογραμμάριο (10-9 του 

γραμμαρίου) 

 
            l (litre)     Λίτρο            

          ml (milliliter)    Μονάδα όγκου (10-3 

του λίτρου)    

            μl (microlitre)    Μικρόλιτρο (10-6 του  

λίτρου) 

               
              Units     Ενζυμικές μονάδες 

              rpm (rounds per minute)  Στροφές ανά λεπτό 
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Abstract

The trichothecene mycotoxin T-2 is reported to exhibit immunotoxic activity. The potential presence of T-2 in foods renders
it as public health hazard and its toxicity needs to be better understood. We investigated the in vitro effects of T-2 at sub-
toxic (0.1 ng/ml) and toxic (10 ng/ml) levels on freshly isolated human peripheral blood lymphocytes (PBLs). We observed no
direct influence on untreated PBLs. The toxic dose of T-2, however, totally inhibited phytohemagglutinin-induced T lymphocyte
proliferation and caused early apoptosis that peaked after 8 h of exposure. Both major T lymphocyte subsets (CD4+ and CD8+)
were affected as they appeared to show a positive response to T-2 at 8 h followed by their sharp reduction after 96 h. Further
investigation on the naı̈ve (CD45RA+) and memory (CD45RO+) subpopulations confirmed these observations and indicated that
T-2 affected equally all the subpopulations studied, although PHA preferentially stimulated CD45RO+ T lymphocytes. Sub-toxic
T-2 appeared to exhibit co stimulatory properties to PHA-stimulated cells. These results support the hypothesis that T-2 affects
the activation-induced cell death mechanism of T lymphocytes.
© 2005 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.
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1. Introduction

The development of common fungi in foods may
cause the production of mycotoxins. These toxins
occur predominantly in corn and other grains intended

∗ Corresponding author. Fax: +30 81 0391101.
E-mail address: krambo@imbb.forth.gr (E. Krambovitis).

for human and animal consumption, causing a variety
of responses from immunosuppression to carcinogen-
esis (Corrier, 1991; Meky et al., 2001). Trichothecenes
constitute a broad group of toxins, produced by
a number of fungal genera, including Fusarium,
Myrothecium, Phomopsis, Stachybotrys, Trichoderma,
Trichothecium and others (Bennett and Klich, 2003).
Trichothecenes are reported to act as immuno-

0378-4274/$ – see front matter © 2005 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.
doi:10.1016/j.toxlet.2005.06.006
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suppressive agents (Atkinson and Miller, 1984;
Robbana-Barnat et al., 1988), although, depending on
the dose, timing and route of exposure, they can also be
immunostimulatory (Holt et al., 1988; Thuvander et al.,
1999). T-2 toxin is a type A trichothecene mycotoxin,
a product of Fusarium fungi with immunomodulatory
activity which is associated with changes in leukocyte
counts, selective depletion of blood cells and depressed
antibody generation (Holladay et al., 1993; Jagadeesan
et al., 1982; Smith et al., 1994).

Information regarding how T-2 toxin modulates
immune responses at cellular level is inconclusive.
Hypotheses such as direct lymphocyte cytotoxicity
(Sharma, 1993), activation of apoptotic mechanisms
(Ueno et al., 1995), and inhibition of DNA, RNA and
protein synthesis (Gyongyossy-Issa and Khachatour-
ians, 1985; Corrier, 1991; Holladay et al., 1995; Rosen-
stein and Lafarge-Frayssinet, 1983; Wang et al., 1998)
have been proposed. Also in experimental animal stud-
ies, an association of T-2 toxin with decreased numbers
of lymphocytes, depletion of lymphoid tissue and gen-
eration of necrosis (Corrier and Ziprin, 1987; Corrier
et al., 1987) were reported. Studies on CD4+CD8+ thy-
mocytes in mice indicated a marked decrease of these
subpopulations (Smith et al., 1994) and in the Peyer’s
patches CD3+, CD19+, CD4+ and CD8+ cells were
unexceptionally decreased (Nagata et al., 2001).

The immunotoxic effects of T-2 toxin have been
mainly documented in animals and information regard-
ing how T-2 toxin affects the human immune sys-
tem is relatively limited, despite reports of cases with
severe toxicosis (Berek et al., 2001). In vitro studies
have shown that various lymphocyte subpopulations
have different susceptibilities to T-2, with the mito-
genic responses to concanavalin A, pokeweed mitogen
and phytohemagglutinin (PHA) being inhibited dur-
ing the first 8 h (Tomar et al., 1988). It has also been
reported that T-2 induces apoptosis in HL-60 human
promyelotic leukaemia cells (Yoshino et al., 1996).
More recent studies investigated the effect of differ-
ent doses T-2 toxin on the expression of CD69, CD25
and CD71 activation markers in human lymphocyte
cultures (Johannisson et al., 1999) and concluded that
the antiproliferative action of T-2 was exerted early
in the cell cycle, before or in conjunction with CD25
expression.

It is evident that many issues of the mode of T-2
toxicity remain unsolved. In the present study we used

freshly isolated human peripheral blood lymphocytes
to address the in vitro cytopathicity in resting and PHA-
stimulated lymphocyte populations. Furthermore, we
investigated which of the major T cell sub-populations
were mostly affected by exposure to low and high toxin
levels.

