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1 .  Τ Ο  Π Α Ρ Α Σ Ι Τ Ο  L e i s h m a n i a  

 

1-1. ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

 

 Τα γένος Leishmania περιλαμβάνει πολλά είδη μαστιγοφόρων 

πρωτοζώων που ταξινομικά ανήκουν στο Φύλο Sarcomastigophora, Σειρά 

Kinetoplastida και Οικογένεια Trypanosomatidae. Η Leishmania βρίσκεται στην 

ίδια κατάταξη η οποία περιλαμβάνει και τα παράσιτα του γένους Trypanosoma. 

Τα είδη της Leishmania είναι μονοκύτταροι επιμήκης ή σφαιρικοί οργανισμοί 

που χαρακτηρίζονται από την παρουσία ενός μαστιγίου (ενδο- ή 

εξωκυτταρικού) και ενός κινητοπλάστη. Άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό των 

ειδών που ανήκουν στο γένος Leishmania είναι ο ασεξουαλικός και πάντα 

παρασιτικός πολλαπλασιασμός τους που πραγματοποιείται μεταξύ δύο 

ξενιστών, ενός σπονδυλωτού ξενιστή (άνθρωπος, σκυλιά, τρωκτικά κ.α.) και 

ενός εντόμου-φορέα (σκνίπα). Σήμερα χρησιμοποιούνται διάφορα κριτήρια 

σύμφωνα με τα οποία ταξινομούνται τα διάφορα είδη, όπως τα κλινικά 

συμπτώματα που προκαλούν, η μορφολογία τους, η εξειδίκευσή τους ως 

προς το έντομο-φορέα και το σπονδυλωτό ξενιστή, και η συμπεριφορά τους 

σε in vitro καλλιέργεια. Τα τελευταία χρόνια η εφαρμογή ανοσολογικών 

μεθόδων (κυρίως μονοκλωνικά αντισώματα) [1] καθώς και βιοχημικών και 

μοριακών μεθόδων (ανάλυση ισοενζύμων και ανάλυση DNA με χρήση 

περιοριστικών ενζύμων και τεχνικές υβριδοποίησης με σημασμένα μόρια DNA) 

έχουν βοηθήσει σημαντικά στην ταυτοποίηση και ταξινόμηση του παρασίτου 

[2]. Υπάρχουν τουλάχιστον 30 ταυτοποιημένα είδη Leishmania και πολλά άλλα 

είδη που έχουν βρεθεί ότι μολύνουν τον άνθρωπο, αλλά δεν έχουν ακόμα 

ταυτοποιηθεί. 

 

1-2. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ 

 

 Η Leishmania διαθέτει δύο μορφές, την αμαστιγωτή και την 

προμαστιγωτή μορφή, που απαντώνται ανάλογα με τη φάση του βιολογικού 

της κύκλου. Στους σπονδυλωτούς ξενιστές η Leishmania αναπτύσσεται 
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ενδοκυτταρικά στα μακροφάγα ή άλλα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα με 

την αμαστιγωτή της μορφή, ενώ στα έντομα-φορείς η Leishmania βρίσκεται 

στο έντερο του εντόμου με την προμαστιγωτή της μορφή.  

Τα αμαστιγωτά είναι μονοκύτταροι σφαιρικοί μικροοργανισμοί με 

διάμετρο 2-5 μm περίπου (ΕΙΚΟΝΑ 1). Φέρουν εμφανή πυρήνα, κινητοπλάστη 

και ενδοκυτταρικό μαστίγιο. Τα αμαστιγωτά διαθέτουν μεγαλύτερο αριθμό 

λυσοσωμάτων από τα προμαστιγωτά, αλλά δεν παρατηρούνται άλλες 

διαφορές στα οργανίδια των δύο μορφών [3]. Επίσης, η εξωτερική μεμβράνη 

των αμαστιγωτών έχει πολυσακχαριδική σύσταση, αλλά δεν υπάρχει 

επιφανειακό γλυκοπρωτεϊνικό κάλυμμα [4]. 

Τα προμαστιγωτά είναι μονοκύτταροι επιμήκης οργανισμοί μεγέθους 20-

30 μm και έχουν την ίδια δομή με τα αμαστιγωτά εκτός από το εμφανές 

εξωκυτταρικό μαστίγιο (ΕΙΚΟΝΑ 1). Η επιφανειακή μεμβράνη διαθέτει υποδοχείς 

μαννόζης και θέσεις πρόσδεσης μακρομορίων, όπως γλυκοπρωτεΐνες. Οι 

υποδοχείς και τα μακρομόρια είναι σημαντικοί παράγοντες για την είσοδο του 

προμαστιγωτού στα κύτταρα του ξενιστή.  

Πάντως στο κυτταρόπλασμα και των δύο μορφών του παρασίτου 

εντοπίζονται ο πυρήνας, πολυάριθμα ριβοσώματα, λυσοσώματα, σύμπλεγμα 

Golgi, λείο και αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο [5], ένα μιτοχόνδριο και ένας 

δισκοειδής κινητοπλάστης, που αποτελεί μια τροποποιημένη μορφή 

μιτοχονδρίου που φέρει το kDNA [6]. Επίσης διαθέτουν κυτταροσκελετό που 

αποτελείται από ένα δίκτυο μικροσωληνίσκων και νηματίων που συνδέονται 

τόσο μεταξύ τους όσο και με την κυτταρική μεμβράνη του παρασίτου. Καμία 

μορφολογική διαφορά δεν έχει παρατηρηθεί  μεταξύ των διαφόρων ειδών 

Leishmania. 

 

 

 

  

 

ΕΙΚΟΝΑ 1. Προμαστιγωτές (δεξιά) και αμαστιγωτές (αριστερά) μορφές παρασίτων 

Leishmania (χρώση Giemsa).   
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1-3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ 

 

 Ο βιολογικός κύκλος της Leishmania περιλαμβάνει δύο διαφορετικά 

αναπτυξιακά στάδια (ΕΙΚΟΝΑ 2). Στο σπονδυλωτό ξενιστή η Leishmania με την 

αμαστιγωτή της μορφή πολλαπλασιάζεται στο εσωτερικό των 

φαγολυσοσωμάτων των μακροφάγων του [7, 8]. Τα αμαστιγωτά μεταδίδονται 

σε άλλους σπονδυλωτούς ξενιστές μέσω των αιματοφάγων δίπτερων εντομών 

του γένους Phlebotomus του Παλαιού Κόσμου ή Lutzomyia του Νέου Κόσμου. 

Τα έντομα-φορείς, κατά την απομύζηση αίματος από τον μολυσμένο 

σπονδυλωτό ξενιστή παραλαμβάνουν μακροφάγα, τα οποία περιέχουν 

αμαστιγωτά. Τα αμαστιγωτά αυτά απελευθερώνονται στο μεσέντερο του 

εντόμου και αφού διαφοροποιηθούν σε μαστιγοφόρα προκυκλικά 

προμαστιγωτά, προσδένονται στο επιθήλιο του μεσεντέρου και διαιρούνται [7]. 

Οι προκυκλικές μορφές της Leishmania δεν είναι μολυσματικές. Στη συνέχεια τα 

προκυκλικά προμαστιγωτά υπόκεινται σε μια διαδικασία που αποκαλείται 

μετακυκλογένεση. Κατά την μετακυκλογένεση οι διαιρούμενες, μη μολυσματικές 

προκυκλικές μορφές παρασίτων διαφοροποιούνται σε μη διαιρούμενες 

μετακυκλικές μορφές παρασίτων και αποκτούν τις μολυσματικές τους 

ικανότητες [7, 9]. Τα μετακυκλικά προμαστιγωτά αποκολλούνται από το 

επιθήλιο του μεσεντέρου και μεταναστεύουν στους σιελογόνους αδένες και το 

φάρυγγα του εντόμου [7]. Το έντομο αυτό κατά την απομύζηση αίματος που 

πραγματοποιείται στην διάρκεια του επόμενου γεύματός του, μεταφέρει τα 

μολυσματικά μετακυκλικά προμαστιγωτά σε νέο σπονδυλωτό ξενιστή. Το 

έντομο-φορέας σε αυτό το στάδιο μπορεί να μεταφέρει περίπου 10-1000 

μολυσματικά προμαστιγωτά στην δερμίδα του σπονδυλωτού ξενιστή. Στο 

εσωτερικό του ξενιστή, τα περισσότερα προμαστιγωτά θα καταστραφούν από 

τα πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα και τα ιωσινόφιλα. Όμως, ορισμένα 

προκειμένου να αποφύγουν τους αμυντικούς μηχανισμούς του σπονδυλωτού 

ξενιστή καταφέρνουν να προσδένονται στα μακροφάγα της δερμίδας μέσω 

υποδοχέων και να εισέρχονται σε αυτά με τη διαδικασία της ενδοκυττάρωσης 

[7]. Τα προμαστιγωτά στο εσωτερικό των μακροφάγων χάνουν το μαστίγιο και 

διαφοροποιούνται πολύ γρήγορα σε αμαστιγωτά. Τα αμαστιγωτά 
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καταφέρνουν να επιβιώνουν στα μακροφάγα και να πολλαπλασιάζονται στα 

φαγολυσοσώματά τους. Τελικά διαρρηγνύουν το μολυσμένο μακροφάγο και 

τα αμαστιγωτά που απελευθερώνονται μολύνουν γειτονικά μακροφάγα και ο 

κύκλος αρχίζει ξανά [7]. Ο πολλαπλασιασμός και των δύο μορφών του 

παρασίτου γίνεται με διχοτόμηση [10, 11].  

 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 2. Ο βιολογικός κύκλος της Leishmania. 

 

2 .  Ο  Φ Ο Ρ Ε Α Σ  Τ Ο Υ  Π Α Ρ Α Σ Ι Τ Ο Υ  

 

Οι σκνίπες, ταξινομούνται στη Σειρά Δίπτερα, Οικογένεια Psychodidae 

και Υποοικογένεια Phlebotominae. Τα παράσιτα Leishmania μεταδίδονται με τις 

σκνίπες που ανήκουν στο γένος Phlebotomus (Παλαιός Κόσμος) και στο 

γένος Lutzomyia (Νέος Κόσμος). Φορείς θεωρούνται και μερικά είδη εντόμων 

του γένους Sergentomyia, τα οποία εντοπίζονται στην Αφρική και διατρέφονται 

εν μέρει από ερπετά και περιστασιακά από τον άνθρωπο.  

Η Υποοικογένεια Phlebotominae περιλαμβάνει μικρές (1,5-3,5 mm), μη 

μυώδες μύγες με χρώμα της άμμου (sandflies), οι οποίες είναι ευρέως 

διαδεδομένες στις τροπικές και υποτροπικές ζώνες. Διατρέφονται κυρίως με το 

νέκταρ των φυτών και μόνο τα θηλυκά έντομα μπορεί να είναι και αιματοφάγα. 

Το γεύμα αυτό είναι απαραίτητο για την ωρίμανση των αυγών τους. Καθώς 

όμως τα θηλυκά έντομα απομυζούν αίμα από ένα μολυσμένο σπονδυλωτό 
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ξενιστή μολύνονται και μπορούν στην συνέχεια να γίνουν φορείς και να 

μεταδώσουν το παράσιτο σε άλλους μη μολυσμένους σπονδυλωτούς 

ξενιστές. Οι φλεβοτόμοι επομένως αποτελούν τους ενδιάμεσους 

ξενιστές/φορείς του παρασίτου. 

Από τα περίπου 700 διαφορετικά είδη σκνιπών που έχουν υπολογιστεί ότι 

υπάρχουν στις τροπικές και υποτροπικές χώρες, μόνο ένας μικρός αριθμός  

(περίπου 70 συγκεκριμένα είδη) έχει βρεθεί ότι μπορεί να μεταδώσει τη 

Leishmania στον άνθρωπο [12, 13]. Υπάρχουν πολύ περισσότερα είδη 

φλεβοτόμων που αποτελούν τους ξενιστές/φορείς διαφόρων ειδών 

Leishmania στον Νέο Κόσμο παρά στον Παλαιό Κόσμο και αυτός θεωρείται 

ένας από τους λόγους που υπάρχουν περισσότερες μορφές λεϊσμανίασης 

στον Νέο Κόσμο. Μεταξύ των εντόμων του γένους Phlebotomus η πλειοψηφία 

των υπογένων περιλαμβάνει πολλούς φορείς της Leishmania. Είδη του γένους 

Phlebotomus ευθύνονται για την μετάδοση της L. major σε περιοχές, όπως η 

Ανατολική Αφρική και η Μέση Ανατολή. Το υπογένος Paraphlebotomus 

περιλαμβάνει πολλά είδη που ζουν στην Κεντρική Ασία και μεταδίδουν την L. 

major μεταξύ των τρωκτικών και περιστασιακά στον άνθρωπο. Το είδος P. 

sergenti είναι ξενιστής/φορέας της L. tropica στην Δυτική Ασία και την Μέση 

Ανατολή. Στους φορείς της σπλαχνικής λεϊσμανίασης στον Παλαιό Κόσμο 

ανήκουν πολλά υπογένη: Larroussius, Synphlebotomus, Euphlebotomus και 

Adlerius. Στο ΠΙΝΑΚΑ 1 συνοψίζονται τα διάφορα είδη ξενιστών/φορέων των 

διαφόρων ειδών Leishmania.  

