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Ανάλυση του Vβ ρεπερτορίου και της  CDR3 περιοχής 

του TCR, σε ασθενείς με Χρόνια Ιδιοπαθή 

Ουδετεροπενία (CIN). 

 

 

Περίληψη 

Εισαγωγή: Δεδομένα από σειρά μελετών  σε νοσήματα που σχετίζονται με 

σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας κυρίως όπως η Απλαστική Αναιμία, η LGL-

PD και τα Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα, συγκλίνουν στην παρουσία 

αυτοάνοσων διαδικασιών με την έννοια της ύπαρξης ολιγο/μονοκλωνικών 

εκπτύξεων των κυτταροτοξικών Τ κυττάρων (CTL) που  πιθανά στρέφονται 

έναντι των διαφόρων προβαθμίδων της μυελικής σειράς. Η CIN αποτελεί, 

επίσης, ένα σύνδρομο μυελικής ανεπάρκειας χαρακτηριζόμενο από 

υποπλασία και αριστερή στροφή της κοκκιώδους σειράς στον μυελό. Μελέτες 

μας έχουν δείξει ότι οι ασθενείς με CIN, έχουν αυξημένο αριθμό 

ενεργοποιημένων Τ- λεμφοκυττάρων με μυελοκατασταλτικές ιδιότητες στο 

αίμα και στον μυελό. 

 Σκοπός της Μελέτης είναι η ανάλυση του ρεπερτορίου της μεταβλητής 

περιοχή της β-αλυσίδας (variable -chain, Vβ) του υποδοχέα του Τ-

λεμφοκυττάρου (T-cell receptor, TCR) για πιθανή ανάδειξη 

ολιγοκλωνικών/μονοκλωνικών Τ-κυτταρικών πληθυσμών σε πάσχοντες από 

CIN. 

 Ασθενείς και Μέθοδοι: Μελετήσαμε 85 CIN ασθενείς, σύμφωνα με τα 

δημοσιευμένα κριτήρια διάγνωσης της νόσου, και 40 αναλόγου ηλικίας και 

φύλου υγιείς μάρτυρες. Αναλύσαμε στο αίμα ή/και στον μυελό ασθενών και 

μαρτύρων (α) το ρεπερτόριο του TCRVβ στα CD3+, CD4+ CD8+ κύτταρα 

χρησιμοποιώντας κυτταρομετρία ροής (IO Test Beta Mark kit, Becman 

Coulter), και (β) ακολούθησε μοριακή φασματομετρική ανάλυση της περιοχής 
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καθορισμού συμπληρωματικότητος-3 (complementarity determining region-3, 

CDR3) των CD4+ και CD8+ κυττάρων με PCR χρησιμοποιώντας ένα μείγμα 

Vβ και Jβ εκκινητών (TCRB Gene Clonality Assay, InVivoScribe Techologies). 

Ως υπερέκφραση μιας Vβ υποοικογένειας, στην ανάλυση με κυτταρομετρία 

ροής, ορίστηκε η απόκλιση πάνω από 2SD από τη μέση τιμή των 40 υγιών 

μαρτύρων.  

Αποτελέσματα: Οι ασθενείς με CIN παρουσιάζουν μη τυχαία επιλεγμένα 

πρότυπα χρησιμοποίησης Vβ οικογενειών στα CD3+, CD4+ και CD8+ κύτταρα 

του αίματος, σε σύγκριση με τους μάρτυρες. Η συχνότητα ανεύρεσης τέτοιων 

μη τυχαία επιλεγμένων Vβ οικογενειών, όπως ορίζονται από την αύξηση του 

ποσοστού πάνω από τη μέση τιμή + 2 σταθερές αποκλίσεις της κατανομής των 

φυσιολογικών ατόμων, και ο αριθμός αυτών των μη τυχαία επιλεγμένων Vβ 

οικογενειών ανά άτομο ήταν σημαντικά υψηλότερος στους ασθενείς σε σχέση 

με τους μάρτυρες. Η συχνότητα ανεύρεσης μη τυχαία επιλεγμένων Vβ 

οικογενειών ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στα CD8+ σε σχέση με τα CD4+ 

κύτταρα και, επίσης, σημαντικά μεγαλύτερη στα μυελικά σε σχέση με τα 

κύτταρα του αίματος. Η ανάλυση του φάσματος κατανομής μεγέθους της 

CDR3 περιοχής έδειξε ότι η πλειοψηφία των ασθενών εμφανίζει 

ολιγοκλωνικότητα/μονοκλωνικότητα στα CD8+ κύτταρα του αίματος ή/και 

μυελού και  πολυκλωνικότητα  στα CD4+ κύτταρα.  

Συμπέρασμα: Οι ασθενείς με CIN εμφανίζουν επιλεκτική ανάπτυξη Τ-

λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών στο αίμα και στον μυελό. Η ανωμαλία 

αυτή υποδηλώνει υποκείμενο αντιγονικό ερεθισμό που σχετίζεται πιθανότατα 

με την παθογένεια της νόσου.  

 

   

 



9 

 

 

Abstract 

Chronic idiopathic neutropenia is a bone marrow (BM) disorder characterised 

by increased apoptosis of the granulocytic progenitor cells and presence of 

activated T-lymhocytes in the peripheral blood (PB) and BM. We have 

investigated the pattern of PB and BM T-cell responses in CIN by analyzing 

the T-cell receptor -chain variable (V) segment diversity using flow-

cytometry and molecular spectratyping. Compared to the controls (n=40), 

CIN patients (n=85) displayed a different pattern of Vβ usage in the PB CD3+, 

CD4+ and CD8+ cells. The frequency of Vβ skewing and the mean number of 

expanded Vβ subfamilies per subject were significantly higher in patients 

compared to controls in all cell subpopulations. Skewing was more profound 

within the CD8+ cells. The frequency of patients displaying V subfamily 

expansions was similar in BM and PB T-cell subsets however, the number of 

V expansions per patient was significantly higher in BM compared to PB 

cells. The spectratyping showed that the majority of patients displayed a 

skewed oligoclonal/monoclonal pattern within the PB and/or BM CD8+ cells 

and a polyclonal profile within the CD4+ cells. We concluded that aberrant, 

probably antigen-driven, T-cell expansions are invariably detected in CIN 

patients and may have a role in the disease pathogenesis. 
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Ι. Εισαγωγή 

 

1. CIN: Ορισμοί – επιδημιολογία-κλινικές εκδηλώσεις: 

 

    Η Χρόνια Ιδιοπαθής Ουδετεροπενία (CIN) πρωτοπεριγράφηκε από τους 

Kyle & Linman  το 1968 και έκτοτε αναφέρεται στην βιβλιογραφία ως ορφανή 

νόσος (orphan disease)1. Πρόκειται για μια επίκτητη διαταραχή της 

κοκκιοποίησης που χαρακτηρίζεται από παρατεταμένη και ανεξήγητη μείωση 

του αριθμού των κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων  κάτω από το κατώτερο 

όριο της φυσιολογικής διακύμανσης για την ηλικία και την φυλή του ατόμου 

για περίοδο πέραν των τριών μηνών2;3.  Οι ασθενείς μπορεί να εμφανιστούν 

είτε με μεμονωμένη ουδετεροπενία είτε σε συνδυασμό με ουδετεροπενία ή/και 

θρομβοπενία. Τα δημοσιευμένα διαγνωστικά κριτήρια2 της CIN φαίνονται 

στον πίνακα 1.   

 
 
Πίνακας 1: 

  
   

     Επιδημιολογικά δεδομένα στον πληθυσμό της Κρήτης, έχουν δείξει ότι οι 

ασθενείς με CIN είναι σε αναλογία περίπου 8:1 θήλεα άτομα, μέσης ηλικίας 

(ηλικία ασθενών 30-59 έτη σε ποσοστό 65,3%) και με πιθανή γενετική 

προδιάθεση που σχετίζεται με συγκεκριμένο HLA τύπο (DRB1*1302), όπως 

Διαγνωστικά κριτήρια CIN 
 Eπίκτητη ουδετεροπενία  (< 1800/L) για περισσότερο από 3 μήνες 
 Αποκλείονται οι περιπτώσεις κυκλικής και οικογενούς ουδετεροπενίας 
 Απουσία κλινικών, ορολογικων ή υπερηχογραφικών δεομένων για 

υποκείμενη νόσο 
 Απουσία ιστορικού έκθεσης σε ακτινοβολία, χρήσης χημικών ή λήψης 

φαρμάκων στα οποία θα μπορούσε να αποδοθεί η ουδετεροπενία 
 Απουσία αντιπολυμορφοπυρηνικών αντισωμάτωn στον ορό των ασθενών 
 Φυσιολογικός καρυότυπος μυελού 
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συμβαίνει σε πολλά αυτοάνοσα νοσήματα2;4. Ο επιπολασμός της CIN είναι 

1,67% ενώ παρατηρούνται 4 νέες περιπτώσεις/ 100.000 πληθυσμό/ έτος2.  

    Οι ασθενείς μπορεί να εμφανίζουν σε ένα ποσοστό ≈ 40% οστικά άλγη και 

οστεοπενία και σε μικρότερο ποσοστό οστεοπόρωση, που φαίνεται να 

σχετίζεται και με τη βαρύτητα της ουδετεροπενίας2. Επίσης με 

υπερηχογραφικό έλεγχο τεκμηριώνεται σε ποσοστό περίπου 48% αύξηση του 

όγκου σπληνός ενώ η κλινικά ανιχνεύσιμη σπληνομεγαλία είναι εναντίον της 

διάγνωσης της CIN2.  

   σον αφορά στις σχετιζόμενες με λοιμώξεις επιπλοκές της νόσου φαίνεται 

να είναι εξαιρετικά σπάνιες , ποσοστό μόλις 1,9% ανά έτος, και αυτές είναι 

κυρίως βακτηριακές λοιμώξεις αναπνευστικού, δέρματος ή χρόνιες λοιμώξεις 

της στοματικής κοιλότητας2. Εξαιρετικά σπάνια φαίνεται να είναι και η 

πρόοδος της νόσου σε βαρύτερα αιματολογικά νοσήματα2. Έχουν περιγραφεί 

λιγότερες από πέντε περιππτώσεις CIN ασθενών που ανέπτυξαν Οξεία 

Μυελογενή Λευχαιμία (AML) και ενός ασθενούς που ανέπτυξε 

Μυελοδυσπλαστικό Σύνδρομο (MDS), χωρίς σε κάθε περίπτωση να υπάρξει 

απευθείας συσχέτιση με την προηγηθείσα CIN 2;5;6;7. 

 

2. Αιτιοπαθογένεια: το σκοτεινό κομμάτι στη CIN 

    Παρά τα χρόνια που έχουν περάσει και την πρόοδο που έχει παρατηρηθεί 

όσον αφορά στην πλήρη κλινική περιγραφή της Χρόνιας Ιδιοπαθούς 

Ουδετεροπενίας, όπως προκύπτει και από τα παραπάνω διαγνωστικά 

κριτήρια που είναι ουσιαστικά κριτήρια αποκλεισμού άλλων επίκτητων ή 

συγγενών ουδετεροπενικών καταστάσεων, λίγα γνωρίζουμε σχετικά με τον 

αιτιοπαθογενετικό μηχανισμό της νόσου. 

  Οι πρώτες μελέτες από το εργαστήριό μας (Ερευνητικό Εργαστήριο 

Αιματολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης) υπό τους Γ.Δ. Ηλιόπουλο και Ε.Α. 

Παπαδάκη έδειξαν μειωμένη in vitro δυνατότητα ανάπτυξης των 

προβαθμίδων των κοκκιοκυττάρων σε ασθενείς με CIN, ενώ στο μυελό 

παρατηρήθηκε υποπλασία της κοκκιώδους σειράς 7-9. Ακολούθησε σειρά 

μελετών του εργαστηρίου μας, που κατέδειξαν την αυξημένη παρουσία 
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προφλεγμονωδών και προαποπτωτικών  κυτταροκινών όπως TNF-α, IFN-γ, 

Fas –Ligand και TGF-β1 στο αιμοποιητικό περιβάλλον ασθενών με CIN8;11-14. 

Περαιτέρω μελέτες τεκμηρίωσαν την παρουσία ενεργοποιημένων Τ-

λεμφοκυττάρων στο αίμα και στο μυελό ασθενών15. Έτσι η παρουσία 

ενεργοποιημένων Τ-λεμφοκυττάρων με μυελοκατασταλτικές ιδιότητες τα 

οποία καταστέλλουν την κλωνογονική ικανότητα των CD34+ κυττάρων των 

ασθενών αλλά και των φυσιολογικών ατόμων,  παράγοντας IFN-γ και FasL,  

οδηγώντας σε αυξημένη απόπτωση τις κοκκιοκυτταρικές προβαθμίδες 

(CD34+/33+) μέσω της ενεργοποίησης  του συστήματος Fas-Fas L, ευρήματα 

τα οποία περαιτέρω ενισχύουν την υπόθεση ότι το ανοσολογικό σύστημα 

διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην παθοφυσιολογία της νόσου15. Οι 

παραπάνω μελέτες ενέταξαν τη CIN στα σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας, 

αφού τεκμηριώθηκε ότι πρόκειται για μια επίκτητη “διαταραχή” που 

χαρακτηρίζεται από υποπλασία και στροφή προς τα αριστερά της κοκκιώδους 

σειράς16-18.  

 

 

3. CIN: η μελέτη της νόσου στα πλαίσια των συνδρόμων 

μυελικής ανεπάρκειας - ο ρόλος της αυτοανοανοσίας 

 

  Δεδομένα από σειρά μελετών  σε νοσήματα που ανήκουν στα σύνδρομα 

μυελικής ανεπάρκειας, όπως η Απλαστική Αναιμία (Α.Α), η T cell Large 

Granular Lymphocytic Leukemia (T-LGL), τα Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα 

(MDS) και η Παροξυσμική Νυχτερική Αιμοσφαιρινουρία (PNH) προτείνουν 

ως βάση της μυελικής ανεπάρκειας την παρουσία αυτοάνοσων διαδικασιών 

στα πλαίσια της ανάπτυξης ολιγο/μονοκλωνικών κυτταροτοξικών 

πληθυσμών Τ-λεμφοκυττάρων19-23. Στην πραγματικότητα, όπως απέδειξαν 

πολλές μελέτες η Α.Α και η T-LGL μπορούν να αποτελέσουν μοντέλα μελέτης  

προκειμένου να κατανοήσουμε την παθοφυσιολογία των ανοσοεπαγόμενων 

συνδρόμων μυελικής ανεπάρκειας19-23. λες οι σχετικές μελέτες συγκλίνουν 

στο ρόλο των κυτταροτοξικών Τ κυττάρων (CTL), στα πλαίσια ειδικής 
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ανοσολογικής απάντησης (antigen-driven) 19-23 . Η παρουσία συγκεκριμένων 

κυτταροτοξικών αποκρίσεων, η ένταση και η ειδικότητά τους ίσως να 

καθορίζουν την κλινική εμφάνιση ενός συνδρόμου μυελικής ανεπάρκειας, 

δεδομένου ότι οι προβαθμίδες της μυελικής σειράς είναι δυνητικοί στόχοι 

μιας τέτοιας κυτταροτοξικής απόκρισης.  