2. Materials and methods

2.1. Cell isolation

Buffy coats from healthy, HIV-1/hepatitis b sera-
negative blood donors were obtained from Venize-
lio Hospital Blood Transfusion Service, Heraklion,
Crete. Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs)
were isolated by density gradient centrifugation with
the use of ficoll-paque (Amersham–Pharmacia, Upp-
sala, Sweden). Cells were washed and resuspended
in RPMI-1640 medium supplemented with antibi-
otics and 5% human serum (Zafiropoulos et al.,
1997).

2.2. Proliferation assay to T-2 toxin exposure

For proliferation assays, 1 × 106 cells/ml were cul-
tured in 96-well plates (Costar, US) in RPMI-1640, in
the presence or absence of 5 mcg/ml of phytohemag-
glutinin (PHA) (Sigma, Germany) and test toxin T-2
(Sigma–Aldrich Chemical, Germany) added at con-
centrations of 0.1 and 10 ng/ml. Solvent used in the
preparation of mycotoxin stock T-2 acted as negative
control and comprised maximally 0.002% methanol.
Cell cultures in triplicate wells were incubated at 37 ◦C
in 5% CO2 in a humidified incubator for 1, 3, 5 and 7
days. At an appropriate time period, cells were har-
vested after a pulse period of 18 h with [3H]thymidine
(Amersham, UK). Counts/min of each sample were
measured in an LS1701 beta counter (Beckman, US)
(Baritaki et al., 2002a,b).

2.3. Flow cytometric determination of the
percentage of apoptotic-necrotic cells

For the estimation of cell apoptosis and necrosis
(Baritaki et al., 2002a,b), 1 × 106 cells unstimulated or
stimulated with 5 mcg/ml of PHA were co cultured with
0.1 ng/ml or 10 ng/ml toxin T-2 for 4, 8, 24 and 96 h.
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At the appropriate time period the cells were collected
in tubes and washed with 10 mM phosphate buffered
saline (PBS), pH 7.4. The cell pellet was resuspended
in 100 �l annexin V-fluos (Boehringer–Mannheim
Biochemica, Germany) labelling solution (10 mM
Hepes/NaOH, 140 mM NaCl, and 5 mM CaCl2 in pH
7.4) containing 2 �l annexin-V-fluos labeling reagent
and 2 �l of 50 �g/ml propidium iodide solution (ICN
Biomedicals, US), and incubated at room temperature
for 10–15 min. Incubation buffer (400 �l) was added to
each tube and apoptosis-necrosis was analysed imme-
diately by FACS (Callibur, Becton–Dickinson, US)
using the CELLQuest programme.

2.4. Flow cytometry for T cell phenotypes

In order to evaluate the expression of surface mark-
ers, after exposure to PHA and T-2 toxin for 8 and 96 h,
cells were harvested for flow cytometry. 1 × 106 cells
resuspended in 100 �l cold PBS supplemented with 3%
inactivated foetal calf serum (GIBCO, UK), pH 7.4,
and incubated for 25 min on ice with 5 �l of each of
the following fluorochrome-labelled antibodies: CD3-
RPE (mouse IgG1, UCHT1) (Immunotech, France)
and CD4-FITC (mouse IgG1,�, RPA-T4), CD8-RPE-
Cy5 (mouse IgG1,�, HIT8a), CD45RA-FITC (mouse
IgG2b,�, HI100), CD45RO-FITC (mouse IgG2a,�,
UCHL1) (BD Pharmingen, Greece). After two washes
with cold PBS, the pellet was resuspended in 500 �l
PBS and the stained cells were analysed immediately
by FACS (Callibur, Becton–Dickinson, US) using the
CELLQuest programme.

3. Results

3.1. Proliferation of human lymphocytes exposed
to T-2 toxin

The effect of T-2 toxin on lymphocyte proliferation
was evaluated after stimulation with 5 mcg/ml PHA.
From initial titration experiments (Fig. 1A), concentra-
tions of 0.1 ng/ml and 10 ng/ml T-2 were selected for
the proliferation studies. The results of a time course
proliferation analysis (1, 3, 5, 7 days post addition of
T-2) showed a clear inhibitory effect of T-2 at 10 ng/ml,
whereas at the lower concentration (0.1 ng/ml) the
effect was less distinct (Fig. 1B)

3.2. Measurement of cell apoptosis-necrosis

To further assess the effects of T-2 toxin on cell
proliferation, we also investigated the incidence of
apoptotic and necrotic cells during the early stages of
cell exposure (4, 8, 24 and 96 h). In the PHA-activated
cultures, the presence of 10 ng/ml T-2 induced cell
apoptosis that peaked at 8 h (Fig. 2I), whereas 0.1 ng/ml
gave an apoptotic profile similar to that of the control
cultures and was probably associated with the PHA
activation mechanism. In the cultures without PHA,
the apoptotic rate was low and was not affected by the
presence of T-2. The level of necrotic cells remained
low throughout the experiments and was not greatly
affected by T-2 (Fig. 2II).

3.3. Effect of T-2 toxin on CD3+/CD4+ and
CD3+/CD8+ lymphocyte sub-populations

To determine the effect of T-2 toxin on T lympho-
cyte sub-populations, a flow cytometric analysis was
performed on PBLs 8 and 96 h after PHA activation and
T-2 exposure. Because of the many cell variable param-
eters involved, we elected to normalize and present the
results as percentage of a given sub-population rela-
tive to the corresponding sub-population in a parallel
negative control culture after we subtracted the neg-
ative control sub-population. From the normalization
process, a relative positive percentage indicated a net
increase of a given sub-population in relation to the
control culture and vise versa, a negative percentage a
net reduction (Jason and Inge, 2000).