Όπως συμβαίνει και σε όλους πληθυσμούς εντόμων, έτσι και στις σκνίπες 

υπάρχει μεγάλη γενετική ποικιλομορφία. Υπάρχουν διαφορετικές ευαισθησίες 

στη μόλυνση μεταξύ των ατόμων του ίδιου πληθυσμού και είναι πιθανόν να 

υπάρχουν και διαφορές ως προς την επιλογή του σπονδυλωτού ξενιστή. Είναι 

φανερό ότι αυτές οι γενετικές διαφορές επηρεάζουν σημαντικά τη σημασία των 

εντόμων ως φορείς σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.  
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ΠΑΡΑΣΙΤΟ ΦΟΡΕΑΣ 

• L. donovani • P. argentipes 

• L. infantum • P. asiasi 

• P. longicuspis 

• P.  major syracus 

• P. orientalis 

• P.  perfiliewi 

• P. perniciosus 

• P. smirnovi 

• P. tobbi 

• P. alexandri 

• P. sichuanensis 

• P. chinensis 

• P.  longiductus 

• P. martini 

• L. chagasi • Lutzomyia  longipalpis 

• L. tropica • P.  sergenti 

• L. major • P. papatasi 

• P. dubiscqi 

• P.  salehi 

• L.  aethiopica • P. pedifer 

• L. mexicana • Lutzomyia olmeca olmeca 

• L. amazonensis • Lutzomyia  flaviscutellata 

• L. braziliensis • Lutzomyia wellcomei 

• L. paramensis • Lutzomyia trapidoi 

• L. guyanensis • Lutzomyia umbratilis 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Σύνοψη των αποδεδειγμένων φορέων της Leishmania. 
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3 .  Ο Ι  Λ Ε Ι Σ Μ Α Ν Ι Α Σ Ε Ι Σ  
  

 Τα παράσιτα του είδους Leishmania είναι παθογόνα για τον άνθρωπο, 

καθώς προκαλούν ασθένειες γνωστές ως λεϊσμανιάσεις (leishmaniases). 

Πιστεύεται ότι από την ασθένεια αυτή έχουν προσβληθεί δώδεκα εκατομμύρια 

άνθρωποι παγκοσμίως και υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο μολύνονται από το 

παράσιτο περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι [14, 15]. Οι λεϊσμανιάσεις 

αποτελούν ένα σύμπλεγμα από ασθένειες που είναι ευρέως διαδεδομένες στις 

τροπικές και υποτροπικές χώρες, που κυμαίνονται από τα υγρά δάση της 

Κεντρικής και Νότιας Αμερικής μέχρι τις ερήμους της Δυτικής Ασίας (ΕΙΚΟΝΑ 3) 

[15]. Η οικονομική ανάπτυξη, οι περιβαλλοντικές αλλαγές, η αυξημένη 

μετανάστευση και ο αυξημένος αριθμός των ταξιδιωτών παγκοσμίως έχει 

οδηγήσει στην εν γένη αύξηση των περιστατικών της ασθένειας. Επιπλέον, η 

λεισμανίαση θεωρείται «ευκαιριακή» λοίμωξη στους ασθενείς με AIDS. 

Οι κυριότερες μορφές της ασθένειας στον άνθρωπο είναι: η δερματική 

λεϊσμανίαση, η σπλαχνική λεϊσμανίαση και η βλεννογονοδερματική 

λεϊσμανίαση [16]. Τα πέντε κυριότερα είδη Leishmania που προκαλούν αυτές τις 

κλινικές μορφές της ασθένειας είναι η L. tropica, η L. major, η L. donovani, η L. 

braziliensis και η L. mexicana. Η μορφή και ο βαθμός σοβαρότητας των 

λεϊσμανιάσεων εξαρτάται κυρίως από το είδος της Leishmania που την 

προκαλεί και την ανοσολογική κατάσταση του ξενιστή [17]. Οι κυριότερες 

μορφές λεϊσμανίασης σε σχέση με τα διάφορα είδη του παρασίτου που τις 

προκαλούν, καθώς και η γεωγραφική εξάπλωση αυτών των ειδών, 

συνοψίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 2. 

 
 

Σπλαχνική λεϊσμανίαση Δερματική και βλεννογονοδερματική λεϊσμανίαση 

ΕΙΚΟΝΑ 3. Γεωγραφική κατανομή των λεϊσμανιάσεων. 
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ΕΙΔΗ ΥΠΟΕΙΔΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΜΟΡΦΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

• L. donovani • L. d. donovani 
• L. d.infantum 
• L. d. chagasi 

• Παλαιός Κόσμος 
• Παλαιός Κόσμος 
• Νέος Κόσμος 

• Kala-azar/Σπλαχνική 
• Post Kala-azar/Δερματική 
• Δερματική 

• L. major  • Παλαιός Κόσμος • Δερματική 
• L. tropica  • Παλαιός Κόσμος • Δερματική 
• L. aethiopica  • Παλαιός Κόσμος • Διάχυτη Δερματική 
• L. braziliensis • L. b. braziliensis 

• L. b. guyanensis 
• L. b. paramensis 

• Νέος Κόσμος 
• Νέος Κόσμος 
• Νέος Κόσμος 

• Βλεννοδερματική 
• Βλεννοδερματική 
• Δερματική 

• L. mexicana • L. m. mexicana 
• L. m. amazonensis 
• L. m. pifanoi 

• Νέος Κόσμος 
• Νέος Κόσμος 
• Νέος Κόσμος 

• Δερματική 
• Δερματική 
• Διάχυτη δερματική 

• L. peruviana  • Νέος Κόσμος • Δερματική 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Τα κυριότερα είδη Leishmania, η γεωγραφική τους κατανομή και η μορφή της 
ασθένειας που προκαλούν στον άνθρωπο 

 

3-1. ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΗ  

 

Η δερματική λεϊσμανίαση (Cutaneous Leishmaniasis, CL) είναι η πιο 

ευρέως διαδεδομένη μορφή της ασθένειας που προκαλείται από τα είδη L. 

tropica και L. major. Τα δύο αυτά είδη προκαλούν παρόμοια κλινικά 

συμπτώματα της ασθένειας, έχουν όμως διαφορετική γεωγραφική κατανομή. 

Η L. tropica εντοπίζεται στην Αιθιοπία, στη Κένυα, στη Μέση Ανατολή, στην 

Ευρωπαϊκή Μεσόγειο και στην Ινδία, όπου κυρίως περιορίζεται στις πυκνά 

κατοικημένες περιοχές [16]. Η μετάδοση του παρασίτου φυσιολογικά 

πραγματοποιείται από το έντομο-φορέα στον άνθρωπο με το σκύλο να 

αποτελεί ένα πιθανό ξενιστή-«αποθήκη» [16]. Αντίθετα, η L. major εντοπίζεται σε 

αραιά κατοικημένες περιοχές της Μέσης Ανατολής, στη Δυτική Ινδία και στο 

Σουδάν, όπου το παράσιτο μεταφέρεται μεταξύ μικρών τρωκτικών με τον 

άνθρωπο να αποτελεί ένα τυχαίο ξενιστή [16]. Οι δερματικές λεϊσμανιάσεις 

μεταδίδονται από μολυσμένες με παράσιτα Leishmania σκνίπες του γένους 

Phlebotomus και χαρακτηρίζονται από δερματικές αλλοιώσεις που 

εμφανίζονται συνήθως στο σημείο του δέρματος, όπου ενίονται τα παράσιτα 

μέσω του μολυσμένου εντόμου [16]. Εκεί τα παράσιτα πολλαπλασιάζονται στο 

δυκτιοενδοθηλιακό σύστημα και τα λεμφικά κύτταρα του δέρματος [16]. Η 
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περίοδος επώασης για τη δερματική λεϊσμανίαση μπορεί να διαρκέσει από 

μερικές μέρες μέχρι μήνες [16]. Ένα μικρό και κόκκινο εξάνθημα εμφανίζεται 

αρχικά στο σημείο του τσιμπήματος ως συνέπεια της συσσώρευσης 

πλασματοκυττάρων, λεμφοκυττάρων και μακροφάγων (ΕΙΚΟΝΑ 4) [14, 16]. 

Συνήθως, μπορεί να σχηματιστεί ένας λεπτός φλοιός, κρύβοντας από κάτω μια 

εξαπλωμένη πληγή [16]. Στις μη περίπλοκες περιπτώσεις της ασθένειας η 

πληγή μπορεί να θεραπευτεί αυτόματα σε διάστημα 2 μηνών έως ένα χρόνο 

και ο ξενιστής αποκτά ανοσία. Ωστόσο, η ανάπτυξη δευτερογενών 

αλλοιώσεων είναι κοινό φαινόμενο και μπορούν να οδηγήσουν σε μόνιμες 

δυσμορφίες, ιδίως όταν εμφανίζονται στο πρόσωπο [16]. 

 

                                 

 Α   Β Γ 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 4. Κλινική εικόνα της δερματικής λεϊσμανίασης. Α.  Πληγές δερματικής 

λεϊσμανίασης στο χέρι νεαρού ενήλικα άντρα. Β. Νεαρό αγόρι με δερματική 

λεϊσμανίαση στο λοβό του αυτιού. Γ. Γυναίκα με κεντρική πληγή δερματικής 

λεϊσμανίασης στο πρόσωπο (WHO/TDR). 
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3-2. ΣΠΛΑΧΝΙΚΗ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΗ 

 

 Η σπλαχνική λεϊσμανίαση (Visceral Leishmaniasis, VL), γνωστή και ως 

Kala azar ή πυρετός Dum-Dum, προκαλείται ως επί το πλείστον από τη L. 

donovani και τη L. infantum [13]. Η L. donovani και η L. infantum έχουν βρεθεί 

στην Ευρωπαϊκή Μεσόγειο, την Ινδία και τη Κίνα, όπου εξαπλώνονται με τις 

σκνίπες του γένους Phlebotomus. Η L. infantum θεωρείται ότι μεταδίδεται και 

στο Νέο Κόσμο, στην Νότια Αμερική και κυρίως στη Βραζιλία, όπου 

εξαπλώνεται με σκνίπες του γένους Lutzomyia (η L. infantum στη Βραζιλία έχει 

καθιερωθεί να αποκαλείται L. chagasi) [16]. Τα αμαστιγωτά παράσιτα 

εντοπίζονται στο εσωτερικό των δικτυοενδοθυλιακών κυττάρων των σπλάχνων 

(σπλήνα, λεμφαδένες, ήπαρ και έντερο) του σπονδυλωτού ξενιστή, τα οποία 

και προσβάλουν [16]. Η περίοδος επώασης του παρασίτου φυσιολογικά 

κυμαίνεται από 2 μέχρι 4 μήνες [16]. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν αρχικά 

ένα διαλείπων πυρετό που συνοδεύεται με γενική αδιαθεσία, καχεξία, αναιμία 

και απώλεια βάρους και συνεχίζεται με τη προεξοχή του υπογάστριου εξαιτίας 

της αύξησης του μεγέθους του ήπατος και του σπλήνα (ΕΙΚΟΝΑ 5) [16]. Εάν 

στη σπλαχνική λεϊσμανίαση δεν χορηγηθεί έγκαιρα θεραπεία, οδηγεί σε θάνατο 

του ατόμου μετά από 2-3 χρόνια. Σε πιο οξείες μορφές της ασθένειας ο 

θάνατος μπορεί να επέλθει μετά από 6-12 μήνες [16]. Σε ορισμένες περιοχές, 

όπως συμβαίνει συχνά στην Ινδία και σπάνια σε άλλες χώρες (Μεσόγειο και 

Λατινική Αμερική), μπορεί άτομα που έχουν θεραπευτεί να αναπτύξουν έντονες 

δυσμορφίες του δέρματος στο πρόσωπο (το 5-10 % των περιπτώσεων). Η 

δερματική αυτή μορφή της νόσου θεωρείται ως μια επιπλοκή της σπλαχνικής 

λεϊσμανίασης που είναι γνωστή ως post-kala azar. Οι πληγές εμφανίζονται 1-5 

χρόνια μετά τη θεραπεία της σπλαχνικής λεϊσμανίασης και κλινικά είναι όμοιες 

με τις πληγές της δερματικής λεϊσμανίασης, αλλά ιστοπαθολογικά είναι πολύ 

πιο πολύπλοκες.  
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ΕΙΚΟΝΑ 5. Κλινική εικόνα της σπλαχνικής λεϊσμανίασης. Κλινική εικόνα αγοριού που 

πάσχει από σπλαχνική λεϊσμανίαση. Το αγόρι παρουσιάζει σπληνομεγαλία,  προεξοχή 

του υπογάστριου και σοβαρή απώλεια μυϊκής μάζας (WHO/TDR). 