 

 

4. Ο υποδοχέας του Σ-λεμφοκυττάρου (TCR), ο γονιδιακός 

τόπος της Β αλύσου και η CDR3 περιοχή 

    

   Ο χαρακτηρισμός της ανοσολογικής απάντησης των Τ-κυτταρων ex vivo, 

μπορεί να γίνει μελετώντας με κυτταρομετρία ροής ή/και με μοριακές 

τεχνικές την περιοχή καθορισμού συμπληρωματικότητος-3 (complementarity 

determining region-3, CDR3) της μεταβλητής (variable, V) περιοχής της β 

αλύσου (Vβ) του υποδοχέα του Τ-λεμφοκυττάρου (T-cell receptor, TCR)24-26. H 

περιοχή αυτή είναι υπεύθυνη για την αναγνώριση του αντιγόνου και την 

ειδικότητα του TCR και επιδεικνύει υψηλό βαθμό ποικιλομορφίας, όχι μόνο 

ως αποτέλεσμα του τυχαίου ανασυνδυασμού των γονιδίων V, D (diversity), J 

(junctional) αλλά και λόγω της τυχαίας εισαγωγής ή απώλειας νουκλεοτιδίων 

στα σημεία σύνδεσης των V,D, J 19;24-26.  Ο καθορισμός σε μοριακό επίπεδο του 

φάσματος κατανομής μεγέθους της CDR3 περιοχής (spectratyping), σε 

συνδυασμό με τον προσδιορισμό της συχνότητας που επιλέγεται κάθε μια από 

τις Vβ οικογένειες, επιτρέπουν την αντικειμενική εκτίμηση του πολυ-, ολιγο- 

ή μονοκλωνικού προτύπου ανοσολογικής απάντησης σε δεδομένο Τ-

κυτταρικό πληθυσμό19;24-26. Η παρουσία μεγάλης εκπροσώπηση  

συγκεκριμένων επιλεγμένων V οικογενειών (V skewing) και η παρουσία 

επικρατουσών CDR3 προτύπων κατανομής μεγέθους (CDR3 skewing), 

δηλωτικών ολιγο- ή μονοκλωνικών Τ-κυτταρικών απαντήσεων, έχουν 

τεκμηριωθεί σε ασθενείς με τα προαναφερθέντα σύνδρομα μυελικής 

ανεπάρκειας19;24-26. Εκτενέστερη περιγραφή για τις CDR περιοχές του TCR 

γίνεται στη συνέχεια. 
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  Η μελέτη και η κατανόηση της δομής του υποδοχέα του Τ-λεμφοκυττάρου 

(TCR), αποτελεί το κεντρικό σημείο ερμηνείας της Τ-κυτταρική απάντησης. 

Αναλυτικότερα, ο TCR είναι ένα ετεροδιμερές που αποτελείται από δύο 

αλυσίδες (αβ ή γδ)19;24;25.(Εικόνα 1) 

  

 

Εικόνα 1: Τρισδιάστατη πρωτεϊνική δομή του TCR,  στην οποία τονίζεται η TCR-

CDR3 περιοχή.(από Risitano AM, Maciejewski JP, Green S, Plasilova M, Zeng W, Young 

NS. In-vivo dominant immune responses in aplastic anaemia: molecular tracking of 

putatively pathogenetic T-cell clones by TCR beta-CDR3 sequencing. Lancet. 2004;364:355-

64.) 

    Τα περισσότερα κυκλοφορούντα Τ κύτταρα εκφράζουν τον αβ υποδοχέα 

και ένα ποσοστό γύρω στο 15% τον γδ 19;24;25. Η εξωκυττάρια περιοχή του TCR 

αποτελείται από ένα σταθερό (C) και από ένα μεταβλητό (V) τομέα. Ο 

μεταβλητός (V) τομέας στις  TCRB αλύσους προέρχεται από σωματικό 

ανασυνδιασμό των ξεχωριστών variable (V), diversity (D) και joining (J) 

γονιδίων 24;25 και για τη διαδικασία του ανασυνδυασμού απαιτείται η δράση 

γονιδίων που τον ενεργοποιούν (recombination activating genes), που είναι 

το RAG1 και το RAG2 καθώς και η δράση του ενζύμου τελικής 

δεοξυνουκλεοτιδικής τρανσφεράσης (terminal deoxynucleotidyl transferase), 

του γνωστού TdT24. Τα γονίδια του TCR περιβάλλονται εκατέρωθεν από 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15276395
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15276395
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“σηματοδοτικές αλληλουχίες ανασυνδυασμού” [recombination signal 

sequences (RSS)], που δρουν σαν αναγνωριστικές θέσεις για τo υπεύθυνο για 

τον VDJ ανασυνδυασμό ένζυμο, και καθορίζουν την ακριβή θέση που θα 

γίνει ο ανσυνδυασμός. Ο ανασυνδυασμός για τον TCRB πραγματοποιείται σε 

δύο στάδια, στο πρώτο που ένα D γονίδιο ανασυνδυάζεται με ένα J και σε ένα 

δεύτερο στάδιο, που ένα V γονίδιο ανασυνδυάζετα με το D-J σύμπλεγμα24 

(Εικόνα 2). 

 

 

Εικόνα 2: Η διαδικασία σωματικού ανασυνδυασμού του υπεύθυνου για τη Β 

άλυσο γονιδίου, του υποδοχέα του Τ-λεμφοκυττάρου (TCRB). Η διαδικασία που 

καταλύεται από τη RAG, γίνεται σε δύο στάδια, που κατά το πρώτο στάδιο ένα 

diversity (D) γονιδιακό τμήμα αρχικά ανασυνδυάζεται με ένα  joining (J) τμήμα, 

και ακολουθεί ο ανασυνδυασμός ενός  variable (V) γονιδίου με το σχηματισθέν 

DJ συμπλεγμα. Το ανασυνδυασμένο VDJ τμήμα μεταγράφεται και συνδέεται με 

τη διαδικασία του splicing, με το μετάγραφο του constant (C) γονιδίου. (από 

Hodges E, Krishna MT, Pickard C, Smith JL. Diagnostic role of tests for T cell receptor 

(TCR) genes. J Clin Pathol. 2003 ;56:1-11.) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12499424
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12499424
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     Ο γονιδιακός τόπος της Β αλύσου του TCR βρίσκεται στο μακρύ σκέλος του 

χρωμοσώματος  7 στην περιοχή 7q34 και καταλαμβάνει μια περιοχή 685 

Kb24;25. Αποτελείται από περίπου 65 Vβ γονίδια, για τα οποία 

χρησιμοποιούνται δυο διαφορετικά συστήματα ονοματολογίας: το ένα που 

συνοψίζεται  από τους Arden et al που ακολουθεί την ταξινόμηση των 

γονιδίων κατά τα πρότυπα που προτείνουν οι Wei et al και χωρίζουν τα  Vβ 

γονίδια σε 34-35 οικογένειες, από τα οποία τα 39- 47 γονίδια είναι 

λειτουργικά και τα υπόλοιπα ψευδογονίδια24;25. Το δεύτερο σύστημα 

ονοματολογίας που προτείνεται από τους Rowen et al χωρίζει  30 Vβ 

υπομάδες γονιδίων και έγινε στη συνέχεια αποδεκτό από το IMGT, (the 

international ImMunoGeneTics database http://imgt.cines.fr (initiator and 

coordinator: Marie-Paule Lefranc, Montpellier, France)25. Τα λειτουργικά 

TCRBV γονίδια ταξινομούνται σε 23 οικογένειες ανάλογα με το βαθμό 

ομολογίας των νουκλεοτιδίων τους24;25.  

      Οι μεγαλύτερες οικογένειες, Vb5, Vb6, Vb8, και Vb13 (Arden 

nomenclature) έχουν επτά, εννέα, πέντε και οκτώ μέλη αντίστοιχα24;25. 

Συνολικά, 12 Vβ οικογένειες αποτελούνται από ένα μόνο μέλος25. Γενικά, οι 

οικογένειες εύκολα μπορούν να διαχωριστούν η μία από την άλλη. Στη 

συνέχεια για την οικονομία του κειμένου θα χρησημοποιούμε την 

ονοματολογία που προτείνεται από τον Arden. σον αφορά στην θέση τους 

πάνω στο γονιδιακό τόπο, όλα εκτός από ένα από τα Vβ γονίδια βρίσκονται 

upstream από δύο Dβ–Jβ–Cβ clusters24;25. Έτσι στο γονιδιακό τόπο της TCRB 

αλύσου  υπάρχουν 2 C γονίδια (που κωδικοποιούν για τον σταθερό τομέα) 

από τα οποία το ένα βρίσκεται κοντά σε μια ομάδα 6 J και το άλλο σε μια 

ομάδα 7 J  γονιδίων (J1S1 έως J1S6 και J2S1 έως J2S7 αντίστοιχα) καθώς και με 

ένα D1 ή D2 γονίδιο 24,25 (Εικόνα 3). 
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Α)

 

Β) 

 

Εικόνα 3: (Α) Οργάνωση του γονιδιακού τόπου  των γονιδίων του TCRB, 

που εδράζεται στο 7q32–35. Τα ορθογώνια αναπαριστούν το κάθε γονιδιακό 

τμήμα: V, variable (μαύρο); D, diversity (άσπρο); J, joining (σκούρο γκρι); C, 

constant (ανοικτό γκρι). (Β) Πίνακας με τα υπεύθυνα για την κωδικοποίηση 

των α, β, γ και δ αλύσεων γονίδια. ( από Hodges E, Krishna MT, Pickard C, Smith 

JL. Diagnostic role of tests for T cell receptor (TCR) genes. J Clin Pathol. 2003 ;56:1-

11.) 

 

 

   Οι CDRs (Complementarity Determining Regions) κωδικοποιούνται εντός 

των Vβ περιοχών του TCR και έρχονται σε άμεση επαφή με το αντιγόνο και 

τα μόρια του Μείζονος Συμπλέγματος Ιστοσυμβατότητας (MHC), 

καθορίζοντας την ειδικότητα του TCR για το συγκεκριμένο αντιγόνο27;28. Οι 

CDR1 και CDR2 περιοχές είναι σημαντικές στην αναγνώριση του πεπτιδίου 

του Μείζονος Συμπλέγματος Ιστοσυμβατότητας (pMHC) αλλά κυρίως δρουν 

σταθεροποιητικά στην πρόσδεση της CDR3 περιοχής, η οποία παίζει κρίσιμο 

ρόλο στην αναγνώριση του αντιγονικού πεπτιδίου που παρουσιάζεται με το 

σύμπλεγμα του HLA24. Η CDR3 περιοχή του TCR, μεγέθους 20-40 αμινοξέων, 

κωδικοποιείται στην περιοχή σύζευξης των V,D και J γονιδίων, περιοχή με 

την μεγαλύτερη ποικιλομορφία όσον αφορά στις αλληλουχίες, εντός του V 

τομέα19;24. Η ποικιλομορφία αυτή δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα τυχαίου 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12499424


18 

 

ανασυνδιασμού των διάφορων V, D και J γονιδίων αλλά και το αποτέλεσμα 

της τυχαίας εισαγωγής ή εξάλειψης νουκλεοτιδίων στις θέσεις που γίνονται οι 

συνδέσεις μεταξύ του24;25;26. Εξαιτίας αυτής της μοναδικής και εξαιρετικά 

ειδικής δομής, η CDR3 περιοχή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο 

αναγνώρισης των διαφόρων Τ κυτταρικών κλώνω24;25;26. Η Β άλυσος  του TCR 

είναι η πλέον κατάλληλη γι αυτό το σκοπό εξαιτίας της συνολικά μεγαλύτερης 

ποικιλομορφίας της VB CDR3 περιοχής σε σχέση με την VΑ CDR3 καθώς και 

λόγω του γεγονότος πως ένα Τ-κύτταρο μπορεί να εκφράζει δύο 

διαφορετικούς TCRs με δύο διαφορετικές α αλύσους, αλλά με μία μόνο 

μορφή β αλύσου. 

 

 

5. Σα moAbs και η PCR ως εργαλεία μελέτης του TCR 

 

   Ως εκ τούτου, με δεδομένο την ποικιλομορφία του TCR,  έτσι ώστε να 

χαρακτηρίζει την ταυτότητα του Τ-κυττάρου, σύγχρονες μέθοδοι όπως η 

κυτταρομετρία ροής και η Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης (PCR) έχουν 

ευρέως χρησιμοποιηθεί προκειμένου να μελετηθεί ο ρόλος και η συμμετοχή 

των Τ-κυττάρων σε διάφορες νοσολογικές οντότητες24. Η ανάπτυξη 

μονοκλωνικών αντισωμάτων (moAbs) έναντι των διαφόρων TCR Vβ 

υποοικογενειών, δίνει τη δυνατότητα μελέτης με τη χρήση κυτταρομετρίας 

ροής του ρεπερτορίου του TCR  που παρουσιάζεται σε ένα δεδομένο Τ-

κυτταρικό πληθυσμό και στη βιβλιογραφία η διαδικασία αυτή ονομάζεται Vβ 

spectratyping (φασματομέτρηση)26. Ανοσολογικές αντιδράσεις που 

στρέφονται έναντι συγκεκριμένου αντιγόνου μπορεί να οδηγήσουν στην 

εμφάνιση ενός ή και παραπάνω προεχόντων Τ-λεμφοκυτταρικών κλώνων. 

Αυτό συνεπάγεται στο ότι συγκεκριμένες Vβ υποοικογένειες, οι οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν από τους συγκεκριμένους Τ- κυτταρικούς κλώνους κατά 

το σωματικό ανασυνδυασμό του TCR,  βρίσκονται σε αυξημένη αναλογία 

αντιπροσώπευσης μέσα στο συνολικό Τ-λεμφοκυτταρικό πληθυσμό. Αν αυτή 

η ανοσολογική απάντηση είναι αρκετά ισχυρή, τότε θα παρατηρηθεί μια  
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συνολική αύξηση συγκεκριμένης(ων) Vβ οικογένειας(ών) όπως αυτή θα 

ανιχνευθεί από την κυτταρομετρία ροής και αυτό στη βιβλιογραφία 

αναφέρεται ως TCR skewing26.  

   Μεγαλύτερες δυνατότητες για μελέτη δίνει η μοριακή ανάλυση του TCR με  

τη διαδικασία της PCR, που στοχεύει στην CDR3 περιοχή του. Η ανάδειξη 

ολόκληρου του φάσματος των διαφόρων μεγέθους CDR3 προϊόντων, που 

προκύπτει από την ανάλυση συγκεκριμένου Τ-λεμφοκυτταρικού πληθυσμού, 

ονομάζεται CDR3 spectratyping24-26. Στις περιπτώσεις που σε δεδομένο Τ-

κυτταρικό πληθυσμό παρατηρούνται κλωνικές ή ολιγοκλωνικές εκπτύξεις, 

τότε η κατανομή μεγέθους των CDR3 προϊόντων της PCR είναι διαφορετική 

από την αναμενόμενη κανονική κατανομή του  Gauss και στην περίπτωση 

αυτή μιλάμε για   CDR3 skewing26.  

   Συνοψίζοντας, ο καθορισμός σε μοριακό επίπεδο του φάσματος κατανομής 

μεγέθους των CDR3 περιοχών (spectratyping), σε συνδυασμό με τον 

προσδιορισμό της συχνότητας κάθε μιας από τις Vβ οικογένειες, επιτρέπουν 

την αντικειμενική εκτίμηση του πολυ-, ολιγο- ή μονοκλωνικού προτύπου 

ανοσολογικής απάντησης σε δεδομένο Τ-κυτταρικό πληθυσμό28. Η παρουσία 

μεγάλης εκπροσώπηση  συγκεκριμένων V οικογενειών (V skewing) και η 

παρουσία επικρατουσών CDR3 προτύπων κατανομής μεγέθους (CDR3 

skewing), υποδηλωτικών ολιγο- ή μονοκλωνικών Τ-κυτταρικών απαντήσεων, 

έχουν τεκμηριωθεί σε ασθενείς με τα προαναφερθέντα σύνδρομα μυελικής 

ανεπάρκειας19-23. 