The results expressed as a percentage of the subset
cells in relation to PHA-unstimulated cells (Table 1)
showed a gross reduction of both CD3+/CD4+ and
CD3+/CD8+ cells after 96 h of exposure to 10 ng/ml
T-2, whereas with 0.1 ng/ml T-2 there was a dis-
tinct increase of both subsets. During the early stages
of PHA activation (8 h) the relative percentage of
CD3+/CD4+ and CD3+/CD8+ cells in the cultures was
much lower than in the PHA-untreated control cul-
tures, with the exception of the cultures co treated with
10 ng/ml T-2. These cultures showed a slight increase in
the CD3+/CD4+ subset in relation to unstimulated cul-
tures and a small reduction of the CD3+/CD8+ subset.

To confirm and further study this effect of T-2
on CD3+/CD4+ and CD3+/CD8+ subpopulations, we
also determined the relative percentage of these cells
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Fig. 1. The effect of T-2 toxin on proliferation of peripheral blood lymphocytes (PBLs) after stimulation with 5 mcg/ml phytohemagglutinin
(PHA) as measured by incorporation of [3H]thymidine. (A) Titration of T-2 toxicity measured on day 3 (values represent the mean (±S.D.)
activity from two donors). (B) Time course of proliferation in the presence of 0.1 and 10 ng/ml T-2 (values represent the mean (±S.D.) activity
from four donors).

expressing the surface markers CD45RA and CD45RO
which are associated with the naı̈ve or memory sta-
tus of these cells, respectively. The results after 8 h of
PHA stimulation (Fig. 3I) showed a relative increase
in the CD3+/CD4+/CD45RA+ subset, whereas the

CD3+/CD4+/CD45RO+, CD3+/CD8+/CD45RA+ and
CD3+/CD8+/ CD45RO+ subsets were reduced. The
presence of 0.1 ng/ml T-2 had no added effect, but
10 ng/ml T-2 appeared to exert a slight stimulatory cell
response.

Table 1
Effect of T-2 toxin on CD3+/CD4+ and CD3+/CD8+ T lymphocyte subpopulations after phytohemagglutinin (PHA) stimulation

Treatment Percentage change of T-lymphocytes subpopulationa

CD3+/CD4+ CD3+/CD8+

8 h 96 h 8 h 96 h

T lymphocytes stimulated with 5 mcg/ml PHA −17 +46 −45 +85
T lymphocytes stimulated with 5 mcg/ml PHA and 0.1 ng/ml T-2 −23 +62 −43 +91
T lymphocytes stimulated with 5 mcg/ml PHA and 10 ng/ml T-2 +5 −84 −18 −93

a The results are expressed as percentage change of the treated subpopulation from nontreated, calculated according to: [(Post treatment value −
non treatment value)/(non treatment value)] × 100.
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Fig. 2. Time course of T-2 toxin induced apoptosis and necrosis of peripheral blood lymphocytes (PBLs). (I) Percentage of apoptotic lymphocytes
during exposure to T-2 with or without phytohemagglutinin (PHA) stimulation, as determined by flow cytometry after annexin-V staining. (II)
Percentage of necrotic lymphocytes during exposure to T-2 with or without PHA stimulation, as determined by flow cytometry after propidium
iodide staining. Values represent the mean (±S.D.) activity from two donors (n = 2).

At 96 h (Fig. 3II), the T lymphocytes expressing
CD45RO responded more vigorously to PHA stimu-
lation than the CD45RA+ cells, and the CD8+ rather
than the CD4+ cells. The presence of 0.1 ng/ml T-2
appeared to exert a co stimulatory effect, but 10 ng/ml
T-2 showed a clear inhibition of all four subsets.

4. Discussion

Several investigators have reported from in vitro
studies that T-2 toxin is directly cytotoxic to both thy-
mocytes and mature T-lymphocytes and affects the cell
mediated immune system (Rosenstein and Lafarge-
Frayssinet, 1983; Yarom et al., 1984). In the present

study we report in vitro cytopathic effects on human
peripheral blood lymphocytes.

We firstly investigated the influence of T-2 on lym-
phocyte blastogenesis. We experimentally determined
the levels of T-2 that were immunotoxic in vitro (Fig. 1).
Our results showed no proliferation of PHA-stimulated
lymphocytes by the presence of 10 ng/ml T-2, which
we defined as the toxic level. At the concentration of
0.1 ng/ml, the proliferation pattern was not much differ-
ent from that obtained from the non-T-2 control cultures
and which we defined as sub-toxic. These selected
toxic and sub-toxic levels are consistent with the tox-
icity range of T-2 (Parent-Massin, 2004). In terms of
relevance to the in vivo situation, we estimated that
the toxic concentration (10 ng/ml) was equivalent in
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Fig. 3. T lymphocyte subset populations affected by T-2 toxin, as determined by flow cytometry. (I) Relative percentage change of T-
lymphocyte subsets after 8 h of exposure to T-2 toxin in phytohemagglutinin (PHA)-stimulated cells. (II) Relative percentage change of
T-lymphocyte subsets after 96 h of exposure to toxin T-2 in PHA-stimulated cells. (A) CD3+/CD4+/CD45RA+. (B) CD3+/CD4+/CD45RO+. (C)
CD3+/CD8+/CD45RA+. (D) CD3+/CD8+/CD45RO+.