 

3-3. ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΗ 

 

 Η βλεννογονοδερματική λεϊσμανίαση (Mucocutaneous Leishmaniasis, 

MCL) προκαλείται από τη L. braziliensis, η οποία εντοπίζεται στην Κεντρική και 

Νότια Αμερική και εξαπλώνεται από σκνίπες του γένους Lutzomyia [16]. Αρχικά 

αναπτύσσεται πληγή στο σημείο του τσιμπήματος από το μολυσμένο έντομο. 

Η πληγή έχει παρόμοια μορφή με τη πληγή που αναπτύσσεται σε άτομα με 

δερματική λεϊσμανίαση. Όμως, τα παράσιτα αργότερα δημιουργούν 

μεταστατικές πληγές στο σύστημα των βλεννογόνων της ρινικής και της 

στοματικής κοιλότητας, προκαλώντας καταστροφή των χόνδρινων και 

μαλακών ιστών [16]. Οι πληγές δημιουργούν έντονες παραμορφώσεις στα 

χείλια, τη μύτη, τον ουρανίσκο και τις φωνητικές χορδές (ΕΙΚΟΝΑ 6) [14, 16]. 

Συχνά στο τέλος μπορεί να προκληθεί θάνατος που όμως οφείλεται σε 

δευτερογενής βακτηριακές μολύνσεις ή σε αβιταμίνωση [14, 16].  

 Η L. mexicana, που εντοπίζεται στη Βόρια και Κεντρική Αμερική, 

συμπεριλαμβανομένου του Μεξικού και του Τέξας εξαπλώνεται με σκνίπες του 

είδους Lutzomyia. Θεωρείται ως κύριος υπεύθυνος για την πρόκληση 

δερματικών λεϊσμανιάσεων [16]. Φυσιολογικά, η δερματική λεϊσμανίαση που 
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προκαλείται από τη L. mexicana μπορεί να θεραπευτεί αυτόματα σε διάστημα 

λίγων μηνών, εκτός αν η μόλυνση εντοπίζεται στο αυτί, τότε μπορεί να 

παρατηρηθεί δυσμορφία ή σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή του (Chiclero’ s 

ulcer) [14, 16]. Η ασθένεια, σε αυτή τη περίπτωση, μπορεί να διαρκέσει για 

πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που φτάνει έως και 40 χρόνια [14, 16]. 

Ωστόσο, η L. mexicana σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προσβάλλει και 

τις βλεννογονοδερματικές περιοχές του σώματος. 

 

 
 

ΕΙΚΟΝΑ 6. Κλινική εικόνα της βλεννογονοδερματικής λεϊσμανίασης. Κλινική εικόνα 

άντρα που πάσχει από βλεννογοδερματική λεϊσμανίαση. Οι πληγές αναπτύσσονται 

στο σύστημα των βλεννογόνων της ρινικής και της στοματικής κοιλότητας 

(WHO/TDR). 

 

3-4. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΕΩΝ 
 

 Οι λεϊσμανιάσεις συχνά μπορούν να διαγνωσθούν από υλικό βιοψίας με 

την ανάπτυξη παρασίτων σε in vitro καλλιέργεια ή με την ανίχνευση των 

αμαστιγωτών [14]. Επίσης, με χρώση δειγμάτων αίματος μπορεί να 

προσδιοριστούν τα αμαστιγωτά στο εσωτερικό των μακροφάγων, τα οποία 

είναι γνωστά ως σώματα Leishman-Donovan (LD bodies) [16]. Ορολογικά η 

διάγνωση πραγματοποιείται με την ανίχνευση αντισωμάτων ή αντιγόνων του 

παρασίτου στον ορό με την ανοσοδιαγνωστική δοκιμασία ELIZA [18], με την 

χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων [19], με την χρήση ανασυνδυασμένων 

μορίων του παρασίτου [20] και με τη δοκιμασία του έμμεσου ανοσοφθορισμού 

[21]. Επίσης, η διάγνωση γίνεται με την εφαρμογή της μεθόδου της αλυσιδωτής 

αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) κατά την οποία ενισχύεται ειδικά το DNA της 
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Leishmania [14]. Η μέθοδος PCR εφαρμόζεται τόσο σε δείγματα αίματος όσο 

και σε δείγματα από βιοψίες ιστών των ασθενών. Ο προσδιορισμός των ειδών 

της Leishmania πραγματοποιείται με ανάλυση ισοενζύμων των 

προμαστιγωτών μορφών, με διάφορες μοριακές μεθόδους ή με μονοκλωνικά 

αντισώματα [13, 22, 23].  

Για την αντιμετώπιση της ασθένειας πραγματοποιούνται «πιλοτικές» 

δοκιμές «υποψήφιων» εμβολίων στη Νότια Αμερική και στη Μέση Ανατολή, 

αλλά με αμφίβολη ή/και όχι πλήρη επιτυχία [16]. Υποψήφια εμβόλια αποτελούν 

νεκρά ή εξασθενημένα προμαστιγωτά και συνθετικά ή ανασυνδυασμένα 

πεπτίδια (π.χ. LPG, gp63) [13, 14, 16, 24]. 

Για την θεραπεία των λεϊσμανιάσεων σήμερα υπάρχουν μόνο τέσσερις 

κατηγορίες φαρμάκων. Τα «πρώτης γραμμής» φάρμακα που αναπτύχθηκαν 

στα τέλη του 1940 και στις αρχές του 1950 περιλαμβάνουν τη χρήση ενώσεων 

(άλατα) του αντιμονίου, το Pentostam (sodium stibogluconate) και το 

Glucantime (meglumine antimoniate) [14]. Όμως, έχει βρεθεί ότι περίπου στο 

10-25 % όλων των περιστατικών λεϊσμανιάσεων κάθε είδους, η θεραπεία αυτή 

δεν είναι αποτελεσματική ή παρατηρείται υποτροπίαση της ασθένειας. Στις 

περιπτώσεις, όπου τα άλατα του αντιμονίου δεν είναι αποτελεσματικά, 

χρησιμοποιούνται τα φάρμακα «δεύτερης γραμμής», όπως το Lomidine 

(dimethane sulphonate pentamidine) και η Fungizone (deoxycholate 

amphotericin B), τα οποία εφαρμόζονται από το 1940 και το 1959, αντίστοιχα 

[14]. Ωστόσο, στις μέρες μας έχουν αναπτυχθεί μερικά καινούρια φάρμακα, τα 

οποία όμως δεν χρησιμοποιούνται ευρέως είτε επειδή είναι τοξικά ή/και ακριβά, 

είτε επειδή η δοκιμή τους στον άνθρωπο βρίσκεται ακόμη σε «πιλοτικό» στάδιο. 

Αυτά είναι:  

[α] Η Μiltefosine (hexadecyl phosphocholine) είναι αρκετά δραστική ενάντια στην 

Leishmania τόσο σε in vitro όσo και σε in vivo πειραματικά μοντέλα ποντικών 

[25, 26]. Χρησιμοποιείται σήμερα στην Ινδία και θεωρείται το πρώτο 

αποτελεσματικό φάρμακο που χορηγείται από το στόμα. Πρόσφατα, βρέθηκε 

ότι η Μiltefosine έχει ισχυρή αντιπαρασιτική δράση και για την θεραπεία της 

σπλαχνικής λεϊσμανίασης στον άνθρωπο [27]. Όσον αφορά το τρόπο 

δράσης της κυρίως αλληλεπιδρά με την κυτταρική μεμβράνη του παρασίτου, 

23 



  Ε ι σ α γωγή  σ τ η  L e i s h m a n i a  

χωρίς να επιδρά με το DNA και τροποποιεί την διαπερατότητα καθώς και την 

ρευστότητά της, την λιπιδική της σύσταση και τον μεταβολισμό των 

φωσφολιπιδίων. Επίσης, επάγει τον κυτταρικό θάνατο μέσω αποπτωτικών 

μηχανισμών. Σε αντίθεση με άλλα χημειοθεραπευτικά φάρμακα, η Μiltefosine 

δεν έχει τοξική επίδραση στον ερυθρό μυελό των οστών και δεν επηρεάζει τις 

διαδικασίες ενεργοποίησης των πολυδύναμων αιμοποιητικών κυττάρων [28]. 

[β] Η Αλλοπουρινόλη, η οποία λειτουργεί ως ένα εναλλακτικό υπόστρωμα για το 

ένζυμο HGPRTase (hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase). Έτσι, 

επιτρέπεται η ενσωμάτωση της ριβοσιδικής αλλοπουρινόλης (allopurinol 

riboside) στο RNA, η οποία αναστέλλει την διαδικασία της πρωτεϊνοσύνθεσης 

στο παράσιτο. Σήμερα η Αλλοπουρινόλη χρησιμοποιείται για την θεραπεία της 

λεϊσμανίασης στα σκυλιά.  

[γ] Το Ambisome (liposomal amphotericin B), το οποίο έχει μεγάλη και 

εξειδικευμένη απορροφητικότητα από τα μακροφάγα, τα κύτταρα-ξενιστές της 

Leishmania. Έτσι, αυξάνεται η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου και μειώνεται 

η τοξικότητά του.  

[δ] Το Ketaconazole (αζόλη), το οποίο αναστέλλει το κυτόχρωμα Ρ450 και 

εμπλέκεται στην ανάπτυξη και την ενδοκυτταρική διαίρεση των αμαστιγωτών 

της Leishmania. 

Υπάρχουν και πολλές άλλες χημικές ενώσεις που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν ως αντιπαρασιτικά φάρμακα κατά λεϊσμανιάσεων. Η 

αντιπαρασιτική τους δράση έχει έως τώρα αναλυθεί πειραματικά σε in vitro ή in 

vivo μελέτες έναντι διαφόρων ειδών Leishmania: 

[α] Το ΚΥ62. Είναι ένα συνθετικό αντιμυκητιακό, δομικά ανάλογο της 

αμφοτερισίνης Β (amphotericin B). Έχει δοκιμαστεί σε ποντίκια BALB/c χωρίς 

τοξικά επακόλουθα για τον οργανισμό [29]. To ΚΥ62 έχει βρεθεί ότι μπορεί να 

περιορίσει τη δερματική λεϊσμανίαση, η οποία προκαλείται σε ποντίκια BALB/c 

μολυσμένα με παράσιτα L. amazonensis [30]. Επίσης, στην σπλαχνική 

λεϊσμανίαση που προκαλείται σε ποντίκια BALB/c μολυσμένα με παράσιτα L. 

donovani εμφανίζει να έχει τις ίδιες θεραπευτικές ικανότητες με την 

αμφοτερισίνη Β αν όχι και καλύτερες [30]. Το ΚΥ62 πιθανόν να έχει ανάλογο 

τρόπο δράσης με την αμφοτερισίνη Β εναντίον των διαφόρων ειδών 
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Leishmania, όπως για παράδειγμα να συμβάλλει στη καταστροφή της 

κυτταρικής μεμβράνης του παρασίτου. 