    Στην παρούσα εργασία μελετήσαμε το πρότυπο των Τ-κυτταρικών 

απαντήσεων σε ένα μεγάλο αριθμό ασθενών με CIN, καθορίζοντας το 

ρεπερτόριο του TCR V σε λεμφοκύτταρα αίματος και μυελού με 

κυτταρομετρία ροής και μοριακή φασματομέτρηση του CDR3. Η ανάδειξη 

ολιγοκλωνικών ή μονοκλωνικών Τ-κυτταρικών πληθυσμών θα μπορούσε να 

υποστηρίξει την παρουσία υποκείμενου αντιγονικού ερεθισμού που πιθανά 

σχετίζεται με την παθοφυσιολογία της νόσου και, ως εκ τούτου, να συμβάλει 

στην ανάδειξη του παθογενετικού μηχανισμού της CIN και να διευκολύνει 

την θεραπεία σε βαριές περιπτώσεις.   
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ΙΙ. Σκοπός της Μελέτης 

 

   Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση του ρεπερτορίου της 

μεταβλητής περιοχή της β-αλυσίδας (variable -chain, Vβ) του υποδοχέα του 

Τ-λεμφοκυττάρου (T-cell receptor, TCR) για πιθανή ανάδειξη 

ολιγοκλωνικών/μονοκλωνικών Τ-κυτταρικών πληθυσμών σε πάσχοντες από 

CIN. Η παρουσία τέτοιων ολιγοκλωνικών/μονοκλωνικών Τ-κυτταρικών 

πληθυσμών θα μπορούσε να υποστηρίξει αφενός το γεγονός ότι η CIN είναι 

μια Τ-επαγόμενη διαταραχή ανοσολογικού χαρακτήρα, και αφετέρου να 

πιθανολογήσει την ύπαρξη υπεύθυνου για την διαταραχή αντιγόνου ή 

αντιγόνων. Μια τέτοια κατανόηση θα μπορούσε να αλλάξει τον θεραπευτικό 

μας προσανατολισμό σε περιπτώσεις που ασθενείς με CIN απαιτηθεί να 

λάβουν θεραπεία.   

   πως περιγράψαμε, η μελέτη της Β αλύσου του υποδοχέα του Τ-

λεμφοκυττάρου και η CDR3 περιοχή της αποτελούν τους πιο κατάλληλους 

στόχους για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με την ύπαρξη 

ολιγο/μονοκλωνικότητας στους T-λεμφοκυτταρικούς πληθυσμούς. Στους 

στόχους μας είναι η περαιτέρω μελέτη με sequencing της CDR3 περιοχής, 

προκειμένου να τεκμηριωθεί η ύπαρξη ή μη κοινού αντιγόνου σε περιπτώσεις 

που αναδειχθεί κοινό πρότυπο μονο/ολιγοκλωνικότητας ανάμεσα στα υπό 

μελέτη δείγματα.  
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ΙΙΙ. Ασθενείς, Υλικό και Μέθοδοι 

  

1. Ασθενείς και Μάρτυρες 

 

Μελετήσαμε 85 ενήλικες με CIN (Πίνακας 2), 14 άνδρες και 71 γυναίκες 

ηλικίας 21-84 ετών (μέση ηλικία 55 έτη), οι οποίοι πληρούσαν τα διαγνωστικά 

κριτήρια της νόσου, όπως αυτά έχουν περιγραφεί. Ειδικότερα, οι ασθενείς 

είχαν αριθμό ουδετερόφιλων <1800 x 106/L (μέση τιμή 1359 ± 298 x 106/L, 

εύρος διακύμανσης αριθμού ουδετερόφιλων 400-1700 x 106/L) και περίοδο 

παρακολούθησης 25–208 μήνες (διάμεση διάρκεια παρακολούθησης 58 

μήνες), δεν είχαν κανένα κλινικό, ορολογικό ή υπερηχογραφικό εύρημα 

υποκείμενης νόσου που συσχετίζεται με ουδετεροπενία, ούτε ιστορικό έκθεσης 

σε ακτινοβολία ή χρήσης χημικών ή φαρμάκων στα οποία θα μπορούσε να 

αποδοθεί η ουδετεροπενία, ενώ είχαν φυσιολογικό καρυότυπο μυελού και 

αρνητικές δοκιμασίες αντιπολυμορφοπυρηνικών αντισωμάτων. Περιπτώσεις 

κυκλικής και οικογενούς ουδετεροπενίας αποκλείστηκαν μετά από 

επαναλαμβανόμενες μετρήσεις των πολυμορφοπυρήνων στους ασθενείς 

καθώς και στο οικογενειακό περιβάλλον. Ως μάρτυρες χρησιμοποιήθηκαν, 40 

υγιείς εθελοντές αναλόγου ηλικίας και φύλου με τους ασθενείς. Κανείς από 

τους ασθενείς ή από τους μάρτυρες δεν είχαν ενεργό λοίμωξη τη στιγμή της 

μελέτης ούτε και  ανέφεραν λοίμωξη το τελευταίο τρίμηνο. Η μελέτη 

εγκρίθηκε από το επιστημονικό συμβούλιο του Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου Ηρακλείου και όλοι οι συμμετέχοντες υπόγραψαν έντυπο 

συγκατάθεσης σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Ελσίνκι.  
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Πίνακας 2. Κλινικά και εργαστηριακά στοιχεία των ασθενών 

UPN 
Age 

(years) 
Sex 

Duration 

(months) 

Hb 

(g/dl) 

WBC 

(x106/L) 

Neutro 

(x106/L) 

Lympho 

(x106/L) 

Mono 

(x106/L) 

Plts 

(x109/L) 

1 56 F 51 13,7 4800 1700 2600 300 324 

2 58 F 55 10,9 3700 1300 1900 300 259 

3 40 F 37 13,0 3300 1500 1400 300 277 

4 56 F 72 14,2 2700 500 1600 300 313 

5 83 F 112 11,1 3100 1600 1100 300 189 

6 73 F 71 11,1 3600 1300 1512 216 149 

7 64 M 43 13,5 3100 1300 1023 279 208 

8 63 F 166 11,2 3800 1600 1800 300 307 

9 76 F 208 12,9 3400 1600 1100 400 204 

10 58 F 79 13,4 4200 1680 2250 260 110 

11 63 F 51 12,6 3700 1300 1500 400 248 

12 70 M 66 14,5 3600 1100 1400 400 100 

13 65 F 166 12,6 3000 1100 1100 200 176 

14 64 F 114 12,6 3400 1100 1200 300 202 

15 46 M 39 14,3 4560 1600 2300 300 205 

16 50 F 80 12,6 3300 1500 1400 200 239 

17 37 F 38 15,2 3200 500 2000 400 298 

18 47 F 39 12,2 2800 1300 1200 300 189 

19 41 F 112 14,0 4100 1600 2100 300 215 

20 63 F 200 13,3 3300 1600 1200 400 290 

21 47 F 42 12,8 3100 1550 1178 248 176 

22 49 F 65 10,9 2500 1575 750 150 140 

23 60 F 117 11,9 3500 1300 1700 300 311 

24 53 F 54 15,0 2600 800 1300 500 273 

25 56 F 44 13,6 3800 1000 1500 400 187 

26 45 F 39 12,4 2700 1300 1090 240 138 

27 78 F 82 10,4 3000 1630 1080 230 196 

28 67 F 163 13,4 5210 1000 2780 410 205 

29 28 F 54 13,9 4200 1600 2100 300 393 

30 84 F 85 12,7 3000 840 180 240 200 

31 60 F 49 12,0 3500 980 1960 385 249 

32 65 F 50 11,0 3300 1500 1300 275 113 

33 45 F 49 13,4 3400 1100 1400 300 536 

34 28 F 50 13,5 3600 1100 1600 200 258 

35 54 M 45 14 3900 1300 1600 300 295 

36 72 F 156 13,7 3200 1300 1100 300 174 

37 76 M 82 13,8 6720 1300 4020 400 170 

38 58 M 49 14,0 5300 1700 3800 500 280 

39 67 F 73 12,5 3800 1700 1300 100 190 

40 77 F 108 13,0 3500 1500 1600 300 169 

41 62 F 55 13,5 4200 1700 2000 400 298 

42 60 F 79 12,7 4500 1300 2400 200 221 
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43 52 M 38 13,8 4700 1500 2000 600 185 

44 30 F 51 10,8 3100 1370 1170 500 334 

45 26 F 41 13,5 3000 1300 1020 120 213 

46 79 F 78 12,8 4000 1700 1900 300 208 

47 60 F 55 13,6 3800 1600 1600 400 157 

48 45 F 44 14,5 3700 1600 1700 400 192 

49 41 F 72 13,2 3200 1600 1100 300 203 

50 59 F 51 14,6 2500 400 1500 400 213 

51 67 F 61 13,9 3780 1540 1730 370 235 

52 54 M 31 13,6 3600 1500 1690 400 164 

53 61 F 62 11,6 5400 1100 3800 300 316 

54 41 F 50 12,1 3100 1480 1400 200 125 

55 72 F 85 14,7 3900 1700 1700 400 93 

56 31 F 54 11,3 3300 1200 1600 300 241 

57 54 M 46 13,8 4300 1700 1800 500 250 

58 60 F 52 12,3 2520 1260 1080 202 258 

59 58 M 92 15,0 5100 900 3100 400 228 

60 74 F 105 13,4 4000 1700 1900 300 240 

61 21 F 54 13,2 3900 800 2200 700 323 

62 51 M 48 15,1 4800 1500 2500 300 224 

63 53 F 43 13,0 5300 1300 2900 400 248 

64 74 M 61 16,2 3500 900 2200 200 260 

65 79 F 194 13,7 3200 1400 1500 300 231 

66 34 F 58 13,0 3100 1600 1200 200 242 

67 46 F 55 12,6 4300 1600 2100 200 248 

68 44 F 59 12,3 2700 1242 972 270 150 

69 58 F 164 13,6 3600 1300 1500 200 223 

70 24 F 51 14,3 4500 1200 2800 400 275 

71 69 F 142 13,5 3700 1600 1700 300 264 

72 59 F 34 11,3 4100 1600 2132 82 226 

73 46 F 25 12,3 4400 1600 1800 500 238 

74 48 F 55 11,4 2920 1590 1080 180 150 

75 77 M 43 14,1 2900 1400 1300 200 152 

76 21 F 44 12,8 4500 1400 2200 315 204 

77 63 F 146 13,7 4400 1500 2400 400 268 

78 46 F 79 13,8 2700 1000 1100 400 308 

79 62 F 62 13,3 4700 1100 2700 300 201 

80 72 F 187 13,5 4100 1100 1800 400 189 

81 40 F 59 13,4 3100 1700 1000 300 290 

82 35 F 156 11,3 3100 1400 100 100 230 

83 52 F 52 12,1 3400 1500 1300 400 329 

84 25 M 59 16,8 3700 1600 1700 300 177 

85 49 F 90 12,6 3600 1600 1600 300 170 

Abbreviations: UPN, unique patient number; Hb, hemoglobin; WBC, white blood cells; 

Neutro, neutrophils; Lympho, lymphocytes; Mono, monocytes; Plts, platelets. 
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2. Δείγματα αίματος και μυελού 

 

Δείγματα αίματος ελήφθησαν από τους ασθενείς και τους μάρτυρες σε 

σωληνάρια που περιέχουν ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA). Επίσης, 

σε 23 ασθενείς με CIN έγινε αναρρόφηση μυελού των οστών από την οπίσθια 

λαγόνια ακρολοφία. Τα δείγματα μυελού των οστών αραιωνόταν σε 

αναλογία 1:1 σε καλλιεργητικό υλικό Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium 

(IMDM; Gibco Invitrogen Corporation, Paisley,UK) το οποίο είχε 

εμπλουτιστεί με 100 IU/ml penicillin–streptomycin (PS; Gibco) και 10 IU/ml 

ηπαρίνης (Sigma, St Louis, MO, USA).  

 

3. Μελέτη της Vβ περιοχής με κυτταρομετρία ροής και 

ανάλυση των λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών  

   Η ανάλυση του ρεπερτορίου του TCR V στους CD3+, CD4+ και CD8+ 

κυτταρικούς υποπληθυσμούς του αίματος και του μυελού των οστών έγινε με 

κυτταρομετρία ροής τριών χρωμάτων, χρησιμοποιώντας το IOTest Beta Mark 

kit (Beckman-Coulter, Marseille, France). Το συγκεκριμένο κιτ περιέχει μίγμα 

από συνδεδεμένα με phycoerythrin (PE), fluorescein isothiocyanate (FITC) και 

PE/FITC μονοκλωνικά αντισώματα (mAbs) έναντι V επιτόπων, που 

αναγνωρίζουν 24 διαφορετικές οικογένειες (V 1-5, 7-9, 11-14, 16-18, 20-23) 

και καλύπτουν περίπου το 70% του φυσιολογικού TCR V ρεπερτορίου.  

   Σύμφωνα με το πρωτόκολλο του κατασκευαστή, δείγματα αίματος ή μυελού 

των οστών επωάζονταν με ένα συνδυασμό από phycoerythrincyanin 5.1 

(PC5)-συνδεδεμένο anti-CD3 (UCHT1) ή anti-CD4 (13B8.2) ή anti-CD8 (B9.11) 

mAbs (όλα από την  Beckman-Coulter) και με τα κατάλληλα αντι-V mAbs 

που βρίσκονταν σε 8 διαφορετικά tubes, (A,B,C…H) . Ως εκ τούτου, το κάθε 

tube περιείχε συνδυσμό από τρία μονοκλωνικά αντισώματα που το καθένα 

αναγνώριζε συγκεκριμένη Vβ υποοικογένεια, και καθένα από αυτά ήταν 

συνεζευγμένο είτε με PE, είτε με FITC, είτε και με τα δύο (PE/FITC), δίνοντας 

τον ανάλογο φθορισμό. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν τα αντίστοιχα ισοτυπικά 
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αρνητικά control. Έτσι 20μl από κάθε tube του kit αναμιγνύονταν σε οκτώ 

διαφορετικά σωληνάρια κυτταρομετρίας με 10 μl είτε anti-CD3 PC5, είτε anti-

CD4 PC5 είτε anti-CD8 PC5 και με 100 μl αίματος ή  120 μl ΒΜ μετά από την 

προαναφερθείσα αραίωση. Τα δείγματα επωάζονταν για 20 min σε 

θερμοκρασία δωματίου και κατόπιν ακολουθούσε λύση των ερυθρών με Q-

Prep apparatus, και πλύσιμο με προσθήκη 3ml PBS στις 1600 στροφές για 7 

min. Μετά την απόρριψη του υπερκειμένου προστίθεντο 500 μl PFA 0,5% και 

ακολουθούσε ανάλυση με κυτταρομετρία ροης. 