humans to 0.6–0.8 mcg/kg body weight. This repre-
sents approximately 10 times the maximum tolerable
daily intake (60 ng/kg/day) as provisionally determined
by the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food
Additives (JECFA) (Sudakin, 2003). Similarly, the sub-
toxic concentration (0.1 ng/ml) represents 6–8 ng/kg
body weight which is in range of the average daily

intake of T-2 based on the dietary habits in Europe
(Sudakin, 2003). Our findings were also in broad agree-
ment with other investigations which have reported
up to 50% inhibition of human leukocyte proliferation
with 1–5 ng/ml T-2 toxin (Forsell et al., 1985; Meky et
al., 2001; Visconti et al., 1991). Because of the distinct
absence of proliferation of the PHA-stimulated lym-
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phocytes, we investigated cell death as a potential cause
of this phenomenon. Original studies, well before apop-
tosis could be differentiated from necrosis, had reported
that in vivo exposure to toxic doses of T-2 induced
“necrosis” in lymphoid organs (Hayes et al., 1980),
in most of the animal species studied (Sharma, 1993).
It is difficult to quantify apoptosis in vivo because of
the short half-life and heterogeneity of apoptotic cells,
while in vitro studies are complicated by a late phase
of apoptosis (Dive et al., 1992). Using flow cytometry
analysis on gated lymphocyte populations, we moni-
tored early apoptotic events with annexin V and cell
necrosis with propidium iodide exclusion. Our results
(Fig. 2) showed that T-2 at 10 ng/ml induced apoptosis
to PHA-stimulated cells that peaked 8 h after exposure,
with 60% of the lymphocytes being at an apoptotic
state. The corresponding 0.1 ng/ml T-2 and negative
control cultures followed a different pattern with an ini-
tial increase of apoptotic cells then a marked drop at 8 h,
followed by a gradual increase over the testing period
of 96 h. We attributed the 4 h apoptotic dip as a result
of the cell isolation and processing before commencing
with the experiments, rather than due to T-2. Apoptosis
was fairly limited in the cultures not been stimulated by
PHA. Interestingly, in vivo studies with mice (Islam et
al., 1998) indicated that T-2 may induce apoptotic death
only in actively dividing cells in both bone marrow and
inguinal lymph nodes taken from mice. Additionally, it
was noted that tissues with active division such as bone
marrow, lymph nodes, thymus and intestinal mucosa
are most sensitive to T-2 exposure (Islam et al., 1998).
More recent studies demonstrated that T-2 induced
concentration-dependent apoptosis after 24 h to HL-
60 human leukemia cells with a T-2 concentration of
3.1 ng/ml, while an increased number of apoptotic cells
was observed 4–6 h after exposure to 12.5 ng/ml of
toxin (Holme et al., 2003). Our results indicated that
T-2 did not induce direct necrosis or apoptosis to lym-
phocytes. Similar findings were observed by (Holme
et al., 2003) using HL-60 human leukemia cells, who
reported limited plasma membrane damage even after
exposure to 25–50 ng/ml T-2 that induced 60–100%
apoptosis of the cells. Our results were, therefore, con-
sistent with previous reports, but our interpretation was
that T-2 was not a major apoptotic or necrotic agent for
resting peripheral blood lymphocytes.

As direct lymphocyte death was not a central
cause of T-2 immuno-cytopathecity, we investigated

the effect of T-2 on the major T lymphocyte sub-
populations after 8 and 96 h of exposure. Addressing
the sensitivity of the two main T lymphocyte subsets,
CD4+ and CD8+, to T-2 toxin, we observed a reduc-
tion of both populations after 8 h of PHA-stimulation
with or without 0.1 ng/ml T-2, CD8+ cells being more
affected (Table 1). We believe that this observation
reflected the increased apoptosis we observed after the
4 h exposure period (Fig. 2I). Surprisingly, the presence
of 10 ng/ml T-2 appeared to have a positive effect in
both populations. We investigated further this observa-
tion by analyzing the naı̈ve (CD45RA+) and memory
(CD45RO+) T lymphocyte subsets within the CD4+

and CD8+ cell populations (Fig. 3I). PHA gave a rel-
ative increase of the CD4+/CD45RA+ cell population,
and T-2 exerted a co stimulatory effect. In contrast,
PHA had a negative effect on the other subsets, the
0.1 ng/ml T-2 had no effect and 10 ng/ml T-2 had a pos-
itive effect. These results explain the relative reduction
of the CD4+ and CD8+ subpopulations (Table 1).

At 96 h (Fig. 3II), the stimulatory effect of PHA was
clearly observed in both populations, CD8+ cells being
more responsive (Table 1). T-2 at the sub-toxic dose
(0.1 ng/ml) appeared to have a co stimulatory effect
(Holt et al., 1988). In contrast, both populations almost
disappeared by the presence of 10 ng/ml T-2.

Addressing the immunotoxic effects of T-2 in gen-
eral, a paradox appears to exist. Low doses of T-2
are reported to be immunostimulatory and high doses
immunosuppressive (Paucod et al., 1990; Pestka et al.,
2004). Our results showed that T-2 exhibited no direct
toxic effects on freshly isolated PBLs. We observed,
however, dose-dependent effects upon mitogen stim-
ulation. PHA stimulation of T lymphocytes was par-
tially selective favoring the CD45RO phenotype in both
CD8+ and CD4+ subsets. The apparent co stimulatory
effect of T-2 at sub-toxic levels on PHA-stimulated
T lymphocytes and the almost disappearance of the
cells by the toxic dose of T-2 after 96 h that followed
an earlier short stimulation phase (at 8 h) lead us to
speculate that the observed immunotoxicity of T-2 is
related to the mechanism of activation-induced cell
death. This notion is supported by several recent studies
on T-2 induced apoptosis that report the involvement of
the mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway
(Sehata et al., 2004). MAPK plays a crucial modulatory
role in T lymphocyte signal transduction during the
process of activation-induced cell death. We propose
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that we observe the two facets of the same mechanism.
At sub-toxic levels of T-2 we obtain a small co stimu-
latory effect at the phase of mitogen activation without
altering the time course of this phase, and therefore,
we observe a net immunostimulatory effect. At toxic
levels, the co stimulatory effect is much stronger and
shorter in time, with the affected cells going to the
apoptotic phase much earlier. In this case, for the same
time point, we observe a net immunosuppressive or
immunotoxic effect.