[β] Το WR6026 (sitamaquine). Το WR6026 είναι μια αμινοκινολόνη (8-

aminoquinoline), η οποία έχει βρεθεί ότι περιορίζει τη σπλαχνική λεϊσμανίαση 

που προκαλείται σε αρουραίους [31] και σκυλιά [32] από παράσιτα L. 

donovani. Επίσης, έχει προσδιοριστεί in vitro η αντιπαρασιτική της δράση 

έναντι των ειδών L. major και L. donovani [33-35]. Ο τρόπος δράσης της 8-

αμινοκινολόνης δεν είναι γνωστός, αλλά έχει βρεθεί ότι προκαλεί 

τροποποιήσεις στην μεμβράνη των μιτοχονδρίων και του κινητοπλάστη και ότι 

μπορεί να επηρεάσει δομικά το κυτταρόπλασμα [36].  

[γ] Το SCH 56592 (posaconazole). Eίναι μια τριαζόλη με μεγάλη αντιμυκητιακή 

δράση [37]. Πειραματικά έχει διαπιστωθεί ότι μπορεί να περιορίσει τόσο τη 

δερματική όσο και τη σπλαχνική λεϊσμανίαση που προκαλείται σε ευαίσθητα 

στελέχη ποντικών BALB/c από την L. amazonensis και την L. donovani, 

αντίστοιχα [38]. Πιθανόν να δρα όπως και η αμφοτερισίνη Β. 

[δ] Το Αminosidine (paranomycin). Το Αminosidine είναι ένα αντιβιοτικό 

(aminoglycoside) που η αντιπαρασιτική του δράση έχει μελετηθεί στην 

δερματική λεϊσμανίαση [39]. Έχει βρεθεί ότι το Αminosidine μπορεί να περιορίσει 

σημαντικά το παρασιτισμό και τη νέκρωση των ιστών σε ποντίκια C57BL/6 

μολυσμένα με παράσιτα L.  amazonensis [39]. 

 

4 .  Μ Η Χ Α Ν Ι Σ Μ Ο Ι  Ε Π Ι Β Ι Ω Σ Η Σ  Τ Ο Υ  Π Α Ρ Α Σ Ι Τ Ο Υ  

 

 Όσοι παρασιτικοί μικροοργανισμοί κατά τη διάρκεια του βιολογικού τους 

κύκλου πρέπει να περάσουν μέρος ή ολόκληρη τη ζωή τους σε ένα 

πολυκύτταρο οργανισμό έρχονται αντιμέτωποι με μια πληθώρα μηχανισμών 

καταστολής του ξενιστή, που σαν σκοπό έχουν να αναστείλουν την 

εγκατάσταση και τον πολλαπλασιασμό τους. Συγκεκριμένα, για να επιτευχθεί 

ενδοκυτταρικός παρασιτισμός των μικροοργανισμών πρέπει, πρώτον, να 

αντιμετωπίσουν τα φυσικά μηχανικά και βιοχημικά εμπόδια (το δέρμα και τους 

βλεννογόνους σε συνδυασμό με τις εκκρίσεις τους). Δεύτερον, όταν τα 

παράσιτα καταφέρουν να εισέλθουν στους ιστούς πρέπει να προσαρμοστούν 
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με τη φυσιολογία του ξενιστή τους. Τρίτον, πρέπει να βρουν τη θέση 

πολλαπλασιασμού τους και να αντιμετωπίσουν τους αμυντικούς μηχανισμούς 

του ξενιστή. Τέταρτον, πρέπει τελικά να βρουν σημείο εξόδου τους από το 

ξενιστή. Πάρα πολλά παράσιτα μετά από εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης έχουν 

καταφέρει να αναπτύξουν μηχανισμούς για την αντιμετώπιση αυτών των 

εμποδίων, ώστε τελικά να επιτύχουν την εγκατάσταση, το πολλαπλασιασμό και 

την επιβίωσή τους στον ξενιστή. 

 Οι μηχανισμοί επιβίωσης που έχουν αναπτυχθεί από τη Leishmania 

έχουν καλά μελετηθεί με τη χρήση πειραματικών μοντέλων μόλυνσης ποντικών 

(πειραματικές μολύνσεις in vivo). Εκτεταμένες μελέτες έχουν γίνει που αφορούν 

στην μελέτη των μηχανισμών επιβίωσης που αναπτύσσονται στις πρώτες ώρες 

ή μέρες μετά τη πειραματική μόλυνση ποντικών που προκαλείται κυρίως από 

το είδος L. major. Αυτό το μοντέλο μόλυνσης έχει δώσει σημαντικές 

πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς με τους οποίους τα παράσιτα 

αποφεύγουν τελικά τους μηχανισμούς άμυνας του ξενιστή. 

 

4-1. ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 

 

Η πειραματική μόλυνση ποντικών με παράσιτα L. major προκαλεί 

διάφορες «κλινικές μορφές της λεϊσμανίασης» in vivo. Η μορφή της 

λεϊσμανίασης που προκαλείται εξαρτάται από το στέλεχος του ποντικού που 

χρησιμοποιείται [40, 41]. Σε ποντίκια, όπως τα C57BL/6, C3H και CBA, 

εμφανίζονται μόνο εντοπισμένες πληγές και τα ζώα αναρρώνουν 

ολοκληρωτικά (ανθεκτικά στελέχη). Αντίθετα, τα στελέχη BALB/c δεν μπορούν 

να ελέγξουν τη μόλυνση, αναπτύσσουν πληγές στο σημείο της μόλυνσης που 

καταλήγουν σε έλκη (ευαίσθητα στελέχη). Τα παράσιτα σε αυτά τα στελέχη 

μπορούν να εξαπλωθούν στα όργανα του ζώου, όπως το σπλήνα και το 

ήπαρ [42-45]. Η ευαισθησία αυτή σχετίζεται με ένα γονίδιο [46] που βρίσκεται 

στο χρωμόσωμα 11 του ποντικού [47-49].  

Το σημαντικότερο αποτέλεσμα που προέκυψε από τη μελέτη της 

λεϊσμανίασης με τη χρήση πειραματικών μοντέλων ποντικών είναι ότι τα 

ανθεκτικά ποντίκια μπορούν να ελέγχουν την ανάπτυξη της ασθένειας με τη 
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ικανότητά τους να αναπτύσσουν ΤH1 ανοσολογική απόκριση. Με την ανάπτυξη 

της ΤH1 ανοσολογικής απόκρισης εξασφαλίζεται η παραγωγή βοηθητικών 

κυτοκινών, ειδικά της IFN-γ, η οποία παρεμποδίζει την εξάπλωση των 

παρασίτων και ελέγχει τον πολλαπλασιασμό τους στα κύτταρα του ξενιστή, τα 

μακροφάγα. Στα ευαίσθητα ποντίκια αναπτύσσεται ΤH2 ανοσολογική απόκριση 

κατά την οποία δεν είναι δυνατόν να προκληθεί η ενεργοποίηση των 

μακροφάγων και η παραγωγή ΤH1 κυτοκινών [42-44, 50]. Ωστόσο, η 

ανθεκτικότητα ή η ευαισθησία στη μόλυνση δεν εξαρτάται μόνο από το 

στέλεχος του ποντικού, αλλά και από το είδος του παρασίτου της Leishmania. 

Πράγματι, τα περισσότερα στελέχη ποντικών είναι ευαίσθητα στη μόλυνση με L. 

amazonensis. Ακόμα και τα ανθεκτικά στην L. major C3H και C57BL/6 στελέχη 

ποντικών είναι ευαίσθητα στη μόλυνση με L. amazonensis, όμως αυτή η 

ευαισθησία οφείλεται στην ανικανότητα του ξενιστή να αναπτύξει μια ΤH1 

απάντηση, παρά στην ανάπτυξη μιας TH2 ανοσολογικής απόκρισης [51]. Τα 

BALB/c και τα CBA είναι εξαιρετικά πιο ευαίσθητα στη μόλυνση με L. 

amazonensis από ότι με L. major αλλά η ευαισθησία τους οφείλεται στην 

ανάπτυξη μιας TH2 ανοσολογικής απόκρισης, όπως συμβαίνει και με την 

ευαισθησία των ποντικών στην L. major [51, 52].  

Σε πολλές από τις μελέτες που έχουν γίνει έως τώρα εφαρμόζονται 

πειραματικά μοντέλα μόλυνσης κατά τα οποία χρησιμοποιείται συνήθως 

μεγάλος αριθμός παρασίτων (105-107), τα οποία αναπτύσσονται σε in vitro 

καλλιέργεια στο εργαστήριο. Τα παράσιτα χορηγούνται στο πειραματόζωο 

υποδόρια σε διάφορα σημεία (π.χ. ουρά, πέλμα). Όμως, αυτές οι συνθήκες 

πειραματικής μόλυνσης απέχουν πολύ από τις φυσικές. Είναι γνωστό ότι κατά 

τη φυσική μόλυνση οι φλεβοτόμοι ενίουν στο σπονδυλωτό ξενιστή μικρό 

αριθμό μετακυκλικών προμαστιγωτών (10-1.000) [53]. Η έγχυση των 

παρασίτων από το φλεβοτόμο γίνεται στο επίπεδο του δέρματος (επιδερμικά) 

του ξενιστή, όπου βρίσκονται συγκεκριμένα κύτταρα, όπως τα κερατινοκύτταρα 

(keratinocytes), τα επιδερμικά δενδριτικά κύτταρα και τα κύτταρα του 

Langerhans. Τα κύτταρα αυτά καθιστούν ικανό τον ξενιστή να αντιμετωπίζει την 

εγκατάσταση και τον πολλαπλασιασμό των παρασίτων. Αξίζει να τονιστεί ότι, 

τα παράσιτα ενίονται μαζί με μικρή ποσότητα σιέλου του φλεβοτόμου, που 
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περιέχει αντιαιμοστατικές ουσίες, οι οποίες διευκολύνουν την απομύζηση 

αίματος από το ξενιστή [54, 55]. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κατά τη 

φυσική μόλυνση οι μολυσμένοι φλεβοτόμοι μεταφέρουν με το τσίμπημά τους 

παράσιτα σε ξενιστές, οι οποίοι μπορεί προηγουμένως να έχουν εκτεθεί σε 

πολλαπλά τσιμπήματα μη μολυσμένων φλεβοτόμων. Το φαινόμενο αυτό, η 

έκθεση δηλαδή σε σίελο πριν από τη μόλυνση παρατηρείται συχνά σε άτομα 

κυρίως των ενδημικών περιοχών και έχει βρεθεί ότι επηρεάζει την εξέλιξη της 

μόλυνσης σε πειραματικά μοντέλα ποντικών [54].  

Στο πειραματικό μοντέλο μόλυνσης, που πρόσφατα αναπτύχθηκε, το 

mouse ear dermis model, έχουν ληφθεί υπ΄ όψιν όλοι οι παραπάνω 

παράμετροι της φυσικής μόλυνσης. Το μοντέλο έχει βελτιωθεί ως προς: [α] τον 

αριθμό των παρασίτων που χορηγούνται, [β] τη φάση που βρίσκονται τα 

προμαστιγωτά, [γ] το τρόπο χορήγησης των παρασίτων και [δ] το σημείο της 

μόλυνσης. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο χρησιμοποιείται ένας μικρός αριθμός 

μετακυκλικών προμαστιγωτών, τα οποία χορηγούνται τεχνητά στο 

πειραματόζωο με τη βοήθεια βελόνας μαζί με ομογενοποίημα σιελογόνων 

αδένων. Ο διαχωρισμός των μετακυκλικών από τα μη μετακυκλικά παράσιτα 

της καλλιέργειας γίνεται επιτυχώς με τη χρήση κυρίως λεκτινών [56]. Η μόλυνση 

πραγματοποιείται επιδερμικά στο επίπεδο του αυτιού. Ένας άλλος τρόπος 

μόλυνσης του πειραματόζωου είναι με τη μετάδοση παρασίτων επιδερμικά στο 

αυτί με φυσικό τρόπο, δηλαδή από τον ίδιο το μολυσμένο φλεβοτόμο που 

αναπτύσσεται σε εργαστηριακές συνθήκες. Σε μερικές περιπτώσεις, τα ποντίκια 

εμβολιάζονται πριν τη μόλυνση με ομογενοποίημα σιελογόνων αδένων. Το 

μοντέλο αυτό, σε αντίθεση με το μοντέλο μόλυνσης στο επίπεδο του πέλματος 

ή της ουράς, προσεγγίζει καλύτερα τις συνθήκες της φυσικής μόλυνσης. Η 

χορήγηση των παρασίτων στο επίπεδο του δέρματος του αυτιού έχει δύο 

πλεονεκτήματα: [α] αποτελεί το φυσικό σημείο εναπόθεσης παρασίτων μέσω 

του σιέλου με το τσίμπημα των φλεβοτόμων και [β] προσφέρει, λόγω της 

δομής του αυτιού που είναι πρακτική στους χειρισμούς, τη δυνατότητα 

απομόνωσης, ταυτοποίησης και μέτρησης των κυττάρων που εμπλέκονται στη 

φλεγμονώδη αντίδραση και ανοσολογική απόκριση του ξενιστή στη 

Leishmania [57]. 
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4-2. ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ ΣΤΟ ΦΛΕΒΟΤΟΜΟ  

 

Όταν εισέλθει η Leishmania στο φλεβοτόμο θα πρέπει αρχικά να 

αποφύγει τη δράση των ενζύμων στο έντερο του εντόμου για να επιβιώσει. 