   Το gate των λεμφοκυττάρων καθορίστηκε σε ιστόγραμμα πρόσθιας [forward 

scatter (FSC)] και πλαγίας σκέδασης [ side scatter (SSC)]  και το ποσοστό των 

κυττάρων που εξέφραζαν συγκεκριμένη Vβ οικογένεια καθορίζονταν στο 

«παράθυρο» (gate) των CD3+, CD4+ και CD8+ κυττάρων του αίματος ή του 

μυελού (Εικόνα 4).  Η ανάλυση έγινε σε κυτταρομετρητή Coulter MXL 

(Coulter, Miami, FL, USA). Η ίδια διαδικασία έγινε και σε δείγματα αίματος 

από 40 υγιείς μάρτυρες, ανάλογης ηλικίας και φύλου με τους ασθενείς, 

προκειμένου να καθοριστούν η μέση τιμή και η σταθερά απόκλιση [standard 

deviation (SD)] εκπροσώπησης κάθε Vβ οικογένειας. Ορίστηκε ως παθολογικά 

υπερεκφρασμένη (skewed) μια Vβ οικογένεια της οποίας το ποσοστό είναι 

μεγαλύτερο από τη μέση τιμή συν 2 SD της αντίστοιχης των φυσιολογικών 

ατόμων.  

 Κυτταρομετρία ροής τριών χρωμάτων χρησιμοποιήθηκε, επίσης, για 

τον προσδιορισμό των υποπληθυσμών των λεμφοκυττάρων στο αίμα και στο 

μυελό. Ειδικότερα, 100μl αίματος και 130 μl μυελού επωάζονταν για 15 λεπτά 

στο σκοτάδι ή για 20 λεπτά στον πάγο, αντίστοιχα, με τους συνδυασμούς 

CD3(UCHT1)/CD8(B9.11)/CD4(13B8.2) και με CD3(UCHT1)/CD8(B9.11)/ 

CD57(NC1) μονοκλωνικών αντισωμάτων (mAbs) ή τα κατάλληλα ισοτυπικά 

controls (όλα από την Beckman-Coulter). Μετά το πέρας της επώασης τα 

δείγματα πλύνονταν με 3ml PBS-1% FBS στις 1600 στροφές για 7 min. Για τη 

λύση των ερυθροκυττάρων και τη μονιμοποίηση χρησιμοποιήθηκε το Q-Prep 

apparatus (Becman Coulter). H ανάλυση με κυτταρομετρία ροής έγινε στο 
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gate των λεμφοκυττάρων για την εκτίμηση της αναλογίας των  CD3+, 

CD3+/CD4+, CD3+/CD8+ και CD3+/CD8+/CD57+ κυττάρων. Είναι γνωστό 

ότι έκφραση του συνδυασμού CD3+/CD8+/CD57+ αντιστοιχεί στον 

παθολογικό πληθυσμού σε περιπτώσεις λευχαιμίας από μεγάλα κοκκιώδη Τ-

λεμφοκύτταρα [T-cell large granular lymphocyte(T-LGL leukemia].  

 

 

Εικόνα 4: Ανάλυση με κυτταρομετρία ροής του TCR Vβ ρεπερτορίου, 

χρησιμοποιώντας το IOTest Beta Mark kit (Beckman-Coulter, Marseille, France)  

 

 

 

4. Διαχωρισμός των CD4+ και CD8+ λεμφοκυτταρικών 

υποπληθυσμών 

 

 

 Τα αραιωμένα δείγματα αίματος και μυελού φυγοκεντρούνταν σε 

Histopaque-1077 (Sigma) στα 400g για 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου 

και απομονώνονταν η στοιβάδα των λεμφομονοπύρηνων. Ειδικότερα, μετά 

το πέρας της φυγοκέντρησης, η σχηματισθείσα  στοιβάδα των 
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λεμφομονοπυρήνων συλλέγονταν και ακολουθούσε πλύσιμο για δύο φορές, 

με 5ml phosphate buffered saline (PBS/EDTA-2mM),στις 1600 στροφές για 7 

λεπτά, με απόρριψη του υπερκειμένου. Το εναιώρημα των απομονωμένων 

λεμφομονοπύρηνων μυελού και αίματος (BMMCs και PBMCs αντίστοιοχα) 

επωάζονταν αρχικά με μονοκλωνικά αντισώματα έναντι CD8, συνεζευγμένα 

με μαγνητικά μικροσφαιρίδια (MACS; Miltenyi Biotec), σε συγκέντρωση 10μl 

αντισώματος/107 κύτταρα, για 30 min σε θερμοκρασία 2-8οC, αφού είχε 

προηγηθεί επώαση για 10 min, με 100 ml διαλύματος ανθρώπινης IgG, 

προκειμένου να εμποδιστεί η μη ειδική, μέσω Fc, πρόσδεση των 

μονοκλωνικών αντισωμάτων. Μετά την ολοκλήρωση της επώασης τα κύτταρα 

πλένονταν με  phosphate buffered saline (PBS/EDTA-2mM), 

φυγοκεντρούνταν για  5 λεπτά στις 1600 rpm και απορρίπτονταν το 

υπερκείμενο.  Στη συνέχεια με θετική επιλογή, χρησιμοποιώντας στήλες 

διαχωρισμού κυττάρων MS Columns (Mitenyi Biotec GmbH, Bergisch 

Gladbach, Germany),  απομονώνονταν τα CD8+ T κύτταρα. Ειδικότερα, οι 

στήλες διαχωρισμού (MACS column), προσαρμόζονταν στο μόνιμο 

μαγνητικό πεδίο του συστήματος διαχωρισμού (MACS separator) και  

εκπλύνονταν με  500 ml PBS/EDTA-2mM. Στη συνέχεια το εναιώρημα των 

σεσημασμένων CD8+ κυττάρων, μεταφέρονταν στη στήλη διαχωρισμού και 

λόγω του μαγνητικού πεδίου όσα κύτταρα έφεραν στην επιφάνεια τους 

MACS CD8+ Microbeads, συγκρατούνταν στην στήλη (θετική επιλογή), ενώ 

τα CD8-, περνούσαν διαμέσου αυτής, και συλλέγονταν σε ξεχωριστό 

σωληνάριο. Η στήλη πλένονταν τρεις φορές με 500 mL διαλύματος 

PBS/EDTA-2mM και ακολούθως απομακρύνονταν από το μαγνητικό πεδίο 

του συστήματος διαχωρισμού και τοποθετούνταν σε σωληνάριο συλλογής των 

κυττάρων. Στη στήλη μεταφερόταν 1000ml PBS/EDTA-2mM και με τη 

βοήθεια κατάλληλου εμβόλου, τα  CD8+ εκλούονταν και συλλέγονταν. Τα 

CD8- T κύτταρα που είχαν περάσει διαμέσου της στήλης (αρνητική επιλογή) 

επωάζονταν με αντίστοιχα anti CD4 μονοκλωνικά αντισώματα (MACS; 

Miltenyi Biotec) σε συγκέντρωση 10μl αντισώματος/107 κύτταρα, για 30 min 

σε θερμοκρασία 2-8οC και ακολουθούσε η ίδια διαδικασία θετικής επιλογής 
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των CD4+ T- κυττάρων , όπως περιγράφηκε, παραπάνω, για την απομόνωση 

των CD8+  T- κυττάρων. Σε όλα τα πειράματα η καθαρότητα του κάθε 

υποπληθυσμού ήταν >96%, όπως επιβεβαιωνόταν με κυτταρομετρία ροής.  

 

5. DNA/RNA απομόνωση και σύνθεση του cDNA 

 Είτε γενωμικό DNA είτε ολικό RNA απομονώθηκε από τους CD4+ PB, CD8+ 

PB, CD4+ BM και CD8+ BM T-κυτταρικούς υποπληθυσμούς με τα κατάλληλα 

kits [QIAmp DNA Blood Mini Kit και QIAmp RNA Blood Mini Kit (και τα 

δύο από την Qiagen GmbH, Hilden, German)], σύμφωνα με το πρωτόκολλο 

της εταιρίας.  Στις περιπτώσεις που απομονώθηκε ολικό RNA, πιθανή 

παρουσία DNA απομακρύνθηκε μετά από πέψη με RNAse-free DNAse. Για 

τη σύνθεση του c DNA χρησιμοποιήθηκε το SUPERSCRIPT Preamplification 

System (Gibco) ξεκινώντας από 0.5 µg ολικού RNA. 

Ειδικότερα, για την απομόνωση γενωμικού DNA, ακολουθούνταν η 

διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται στη συνέχεια (Εικόνα 5): 

1. Σε σωληνάριο φυγοκέντρησης μεγέθους 1,5 ml, μεταφέρονταν 20μl από 

την QIAGEN Protease ( ή Proteinase K) 

2. Εναιώρημα των CD8+ ή των CD4+ κυττάρων σε 200μl PBS  σε 

συγκέντρωση 5x106 κυττάρων ,που απομονώθηκαν με ανοσομαγνητικό 

διαχωρισμό όπως περιγράφηκε παραπάνω, μεταφέρονταν στο 

σωληνάριο του σταδίου 1. 

3. Στη συνέχεια προσθέταμε στο δείγμα 200μl από το διάλυμα AL του κιτ, 

και ακολουθούσε παλμική ανάδευση για 15 sec. 

4. Ακολουθούσε επώαση για 10 λεπτά σε θερμοκρασία 56οC   

5. Ακολουθούσε σύντομη φυγοκέντρηση για να απομακρυνθούν τυχόν 

σταγονίδια από το εσωτερικό του καπακιού του σωληναρίου 

6. Στη συνέχεια 200 μl αιθανόλης  (96%-100%) προσθέτονταν στο δείγμα 

και ακολουθούσε παλμική ανάδευση. Μετά την ανάδευση, 
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ακολουθούσε σύντομη φυγοκέντρηση για να απομακρυνθούν τυχόν 

σταγονίδια από το εσωτερικό του καπακιού του σωληναρίου 

7. Το μίγμα που έχει προκύψει από το στάδιο 6, προσεχτικά 

μεταφέρονταν, χωρίς να βραχεί το καπάκι, στην κολώνα 

φυγοκέντρησης που παρείχε το κιτ, (QIAamp Mini spin column), και 

τοποθετούνταν  μέσα σε σωληνάριο συλλογής χωρητικότητας 2 ml. 

Κλείναμε το καπάκι και ακολουθούσε φυγοκέντρηση στις 6000 x g, 

(8000 στροφές) για ένα λεπτό. Στη συνέχεια η κολώνα (QIAamp Mini 

spin column), μεταφέρονταν σε ένα δεύτερο καθαρό σωληνάριο 

συλλογής ενώ το πρώτο σωληνάριο απορρίπτονταν, μαζί με το 

περιεχόμενο του. 

8. 500 μl του διαλύματος ΑW1 προσθέτονταν με προσοχή, στην κολώνα 

(QIAamp Mini spin column) και ακολουθούσε φυγοκέντηση στα 

6000xg (8000 στροφές) για ένα λεπτό. Στη συνέχεια η κολώνα (QIAamp 

Mini spin column), μεταφέρονταν σε ένα δεύτερο καθαρό σωληνάριο 

συλλογής, χωρητικότητας 2 ml, το οποίο παρέχονταν από το κιτ, ενώ 

το πρώτο σωληνάριο απορρίπτονταν, μαζί με το περιεχόμενο του. 

9. 500 μl του διαλύματος ΑW2 προσθέτονταν με προσοχή, στην κολώνα 

(QIAamp Mini spin column) και μετά το σφραγισμα της με το καπάκι 

της, ακολουθούσε φυγοκέντηση στα 20000 x g (14000 στροφές) για τρία 

λεπτά. 

10. πως προτείνονταν και στο πρωτόκολλο της εταιρίας η κολώνα 

μεταφέρονταν σε ένα νέο καθαρό σωληνάριο των 2ml ενώ 

απορρίπτονταν το προηγούμενο μαζί με το περιεχόμενό του και 

ακολουθούσε εκ νέου φυγοκέντρηση στα 20000 x g (14000 στροφές) για 

ένα λεπτό. 

11. Στη συνέχεια η κολώνα (QIAamp Mini spin column) τοποθετούνταν σε 

σωληνάριο φυγοκέντρησης χωρητικότητας 1,5 ml, ενώ απορρίπτονταν 

το σωληνάριο του προηγούμενου σταδίου, μαζί με το περιεχόμενό του. 

Με προσοχή ανοίγονταν το καπάκι της κολώνας και προστίθεντο 200μl 
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διαλύματος ΑΕ το οποίο παρείχε το κιτ και το οποίο εξασφάλιζε 

μεγαλύτερη σταθερότητα του δείγματος όταν επρόκειτο να παραμείνει 

στην κατάψυξη για μεγάλο διάστημα.  

Τα δείγματα φυλάσσονταν σε θερμοκρασία -20οC μέχρι την χρησιμοποίηση 

τους . 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

     Για την απομόνωση ολικού RNA, εφαρμόζονταν η ακόλουθη διαδικασία 

(εικόνα 6): 

1. Αριθμός  CD8+ ή CD4+ κυττάρων, ίσος ή μικρότερος απο 1x107, που 

απομονώθηκαν με ανοσομαγνητικό διαχωρισμό, με τη διαδικασία 

που περιγράφηκε παραπάνω ήταν η κατάλληλη ποσότητα 

κυττάρων συμφωνα με το κιτ, για την διαδικασία απομόνωσης 

RNA. Πελλέτα κυττάρων δημιουργούνταν μετά από φυγοκέντρηση 

Εικόνα 5:Συνοπτική 
παρουσίαση απομόνωσης 
γενομικού DNA  (Από 
QIAamp DNA Mini and 
Blood Mini Handbook, 
Qiagen). 
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για 5 λεπτά στα 300xg, σε σωληνάριο φυγοκέντρησης. Ακολουθούσε 

προσεκτική απομάκρυνση ολόκληρης της ποσότητας του 

υπερκειμένου. 

2. Ακολουθούσε η αποκόλληση της πελλέτας των κυττάρων  από τον 

πυθμένα του σωληναρίου, και στη συνέχεια προσθέτονταν ο 

κατάλληλος όγκος RLT, δηλ για αριθμό κυττάρων <5x106, 

προστίθεντο 350 μl διαλύματος RLT, ενώ για αριθμό κυττάρων από 

5x106-1x107, προστίθεντο 600 μl. Μετά από ανάμιξη είτε με vortex 

είτε με πιπετάρισμα, προχωρούσαμε στο στάδιο της 

ομογενοποίησης του δείγματος. 

3. Η τελική ομογενοποίηση των κυττάρων γινόταν μετά από το 

πέρασμα του μίγματος κυττάρων- RLT, τουλάχιστον 5-10 φορές 

διαμέσου βελόνης διαμέτρου 21G, που είχε προσαρμοστεί σε 

σύριγγα. 

4. Ίσος όγκος αιθανόλης συγκέντωσης 70%, προστθέτονταν στο 

ομογενοποιημένο δείγμα και ακολουθούσε ανάμιξη με πιπέτα, 

χωρίς να ακολουθήσει φυγοκέντρηση. 

5. Ποσότητα δείγματος μέχρι 700μl, συμπεριλαμβανομένων και 

πιθανών  σχηματισθέντων συσσωματωμάτων,  μεταφέρονταν σε 

κατάλληλη στήλη φυγοκέντρησης (RNeasy spin column), η οποία 

τοποθετούνταν εντός σωληναρίου συλλογής 2ml. Μετά από το 

προσεκτικό κλείσιμο του καπακιού, ακολουθούσε φυγοκέντρηση 

για 15 sec σε >8000 x g (10000 στροφές). Το περιεχόμενο του 

σωληναρίου συλλογής απορρίπτονταν μετά την φυγοκέντηση, ενώ 

το σωληνάριο χρησιμοποιούνταν και στο επόμενο στάδιο. 