It is evident that better understanding is needed
for the mechanisms with which T-2 and other related
trichothecenes (Hughes et al., 1990; Shifrin and
Anderson, 1999) can induce cell death. This informa-
tion may well find useful medical applications partic-
ularly in human oncology.
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Abstract

The mycotoxin zearalenone (ZEA) is a common contaminant of all major cereal grains worldwide with estrogenic and anabolic
activity. We investigated the in vitro cytopathic effects of ZEA on freshly isolated human peripheral blood mononuclear cells
(PBMC) in relation to proliferation and cell death patterns of untreated and mitogen-activated cells. The higher concentration of
30 �g/ml ZEA was found to totally inhibit T and B lymphocyte proliferation from the stimulation with phytohemagglutinin and
pokeweed mitogen. The inhibitory effects of ZEA were further related to cell necrosis/apoptosis. Flow cytometry analysis showed
a distinct necrotic effect on PBMC, irrespective of mitogen stimulation, whereas apoptotic activity was less evident. Necrosis was
observed in both the lymphocyte and monocyte/granulocyte gates. Measurements of ZEA-induced intracellular calcium ion (Ca2+)
mobilization showed an increase of both Ca2+ levels and the number of cells with high Ca2+ only in the monocyte/granulocyte gated
cells. Using phenylmethyl sulfonyl fluoride (PMSF), a serine protease inhibitor, and ammonium chloride (NH4Cl), a lysosomal
inhibitor, both associated with cell necrosis inhibition, we showed that PMSF at 0.05 mM and NH4Cl at 1 and 10 mM reduced the
cytopathic effects induced by 30 �g/ml ZEA, whereas apoptosis was less affected. Expose of PBMC to 1 �g/ml ZEA did not alter
the viability of the cells. Our results suggest that high ZEA concentrations in the blood may well exert cytotoxic effects that merit
further investigation.
© 2006 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.
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1. Introduction

Zearalenone (ZEA) is a non-steroidal estrogenic
mycotoxin produced by several Fusarium species, such
as Fusarium graminearum, Fusarium culmurum, Fusar-
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ium equiseti, and Fusarium crookwellense (Bennett and
Klich, 2003). All these species are regular contami-
nants of cereal crops worldwide (Kuiper-Goodman et
al., 1987) destined for human and animal consump-
tion. ZEA concentrations of up to 289 �g/g in human
foods have been reported (Kim et al., 1993; Yuwai et al.,
1994).

The major mycotoxicity of ZEA and its metabo-
lites is attributed to their estrogenic and anabolic activ-
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ities (Etienne and Jemmali, 1982) that modulate or
disrupt endocrine function in animals and possibly in
humans (Ryu et al., 2002). ZEA has been implicated
in numerous incidences of mycotoxicosis in farm ani-
mals (Kuiper-Goodman et al., 1987; Hussein and Brasel,
2001) especially in pigs (Coulombe, 1993). Human
estrogen receptors bind ZEA, although their influence on
target tissues seems to be weaker (80–160 less active) as
compared to diethylstilbestrol or estradiol (Forsell and
Pestka, 1985; Ueno and Tashiro, 1981; Tomaszewski
et al., 1998). Although ZEA elicits permanent repro-
ductive tract alterations (Ito and Ohtsubo, 1994), evi-
dence for teratogenic or carcinogenic effects were lim-
ited in laboratory animals (Maaroufi et al., 1996; Creppy,
2002).

Several changes of histological, haematological and
immunological parameters were induced by high ZEA
concentrations (Abdelhamid et al., 1992; Berek et
al., 2001; Maaroufi et al., 1996; Forsell et al., 1986;
Cooray, 1984). A dose-dependent reduction of phy-
tohemagglutinin (PHA)-induced lymphocyte prolifera-
tion was observed using rat or human peripheral blood
lymphocytes (Atkinson and Miller, 1984). Inhibitory
effects of ZEA were observed in blastogenesis assays
with leukoagglutinin, concanavalin A and pokeweed
mitogen, indicating that ZEA was capable in inhibit-
ing all B and T cell subsets (Forsell and Pestka,
1985).

The cytotoxic and genotoxic effects of ZEA is
not fully understood. It was recently shown that
ZEA increased DNA fragmentation in a concentration-
dependent manner in three cell lines, Vero, Caco-2
and DOK, after 24 h exposure at concentrations of 10,
20, and 40 �M (Abid-Essefi et al., 2003, 2004). ZEA
induced also male germ cell apoptosis in rats in a time-
dependent and stage-specific pattern, contributing to
germ cell depletion and testicular atrophy (Kim et al.,
2003). On the other hand, ZEA is reported to induce
sister chromatid exchanges (SCEs), chromosome aber-
rations (CAs) (Ouanes et al., 2003), and only a slight
reduction on cell viability to ZEA-treated bovine lym-
phocytes at a concentration of 4 �M after 24 h exposure,
which did not seem to implicate an apoptotic mecha-
nism of action, whereas at higher concentrations and at
a longer exposures, necrotic cells were observed (Lioi et
al., 2004).