Σημαντικό ρόλο στην αλληλεπίδραση Leishmania-φορέα παίζει η 

λιποφωσφογλυκάνη (lipophosphoglycan, LPG), που καλύπτει όλη την 

επιφάνεια του προμαστιγωτού, ακόμα και το μαστίγιο. Η LPG είναι ένας 

πολυσακχαρίτης που συνίσταται από μια άγκυρα φωσφατυδιλινοσιτόλης 

(GPI), μια γλυκάνη που συνδέεται με την GPI, επαναλαμβανόμενες μονάδες 

φωσφορικών δισακχαριτών (PG) μαννόζης και γαλακτόζης και ένα μικρό 

ολιγοσακχαρίτη [58]. Στο παράσιτο η LPG προσδένεται στη μεμβράνη του 

μέσω της GPI άγκυρας. Τα προμαστιγωτά εκφράζουν μεγάλες ποσότητες 

τέτοιων μορίων LPG στην επιφάνειά τους, τα οποία προστατεύουν το 

παράσιτο από την υδρολυτική δράση των ενζύμων που βρίσκονται στο έντερο 

του εντόμου [59-61]. Τα προκυκλικά προμαστιγωτά έχουν σχετικά μικρές 

ποσότητες μορίων LPG με τα οποία προσδένονται στο επιθήλιο του 

μεσεντέρου του εντόμου μέσω μορίων λεκτίνης [7, 59, 62-65]. Με τη πρόσδεση 

αυτή το παράσιτο καταφέρνει να αποφύγει την καταστροφή του κατά τη 

διάρκεια της πέψης του γεύματος του εντόμου (αίμα). Καθώς τα προμαστιγωτά 

κατά την ανάπτυξή τους στο έντερο διαφοροποιούνται σε μολυσματικές 

μετακυκλικές μορφές (μετακυκλογένεση), εκτεταμένες δομικές τροποποιήσεις 

πραγματοποιούνται στα μόρια της LPG που αφορούν το μέγεθος και την 

έκφραση των σακχάρων της. Συγκεκριμένα, προστίθεται β-αραβινόζη στα 

κατάλοιπα της β-γαλακτόζης και επιμηκύνονται οι δισακχαριδικές τελικές 

μονάδες [66]. Οι τροποποιήσεις αυτές μειώνουν τη συγγένεια των μορίων LPG 

με τις λεκτίνες. Έτσι, τα μετακυκλικά προμαστιγωτά καταφέρνουν να 

αποδεσμευτούν από τις θέσεις πρόσδεσής τους με το επιθήλιο του μεσεντέρου 

και να μεταναστεύσουν στον φάρυγγα. Για την μετανάστευση των παρασίτων 

στο φάρυγγα απαιτείται η ενζυμική καταστροφή της καρδιακής βαλβίδας του 

εντόμου, η οποία φυσιολογικά εμποδίζει την επαναροή των εισερχόμενων 

παρασίτων από το έντερο στο φάρυγγα [67]. Εκεί τα παράσιτα, αφού 
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αναμιχθούν με το σίελο του εντόμου είναι έτοιμα να μολύνουν τον επόμενο 

σπονδυλωτό ξενιστή.  

Ένα άλλο κύριο μόριο της Leishmania που έχει εξεταστεί ως προς το 

ρόλο του στις αλληλεπιδράσεις παρασίτου-φορέα και παρασίτου-ξενιστή είναι 

η gp63. Η gp63 ή Leishmnolysin, όπως αλλιώς αποκαλείται, είναι μια 

μεταλλοπρωτεάση μοριακού βάρους 63 kDa, που στο ενεργό της κέντρο 

προσδένονται ιόντα Zn2+, διαθέτει πολλαπλές θέσεις Ν-γλυκοζυλίωσης και 

μπορεί να προσδένεται στη μεμβράνη του παρασίτου μέσω μιας GPI άγκυρας 

[68]. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν μέρος της μετα-μεταφραστικής 

ρύθμισης της έκφρασης του ενζύμου που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια 

των διαφόρων σταδίων του κύκλου ζωής των παρασίτων. Οι ρυθμίσεις 

συμβάλλουν στην σταθερότητα του ενζύμου και στην απόκτηση της 

καταλυτικής δράσης του [69]. Εκτός από την προσδεδεμένη της μορφή, η gp63 

σε πολλά είδη Leishmania και μόνο όταν αυτά βρίσκονται στην μολυσματική 

τους φάση, έχει την ικανότητα να απελευθερώνεται από τη GPI άγκυρα και 

τελικά να εκκρίνεται από το παράσιτο ως ενεργή πρωτεάση [70]. Από 

λειτουργική άποψη η gp63 στη Leishmania αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους μολυσματικούς παράγοντες. Πάντως, έχει βρεθεί ότι μετά 

από έλλειψη (targeted deletion) των γονιδίων της gp63, καμία σημαντική 

αλλαγή δεν παρατηρείται στην ανάπτυξη των παρασίτων L. major στο φορέα 

P. dubosqui [71]. Έτσι, η gp63 δεν φαίνεται να προστατεύει το παράσιτο από τα 

υδρολυτικά ένζυμα που υπάρχουν στο έντερο του εντόμου σε αυτή τη φάση 

του βιολογικού κύκλου της L. major στο φλεβοτόμο. Αντίθετα, σε πρόσφατη 

δημοσίευση αποδεικνύεται ότι η gp63 συμβάλλει στην ανάπτυξη της L. 

amazonensis στο φορέα L. longipalpis [72]. Η διαφορά στη τρόπο δράσης της 

gp63 και της σημασίας της για το παράσιτο φαίνεται τελικά ότι ποικίλλει 

ανάλογα με το συνδυασμό του είδους του παρασίτου και του είδους του 

φορέα που εξετάζεται.  

Τελευταία, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι το σίελο έχει άμεση επίδραση στη 

διαφοροποίηση και τη μολυσματικότητα και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη του 

παρασίτου μέσα στο έντερο του εντόμου. Είναι γνωστό ότι οι φλεβοτόμοι κατά 

τη διάρκεια της διατροφή τους παγιδεύουν στο έντερο τα παράσιτα μαζί με 
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μικρή ποσότητα σιέλου. Σε μια εργασία από τον Charlab και συν. [73] έχει 

βρεθεί ότι το ομογενοποίημα σιελογόνων αδένων (SGL, Salivary Gland Lysate) 

από την Lu. longipalpis μπορεί να αναστείλει τον πολλαπλασιασμό των 

προμαστιγωτών L. mexicana amazonensis σε in vitro καλλιέργεια. Έχει 

προταθεί σε αυτή την μελέτη ότι το σίελο μπορεί να αποτελεί ένα παράγοντα 

που συμβάλλει στη διαφοροποίηση των διαιρούμενων προκυκλικών 

παρασίτων σε μη διαιρούμενες μολυσματικές μετακυκλικές μορφές στο έντερο 

του εντόμου. Σε μια άλλη μελέτη έχει βρεθεί ότι τα προμαστιγωτά στη στατική 

φάση ανάπτυξης είναι πιο ευαίσθητα στο SGL in vitro παρά τα αντίστοιχα στη 

λογαριθμική φάση ανάπτυξης [74]. Σημαντικό ρόλο στον πολλαπλασιασμό 

των παρασίτων διαδραματίζει και η αιμίνη (hemin), η οποία παρουσία SGL 

προάγει τον πολλαπλασιασμό των παρασίτων αναστέλλοντας τη δράση του 

SGL in vitro. Η επίδραση όμως της αιμίνης στη δράση του SGL μειώνεται όσο τα 

παράσιτα μεταβαίνουν από την λογαριθμική στην στατική φάση της 

ανάπτυξής τους [74]. Η μελέτη αυτή ενισχύει την άποψη για το ρόλο του σιέλου 

των φλεβοτόμων στην διαφοροποίηση των ώριμων μη διαιρούμενων 

μολυσματικών μετακυκλικών παρασίτων. 

 

4-3. ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ ΣΤΟ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΞΕΝΙΣΤΗ 

 

Προκειμένου να εισέλθει στο ξενιστή, η Leishmania εκμεταλλεύεται τις 

διατροφικές συνήθειες του φορέα. Καθώς προσλαμβάνεται το αίμα του 

σπονδυλωτού ξενιστή με το τσίμπημα του εντόμου, διαπερνάται η επιδερμίδα 

και ανοίγει ο δρόμος για τα τριχοειδή του δέρματος. Η Leishmania στο στόμα 

του εντόμου εισέρχεται στο σημείο που έχει προκληθεί η ασυνέχεια του 

δέρματος από το τσίμπημα. Αν και δεν έχουν καθοριστεί πλήρως τα επιμέρους 

συστατικά του, το σίελο αποτελεί για το παράσιτο ένα σημαντικό και 

απαραίτητο παράγοντα που συντελεί στην επιτυχία της μόλυνση. Η σημασία 

του σιέλου προκύπτει με τη χρήση του σε πειραματικές μολύνσεις ποντικών, 

κατά τις οποίες ενίονται στο ζώο μαζί με τα παράσιτα και ποσότητα SGL. Σε 

αυτές τις μελέτες παρατηρείται επιδείνωση των πληγών και αύξηση του 

αριθμού των παρασίτων που μπορούν να ανακτηθούν από το σημείο της 
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μόλυνσης [54]. Δύο από τα περισσότερο μελετημένα μόρια του σιέλου είναι η 

apyrase και το maxadilan. Η apyrase είναι ένα ένζυμο που δρα κατά της 

συνάθροισης των αιμοπεταλίων, υδρολύοντας το ATP και το ADP σε AMP [75]. 

Αυτό δείχνει τη σημασία του ADP, ένα επαγωγέα της συνάθροισης των 

αιμοπεταλίων, στους αιμοστατικούς μηχανισμούς άμυνας του ξενιστή. Η 

apyrase επομένως, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό αντιαιμοστατικό παράγοντα. 

Η παρουσία του έχει διαπιστωθεί στο σίελο των σκνιπών του γένους 

Phlebotomus και του γένους Lutzomyia [76].  

 Αντίθετα με την apyrase, το maxadilan εμπεριέχεται μόνο στο σίελο των 

εντόμων Lu. longipalpis του Νέου Κόσμου [76]. Το maxadilan έχει μεγάλη 

λειτουργική ομοιότητα με το ανθρώπινο πεπτίδιο calcitonin gene-related 

peptide (CGRP) [77]. Πρόκειται για το πιο ισχυρό αγγειοδιασταλτικό 

πολυπεπτίδιο που είναι γνωστό έως τώρα. Επιπλέον, το maxadilan έχει βρεθεί 

ότι συμβάλλει στην επιδείνωση της ασθένειας χάρη στις ανοσορυθμιστικές του 

ιδιότητες [78, 79]. Μέχρι πρόσφατα, η ύπαρξη αγγειοδιασταλτικών συστατικών 

στο σίελο εντόμων από το Παλαιό Κόσμο δεν ήταν γνωστή. Ο Ribeiro και συν. 

[80] τελικά προσδιόρισαν την παρουσία αδενοσίνης και του μορίου 5΄-ΑΜΡ 

στο σίελο του P.  papatasi. Και τα δύο αυτά μόρια είναι γνωστό ότι έχουν 

αγγειοδιασταλτικές καθώς και αντιαιμοστατικές ιδιότητες [81, 82]. Επίσης, τα 

μόρια αυτά του σίελου αναστέλλουν την ανοσολογική απόκριση του ξενιστή 

και κατά συνέπεια συμβάλλουν στην επιτυχημένη είσοδο και εγκατάσταση του 

παρασίτου [83-86]. Ως εκ τούτου, η Leishmania χρησιμοποιεί το σίελο του 

εντόμου ως «ενισχυτή της μόλυνσης»  για να διευκολύνει την είσοδο και την 

εγκατάστασή της στο ξενιστή. 