6. Στη συνέχεια 350 μl από το διάλυμα RW1, τοποθετούνταν  στην 

στήλη φυγοκέντρησης (RNeasy spin column). Μετά από το 

προσεκτικό κλείσιμο του καπακιού, ακολουθούσε φυγοκέντρηση 

για 15 sec σε >8000xg (>10000 στροφές), προκειμένου να πλυθεί η 

μεμβράνη της στήλης φυκονέντρησης. Το περιεχόμενο του 
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σωληναρίου συλλογής και το σωληνάριο συλλογής απορρίπτονταν 

μετά την φυγοκέντρηση. 

7. 10μl από το διάλυμα DNase I stock αναμιγνύονταν με 70μl από το 

διάλυμα RDD. Ακολουθούσε προσεκτική ήπια ανάδευση, και 

σύντομη φυγοκέντρηση για να συλλεχθούν τα τυχόν σταγονίδια 

από το τοίχωμα του σωληναρίου. 

8. Τα 80μl του μίγματος  DNase I που έχουν προκύψει, μεταφέρονταν 

στη στήλη φυγοκέντρησης (RNeasy spin column), και ακολουθούσε 

επώαση για 15 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου, (20-30οC). 

9. 350 μl από το διάλυμα RW1, τοποθετούνταν  στην στήλη 

φυγοκέντρησης (RNeasy spin column). Μετά από το προσεκτικό 

κλείσιμο του καπακιού, ακολουθούσε φυγοκέντρηση για 15 sec σε 

>8000xg (>10000 στροφές) ενώ το περιεχόμενο του σωληναρίου 

συλλογής και το σωληνάριο συλλογής απορρίπτονταν μετά την 

φυγοκέντηση. 

10. Από το διάλυμα RPE, (στο οποίο επιβεβαιώναμε ότι είχε προστεθεί 

η κατάλληλη ποσότητα αιθανόλης) προστίθεντο 500μl, στην στήλη 

(RNeasy spin column). Μετά από το προσεκτικό κλείσιμο του 

καπακιού, ακολουθούσε φυγοκέντρηση για 15 sec σε >8000xg 

(>10000 στροφές), προκειμένου να πλυθεί η μεμβράνη της στηλης 

φυκονέντρησης. Το περιεχόμενο του σωληναρίου συλλογής 

απορρίπτονταν μετά την φυγοκέντηση, ενώ το σωληνάριο 

χρησιμοποιούνταν και στο επόμενο στάδιο. 

11. Στη συνέχεια 500μl του διαλύματος RPE, προστίθεντο στη RNeasy 

spin column. Μετά από το προσεκτικό κλείσιμο του καπακιού, 

ακολουθούσε φυγοκέντρηση για 2 min σε >8000xg (>10000 

στροφές), προκειμένου να πλυθεί η μεμβράνη της στηλης 

φυκονέντρησης. 
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12. Η στήλη (RNeasy spin column), τοποθετούνταν σε ένα νέο 

σωληνάριο, ενώ εκείνο του προηγούμενου σταδίου απορρίπτονταν 

μαζί με το περιεχόμενό του. Ακολουθούσε φυκέντρηση σε πλήρη 

ταχύτητα για 1 λεπτό, προκειμένου να απομακρυνθεί κάθε πιθανή 

ποσότητα εναπομείναντος διαλύματος RPE. 

13. Η στήλη κατόπιν τοποθετούνταν σε ένα νέο σωληνάριο συλλογής, 

περιεκτικότητας 1,5 ml, και προστίθεντο 30-50μl RNase free νερό, 

το οποίο εφαρμόζονταν ακριβώς πάνω στη μεμβράνη της στήλης. 

Μετά από το προσεκτικό κλείσιμο του καπακιού, ακολουθούσε 

φυφοκέντρηση για 1 λεπτό σε >8000xg (>10000 στροφές), 

προκειμένου να εκλουθεί το RNA. 

Tα δείγματα φυλάσσονταν σε θερμοκρασία – 70οC, μέχρι τη χρησιμοποίησή 

τους.  
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     Για την σύνθεση c DNA πραγματοποιούνταν reverse transcription PCR 

(RT PCR) σύμφωνα με το SUPERSCRIPT Preamplification System (Gibco), 

κατά το πρωτόκολλο του κατασκευαστή όπως περιγράφεται στα παρακάτω 

βήματα. 

1. Σε RNA free σωληνάριο, προσθέταμε 0,5μg ολικού RNA, συνολικού 

όγκου, έως 8 μl 

2. Στη συνέχεια προσθέταμε 1μl random hexamers (50ng/μl), ως 

εκκινητές για την σύνθεση cDNA.  

3. Επιπλέον προσθέταμε 1μl dNTPs συγκέντρωσης 10mM 

Εικόνα 6 : Σσλοπηηθή 

παροσζίαζε ηες αποκόλωζες  

οιηθού RNA.(Από RNeasy 

Mini Handbook) 
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4. Και τελικά συμπληρώναμε  RNase free νερό, μέχρι συνολικού  όγκος 

10 μl 

5. Τα σωληνάρια τοποθετούνταν στο PCR μηχάνημα και για 5 λεπτά 

ακολουθούσε θέρμανση στους 65o C , και κατόπιν ακολουθούσε 

τοποθέτηση των δειγμάτων στον πάγο για 1 λεπτό. 

6. Παράλληλα γινόταν η παρασκευή του master mix, ποσότητας 

αναλόγου με τον αριθμό των δειγμάτων με την εξής αναλογία: 

α) 2μl από  10Χ RT buffer 

β) 4μl από  25mM MgCl2 

γ) 2μl από το 0,1Μ DTT 

δ) 1μl από RNase out 

ε) 1μl από το ένζυμο superscript II (50 units, αραιωμένη σε RNase free 

νερό)  

10 μl από το master mix προσθέτονταν σε κάθε σωληνάριο  

7. Ακολουθούσε τοποθέτηση των δειγμάτων στο μηχάνημα PCR και 

ακολουθούνταν οι παρακάτω κύκλοι: 

α) Θέρμανση στους 25οC για 10 λεπτά 

β) Θέρμανση στους 42οC για 50 λεπτά 

γ) Θέρμανση στους 72οC για 15 λεπτά 

δ) Τοποθέτηση των δειγμάτων στον πάγο 

8. Προσθέταμε 1 μl RNase H 

9. Ακολουθούσε θέρμανση στο μηχάνημα PCR στους 37οC για 20 λεπτά 

10. Τα δείγματα αραιώνονταν με αποσταγμένο νερό και αποθηκεύονταν 

σε θερμοκρασία -20οC, μέχρι την χρησιμοποίησή τους. 
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6. Μελέτη των ανασυνδυασμών των γονιδίων του TCRβ με 

PCR και ανάλυση του φάσματος κατανομής μεγέθους της 

CDR3 περιοχής.  

 

   Προκειμένου να εκτιμηθεί η ύπαρξη  κλωνικών εκπτύξεων ανάμεσα στους 

Τ-κυτταρικούς υποπληθυσμούς (CD4+ και CD8+), έγινε multiplex PCR 

(polymerase chain reaction) ανάλυση της CDR3 περιοχής της β αλύσου του 

TCR χρησιμοποιώντας το κιτ TCRB Gene Clonality (InVivoScribe 

Techologies, San Diego, CA). Έτσι πραγματοποιήθηκε όπως προαναφέρθηκε, 

multiplex PCR, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που αναπτύχθηκε από την ομάδα 

εργασίας BIOMED-2 Concerted Action Group, χρησιμοποιώντας ένα μίγμα 

23Vβ και 13Jβ συνεζευγμένους με φθοριόχρωμα εκκινητών που περιέχονται 

στα Α και Β tubes  του  TCRB Gene Clonality Assay και καλύπτουν σχεδόν το 

σύνολο του ρεπερτορίου του TCRB. Ως  template χρησιμοποιήθηκαν 5μl από 

DNA ή 2μl από cDNA από τα CD4+ και CD8+ κύτταρα μυελού και αίματος 

και 0,45 μl AmpliTaq Gold συγκέντρωσης 5U/μl ανά 50μl αντίδρασης.  

   Σε συντομία οι συνθήκες της PCR που εφαρμόστηκαν σύμφωνα με τις 

οδηγίες του kit ήταν οι  ακόλουθες: 

 

Step 1: 95°C for 7 minutes 

Step 2: 95°C for 45 seconds 

Step 3: 60°C for 45 seconds 

Step 4: 72°C for 90 seconds 

Step 5: Go to step 2; 34 more times 

Step 6: 72°C for 10 minutes 

Step 7: 15°C forever 

  

   Ένα μl από τα προϊόντα της PCR προσθέτονταν σε 10μl HIDeionized 

Formamide που περιέχει ROX size standards,  σε ξεχωριστά tubes, 

προκειμένου να ανιχνευτεί και το μέγεθος των προϊόντων. Ακολουθούσε 
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θέρμανση των προϊόντων στους 95ºC για 2 λεπτά και κατόπιν παραμονή τους 

στον πάγο για 5 λεπτά. Η σύνθεση καθενός από τα Vβ-CDR3 μίγματα 

προϊόντων που προκύπτουν από την  multiplex PCR αντιπροσωπευόταν ως 

αιχμές έντασης φθορισμού που αντιστοιχούσαν σε συγκεκριμένο μήκος των 

CDR3. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε κατάλληλος εργαστηριακός 

εξοπλισμός [fluorescence-based ABI3100 DNA sequencer (Applied 

Biosystems Inc, Foster City, CA)]. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με τη χρήση 

συγκεκριμένου λογισμικού [Peak Scanner Softwere v1.0 (Applied 

Biosystems)].   Τα προιόντα της multiplex PCR είναι διαφορετικού μεγέθους, 

και άρα έχουν διαφορετική θέση στο φάσμα κατανομής μεγέθους της CDR3 

περιοχής. (Αν κάποιο βρίσκεται σε περίσσεια τότε θα δώσει και μεγαλύτερη 

αιχμή και ουσιαστική παρέκκλιση από την αναμενόμενη κανονική κατανομή 

του Gauss). Τα φάσματα κατανομής των CDR3 περιοχών που απέκλιναν από 

την κανονική κατανομή του Gauss, με την επικράτηση ενός, δύο ή τριών 

αιχμών αξιολογήθηκαν ως μη φυσιολογικά (skewed) και τα αντίστοιχα 

δείγματα χαρακτηρίστηκαν ως μονοκλωνικά ή ολιγοκλωνικά.   

   Η συνολική επισκόπηση των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν, 

κυτταρομετρία ροής και PCR φαίνεται στην εικόνα 7 .  
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Εικόνα 7: Στην εικόνα αναπαριστάται πληθυσμός Τ-λεμφοκυττάρων, που το καθένα 

από αυτά εκφράζει διαφορετικό TCR, ανάλογα με τον VDJ ανασυνδυασμό αλλά και 

λόγω των νέων (NDN) νουκλεοτίδια που εισάγονται κατά τον ανασυνδυασμό. Η 

περαιτέρω Vβ μελέτη μπορεί να γίνει είτε με κυτταρομετρία ροής, είτε με PCR, 

με διδικασίες που έχουν περιγραφεί στο κείμενο. (τροποίηση από Plasilova M, 

Risitano A, Maciejewski JP. Application of the molecular analysis of the T-cell receptor 

repertoire in the study of immune-mediated hematologic diseases. Hematology. 2003 ;8:173-

81.) 

 

7. τατιστική Ανάλυση 

Τα δεδομένα αναλύθηκαν με το GraphPAd Prism στατιστικό πρόγραμμα  

(GraphPad Software, San Diego, CA). Το Mann-Whitney U test 

χρησιμοποιήθηκε για να αξιολογηθούν οι διαφορές στον απόλυτο αριθμό και 

στο ποσοστό των λεμφοκυττάρων μεταξύ ασθενών και μαρτύρων καθώς και οι 

διαφορές στην επιλεκτική χρησιμοποίηση συγκεκριμένων Vβ οικογενειών 

μεταξύ ασθενών και μαρτύρων και μεταξύ δειγμάτων αίματος και μυελού. Η 

δοκιμασία χ2 χρησιμοποιήθηκε για να αξιολογηθούν οι διαφορές στη 

συχνότητα των V οικογενειών που είναι επιλεγμένες πέραν του 

φυσιολογικού (V skewing) μεταξύ ασθενών και μαρτύρων και οι διαφορές 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12745651
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12745651
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στην συχνότητα στα πρότυπα κατανομής της CDR3 περιοχής (CDR3 

spectratype patterns) μεταξύ ασθενών και μαρτύρων και μεταξύ CD4+ και 

CD8+ κυτταρικών υποπληθυσμών. Το Spearman correlation test 

χρησιμοποιήθηκε για να ελεγχθεί η συσχέτιση μεταξύ του βαθμού 

παρέκκλισης της κατανομής των Vβ περιοχών (V skewing) και της 

βαρύτητας της ουδετεροπενίας. 

 

 

ΙV. Αποτελέσματα 

 

1. Λεμφοκυτταρικοί υποπληθυσμοί αίματος και μυελού 

 

     Ο απόλυτος αριθμός των λεμφοκυττάρων στο αίμα ήταν σημαντικά 

μειωμένος στους ασθενείς με CIN (1705 ± 694 x 106/L) συγκριτικά με τους 

μάρτυρες (2432 ± 651 x 106/L; P < 0.0001). Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά μεταξύ ασθενών και μαρτύρων στην αναλογία των CD3+ (74.43% ± 

7.99% και 75.35% ± 5.93%, αντίστοιχα), CD4+ (46.49% ± 8.28% και 45.39% ± 

6.11%, αντίστοιχα),  CD8+ (26.66% ± 7.52% και 27.73% ± 5.45%, αντίστοιχα) 

και CD3+/CD8+/CD57+ (4.54% ± 2.79% και 4.43% ± 2.90%, αντίστοιχα) 

κυττάρων του αίματος. Ωστόσο, σε συμφωνία με τα δεδομένα που είχαν και 

στο παρελθόν δημοσιεύσει από το εργαστήριό μας, η αναλογία των μυελικών 

CD3+ κυττάρων ήταν σημαντικά αυξημένη στους ασθενείς με CIN (68.99% ± 

7.73%) συγκριτικά με τους μάρτυρες (63.28% ± 7.13%; P = 0.026). Παρόλα 

αυτά , δεν τεκμηριώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ ασθενών και 

μαρτύρων στην αναλογία των CD4+ (38.76% ± 8.87% και 36.19% ± 5.92%, 

αντίστοιχα) ή CD8+ (29.61% ± 7.92% και 26.93% ± 6.635%, αντίστοιχα) 

κυττάρων του μυελού, υποδηλώνοντας μια παράλληλη αύξηση αυτών των  

υποπληθυσμών στους ασθενείς με CIN. Παρομοίως, δεν παρατηρήθηκε 

στατιστικά σημαντικά διαφορά μεταξύ ασθενών και μαρτύρων στην 

αναλογία των CD3+/CD8+/CD57+ (4.04% ± 1.99% και 3.65% ± 1.84%, 
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αντίστοιχα) κυττάρων του μυελού. Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι 

ασθενείς με CIN παρουσιάζουν συσσώρευση CD3+ κυττάρων στο μυελό, τα 

οποία ωστόσο δεν εκφράζουν ανοσοφαινότυπο συμβατό με  T-LGL. 

   Αξίζει να αναφερθεί ότι, σε μία από τους ασθενείς που μελετήθηκαν 

(UPN11, Πίνακας 1) τεκμηριώθηκε αύξηση του ποσοστού των 

CD3+/CD8+/CD57+ κυττάρων τόσο στο αίμα όσο και στο μυελό, αλλά όπως 

αποδείχθηκε με τη μοριακή μελέτη που ακολούθησε η ασθενής δεν πληρούσε 

τα κριτήρια να χαρακτηριστεί ως T-LGL. 