The inconclusive results on the toxicity of ZEA
prompted us to investigate the cytopathic effects of ZEA
on human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
We report in this study the effects of ZEA on the prolif-
eration and cell death patterns of untreated and mitogen-
activated PBMC.

2. Materials and methods

2.1. Cell isolation

Buffy coats were collected from healthy, HIV-1/hepatitis
b sera-negative blood donors obtained from Venizelio
Hospital Blood Transfusion Service, Heraklion, Crete.
Peripheral blood mononuclear cells (PBMC) were iso-
lated by density gradient centrifugation with the use of
ficoll-paque (Amersham–Pharmacia, Uppsala, Sweden) and
resuspended in RPMI-1640 medium supplemented with
antibiotics and 5% human serum (Zafiropoulos et al.,
1997).

2.2. Proliferation assay to ZEA exposure

PBMC at a concentration of 1 × 106 cells/ml were cultured
in 96-well plates (Costar, US) in RPMI-1640, at 37 ◦C in
5% CO2-buffered and humidified incubator. For proliferation
assays, ZEA (Sigma–Aldrich Chemical, Germany) was added
at concentrations of 0.1, 1, 5, 10, and 30 �g/ml in cell cultures in
triplicate wells. For mitogen stimulation, either 5 �g/ml phyto-
hemagglutinin (PHA; Sigma, Germany) (Vlata et al., 2005) or
5 �g/ml pokeweed mitogen (PWM, Sigma, Germany) selected
after an initial titration using 1, 5 and 10 �g/ml PWM, were
added at the same time as ZEA. At appropriate time period of
3 days of culture, cells were harvested after a pulse period of
18 h with [3H]thymidine (Amersham, UK). Cell proliferation
was evaluated as counts per minute of each sample measured
in an LS1701 beta counter (Beckman, USA) (Baritaki et al.,
2002a,b).

2.3. Measurement of apoptotic–necrotic cells by flow
cytometry

The effect of ZEA on cell viability was determined by
the trypan blue (0.4% solution in PBS; Sigma Chemical Co.)
exclusion technique in a kinetic study of 0, 1, 3, and 7 days.
PBMC at 1 × 106 cells/ml with and without 5 �g/ml PHA or
PWM mitogens co cultured with ZEA at selected concentra-
tions of 1 and 30 �g/ml. In order to evaluate cell apoptosis and
necrosis (Baritaki et al., 2002a,b) a parallel kinetic study was
performed using flow cytometry: briefly, at the appropriate time
period, 1 × 106 cells were collected in tubes and washed with
10 mM phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4. The cell pellet
was resuspended in 100 �l annexin V-fluos labelling solu-
tion (10 mM Hepes/NaOH, 140 mM NaCl, and 5 mM CaCl2

in pH 7.4), containing a certain amount of 2 �l annexin V-
fluos (Boehringer–Mannheim Biochemica, Germany) and 2 �l
of 50 �g/ml propidium iodide solution (ICN Biomedicals,
US). Cells were incubated at room temperature for 15 min.
Finally, incubation buffer (400 �l) was added to each tube
and apoptosis–necrosis was analysed immediately by FACS
(Callibur, Becton–Dickinson, US) using the CELLQuest pro-
gramme.
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2.4. Measurement of intracellular calcium ion (Ca2+)
mobilization

To investigate the influence of ZEA on the Ca2+ signalling,
we examined the intracellular changes of Ca2+ levels loading
the cells with the Ca2+ Indicator Fluo-3 (Princen et al., 2003)
Using the flow cytometric method we measured the Ca2+ mobi-
lization in PBMC treated with 1 and 30 �g/ml ZEA at 1, 3
and 7 days of exposure: briefly, 1 × 106 cells were centrifuged
and resuspended in RPMI-1640 medium supplemented with
2% FBS, and 4 �M Fluo-3/acetoxymethylester (AM) prepared
from 2 mM stock solution of Fluo-3/AM (Molecular Probes,
Leiden, The Netherlands) in anhydrous dimethyl sulfoxide
(DMSO). After incubation for 45 min at room temperature,
cells were washed two times at room temperature in Ca2+ flux
assay buffer (Hank’s balanced salt solution containing 20 mM
HEPES and 0.2% bovine serum albumin, pH 7.4) to remove
extra cellular dye. After the second wash, cells were incubated
for 10 min at room temperature, and resuspended in 500 �l
PBS. Green fluorescence emission of Fluo-3 was detected at
530 nm by FACS (Callibur, Becton–Dickinson, US) using the
CELLQuest programme.

2.5. PMSF and NH4Cl inhibition of ZEA-induced cell
killing

The ability of phenylmethyl sulfonyl fluoride (PMSF) to
protect ZEA mediated killing was examined. PBMC were cul-
tured for 24 h with or without 30 �g/ml ZEA in the presence
or absence of 0.05 mM PMSF prepared from 100 mM stock
PMSF (Sigma) dissolved in methanol. The cells were washed
to remove the inhibitor and ZEA and resuspended in RPMI cul-
ture medium for further 11 days incubation. At the appropriate
time period of 1, 3, 5, 7, 9 and 11 days, flow cytometric analy-
sis for early apoptotic events with annexin V and cell necrosis
with propidium iodide exclusion was performed as described
previously.