 

4-4. ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ ΣΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΑΠΟΦΥΓΗ 

ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥ 

 

 Τα εξωκυτταρικά προμαστιγωτά αμέσως μετά την μετάδοσή τους από το 

φλεβοτόμο, αλλά πριν ακόμα ενδοκυτταρωθούν από τα μακροφάγα και τα 

κύτταρα του Langerhans [87, 88], εκτίθενται για σύντομο χρονικό διάστημα στα 

τοξικά υγρά των ιστών και στα συστατικά του ορού και ειδικότερα στα 
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συστατικά του συμπληρώματος. Το σύστημα του συμπληρώματος αποτελεί τη 

πρώτη ανοσολογική απόκριση του ξενιστή έναντι στη Leishmania. Πράγματι, 

από in vitro παρατηρήσεις έχει αναφερθεί ότι τα περισσότερα από τα 

προμαστιγωτά (>90 %) καταστρέφονται σε αυτό το στάδιο [89]. Τα προκυκλικά 

παράσιτα είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στη λύση μέσω συμπληρώματος, ενώ τα 

μετακυκλικά προμαστιγωτά δεν υφίστανται λύση [90]. Και στις δύο περιπτώσεις 

η LPG με τις επαναλαμβανόμενες μονάδες PG αποτελεί το κύριο μόριο 

πρόσδεσης για το C3b συστατικό του συμπληρώματος [91]. Η ανθεκτικότητα 

στη λύση μόνο στα μετακυκλικά προμαστιγωτά οφείλεται εν μέρει στις δομικές 

τροποποιήσεις των μορίων LPG που υπάρχουν σε αυτά [7, 92-94]. Για 

παράδειγμα στα μετακυκλικά προμαστιγωτά της L. major εκφράζονται 

μακρύτερα μόρια LPG από ότι στα προκυκλικά προμαστιγωτά. Ο παράγοντας 

του συμπληρώματος C3b εναποτίθεται στην επιφάνεια του παρασίτου, αλλά τα 

μακρύτερα μόρια LPG που έχουν τα μετακυκλικά προμαστιγωτά δεν επιτρέπουν 

στο σχηματιζόμενο μεμβρανικό επιθετικό σύμπλοκο C5b-9 την πρόσβαση και 

είσοδό του στο εσωτερικό της μεμβράνης του παρασίτου [7, 95]. Στα παράσιτα 

του είδους L. donovani τα προμαστιγωτά έχουν υιοθετήσει ένα διαφορετικό 

μηχανισμό για να αποφύγουν τη λύση τους από τα συστατικά του 

συμπληρώματος. Στην περίπτωσή τους, το μη ενεργοποιημένο C3bi δεν μπορεί 

να εναποτεθεί στην επιφάνεια των προμαστιγωτών και έτσι δεν μπορεί να 

δράσει στο σχηματισμό της C5 μετατροπάσης (C5 convertase), το ένζυμο που 

είναι απαραίτητο για το σχηματισμό του επιθετικού συμπλόκου C5b-9 [7, 96]. 

Ακόμα, η Leishmania μπορεί να εκφράσει μια πρωτεϊνική κινάση, η οποία 

φωσφορυλιώνει συστατικά του συμπληρώματος και ως εκ τούτου εμπλέκεται 

στην απενεργοποίηση του μονοπατιού του συμπληρώματος [97]. Έτσι, η 

ανθεκτικότητα των προμαστιγωτών απέναντι στις επιβλαβείς συνέπειες του 

συμπληρώματος οφείλεται [α] στην ικανότητά τους να αποφεύγουν τις 

καταστροφικές του συνέπειες με ειδική ρύθμιση της σύνθεσης της LPG και [β] 

στην ικανότητά τους να αναστείλουν την ενεργοποίηση του συμπληρώματος 

και τη πρόσδεση στα συστατικά του. Μελέτες με ειδικά στελέχη Leishmania που 

στερούνται την LPG έχουν δείξει τη σημασία της ως παράγοντα αποφυγής 
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λυτικών μηχανισμών, ο οποίος συμβάλλει στην επιβίωση του παρασίτου [98, 

99]. 

Η μεταλλοπρωτεάση gp63 στην επιφάνεια των προμαστιγωτών επίσης 

εμποδίζει τη λύση μέσω συμπληρώματος με την σύνδεσή της στα συστατικά 

του συμπληρώματος και επαυξάνει την είσοδο του παρασίτου με την 

μετατροπή του C3b  στην ανενεργή του μορφή C3bi [59, 100, 101]. Επομένως, η 

gp63, χάρη στην ικανότητα σύνδεσής της με τα συστατικά του 

συμπληρώματος και επιπλέον με τη δράση της ως πρωτεάση, που έχει ως 

αποτέλεσμα την αποικοδόμησή τους, καθιστά το παράσιτο ανθεκτικό απέναντι 

στη λύση που προκαλείται μέσω του συμπληρώματος. Επίσης, πιθανολογείται 

ότι και η δράση της εκκρινόμενης gp63, η οποία απελευθερώνεται από την GPI 

άγκυρα στη φάση του μολυσματικού προμαστιγωτού, συντελεί στην 

αποδόμηση εξωκυτταρικών λυτικών πρωτεϊνών του ξενιστή στην αρχική φάση 

της μόλυνσης γεγονός που επιτρέπει μια μεγαλύτερη τοπικά ευκινησία των 

παρασίτων που τους δίνει την δυνατότητα καλύτερης πρόσδεσης στα 

μακροφάγα [70].  

Η επιβίωση των μετακυκλικών προμαστιγωτών στην κυκλοφορία του 

αίματος του σπονδυλωτού ξενιστή παράλληλα ενισχύεται και από το ίδιο το 

έντομο-φορέα. Το πεπτίδιο maxadilan, που περιέχεται στο σίελο του εντόμου, 

εμποδίζει τα LPG-ενεργοποιημένα μακροφάγα να παράγουν TNF-a και μειώνει 

την ικανότητά τους να παράγουν ΝΟ για να σκοτώσουν το παράσιτο [59, 102, 

103]. Επομένως, υπάρχει πληθώρα μηχανισμών που χρησιμοποιούν τα 

παράσιτα για να αποφύγουν την λύση τους προτού μολύνουν τα μακροφάγα. 

Τα αμαστιγωτά που απελευθερώνονται από το καταστραμμένο 

μακροφάγο πρέπει επίσης να επιβιώσουν στην κυκλοφορία του αίματος έως 

ότου μολύνουν νέα κύτταρα. Έχει δειχθεί ότι τα αμαστιγωτά της L. major 

ενεργοποιούν το συμπλήρωμα και σταθεροποιούν το C3 του 

συμπληρώματος, γεγονός που βοηθάει στην επαναπρόσδεσή τους σε άλλα 

μακροφάγα [7, 104, 105]. Τα αμαστιγωτά της L. mexicana χρησιμοποιούν μια 

διαφορετική προσέγγιση για να επιβιώνουν στην κυκλοφορία του αίματος. 

Όταν βρίσκονται ακόμα στο φαγολυσόσωμα εκκρίνουν μεγάλα ποσά 

πρωτεοφωσφογλυκάνης (PPG) [7, 106]. Μετά την λύση του μακροφάγου, η 
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PPG προσδένεται με τη mannan-binding protein (ΜΒΡ), ενεργοποιώντας το 

συμπλήρωμα μακριά από το αμαστιγωτό [7]. Αυτοί οι μηχανισμοί εμποδίζουν 

τη λύση των αμαστιγωτών καθώς ξεκινάει η πρόσδεσή τους στα γειτονικά 

μακροφάγα.  

 

4-5. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΦΑΓΟ 

 

Η Leishmania προσδένεται μέσω υποδοχέων στα μακροφάγα του 

ξενιστή και στη συνέχεια εισέρχεται με ενδοκυττάρωση. Τα μετακυκλικά 

προμαστιγωτά της Leishmania εκμεταλλεύονται την διαδικασία της 

οψωνινοποίησής (opsonization) τους με τα συστατικά του συμπληρώματος 

για να επιτύχουν την είσοδό τους στα μακροφάγα. Η οψωνινοποίηση των 

παρασίτων με τα συστατικά C3b και C3bi, τα οποία προσδένονται στους 

υποδοχείς του μακροφάγου CR1 και CR3 αντίστοιχα, είναι ο πιο επικρατής 

τρόπος με τον οποίο τα μετακυκλικά προμαστιγωτά εισέρχονται στο 

μακροφάγο του ξενιστή [59]. Αυτός ο μηχανισμός μπορεί να έχει ένα πολύ 

σημαντικό πλεονέκτημα στην επιβίωση τους, αφού οι CR1 και CR3 υποδοχείς 

προάγουν φαγοκυττάρωση χωρίς να ενεργοποιούν την οδειδωτική έκρηξη [7, 

92, 107]. Ένα άλλο προνόμιο που έχει η είσοδος του παρασίτου μέσω του CR3 

υποδοχέα, είναι ότι αναστέλλεται η επαγωγή της IL-12, προστατεύοντας έτσι το 

προμαστιγωτό [7, 108, 109]. 

 Ένα από τα μόρια με σημαντικό ρόλο στην πρόσδεση και είσοδο του 

παρασίτου στα κύτταρα του ξενιστή είναι η gp63. Σε όλα τα είδη Leishmania η 

gp63 αποτελεί το πιο άφθονο μόριο στην επιφάνεια της μολυσματικής 

προμαστιγωτής μορφής του παρασίτου [110]. Τα επίπεδα έκφρασης της gp63 

τροποποιούνται ανάλογα με τη φάση ανάπτυξης του παρασίτου και 

συγκεκριμένα αυξάνονται όταν η προμαστιγωτή του μορφή μεταβαίνει από την 

λογαριθμική φάση στη στατική φάση ανάπτυξης [111]. Ως εκ τούτου, τα 

επίπεδα έκφρασης της gp63 σχετίζονται με τη μολυσματικότητα της 

Leishmania. Έχει διαπιστωθεί ότι μετά από μακροχρόνια in vitro καλλιέργεια 

προμαστιγωτών η μειωμένη παθογονικότητα που παρουσιάζουν είναι 

συνδεδεμένη με τη μειωμένη έκφραση μολυσματικών παραγόντων, όπως είναι 
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η gp63. Ο συσχετισμός της μολυσματικότητας του παρασίτου με τα επίπεδα 

έκφρασης της gp63 δείχθηκε με τη κατασκευή γενετικά τροποποιημένων 

παρασίτων που φέρουν μειωμένα ή αυξημένα ενδογενή επίπεδα ενεργών 

μορίων gp63. Τα παράσιτα αυτά όταν χρησιμοποιηθούν σε in vitro μολύνσεις 

μακροφάγων εμφανίζουν μειωμένη ή αυξημένη μολυσματικότητα, αντίστοιχα 

[112]. Η gp63 μπορεί να διευκολύνει έμμεσα την είσοδο του παρασίτου στα 

μακροφάγα μέσω της πρόσδεσης του C3bi με τον CR3 υποδοχέα [113]. Είναι 

επίσης γνωστό ότι η gp63 διαθέτει μια αλληλουχία σερίνη-αργινίνη-τυροσίνη-

ασπαραγίνη (SRYD), η οποία μιμείται την αλληλουχία πρόσδεσης της 

φιβρονεκτίνης (RGDS). Έτσι το παράσιτο μπορεί να προσδένεται άμεσα στα 

μακροφάγα με την SRYD περιοχή της gp63 και τον υποδοχέα της φιβρονεκτίνης 

των μακροφάγων [114, 115]. Άλλος υποδοχέας του μακροφάγου με τον οποίο 

έχει βρεθεί ότι η gp63 προσδένεται άμεσα στα κύτταρα του ξενιστή είναι ο Mac-

1 (CD11b/CD18) [101]. Η LPG επίσης μπορεί να συμβάλλει στην είσοδο του 

παρασίτου στα μακροφάγα. Η LPG, όπως και η gp63, μπορεί να διευκολύνει 

την ενδοκυττάρωση του παρασίτου μέσω της πρόσδεσης του C3b και του C3bi 

με τους υποδοχείς του μακροφάγου CR1 και CR3 αντίστοιχα [116]. 