 

 

2. Ανάλυση των λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών με 

κυτταρομετρία ροής για καθορισμό του Vβ προτύπου 

χρησιμοποίησης  

 

     Προκειμένου να διερευνήσουμε την υπόθεση ότι ο παθογενετικός 

μηχανισμός της ουδετεροπενίας στους πάσχοντες από CIN σχετίζεται με 

ειδικές αντιγονο-εξαρτώμενες Τ-κυτταρικές απαντήσεις, αναλύσαμε αρχικά 

το πρότυπο επιλογής των διαφόρων Vβ οικογενειών στα  CD3+ κύτταρα του 

αίματος με κυτταρομετρία ροής. Υποθέσαμε ότι αντιγονο-εξαρτώμενες 

απαντήσεις των Τ-κυττάρων θα οδηγούν σε υπερεκπροσώπηση 

συγκεκριμένων Vβ υποοικογενειών (V skewing) και υποεκπροσώπηση 

άλλων, με βάση πάντοτε την φυσιολογική κατανομή. Το φάσμα της 

φυσιολογικής Vβ αντιπροσώπευσης για τα CD3+ κύτταρα, καθορίστηκε από 

τον μέσο όρο των τιμών 40 υγιών μαρτύρων. Το πρότυπο κατανομής 

συμφώνα με το βαθμό επιλογής της κάθε υποοικογένειας  στο συνολικό 

ρεπερτόριο του TCR, παρουσιάζεται στην Εικόνα 8A. Συγκρινόμενοι με την 

κατανομή των φυσιολογικών μαρτύρων, οι ασθενείς με CIN  (n = 85) βρέθηκε 

να έχουν διαφορετικό πρότυπο Vβ επιλογής με στατιστικά σημαντική αύξηση 

στην χρησιμοποίηση 2 οικογενειών (Vβ13.2 και Vβ16; P = 0.015 και P = 0.0014, 

αντίστοιχα) και μείωση στην χρησιμοποίηση  10 Vβ οικογενειών (Vβ5.1, 
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Vβ7.1, Vβ8. Vβ9, Vβ13.1, Vβ13.6, Vβ17, Vβ18, Vβ22, Vβ23; P = 0.0002, P < 

0.0001, P = 0.0264, P = 0.0003, P = 0.0002, P = 0.0058, P = 0.0002, P < 0.0001, P = 

0.0022, P = 0.0037, αντίστοιχα) από τις 24 Vβ οικογένειες που μελετήθηκαν. 

Για την κατανομή των Vβ οικογενειών στους CD4+ και CD8+ κυτταρικούς 

υποπληθυσμούς των μαρτύρων ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία που ήδη 

περιγράφηκε. Τα δεδομένα παρουσιάζονται στις Εικόνες 8B και 8C, 

αντίστοιχα. Οι ασθενείς με CIN (n = 29) είχαν διαφορετικό πρότυπο επιλογής 

των Vβ οικογενειών στους δύο κυτταρικούς υποπληθυσμούς συγκριτικά με τα 

φυσιολογικά άτομα. Ειδικότερα, από την ανάλυση των CD4+ κυττάρων, 

παρατηρήσαμε μια στατιστικά σημαντική αύξηση στην αντιπροσώπευση των 

Vβ7.2, Vβ13.2 και Vβ21.3 (P = 0.0139, P = 0.0139 και P = 0.0061, αντίστοιχα) 

και μειωμένη αντιπροσώπευση των Vβ7.1, Vβ13.1 και Vβ18 (P = 0.0002, P = 

0.0014 και P = 0.0001, αντίστοιχα) οικογενειών (Εικόνα 8B). Στα CD8+ 

κύτταρα παρατηρήσαμε στατιστικά σημαντική αύξηση στην αντιπροσώπευση 

των Vβ5.2 (P = 0.0249) και μειωμένη αντιπροσώπευση των Vβ5.1, Vβ5.3, 

Vβ7.1, Vβ22 και Vβ23 (P = 0.031, P = 0.0098, P < 0.0001, P = 0.0234, και  P = 

0.0117, αντίστοιχα) οικογενειών (Εικόνα 8C).  
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Εικόνα 8: Ανάλυση με κυτταρομετρία ροής του ρεπερτορίου του TCR V σε 

ασθενείς με CIN και υγιείς μάρτυρες. Η κάθε στήλη απεικονίζει το ποσοστό 

(μέση τιμή + 1SD) των λεμφοκυττάρων που χρησιμοποιούν κάθε  V 

οικογένεια που φαίνεται στο x άξονα, στα CD3+ (γράφημα A), CD4+ (γράφημα 

B) και CD8+ (γράφημα C) κύτταρα. Η σύγκριση μεταξύ ασθενών (n=85 για τα 

CD3+ κύτταρα, n=29 για τα CD4+ και τα CD8+ κύτταρα) και μαρτύρων (n=40) 

για την αντιπροσώπευση κάθε μιας από τις V οικογένειες έγινε με τη 

δοκιμασία Mann-Whitney U και οι αστερίσκοι δηλώνουν τη στατιστικά 

σημαντική διαφορά. Το σύμβολο (*) δηλώνει μειωμένη αντιπροσώπευση 

συγκεκριμένης V οικογένειας. Το σύμβολο (**) δηλώνει αυξημένη 

αντιπροσώπευση συγκεκριμένης V οικογένειας    
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       Ως σημαντική αύξηση στην εκπροσώπηση συγκεκριμένης Vβ 

οικογένειας  ορίστηκε η αύξηση πάνω από τη μέση τιμή συν δύο SD 

(mean + 2SD) της αντίστοιχης κατανομής που προέκυψε από την 

ανάλυση των 40 μαρτύρων. Σημαντικές αυξήσεις στην εκπροσώπηση 

συγκεκριμένων Vβ οικογενειών στα CD3+ κύτταρα, ανιχνεύτηκαν σε 68 

από τους 85 ασθενείς με CIN (ποσοστό 80%) και σε 12 από τους 40 

μάρτυρες (ποσοστό 30%) (P < 0.0001). Ο μέσος αριθμός των Vβ 

οικογενειών, ανά άτομο, που βρέθηκαν να εκπροσωπούνται σε 

αυξημένο ποσοστό, ήταν 1.55 ± 1.26 (διάμεση τιμή 1, εύρος 0-5) στη 

ομάδα των ασθενών και 0.40 ± 0.49 (διάμεση τιμή 0, εύρος 0-1) στην 

ομάδα των μαρτύρων (p < 0.0001). Η συχνότητα της απόκλισης της κάθε 

Vβ οικογένειας από το φυσιολογικό ρεπερτόριο, τόσο στους ασθενείς με 

CIN όσο και στους μάρτυρες παρουσιάζεται στην Εικόνα 9. Οι  Vβ2, 

Vβ12, Vβ16 και Vβ21.3 ήταν οι οικογένειες που αντιπροσωπευόταν σε 

μεγαλύτερο ποσοστό στην ομάδα των ασθενών (9.41%, 16.47%, 21.18%, 

και 10.59%, αντίστοιχα σε αντιπαράθεση με 0%, 0%, 5% και 0%, 

αντίστοιχα, στην ομάδα μαρτύρων; P = 0.0449, P = 0.0065, P = 0.0214, P 

= 0.0327, αντίστοιχα). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η συχνότητα 

υπεραντιπροσώπευσης συγκεκριμένων Vβ οικογενειών ανά ασθενή δεν 

συσχετίστηκε με τον αριθμό των ουδετεροφίλων και ως εκ τούτου με τη 

βαρύτητα της ουδετεροπενίας.  
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                     Εικόνα 9: Συχνότητα υπερεκροσώπησης (skewing) διαφόρων V 
οικογενειών στα  λεμφοκύτταρα του περιφερικού αίματος ασθενών 
με CIN και φυσιολογικών ατόμων. Τα ραβδογράμματα 
αντιπροσωπεύουν το ποσοστό των ασθενών (σκουρόχρωμα) και 
μαρτύρων (ανοιχτόχρωμα) που υπερεκφράζουν συγκεκριμένες Vβ 

οικογένειες. Ως υπερεκπτυγμένες V οικογένειες ορίστηκαν εκείνες που 
ανευρίσκονται σε ποσοστό πάνω από την μέση τιμή + 2SD των 
μαρτύρων. Ανάλυση έγινε στα CD3+, CD4+, CD8+ κύτταρα. Η σύγκριση 
μεταξύ ασθενών (n=85 για τα CD3+ κύτταρα, n=29 για τα CD4+ και τα 
CD8+ κύτταρα) και μαρτύρων (n=40) αναφορικά με τη συχνότητα 

παρέκκλισης των διαφόρων V οικογενειών έγινε με τη δοκιμασία χ2 
και οι στατιστικά σημαντικές διαφορές δηλώνονται με αστερίσκο. Τα 
υπόλοιπα διαγράμματα απεικονίζουν το ποσοστό ασθενών και 

μαρτύρων με σημαντικές V εκπτύξεις στα CD3+, CD4+ και CD8+ 
κύτταρα.  

 
 

 Έγινε, επίσης, ξεχωριστή ανάλυση στους CD4+ και CD8+ κυτταρικούς 

υποπληθυσμούς σε 29 ασθενείς με CIN και στους 40 μάρτυρες (Εικόνα 9). 

Σημαντική αύξηση στην εκπροσώπηση V οικογενειών στα CD4+ κύτταρα, 

αναγνωρίστηκε σε 20 ασθενείς και 11 μάρτυρες (ποσοστό 68.97% και 27.5%, 

αντίστοιχα; P = 0.0006) με μέσο αριθμό V οικογενειών που 
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υπεραντιπροσωπεύονται  ανά άτομο 1.14 ± 1.06 (διάμεση τιμή 1, εύρος 0-4) 

στην ομάδα των ασθενών και 0.32 ± 0.57 (διάμεση τιμή 0, εύρος 0-2) στην 

ομάδα των μαρτύρων (P = 0.0008). Οι Vβ5.1, Vβ7.2 και Vβ14 ήταν οι 

περισσότερα συχνά παρεκκλίνουσες από το φυσιολογικό οικογένειες στην 

ομάδα των ασθενών και αναγνωρίζονταν σε ποσοστό 10.34%, 13.79% και 

13.79% των περιπτώσεων, σε αντίθεση με 0% στους μάρτυρες (P = 0.0375, P = 

0.0155 και P = 0.0155, αντίστοιχα). Η παρέκκλιση από το φυσιολογικό 

ρεπερτόριο ήταν πιο εμφανής στα CD8+ κύτταρα. Ειδικότερα, σημαντική 

αύξηση στην εκπροσώπηση συγκεκριμένων Vβ υποοικογενειών 

αναγνωρίστηκε σε 26 ασθενείς με CIN και 12 μάρτυρες (ποσοστό 89.65% και 

30%,αντίστοιχα) (P < 0.0001) με μέσο αριθμό V οικογενειών που υπερ-

αντιπροσωπεύονται ανά άτομο 1.72 ± 1.19 (διάμεση τιμή 2, εύρος 0-6) στην 

ομάδα των ασθενών και 0.45 ± 0.75 (διάμεση τιμή 0, εύρος 0-2) στην ομάδα 

των μαρτύρων (P < 0.0001). Οι Vβ2, Vβ3, Vβ4, Vβ7.2, Vβ9 και Vβ13.1 ήταν οι 

πιο συχνές οικογένειες που βρέθηκαν να αντιπροσωπεύονται σε αυξημένο 

ποσοστό (17.24%, 17.24%, 10.34%, 13.79%, 10.34%,  και 10.34% των 

περιπτώσεων σε αντίθεση με 0% στην ομάδα των υγιών; P = 0.0064, P = 0.0064, 

P = 0.0375, P = 0.0155, P = 0.0375, και P = 0.0375, αντίστοιχα). Οι  V 

οικογένειες που βρέθηκαν να αντιπροσωπεύονται σε αυξημένο ποσοστό ανά 

ασθενή στα CD3+, CD4+ και CD8+ κύτταρα, φαίνονται στον Πίνακα 3. 

Σταθερό, μάλιστα, πρότυπο έκφρασης αναγνωρίστηκε στην ανάλυση του 

ρεπερτορίου του TCR Vβ των CD3+, CD4+ και CD8+ κυττάρων του αίματος 

από 8 ασθενείς που μελετήθηκαν κατά τη διαδρομή της νόσου αρκετούς μήνες 

ή και χρόνια μετά την αρχική διάγνωση. 
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Πίνακας 3. Υπερεκφρασμένες V οικογένειες σύμφωνα με την ανάλυση με 

κυτταρομετρία ροής στα CD3+, CD4+ και CD8+ κύτταρα του αίματος και του 

μυελού των ασθενών με CIN* 

Α/Α 

Περιφερικό αίμα Μυελός 

CD3+ κύτταρα CD4+ κύτταρα CD8+ κύτταρα CD3+ κύτταρα CD4+ κύτταρα 
CD8+ 

κύτταρα 

1 - N.D. N.D. - N.D. N.D. 

2 V4 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

3 V16 (-) V16 
V5.2/V12/V20

/V21.3 
N.D. N.D. 

4 V12 - V22 N.D. N.D. N.D. 

5 V8/V16/ V21.3 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

6 V12/V14/ V16 V1/V22 - N.D. N.D. N.D. 

7 V13.1/V13.2 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

8 - N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

9 - V7.2/V13.2 V9/V21.3 V9 
V5.3/ 

V7.2/V23 
V9/V21.3 

10 - N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

11 V14/V17 
V7.2/V13.6/ 

V16/V20 

V2/V16/V1

7 

V14/V16/V17

/V20 

V7.2/V16/V

20 

V2/ 

V16/V17 

12 V12/V16 V2/V16 - N.D. N.D. N.D. 

13 V3/V12/V23 - V23 N.D. N.D. N.D. 

14 V13.2 
V7.2/V13.2/V

14 
V4/V8 N.D. N.D. N.D. 

15 - N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

16 V4 V8 V4/V7.2 
V3/V7.2/V21.

3 
V7.2/V16 

V3/ V4/ 

V7.2/ V16/ 

V17 

17 V13.1 - V13.1/ V21.3 
V13.1/V16/V2

1.3 
V16 

V13.1/V21.

3 

18 V12 V12 V12 N.D. V12/V23 

V1/ V5.3/ 

V12/ V16/ 

V20 

19 V21.3 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

20 V2/V4/V17 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

21 - N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

22 - N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

23 V17 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

24 V13.2 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

25 
V2/V7.2/V16/ 

V21.3 
V2/V4 V3/V4/V7.2 N.D. N.D. N.D. 

26 V3/V8 V8 V3 V3 
V7.2/V8/V1

6 

V3/V5.3/V

16 

27 V16/V21.3 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 



47 

 

28 V7.2 V21.3 V7.2 N.D. N.D. N.D. 

29 - N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

30 - N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

31 V9 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

32 V9 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

33 V4 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

34 V12/V16/V13.2 - V16/V13.2 N.D. N.D. N.D. 

35 
V1/V5.2/ V20/ 

V22 
N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

36 V13.6/V20/ V21.3 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

37 V8/V16 V8 V2 N.D. N.D. N.D. 

38 V12 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

39 
V3/V7.2/ V13.2/ 

V21.3 
N.D. N.D. V13.2/V16 N.D. N.D. 

40 - N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

41 V5.2 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

42 - N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

43 - V14/ V17 V2/ V13.1 N.D. N.D. N.D. 