The capacity of ammonium chloride (NH4Cl) to inhibit
necrosis was also examined. Untreated and treated PBMC with
30 �g/ml ZEA in the presence and absence of 1 mM or 10 mM
NH4Cl were cultured. After 4 days of ZEA exposure, the cell
necrosis–apoptosis was determined by annexin V–propidium
iodide flow cytometry.

3. Results

3.1. Proliferation of human lymphocytes exposed to
ZEA

The effects of ZEA on PBMC proliferation rates
were investigated using a concentration range of 0.1,
1, 5, 10 and 30 �g/ml of ZEA, after stimulation with
5 �g/ml PHA or PWM. Thymidine incorporation after
3 days of ZEA exposure showed a dose-dependent
inhibitory effect of ZEA on both PHA (Fig. 1A) and

Fig. 1. The effect of ZEA on the proliferative response of peripheral
blood mononuclear cells (PBMC) as measured by incorporation of
[3H]thymidine on day 3 of exposure: (A) during stimulation with phy-
tohemagglutinin (PHA; 5 �g/ml); (B) during stimulation with poke-
weed mitogen (PWM; 5 �g/ml). Error bars represent the mean (±S.D.)
activity from five donors.

PWM (Fig. 1B)-induced proliferation. The IC50 (con-
centration of ZEA for 50% inhibition of mitogen stimu-
lation) for PHA was 9.5 �g/ml and for PWM 5.0 �g/ml.
The experiments were carried out on PBMC from five
different donors.

3.2. Measurement of cell necrosis–apoptosis

To determine whether the observed decline on
mitogen-induced proliferation was associated with cell
death, we investigated cell viability in an extended time
course (0, 1, 3, and 7 days). Fig. 2 summarizes the per-
centage of viable cells on unstimulated and stimulated
PBMC either with 5 �g/ml PHA or PWM, and exposed
to a low (1 �g/ml) and high (30 �g/ml) concentration of
ZEA. The above results showed a distinct decrease on
cell viability with 30 �g/ml ZEA as measured by both
trypan blue exclusion (Fig. 2A) and flow cytometry (cells
double negative to propidium iodide and annexin V stain-
ing) (Fig. 2C). Exposure to 1 �g/ml ZEA did not affect
cell viability as shown in Fig. 2B (trypan blue exclusion)
and Fig. 2D (flow cytometry), respectively.

We further investigated the nature of the ZEA-
induced cell death (Fig. 3). Exposure of unstimulated
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Fig. 2. Cell viability in ZEA-treated PBMC unstimulated and stimulated with 5 �g/ml PHA or PWM mitogens. Viable cells were estimated by
negative trypan blue staining after exposure to (A) 30 �g/ml ZEA and (B) 1 �g/ml ZEA. Viable cells were estimated by flow cytometry (annexin
V/propidium iodide negative cells) after exposure to (C) 30 �g/ml ZEA and (D) 1 �g/ml ZEA. Values represent the mean (±S.D.) activity from two
different donors.

Fig. 3. Flow cytometry analysis of ZEA-induced necrosis and apopto-
sis on unstimulated PBMC: (A) percentage of necrotic cells, positive
staining with propidium iodide; (B) percentage of apoptotic cells, posi-
tive staining with annexin V. Values represent the mean (±S.D.) activity
from two different donors.

PBMC to 30 �g/ml ZEA induced increased necrosis as
compared to control cells (Fig. 3A). High ZEA levels
(30 �g/ml) also induced apoptosis (Fig. 3B). The cor-
responding apoptotic profile however, was less distinct.
Exposure to low levels of ZEA (1 �g/ml) gave similar
results to controls.

In addition, we studied the necrotic and apoptotic pat-
terns induced by 30 �g/ml ZEA after PHA and PWM
stimulation (Fig. 4). The necrotic (Fig. 4A) and apop-
totic (Fig. 4B) profiles were not altered by either PHA
or PWM stimulation. The increasing percentages of
necrotic and not the apoptotic PBMC indicated that ZEA
induces the same necrotic effect in both resting and stim-
ulated lymphocytes.

3.3. ZEA-induced intracellular Ca2+ levels

We studied the intracellular Ca2+ mobilization in
ZEA-exposed unstimulated PBMC. Using conventional
forward and side scatter gating in flow cytometry, we
investigated the lymphocytic and monocyte/granulocyte
subpopulations. The results showed an increase in Ca2+

levels in the monocyte/granulocyte gate that consisted
of 40–70% CD14+ cells (data not shown), on day 1 of
30 �g/ml ZEA exposure (Fig. 5A), followed by a reduc-
tion in the number of cells with high Ca2+ on days 3 and
7. High Ca2+ levels were observed in the corresponding
gate of the control PBMC on day 3. The lymphocyte pop-
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Fig. 4. Comparative effect of 30 �g/ml ZEA on unstimulated and stim-
ulated with 5 �g/ml PHA or PWM peripheral blood mononuclear cells
(PBMC) measured by flow cytometry: (A) percentage of necrotic cells,
positive staining with propidium iodide; (B) percentage of apoptotic
cells, positive staining with annexin V. Values represent the mean
(±S.D.) activity from two different donors.

ulation did not give any distinct Ca2+ patterns (Fig. 5B).
Treatment with 1 �g/ml ZEA gave similar profiles as
with the control PBMC.