Τα αμαστιγωτά της L. major και της L. donovani χρησιμοποιούν τον CR3 

υποδοχέα καθώς και άλλους υποδοχείς για να επιτύχουν την είσοδό τους στα 

μακροφάγα, όπως και τα προμαστιγωτά [59]. Στα αμαστιγωτά της L. major και 

της L. mexicana έχει βρεθεί ότι προσδένονται με ανοσοσφαιρίνες και 

εισέρχονται με οψωνινοποίηση στα μακροφάγα μέσω του Fc υποδοχέα [59, 

105, 117]. Η L. donovani μπορεί να προσδένεται στον υποδοχέα μαννόζης-

φουκόζης [59, 118]. Η L. major μπορεί να προσδένεται με ένα υποδοχέα που 

μοιάζει με λεκτίνη, ο οποίος αναγνωρίζει μόρια LPG [59, 104]. Γενικά πάντως και 

άλλοι πολύ υποδοχείς, όπως ο CR4, ο υποδοχέας για την προχωρημένη 

γλυκοζυλίωση τελικών προϊόντων (receptor for advanced glycosylation end-

products) και ο C-reactive protein receptor, έχουν βρεθεί ότι διευκολύνουν την 

πρόσδεση των προμαστιγωτών στα μακροφάγα του ξενιστή [59, 116, 119-125]. 

Η ικανότητα των προμαστιγωτών και των αμαστιγωτών να χρησιμοποιούν 

πολλούς και διαφορετικούς υποδοχείς κάνει την είσοδο τους ευκολότερη στα 

μακροφάγα. Αυτοί οι υποδοχείς επίσης επιτρέπουν στα προμαστιγωτά να 
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εισέρχονται στα κύτταρα του Langerhans που βρίσκονται στην επιδερμίδα του 

ξενιστή [59, 126, 127]. Αν και τα προμαστιγωτά δεν μπορούν να 

πολλαπλασιαστούν εκεί, αυτά τα κύτταρα μπορούν να προσφέρουν ένα 

ασφαλέστερο περιβάλλον για την διαφοροποίησή τους σε αμαστιγωτά επειδή 

τα κύτταρα του Langerhans δεν παράγουν iNOS (inducible nitric oxide 

synthase, iNOS), η οποία μπορεί να σκοτώσει το παράσιτο [59, 128]. Οι 

πολλαπλοί δρόμοι εισόδου στα μακροφάγα και τα κύτταρα του Langerhans 

συντελούν στην προστασία των προμαστιγωτών και των αμαστιγωτών από 

την καταστροφή τους έξω από το κύτταρο. 

 Μετά την πρόσδεση στην επιφάνεια των μακροφάγων, τα 

προμαστιγωτά ενδοκυτταρώνονται σε ένα φαγόσωμα, το οποίο υφίσταται μια 

σειρά από γεγονότα σύντηξης με λυσοσώματα για να μετατραπεί σε 

φαγολυσόσωμα [7, 129]. Η διαφοροποίηση των προμαστιγωτών σε 

αμαστιγωτές μορφές και ο επακόλουθος πολλαπλασιασμός τους 

πραγματοποιείται στο όξινο και πλούσιο σε υδρολάσες περιβάλλον του 

φαγολυσοσώματος [7]. Όμως, τα παράσιτα Leishmania εφαρμόζουν μια 

ποικιλία από προσαρμοστικούς μηχανισμούς για να επιβιώσουν στις αντίξοες 

αυτές συνθήκες. Οι μέχρι τώρα γνωστές στρατηγικές που εφαρμόζει το 

παράσιτο για να επιβιώσει στο εσωτερικό του ξενιστή αναπτύσσονται στην 

συνέχεια.   

 

Α. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ ΦΑΓΟΣΩΜΑΤΟΣ-ΛΥΣΟΣΩΜΑΤΟΣ 

 

Τα προμαστιγωτά έχουν αναπτύξει μηχανισμούς επιβίωσης πριν 

πραγματοποιηθεί η διαφοροποίησή τους σε αμαστιγωτά στο εσωτερικό του 

μακροφάγου. Μπορούν να αναστείλουν τη σύντηξη φαγοσώματος-

λυσοσώματος μέσω των μορίων LPG. Η LPG μπορεί να εμποδίσει αυτή τη 

σύντηξη δημιουργώντας στερικές αποκρούσεις μεταξύ των μεμβρανών του 

φαγοσώματος και του λυσοσώματος ή ελαττώνοντας την καμπυλότητα της 

διπλοστοιβάδας της μεμβράνης, η οποία θα μπορούσε να αυξήσει τον 

ενεργητικό φραγμό για το σχηματισμό ενδιάμεσων σύντηξης υψηλής 

καμπυλότητας [7]. Ο βαθμός με τον οποίο η αναστολή της σύντηξης 
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φαγοσώματος-λυσοσώματος ενισχύει τη μόλυνση από το προμαστιγωτό δεν 

έχει πλήρως κατανοηθεί. Ωστόσο, η καθυστερημένη ωρίμανση του 

φαγοσώματος σε φαγολυσόσωμα μπορεί να προστατεύσει τα προμαστιγωτά 

από την υδρόλυση και δημιουργεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για την 

διαφοροποίησή τους σε αμαστιγωτά.   

   

B. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΛΥΤΙΚΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ 

 

Όταν βρίσκονται στα φαγολυσοσώματα, τα παράσιτα της Leishmania 

θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα υδρολυτικά ένζυμα του ξενιστή προκειμένου 

να επιβιώσουν [7]. Τα μόρια της LPG μπορεί να αναστείλουν την υδρόλυση 

χάρη στην υψηλά ανιονική φύση τους και χάρη στους συνδέσμους (linkages) 

της β1-γαλακτόζης και 4-μαννόζης μέσα στις επαναλαμβανόμενες μονάδες 

[7]. Αυτές οι επιφανειακές γλυκοπρωτεΐνες είναι «ανθεκτικές» απέναντι στα 

λυσοσωμικά ένζυμα του ξενιστή. 

Το ίδιο το παράσιτο μπορεί να προστατευθεί από το όξινο περιβάλλον 

του φαγολυσοσώματος με τη διατήρηση ενός ουδέτερου pH στο εσωτερικό 

του [130].  

Η πρωτεάση gp63, η οποία εκφράζει την βέλτιστη δράση της κάτω από 

τις όξινες συνθήκες των φαγολυσοσωμάτων, έχει δειχθεί ότι υδρολύει, όπως 

και η LPG, τα λυσοσωμικά ένζυμα [131]. Έτσι, η ενδοκυτταρική επιβίωση των 

παρασίτων, η διαφοροποίηση των προμαστιγωτών σε αμαστιγωτά και ο 

πολλαπλασιασμός των αμαστιγωτών στα φαγολυσοσώματα τελικά 

επιτυγχάνονται και πάλι με τη βοήθεια της πρωτεολυτικής δράσης της gp63 

[131, 132]. Η σημασία της gp63 σε αυτή τη φάση αποδεικνύεται από το 

γεγονός ότι τα μολυσματικά προμαστιγωτά L. mexicana εκφράζουν 2 με 3 

φορές μεγαλύτερη πρωτεολυτική δράση μέσω της gp63 σε σχέση με τα μη 

μολυσματικά στελέχη [131]. Η τεκμηρίωση του ρόλου της gp63 ως έναν από 

τους σημαντικότερους μολυσματικούς παράγοντες διαφαίνεται ξεκάθαρα και 

από in vivo μελέτες. Σε πρόσφατη μελέτη βρέθηκε ότι η εκτομή (deletion) της 

περιοχής των 7 συνολικά γονιδίων που ευθύνονται για την έκφραση της gp63 
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στην L. major έχει ως αποτέλεσμα την καθυστερημένη ανάπτυξη πληγών σε 

μολυσμένα ποντίκια [133].  

 

Γ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΙΣΤΗ (host 

signaling pathways) 

 

 Η Leishmania μπορεί να παρέμβει σε μονοπάτια μεταγωγής σήματος 

των μακροφάγων του ξενιστή προκειμένου να διακόψει τις κυτταρικές τους 

λειτουργίες για να αυξήσει τη βιωσιμότητά της. Αυτός ο μηχανισμός επιβίωσης 

πραγματοποιείται με την αναστολή της κυτταρικής φωσφορυλίωσης, που 

επιτυγχάνεται είτε με την τροποποίηση των κυτταρικών κινασών και 

φωσφατασών του ξενιστή είτε με την έκφραση φωσφατασών από την 

Leishmania, οι οποίες δρουν στις πρωτεΐνες του μακροφάγου [17]. Η L. 

donovani έχει δειχθεί ότι εξασθενεί την φωσφωρυλίωση της τυροσίνης και την 

ενεργοποίηση των JAK1, JAK2 και STAT1, πιθανόν μέσω ενεργοποίησης της 

κυτταρικής πρωτεϊνικής φωσφατάσης της τυροσίνης (SHP-1) [134, 135]. Η 

ενεργοποίηση της SHP-1 μπορεί επίσης να είναι υπεύθυνη για την 

αποφωσφωρυλίωση της ΜΑΡ κινάσης 1 και 2 [134]. Φυσιολογικά, οι 

ενεργοποιημένες ΜΑΡ κινάσες φωσφορυλιώνουν και ενεργοποιούν 

μεταγραφικούς παράγοντες, όπως την Elk-1, και έτσι ρυθμίζουν την έκφραση 

των γονιδίων [134, 136]. Όμως, έχει βρεθεί ότι σε κύτταρα μολυσμένα με L. 

donovani η φωσφορυλίωση της Elk-1 ελαττώνεται πιθανόν λόγω της 

απενεργοποίησης των ΜΑΡ κινασών από την SHP-1 [134]. Τα προμαστιγωτά L. 

donovani επίσης εκφράζουν μια ενδογενή φωσφατάση που παρεμποδίζει την 

κυτταρική φωσφορυλίωση [17, 137]. 

 Η Leishmania μπορεί να ελαττώνει τη δράση της πρωτεϊνικής κινάσης C 

(PKC) προκειμένου να ενισχύσει την επιβίωσή της [17, 138-140]. Η LPG μπορεί 

να αλληλεπιδρά με το ρυθμιστικό κομμάτι της PKC και με φωσφολιπιδικές 

θέσεις πρόσδεσής της ή μπορεί να αναστείλει την ενεργοποίηση της PKC 

εμποδίζοντας την είσοδό της από τη μεμβράνη [7]. Τα φωσφολιπίδια 

γλυκοσιλινοσιτόλης (GIPLs), τα οποία βρίσκονται στα αμαστιγωτά επίσης 

αναστέλλουν την PKC, αν και αυτή η απενεργοποίηση μπορεί να εμπλέκει ένα 
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διαφορετικό μηχανισμό από αυτόν της LPG [7, 141]. Η MARCKS (myristolated 

alanine-rich C kinase substrate) και η MRP (MARCKS-related protein) είναι 

υποστρώματα που σχετίζονται με συστατικά του κυτταροσκελετού του 

κυττάρου και εμπλέκονται στη ρύθμιση του δικτύου ακτίνης κατά τη διάρκεια 

της αναδιοργάνωσης του κυτταροσκελετού των μακροφάγων [17]. Βρέθηκε δε 

ότι τα προμαστιγωτά της Leishmania αναχαιτίζουν την έκφραση των MARCKS 

και MRP πρωτεϊνών [17, 142].  

 

Δ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΦΑΓΩΝ 

 

Η απόπτωση κυττάρων αποτελεί ένα μηχανισμό άμυνας του ξενιστή 

έναντι της Leishmania [143]. Όμως, τα παράσιτα Leishmania μπορούν με 

διάφορους μηχανισμούς να αναστείλουν την απόπτωση και να ευνοηθεί ο 

πολλαπλασιασμός τους. Διάφορα μόρια της Leishmania που σχετίζονται με 

την αναστολή της απόπτωσης των μακροφάγων του ξενιστή έχουν 

χαρακτηριστεί. Η L. major αναστέλλει την απόπτωση των μακροφάγων με την 

επαγωγή της έκφρασης της HSP65, η οποία θεωρείται ότι διαδραματίζει 

ρυθμιστικό ρόλο στο μηχανισμό της απόπτωσης [144]. Στη L. donovani έχει 

βρεθεί ότι η LPG εμπλέκεται σε μονοπάτια αναχαίτισης της απόπτωσης των 

κυττάρων του ξενιστή [145]. Επίσης, στις μολύνσεις με L. donovani 

παρατηρείται αναστολή της έκφρασης του γονιδίου c-fos μέσω της PKC [146, 

147]. Εφόσον ο μεταγραφικός παράγοντας c-fos ενεργοποιεί την έκφραση 

προ-αποπτωτικών μορίων [148], η αναστολή της έκφρασής του μπορεί να 

εμποδίσει την απόπτωση. 