44 V11/ V13.2/ V22 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

45 V15.2 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

46 
V12/V16/V20/ 

V21.3 
N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

47 - N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

48 
V2/V5.2/V13.2/V

16/ V22 
N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

49 V9 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

50 V2 - V2/ V9 V2 - V2/ V9 

51 V5.1/ V7.2 V5.1/ V17 V7.2 V5.1 V5.1 - 

52 V2/V7.1 N.D. N.D. 
V2/V3/ 

V13.2/V20 
N.D. N.D. 

53 V20 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

54 V3 - V3 V3 N.D. N.D. 

55 V13.2 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

56 V12/V16/ N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

57 V13.2 N.D. N.D. V13.2 N.D. N.D. 

58 V7.1/ V9/ V5.1 V7.1/ V9 
V7.1/V9/V13.

2 

V5.1/V7.2/ 

V16/V21.3/V

23 

V7.1/V13.2

/V20 

59 - N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

60 V8/ V12/ V16 V13.2 V8 N.D. N.D. N.D. 

61 V13.2/ V13.6 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

62 V12 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

63 V13.2 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

64 V21.3 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

65 V3/V12/V14/V1 - V3/V16/V2 N.D. N.D. N.D. 
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6 2/ 

66 N.D. N.D. N.D. V5.3/V7.2 N.D. N.D. 

67 V22 V5.3/V14/V20 V9/V18 
V5.2/V12/V14

/V20 

V7.2/V18/V

20 

V12/V14/ 

V16/V18 

68 V12 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

69 V4/V13.2 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

70 - N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

71 V2/V3/V22 N.D. N.D. 
V3/V12/V20/

V22 
N.D. N.D. 

72 V13.2 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

73 V5.2/V11/V16 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

74 V7.2/V13.6/V20 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

75 V16 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

76 V1/V13.1 V5.1 

V1/V3/V13.

1/V20/ 

V21.3/V23 

N.D. N.D. N.D. 

77 
V5.3/V14/V16/V

20 
N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

78 V17 - V2/V17 V17/ V21.3 N.D. N.D. 

79 V16 N.D. N.D. V16 N.D. N.D. 

80 - N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

81 V2/V5.2/V14 N.D. N.D. V5.2/V2 N.D. N.D. 

82 V12 V5.3/V7.2 - V12/V20 
V7.2/V14/ 

V20 
- 

83 V2/V16 V14 V9/V16 N.D. V5.2/V23 
V16/ V18/ 

V20 

84 V5.2/ V18/V21.3 V23 
V5.2/V11/V

21.3 

V3/V5.2/ 

V11/V16/ 

V20/V21.3 

V3/V5.3/V1

1/V16/ 

V20/V21.3 

V3/V5.2/ 

V11/V16/ 

V21.3 

85 V7.2 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

(*) Υπερέκφραση μιας V οικογένειας ορίστηκε η αύξηση πάνω από τη μέση τιμή + 2SD της 

αντίστοιχης οικογένειας στην κατανομή των φυσιολογικών  ατόμων. Συντμήσεις: A/A, 

αύξων αριθμός,  N.D., not done (δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος). 
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3. Πρότυπο V επιλογής στα λεμφοκύτταρα του μυελού σε 

ασθενείς με CIN   

Προκειμένου να αναδειχθεί το πρότυπο χρησιμοποίησης των διαφόρων V 

υποοικογενειών στα CD3+ κύτταρα του μυελού έγινε ανάλυση με 

κυτταρομετρία ροής σε 21 ασθενείς με CIN. πως φαίνεται στον Πίνακα 3, η 

συχνότητα των ασθενών στους οποίους αναγνωρίζεται υπερεκφρασμένη 

τουλάχιστον μία Vβ οικογένεια, είχε υψηλό βαθμό ταύτισης μεταξύ του 

μυελού (20/21 ασθενείς)  και του αίματος (19/21 ασθενείς) (P = 0.5491). Ο 

μέσος αριθμός των V οικογενειών που υπερ-αντιπροσωπευόταν ανά ασθενή 

ήταν σημαντικά υψηλότερος στο μυελό (2.43 ± 1.50; διάμεση τιμή 2, εύρος 0-6) 

σε σύγκριση με το αίμα (1.48 ± 0.87; διάμεση τιμή 1, εύρος 0-3) στα CD3+ 

κύτταρα του ίδιου ασθενούς (P = 0.0394) (Εικόνα 10A). Η οικογένεια V20 

ήταν η μόνη που βρέθηκε να αντιπροσωπεύεται με διαφορετικό πρότυπο στο 

μυελό (υπεραντιπροσώπευση στους 7/21 ασθενείς, ποσοστό 33.3%) σε 

σύγκριση με το αίμα (υπεραντιπροσωπευση σε 0/21 ασθενείς) (P = 0.0038). 

 Επίσης αναλύσαμε το πρότυπο χρησιμοποίησης των διαφόρων Vβ 

οικογενειών στα CD4+ και CD8+ κύτταρα του μυελού σε 13 ασθενείς με CIN. 

Σε συμφωνία με τα δεδομένα που ελήφθησαν από τα CD3+ κύτταρα, ο μέσος 

αριθμός των V οικογενειών ανά ασθενή, που βρεθήκαν να 

υπεραντιπροσωπεύονται, ήταν σημαντικά υψηλότερος στα CD4+ (2.61 ± 1.61; 

διάμεση τιμή 3, εύρος 0-6) και στα CD8+ (2.85 ± 1.68; διάμεση τιμή 3, εύρος 0-

5) κύτταρα του μυελού σε σύγκριση με τα αντίστοιχα CD4+ (1.31 ± 0.85; 

διάμεση τιμή 1, ευρος 0-3) και CD8+ (1.61 ± 0.87; διάμεση τιμή 2, εύρος 0-3) 

κύτταρα του αίματος (P = 0.022 and P = 0.0327, αντίστοιχα) (Εικόνα 10B και 

10C). πως φαίνεται στον Πίνακα 3, η συχνότητα της παρουσίας προτύπου 

που παρεκκλίνει από το φυσιολογικό ήταν παρόμοια μεταξύ του αίματος και 

του μυελού και στους δυο κυτταρικούς υποπληθυσμούς. λα τα παραπάνω 

δεδομένα είναι ενδεικτικά συσσώρευσης Τ- λεμφοκυττάρων στο μυελό των 
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οστών των ασθενών με CIN με σημαντική παρέκκλιση από το φυσιολογικό 

πρότυπο ανάπτυξης των διαφόρων Vβ οικογενειών. 

 

 

 

 

                     Εικόνα 10: Αριθμός υπερεκφρασμένων V οικογενειών ανά άτομο. 

Τα ραβδογράμματα αντιπροσωπεύουν τον μέσο αριθμό (± ακραίες 

τιμές) των υπερεκπτυγμένων V οικογενειών όπως προέκυψε από 
ανάλυση με κυτταρομετρία ροής. Θεωρήθηκαν ως υπερεκφρασμένες 
εκείνες οι Vβ οικογένειες που αντιπροσωπευόταν σε υψηλότερο 
ποσοστό από την μέση τιμή των μαρτύρων + 2SD. Η ανάλυση έγινε σε 
δείγματα μυελού και αίματος, στα CD3+ (γράφημα A), CD4+ (γράφημα 
B) και CD8+ (γράφημα C) κύτταρα σε 21 ασθενείς με CIN. Η σύγκριση 
των αποτελεσμάτων μεταξύ αίματος και μυελού έγινε με τη δοκιμασία 
χ2.  
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4. TCR CDR3 μοριακή φασματομέτρηση  

Προκειμένου να διερευνηθεί η παρουσία πολυ-, ολιγο- ή μονοκλωνικών 

υποπληθυσμών στα CD4+ και CD8+ T-κύτταρα του αίματος και μυελού των 

οστών των ασθενών με CIN, πραγματοποιήσαμε ανάλυση κατανομής 

μεγέθους της CDR3 περιοχής χρησιμοποιώντας (multiplex) PCR. Τα 

αποτελέσματα από τρεις αντιπροσωπευτικούς ασθενείς φαίνονται στην 

Εικόνα 11. Βρήκαμε ότι σχεδόν όλοι οι ασθενείς που μελετήθηκαν (27/28 

ασθενείς, ποσοστό 96.43%) είχαν κατανομή μεγέθους της CDR3 περιοχής 

συμβατή με την κανονική κατανομή του Gauss στα CD4+ κύτταρα του 

αίματος, ενδεικτική δηλαδή πολυκλωνικότητας, με εξαίρεση ένα μόνο ασθενή 

που βρέθηκε να έχει πρότυπο κατανομής συμβατό με ολιγικλωνικότητα 

(Πίνακας 5). Αντιθέτως, μόνο 14.3% των ασθενών με CIN (4/28 ασθενείς) 

είχαν φυσιολογικό  πρότυπο κατανομής μεγέθους της CDR3 περιοχής στα 

CD8+ κύτταρα του αίματος, ενώ η πλειοψηφία επεδείκνυε πρότυπο 

κατανομής που παρέκκλινε από το φυσιολογικό με την ανάδειξη 

ολιγοκλωνικότηας (20/28 ασθενείς, ποσοστό 71.4%) ή μονοκλωνικότητας 

(4/28 ασθενείς, ποσοστό 14.3%) (Πίνακας 5). Η διαφορά στο βαθμό 

παρέκκλισης από το φυσιολογικό πρότυπο ανάμεσα στα CD4+ και CD8+ 

κύτταρα του περιφερικού αίματος ήταν στατιστικά σημαντικά (P < 0.0001). Η 

ανάλυση κατανομής μεγέθους της CDR3 περιοχής στα T-λεμφοκύτταρα, 

πραγματοποιήθηκε και σε 18 υγιείς. Βρέθηκε φυσιολογικό, πολυκλωνικό 

πρότυπο στα CD4+ κύτταρα (100% των περιπτώσεων) και περιστασιακά 

ολιγοκλωνικότητα (αλλά όχι μονοκλωνικότητα) στα CD8+ κύτταρα (3/18 

περιπτώσεις, ποσοστό 16.67%).  Η διαφορά στο βαθμό απόκλισης από το 

φυσιολογικό πρότυπο, ανάμεσα στα  CD4+ και στα CD8+ κύτταρα δεν ήταν 

στατιστικά σημαντική η (p=0.0704). Σε σύγκριση με τους μάρτυρες, οι 

ασθενείς με CIN εμφάνιζαν πολύ πιο συχνά 

ολιγοκλωνικότητα/μονοκλωνικότητα στα CD8+ (P < 0.0001) αλλά όχι στα 

CD4+ (P =0.4163) κύτταρα.   
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Εικόνα 11: Ανάλσση της TCR V CDR3 περιοτής σε CD4
+
 και CD8

+
 λεμυοκύτταρα 

αίματος και μσελού ασθενών με CIN. Οη αλοητηότρωκες ζηήιες 

αληηπροζωπεύοσλ ηελ θσζηοιογηθή θαηαλοκή (κέζε ηηκή + 2SD) ηοσ 

ρεπερηορίοσ ηοσ TCR V όπως εθηηκήζεθε κε θσηηαροκεηρία ροής ζηοσς 

απεηθοληδόκελοσς θσηηαρηθού σποπιεζσζκούς κσειού θαη αίκαηος. Οη 

ζθοσρότρωκες ζηήιες απεηθολίδοσλ ηο ποζοζηό ηωλ ιεκθοθσηηάρωλ ποσ 



53 

 

τρεζηκοποηούλ ζσγθεθρηκέλε Vβ οηθογέλεηα ζε 3 αληηπροζωπεσηηθούς 

αζζελείς κε CIN. Το θάζκα θαηαλοκής ηοσ κεγέζοσς ηες CDR3 περηοτής 

απεηθολίδεηαη ζηα ζπεθηρογράκκαηα (spectrograms). Η αλάισζε έγηλε κε 

multiplex PCR κε τρήζε ζσλδσαζκού ζσλδεδεκέλωλ κε θζορηότρωκα V θαη 

J εθθηλεηώλ, ποσ ζεωρεηηθά θαιύπηοσλ όια ηα ιεηηοσργηθά V θαη J 

γολίδηα. Η θαλοληθή θαηαλοκή ηοσ Gauss δειώλεη ποισθιωληθόηεηα θαη 

παραηερείηαη ζηης αλαιύζεης ποσ έγηλαλ ζηοσς CD4
+
 θσηηαρηθούς πιεζσζκούς. 

Αληίζεηα, ζηοσς CD8
+
 θσηηαρηθούς σποπιεζσζκούς παραηερήζεθε απώιεηα 

ηες θσζηοιογηθής θαηαλοκής ηοσ Gauss, κε επηθράηεζε κηας ή δύο αητκώλ, 

ελδεηθηηθώλ κολο- ή οιηγο-θιωληθόηεηας.     

 

 

 Ανάλυση έγινε επίσης και σε CD4+ και CD8+ κυτταρικούς υποπληθυσμούς 

του μυελού σε  17 ασθενείς με CIN (Πίνακας 5). Σε συμφωνία με τα 

αποτελέσματα από το αίμα, στο 94.12% των ασθενών αποδείχθηκε 

πολυκλωνικό πρότυπο κατανομής της  CDR3 περιοχής των CD4+ κυττάρων, 

και μόνο σε ένα ασθενή βρέθηκε ολιγοκλωνική έκφραση. Η πλειοψηφία των 

ασθενών (11/17 ασθενείς, ποσοστό 64.7%) παρουσίαζαν ολιγοκλωνικότητα 

στα CD8+ κύτταρα, ενώ 2 ασθενείς (11.8%) βρέθηκε να έχουν 

μονοκλωνικότητα. Ο βαθμός απόκλισης από το φυσιολογικό πρότυπο ήταν 

σημαντικά υψηλότερο στα  CD8+ κύτταρα του μυελού σε σύγκριση με τα 

CD4+ κύτταρα (P < 0.0001). ταν αναλύθηκαν συνολικά τα αποτελέσματα του 

προτύπου κατανομής της CDR3 περιοχής από το αίμα και τον μυελό, βρέθηκε 

ότι 87.5% των ασθενών με CIN εμφανίζουν πρότυπο κατανομής που 

αποκλίνει  από το φυσιολογικό, κυρίως με τη μορφή ολιγοκλωνικότας και 

σπανιότερα μονοκλωνικότητας. Η παρέκκλιση παρατηρείται στα  CD8+ 

κύτταρα μυελού και αίματος, αλλά όχι στα CD4+ κύτταρα. Στον πίνακα 4 

καταγράφονται τα αποτελέσματα του φάσματος  κατανομής μεγέθους της 

CDR3 περιοχής των διαφόρων Τ υποπληθυσμών στο αίμα και στο μυελό 

ασθενών με CIN 
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Πίνακας 4: Αποτελέσματα από την φασματομετρική ανάλυση της CDR3 περιοχής 

στους διάφορους κυτταρικούς υποπληθυσμούς μυελού και αίματος  
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UPN: unique patient number, NA: Not available 

 

 

 

 

 

 

Πινακας 5: Ποσοστά μονοκλωνικότητας, ολιγοκλωνικότητας και φυσιολογικής 

πολυκλωνικότητας στους κυτταρικούς υποπληθυσμούε μυελού και αίματος 

 CD4+ PB CD8+ PB CD4+BM CD8+ΒM 

oligoclonality 1   

(3.57%) 

20   

(71.4%) 

1  

(5.88%) 

11 

(64.7%) 

monoclonality 0        

(0%) 

4      

(14.3%) 

0        

(0%) 

2  

(11.8%) 

polyclonality 27 

(96.43%) 

4         

(14.3%) 

16 

(94.12%) 

4       

(23.53%) 
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V. Συζήτηση 

 

Σημαντικό ρόλο στη παθογένεια της CIN διαδραματίζει η Τ-κυτταρική 

ανοσολογική απάντηση λαμβάνοντας υπόψιν ότι ενεργοποιημένα Τ-

λεμφοκύτταρα ανευρίσκονται ιδιαίτερα συχνά στο αίμα και στον μυελό των 

ασθενών. Προηγούμενες μελέτες του εργαστηρίου μας έχουν δείξει ότι τα 

ενεργοποιημένα αυτά Τ-λεμφοκύτταρα καταστέλλουν ex vivo τις προγονικές 

κοκκιοκυτταρικές προβαθμίδες των ασθενών αλλά και των φυσιολογικών 

ατόμων, παράγουν δε αυξημένα ποσά ιντερφερόνης-γ15. Τα δεδομένα αυτά 

καταδεικνύουν τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν τα κυτταροτοξικά Τ-

λεμφοκύτταρα και την πιθανή Τ-ανοσολογικά εξαρτώμενη παθοφυσιολογία 

της νόσου. Προκειμένου να διερευνηθεί αυτό ακριβώς η υπόθεση, στην 

παρούσα μελέτη έγινε ανάλυση του ρεπερτορίου του TCR V σε ένα μεγάλο 

αριθμό με CIN, αναζητώντας ανοσοεπικρατούντες  (immunodominant) Τ-

λεμφοκυτταρικούς πληθυσμούς με πιθανή παθογενετική/παθοφυσιολογική 

σημασία.  