3.4. PMSF and NH4Cl reverse ZEA mediated
necrotic cell killing

In order to verify the necrotic effect of ZEA on
PBMC, we used the serine protease inhibitor PMSF that
is reported to inhibit proteolytic enzymes released from
the collapsing lysosomes during necrosis. We treated
PBMC for 24 h with 30 �g/ml ZEA in the presence or
absence of 0.05 mM PMSF. The cells were then washed
and incubated for a further 11 days period. As shown
by a kinetic study of annexin V–propidium iodide flow
cytometry, PMSF inhibited PBMC from ZEA-induced
necrosis that peaked on day 9 (Fig. 6A). In contrast,
PMSF did not greatly affect the apoptotic cell events
(Fig. 6B).

We further investigated the inhibition of necrosis with
the lysosomal inhibitor NH4Cl 4 days after exposure of
PBMC to 30 �g/ml ZEA in the presence and absence of
1 mM or 10 mM NH4Cl. Our results (Fig. 6C) showed a

Fig. 5. Intracellular calcium ion (Ca2+) levels in ZEA-exposed unstimulated PBMC measured by flow cytometry: (A) monocyte and granulocyte
gated cells; (B) lymphocyte gated cells.
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Fig. 6. Inhibition studies of ZEA-induced cell death: (A) inhibition of
necrotic cell death (propidium iodide staining) with 0.05 mM PMSF as
measured by flow cytometry; (B) non-inhibition of apoptosis (annexin
V) with 0.05 mM PMSF as measured by flow cytometry; (C) dose-
dependent inhibition of necrosis but not apoptosis by ammonium
chloride as measured by flow cytometry on day 4 of ZEA exposure.

partial inhibition of necrosis in a dose-dependent man-
ner, as determined by annexin V–propidium iodide flow
cytometry, whereas apoptosis was rather enhanced by
10 mM NH4Cl.

4. Discussion

Contamination of cereals intended for human and ani-
mal consumption by mycotoxins constitutes a potential
health hazard to both humans and animals with agro-
economic importance (Hussein and Brasel, 2001). ZEA
is considered as one of the most frequent mycotoxin con-
taminants (Berek et al., 2001). Although several studies
have reported in vitro and in vivo genotoxic effects of
ZEA in some mammalian species (Thust et al., 1983;

Hsia et al., 1988; Grosse et al., 1997), the mechanisms by
which ZEA affects immune cells remain unclear (Creppy
et al., 2004).

We investigated the in vitro cytopathic effects of
ZEA on human PBMC. ZEA exerted a dose-dependent
inhibitory effect on the proliferation of both PHA- and
PWM-stimulated lymphocytes, in agreement with pre-
vious reports (Atkinson and Miller, 1984; Forsell and
Pestka, 1985).

By examining the apoptosis and necrosis profiles
using flow cytometry, and cell viability, we showed
that ZEA at 30 �g/ml exerted a distinct necrotic effect
on PBMC, irrespective of mitogen stimulation. Inter-
estingly, Lioi et al. (2004) reported that no apoptotic
activity was observed in ZEA-treated bovine lympho-
cytes after 24 h exposure to 4 �M (=1.2 �g/ml) of ZEA,
while at higher concentrations and at longer exposures
only necrotic cells were obtained.

We investigated calcium ion (Ca2+) levels of PBMC
during ZEA exposure. There is strong evidence that a
perturbation in intracellular Ca2+ influx can cause cyto-
toxicity and trigger either apoptotic or necrotic cell
death (Orrenius et al., 2003) in almost all cell types
(Waring, 2005). Our results showed that only activated
cells (monocytes and granulocytes) were affected, with
an increase of both Ca2+ levels and the number of cells
with high Ca2+ levels. The lymphocytic gate did not
show any significant Ca2+ changes, although a noticeable
reduction in the number of gated cells was observed.

Sawada et al. (2000) applied the serine protease
inhibitor PMSF to inhibit l-leucine methyl ester-induced
lysosome disruption and necrosis of monocyte-derived
THP-1 cells. Using a similar PMSF dosage (0.05 mM),
we demonstrated that ZEA-induced cytopathic necro-
sis was inhibited by PMSF, but not apoptosis. Similar
patterns were observed with the lysosomal inhibitor,
NH4Cl (at 1 and 10 mM) that also reduced ZEA-induced
necrosis. Apoptosis was not reduced, and indeed NH4Cl
appeared to enhance the apoptotic phenomenon at the
higher concentration (10 mM).

Certain mycotoxins appear to affect the human
immune system. The trichothecene mycotoxin T-2 was
reported to alter the activation-induced cell death mech-
anism of T lymphocytes (Vlata et al., 2005). Here, we
reported that ZEA can induce necrosis in the PBMC
populations. We showed that ZEA at a concentration
of 30 �g/ml exerts direct cytopathic effects on human
PBMC. It has been reported that patients with serum
levels of 19–100 �g/ml ZEA exhibited an increasing
incidence of early thelarche (JECFA, 2000). The con-
centration of ZEA in human foods can reach at much
higher levels (Kim et al., 1993; Yuwai et al., 1994) with a
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reported frequency of contamination at 69% (Vrabcheva
et al., 1996). Moreover, ZEA has been shown to be
rapidly absorbed after oral administration in rats, rabbits,
pigs and humans (Kuiper-Goodman et al., 1987; Biehl et
al., 1993), and also that human intestinal microflora cul-
tured in a continuous flow system were unable to degrade
ZEA (JECFA, 2000). All these lines of evidence ren-
der ZEA a health hazard and its cytopathic effects on
immune cells merits further investigation.
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