  Αρχικά προσδιορίστηκε η συχνότητα εκπροσώπησης κάθε Vβ οικογένειας 

στο σύνολο των T-λεμφοκυττάρων του αίματος των ασθενών με CIN, αλλά 

για την πληρέστερη μελέτη της νόσου έγινε ανάλυση εκτός από τα CD3+ , και 

στα CD4+ και CD8+ λεμφοκυτταρα. Ενδιαφέρον ήταν ότι βρέθηκαν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ ασθενών και μαρτύρων στο πρότυπο επιλογής 

των Vβ οικογενειών με στατιστικά σημαντική υπερεκπροσώπηση αλλά και 

υποεκπροσώπηση συγκεκριμένων οικογενειών στους ασθενείς. Οι διαφορές 

αφορούσαν τόσο στους CD4+ όσο και στους CD8+ κυτταρικούς 

υποπληθυσμούς. Ωσστόσο, από την μελέτη της συχνότητας υπερεκροσώπησης 

των διαφόρων V οικογενειών δεν προέκυψε συγκεκριμένο πρότυπο 

επικράτησης. Επομένως, η αυξημένη επιλογή χρησιμοποίησης των διαφόρων 

V οικογενειών στη CIN μπορεί να αποδοθεί σε επιλεκτικές μοριακές 

αναδιατάξεις συγκεκριμένων μεταβλητών περιοχών του TCR στους ασθενείς η 

σε επιλογή Τ-λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών στο πλαίσιο ανοσολογικής 
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απάντησης σε ποικίλα αντιγόνα. Σε συμφωνία με την τελευταία υπόθεση είναι 

το εύρημα ότι η υπερεκπροσώπηση των Vβ οικογενειών ήταν περισσότερο 

έκδηλη στα CD8+ (89.65% στους ασθενείς έναντι 30% στους μάρτυρες) σε 

σχέση με τα CD4+ (68.97% στους ασθενείς έναντι 27.5% στους μάρτυρες) 

κύτταρα. Ο μέσος αριθμός υπερεκφρασμένων Vβ οικογενειών ανά άτομο 

ήταν, επίσης, σημαντικά μεγαλύτερος στους ασθενείς σε σχέση με τους 

μάρτυρες σε όλους τους Τ-κυτταρικούς υποπληθυσμούς που μελετήθηκαν, με 

ιδιαίτερη ωστόσο αύξηση στα CD8+ κύτταρα. Τέτοιου είδους Τ-κυτταρικές 

εκπτύξεις κυρίως σε CD8+ κύτταρα, αποκαλύπτονται συχνά με κυτταρομετρία 

ροής και με ανάλυση της CDR3 περιοχής του TCR σε ασθενείς με απλαστική 

αναιμία, PNH και MDS και ενοχοποιούνται στην παθογένεια των νοσημάτων 

αυτών19;20;22;26;29;30;31. Έχει προταθεί ότι τα CD8+ κύτταρα στις παραπάνω 

νόσους αναγνωρίζουν ειδικά διάφορους επιτόπους στα προγονικά 

αιμοποιητικά κύτταρα ή απλά αλληλεπιδρούν με αυτά μη-ειδικά πιθανά στο 

πλαίσιο μια υποκείμενης, άγνωστης βακτηριακής ή ιογενούς λοίμωξης. 

 Προηγούμενες μελέτες μας έχουν αποδείξει αυξημένη παρουσία 

ενεργοποιημένων Τ-λεμφοκυττάρων στο μυελό των οστών ασθενών με  CIN15. 

Για τον σκοπό αυτό αναλύσαμε ξεχωριστά το ρεπερτόριο του TCR V στους 

διάφορους Τ-λεμφοκυτταρικούς υποπληθυσμούς στο αίμα και στον μυελό των 

ασθενών. Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην συχνότητα 

υπερέκφρασης των διαφόρων Vβ οικογενειών μεταξύ Τ-λεμφοκυττάρων 

αίματος και μυελού30. Ωστόσο, ο μέσος αριθμός υπερεκφρασμένων V 

οικογενειών ανά ασθενή ήταν σημαντικά αυξημένος στον μυελό σε σύγκριση 

με το αίμα σε όλους τους υποπληθυσμούς που μελετήθηκαν (CD3+, CD4+, 

CD8+ κύτταρα), με εντονότερη ωστόσο παρέκκλιση από το φυσιολογικό στα 

CD8+ κύτταρα. Τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν ότι στους ασθενείς με CIN 

υπάρχει συσσώρευση Τ-λεμφοκυττάρων στον μυελό με παρέκκλιση από το 

φυσιολογικό πρότυπο κατανομής των Vβ οικογενειών. Τα κύτταρα αυτά θα 

μπορούσαν να έχουν παθογενετικό ρόλο στη νόσο στρεφόμενα έναντι των 

προγονικών κυττάρων της κοκκιώδους σειράς. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να 

υποστηριχθεί ότι η συσσώρευση στον μυελό αυτών των Τ-λεμφοκυττάρων με 
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το μη φυσιολογικό πρότυπο κατανομής των Vβ οικογενειών είναι απλά 

αποτέλεσμα προσέλκυσης αυτών από άγνωστα χημειοτακτικά ερεθίσματα.    

 Προκειμένου να χαρακτηριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το πολυ-, ολιγο- ή 

μονοκλωνικό πρότυπο έκφρασης των Vβ οικογενειών στα CD4+ και CD8+  

κύτταρα μυελού και αίματος των ασθενών, έγινε μοριακή ανάλυση του 

φάσματος κατανομής μεγέθους των CDR3 περιοχών. Βρέθηκε πολυκλωνικό 

πρότυπο έκφρασης των Vβ οικογενειών στα CD4+  κύτταρα τόσο του αίματος 

όσο και του μυελού, με την εξαίρεση ενός μόνο ασθενούς που εμφάνιζε 

ολιγοκλωνικόητα. Σε αντίθεση, το 87.5% των ασθενών εμφάνιζαν 

ολιγοκλωνικό ή και μονοκλωνικό πρότυπο έκφρασης των διαφόρων Vβ 

οικογενειών στα CD8+ κύτταρα του αίματος ή/και του μυελού. Επιπλέον, αν 

και 4 ασθενείς (ποσοστό 12.5%) εμφάνιζαν μονοκλωνικό πρότυπο έκφρασης 

διαφόρων Vβ οικογενειών στο αίμα ή/και στο μυελό στα CD8+ κύτταρα, 

κανένας από αυτούς τους ασθενείς δεν εξέφραζε τον τυπικό, σχετιζόμενο με Τ-

LGL CD3+/CD8+/CD57+ ανοσοφαινότυπο. Το εύρημα αυτό αποκλείει την 

πιθανότητα υποκείμενης Τ-LGL διαταραχής στους πάσχοντες από CIN. 

Αλληλεπικαλυπτόμενες καταστάσεις έχουν αναγνωριστεί με κυτταρομετρία 

ροής και μοριακές τεχνικές σε ασθενείς με άλλα σύνδρομα μυελικής 

ανεπάρκειας22;32-34 , ωστόσο αυτό δεν φαίνεται να ισχύει στην CIN. Η 

ιδιαίτερα αυξημένη συχνότητα ολιγοκλωνικών/μονοκλωνικών Vβ εκπτύξεων 

στα CD8+ κύτταρα των ασθενών με CIN, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα 

επιπρόσθετο παθοφυσιολογικό χαρακτηριστικό αυτής της νοσολογικής 

οντότητας. Μία προηγούμενη μελέτη είχε επίσης αποδείξει την παρουσία 

ανοσοεπικρατούντων Τ-κυτταροτοξικών εκπτύξεων σε ένα δείγμα ασθενών με 

ανεξήγητη ουδετροπενία23. Ωστόσο, σε αυτή τη μελέτη υπήρχε μεγάλη 

ετερογένεια στον πληθυσμό που εξετάστηκε (αυτοάνοσες και μη περιπτώσεις) 

κάτι που δεν συμβαίνει στην παρούσα μελέτη, καθώς οι ασθενείς είναι καλά 

μελετημένοι και επιλέχτηκαν αυστηρά σύμφωνα με τα διαγνωστικά κριτήρια 

για την CIN.  

      Τέλος αξίζει να αναφερθεί πως CD8+ Τ-κυτταρικές κλωνικές εκπτύξεις 

έχουν παρατηρηθεί και σε φυσιολογικά άτομα, συνήθως μεγάλης ηλικίας και 
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ενίοτε περιγράφονται στη βιβλιογραφία ως μονοκλωνικές κλωνοπάθειες 

αδιευκρίνιστης σημασίας 35-39 και έχει υποστηριχθεί ότι η παρουσία τους ίσως 

να οφείλεται σε χρόνιο αντιγονικό ερεθισμό35. μως οι 

ολιγοκλωνικές/κλωνικές εκπτύξεις που παρατηρήθηκαν στους ασθενείς με  

CIN που μελετήσαμε, δεν σχετίζονται με τέτοιου είδους περιπτώσεις καθώς η 

σύγκριση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης του ρεπερτορίου του TCR των 

ασθενών CIN με αναλόγου ηλικίας και φύλου υγιείς μάρτυρες, έδειξε σαφείς 

διαφορές όπως έχει ήδη περιγραφεί παραπάνω. 

   Από την άλλη, η υπόθεση της ύπαρξης “ενιαίου αντιγόνου” που ενεργοποιεί 

το ανοσολογικό σύστημα, βρίσκεται υπό μελέτη σε πολλά σύνδρομα μυελικής 

ανεπάρκειας. Η  ανάδειξη ανοσοεπικρατούντων κλωνοτύπων όπως αυτοί 

αποκαλύπτονται με  sequencing της CDR3 περιοχής, είναι μια έμμεση αλλά 

ισχυρότατη ένδειξη για αυτό το σκοπό. Δεδομένου όμως ότι η CDR3 περιοχή 

αναγνωρίζει αντιγόνα τα οποία φέρονται στο μείζων σύμπλεγμα 

ιστοσυμβατότητας (MHC) τύπου I, θα πρέπει να γίνει επιλογή των υπό μελέτη 

ασθενών ώστε να έχουν το ίδιο MHC I, γιατί σε διαφορετική περίπτωση τα 

αποτελέσματα του sequencing της CDR3 περιοχής είναι απίθανο να 

αναδείξουν κοινό κλωνότυπο, ακόμα και επί παρουσίας κοινού αντιγονικού 

ερεθίσματος. Στους μελλοντικούς μας προγραμματισμούς, είναι η ανάλυση 

του HLA των ασθενών με CIN, και ακολούθως να γίνει sequencing της CDR3 

περιοχής, αναζητώντας κοινούς ανοσοεπικρατούντες κλωνοτύπους που 

υποδηλώνουν κοινό αντιγονικό ερέθισμα. 

   Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι στα σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας 

παρατηρείται διαφορετικής έντασης ανοσολογική απάντηση των 

κυτταροτοξικών Τ-κυττάτων (CTL). Μετά την αρχικά πολυκλωνική έκπτυξη 

των CD8+ σε απάντηση ενός αντιγονικού ερεθισμού, πιθανόν διαφόρου 

βαθμού περισσότερο ή λιγότερο κλωνικών αποκρίσεων26 παρατηρείται στα 

διάφορα σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας (Απλαστική Αναιμία, Τ-LGL και  

Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα). Έτσι πιθανόν αυτές οι αποκρίσεις να 

αναπαριστούν ένα συνεχόμενο φάσμα που εκτείνεται από την αυστηρή 

μονοκλωνικότητα όπως στην Τ-LGL, μέχρι σε πιο πολυκλωνικές περιπτώσεις 
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όπως στα MDS26. Η Απλαστική Αναιμία και η CIN φαίνεται να βρίσκονται 

κάπου στη μέση των δυο άκρων.  

 

 

  

 

  

   

 Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη τεκμηριώνει ότι οι ασθενείς με CIN 

εμφανίζουν συχνά ανοσοεπικρατούντες Τ-κυτταρικούς πληθυσμούς στο αίμα 

και κυρίως στο μυελό, με ολιγοκλωνικό/μονοκλωνικό πρότυπο ανάπτυξης 

στα CD8+ κύτταρα και πολυκλωνικό στα CD4+ κύτταρα. Οι κατά παρέκκλιση 

αυτές CD8+ εκπτύξεις, σχετίζονται πιθανότατα με την παθογένεια της νόσου 

δοθέντος ότι ανιχνεύονται χωρίς μεταβολή για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

κάτι που απομακρύνει από το ενδεχόμενο παροδικής λοίμωξης. Είναι, 

άλλωστε γνωστό ότι λοιμώξεις είναι εξαιρετικά σπάνιες σε ασθενείς με CIN 

και κανείς από τους ασθενείς δεν είχε συμπτωματολογία λοίμωξης κατά τη 

διάρκεια της μελέτης. Η ανεύρεση ολιγοκλωνικών/μονοκλωνικών Τ-

κυτταρικών εκπτύξεων στους ασθενείς υποδηλώνει  αντιγονο-εξαρτώμενη 

ανοσολογική απάντηση που μπορεί να εμπλέκεται στην παθογένεια της 

νόσου και υποστηρίζει περαιτέρω την υπόθεση μας ότι η CIN ανήκει στο 

φάσμα των συνδρόμων μυελικής ανεπάρκειας ανοσολογικής αρχής. Από 

κλινική πλευρά, τα δεδομένα αυτά για την παθογένεια της CIN αποτελούν 

την βάση για την πιθανή χρησιμοποίηση ανοσοκατασταλτικής θεραπείας σε 

ασθενείς με βαριά ουδετεροπενία και συχνές λοιμώξεις.   

Εικόνα 12: 
Ποισθιωληθές ζε 

ζύγθρηζε κε 

κολοθιωληθές  

αποθρίζεης ηωλ Τ- 

ιεκθοθσηηάρωλ ζηα 

ζύλδροκα κσειηθής 

αλεπάρθεηας. Οη 

αποθρίζεης θαίλεηαη λα 

αλήθοσλ ζε έλα εληαίο 

θάζκα, ποσ εθηείλεηαη 

από ηελ πιήρε 

κολοθιωληθόηεα, εως 

ηελ αποιύηως 

θσζηοιογηθή 

ποισθιωληθόηεηα. 
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