 

Ε. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ  

 

 Οι επαναλαμβανόμενες μονάδες της LPG συμβάλλουν στην προστασία 

των προμαστιγωτών από τους τοξικούς μεταβολίτες του οξυγόνου κατά τη 

διάρκεια της οξειδωτική έκρηξης που πραγματοποιείται στα μακροφάγα από 

τις ρίζες του υδροξυλίου και των ανιόντων υπεροξειδίου [7, 149-151]. Η LPG 

μπορεί επίσης να προστατεύει τα παράσιτα με την εξασθένηση της επαγωγής 
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της οξειδωτικής έκρηξης που πραγματοποιείται από την PKC [7]. H gp63 επίσης 

σχετίζεται με την καταστολή της οξειδωτικής έκρηξης [59, 152]. 

 

Ζ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ   

 

 Τα παράσιτα Leishmania μπορούν να επιβιώνουν τροποποιώντας την 

παραγωγή των κυτοκινών από τα μακροφάγα. Η αναστολή της παραγωγής 

των κυτοκινών επιτρέπει στη Leishmania να επιβιώνει τροποποιώντας την 

ανοσολογική απόκριση που αναπτύσσεται κατά του παρασίτου από τον 

ξενιστή [17]. 

 Απέναντι στους μηχανισμούς χυμικής και κυτταρικής ανοσία, τα 

παράσιτα Leishmania, με τον ενδοκυτταρικό παρασιτισμό τους, αποφεύγουν 

τους μηχανισμούς της χυμικής ανοσίας (δράση Β κυττάρων και παραγωγή 

ειδικών αντισωμάτων). Η ανοσία που αναπτύσσεται από το ξενιστή απέναντι 

στο παράσιτο είναι κυρίως κυτταρική.  

 

Ο ρόλος των κυτοκινών στην ανοσολογική απόκριση 
 

Η χρήση πειραματικών μοντέλων ποντικών που μολύνονται με 

προμαστιγωτά L. major έχει συμβάλλει στην ανάλυση της ανοσολογικής 

απόκρισης του ξενιστή που παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της μόλυνσης. 

Η ανοσολογική απόκριση των διαφόρων στελεχών ποντικών έχει βρεθεί ότι 

σχετίζεται με την ενεργοποίηση λεμφοκυττάρων CD4+ τύπου 1 (ΤH1) και τύπου 2 

(ΤΗ2). Ο ανθεκτικός φαινότυπος που παρατηρείται στα διάφορα στελέχη 

ποντικών σχετίζεται με τα ΤH1 κύτταρα, τα οποία παράγουν IFN-γ. Η IL-12 είναι η 

κυτοκίνη που επάγει την παραγωγή της IFN-γ και αυτή με τη σειρά της επάγει 

την παραγωγή νιτρικού οξειδίου (ΝΟ) από τα μακροφάγα, το οποίο 

καταστρέφει τα παράσιτα [153-155]. Προφανώς, η πιο σημαντική κυτοκίνη που 

εμπλέκεται στην ανθεκτικότητα της L. major είναι η IL-12. Τα δενδριτικά κύτταρα 

είναι ίσως τα πιο σημαντικά κύτταρα παραγωγής IL-12 [156]. Πάντως, εκτός 

από την IFN-γ και την IL-12  πολλές άλλες κυτοκίνες έχουν σημαντική επίδραση 

στην ανθεκτικότητα του ξενιστή έναντι στη μόλυνση με L. major. Για 
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παράδειγμα, ο παράγοντας TNF-α ενισχύει την δράση των μακροφάγων και 

έτσι την καταστροφή των παρασίτων [157]. Συγκεκριμένα, ο TNF-α, που 

παράγεται από τα μολυσμένα μακροφάγα, σε συνδυασμό με την IFN-γ 

ενεργοποιεί το γονίδιο της επαγώμενης συνθετάσης του νιτρικού οξειδίου 

(inducible nitric oxide synthetase gene, iNOS gene). Η ενεργοποίηση αυτή 

οδηγεί στην παραγωγή του ΝΟ, το οποίο είναι τοξικό για το παράσιτο [17]. 

Όμοια με την IL-12 και τον TNF-α, η IFN-α/β μπορεί να επάγει ενεργοποίηση 

κυττάρων μεταξύ των οποίων και τα μακροφάγα για την παραγωγή ΝΟ [158]. 

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις διαπιστώνουμε ότι οι διάφορες 

κυτοκίνες που παράγονται από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (IL-12, TNF-

α, IFN-α/β) ευθύνονται για την ανάπτυξη σε ποντίκια μιας προστατευτικής 

ΤH1/IFN-γ απόκρισης έναντι στη μόλυνση με L. major.  

Σε αντίθεση, η ευαισθησία των ποντικών στη μόλυνση με παράσιτα L. 

major σχετίζεται με την ανάπτυξη μιας ΤΗ2 τύπου ανοσολογικής απόκρισης του 

ξενιστή. Μέσα σε μερικές ώρες μετά τη μόλυνση, τα CD4+ Τ λεμφοκύτταρα στα 

ποντίκια BALB/c παράγουν IL-4 mRNA [45]. Η παραγωγή της IL-4 γίνεται από 

ειδικά Vβ4Vα8 CD4+ T λεμφοκύτταρα, τα οποία με τον ειδικό Vβ4Vα8 υποδοχέα 

τους (Τ cell receptor, TCR) αναγνωρίζουν το αντιγόνο LACK (Leishmania 

homolog of receptors for activated C kinase) της Leishmania και στη συνέχεια 

ενεργοποιούνται. Η IL-4 αναστέλλει την έκφραση της β2 υπομονάδας του 

υποδοχέα της IL-12 των ΤH1 κυττάρων. Ως αποτέλεσμα αυτού είναι τα κύτταρα 

να μην αποκρίνονται στην παραγωγή IL-12 και η παραγωγή της IFN-γ και του 

ΝΟ να αναστέλλεται. Έτσι, τα παράσιτα καταφέρνουν να επιβιώνουν μέσα στα 

μακροφάγα [59, 159-164]. 

Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι τα μονοπάτια που επάγουν την 

ευαισθησία στα BALB/c είναι πολύ πιο πολύπλοκα. Έχει βρεθεί ότι η ευαισθησία 

τους εξαρτάται από την ικανότητα του παρασίτου να επάγει όχι μόνο την 

παραγωγή της IL-4, αλλά και άλλων κυτοκινών, όπως την IL-10 [165, 166]. Η IL-

10 μπορεί να αναστείλει την ΤH1 απόκριση και να ενεργοποιεί τα μακροφάγα. Ta 

CD4+ Τ λεμφοκύτταρα έχουν προταθεί ως η κύρια πηγή παραγωγής IL-10 στο 

μοντέλο μόλυνσης των ποντικών BALB/c, η οποία αναστέλλει την παραγωγή 

της IL-12 [165, 167]. Υπάρχουν και άλλες κυτοκίνες, οι οποίες παράγονται από 
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αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα και παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη μιας ΤΗ2 

απόκρισης σε μολυσμένα ποντίκια. Ο TGF-β μπορεί να αναστείλει την 

παραγωγή IFN-γ και να «απενεργοποιεί» τα μακροφάγα επιτρέποντας τη 

μόλυνση με παράσιτα L. major [168]. Τέλος, η IL-6 έχει προταθεί ότι ευνοεί την 

ανάπτυξη ΤΗ2 απόκρισης [169]. Όμως, όταν BALB/c με έλλειψη IL-6 μολυνθούν 

με L. major, η πορεία της μόλυνσης δεν διαφέρει από τα ζώα μάρτυρες. Η 

απουσία της IL-6 μπορεί να ρυθμίζει αρνητικά τις ΤH1 (IL-12, IFN-γ) και τις ΤΗ2 (IL-

4, IL-10) κυτοκίνες. Επομένως, η IL-6 μπορεί να ευνοήσει τόσο μια ΤH1 όσο και 

μια ΤΗ2 ανοσολογική απόκριση [170].  

 

Κυτταρικοί πληθυσμοί, κινητοποίηση και ενεργοποίησή τους κατά τη μόλυνση 

 

 Η ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων απαιτεί δύο σινιάλα: [α] ένα σινιάλο 

που προέρχεται από την συγγενή αναγνώριση αντιγόνου για το οποίο το Τ 

λεμφοκύτταρο είναι ειδικό (η αναγνώριση επιτυγχάνεται με αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ του κύριου συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας και του υποδοχέα του Τ 

λεμφοκυττάρου) και [β] ένα διεγερτικό σινιάλο ή σινιάλα, τα οποία φυσιολογικά 

προέρχονται από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Εφόσον η Leishmania 

βρίσκεται στα φαγολυσοσώματα αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων 

(μακροφάγα) και τα φαγολυσοσώματα διαθέτουν μόρια του κύριου 

συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας τάξης ΙΙ (MHC τάξης II), τα κυρίαρχα Τ 

λεμφοκύτταρα της απόκρισης είναι τα CD4+. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα 

κύτταρα που εμπλέκονται στην απόκριση.  

Τα δενδριτικά και τα μονοκύτταρα/μακροφάγα κύτταρα εκτός από 

κύτταρα-ξενιστές για τη Leishmania, είναι τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα 

που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενεργοποίηση των ειδικών 

μηχανισμών άμυνας του ξενιστή. Τα δενδριτικά αν και παρασιτούνται από λίγα 

παράσιτα είναι πολύ αποτελεσματικά στην ενεργοποίηση παρθένων Τ 

λεμφοκύτταρων. Αντίθετα, τα μονοκύτταρα/μακροφάγα είναι τα κύτταρα που 

προσβάλλονται από μεγάλο αριθμό παρασίτων και επιτρέπουν την ανάπτυξη 

της μόλυνσης εκτός αν διεγερθούν από κυτοκίνες (π.χ. IFN-γ) [171]. Τα 

παρασιτιζόμενα μακροφάγα εκθέτουν στην επιφάνειά τους επιτόπους του 
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κατεστραμμένου παράσιτου, οι οποίοι περιβάλλονται με μόρια του MHC τάξης 

ΙΙ προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα Τ-λεμφοκύτταρα. Έχει βρεθεί ότι τα 

δενδριτικά κύτταρα του δέρματος (γνωστά ως κύτταρα του Langerhans) 

μπορούν να μεταναστεύσουν από το σημείο της μόλυνσης στα επιχώρια 

γάγγλια όπου διεγείρουν ειδικά Τ λεμφοκύτταρα [171]. Κατά τη διάρκεια αυτής 

της μετανάστευσης και της επακόλουθης αλληλεπίδρασης με τα Τ 

λεμφοκύτταρα, τα δενδριτικά κύτταρα ωριμάζουν σε ισχυρά 

αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα που σε αντίθεση με άλλα 

αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, όπως τα μονοκύτταρα/μακροφάγα, 

εκφράζουν υψηλά επίπεδα μορίων του MHC τάξης ΙΙ [172].  

 Επίσης, ανάμεσα στα πρώτα κύτταρα που ενεργοποιούνται είναι τα 

κύτταρα ΝΚ (Natural Killer cells), τα οποία εμπλέκονται στην ανάπτυξη μιας ΤH1 

απόκρισης, κυρίως μέσω της ικανότητάς τους να παράγουν IFN-γ. Η IFN-γ με 

τη σειρά της μπορεί να βελτιστοποιήσει την παραγωγή IL-12 από τα δενδριτικά 

κύτταρα [173]. Είναι όμως ξεκάθαρο ότι παρόλο που αυτά τα κύτταρα 

μπορούν αρχικά να επηρεάσουν την ΤH1 απόκριση, δεν φαίνεται να χρειάζονται 

τελικά για την ανθεκτικότητα επειδή έχει βρεθεί πειραματικά ότι τα στελέχη των 

ποντικών με έλλειψη ΝΚ μπορούν επιλεκτικά να παράγουν IL-12 (μέσω της 

επίδρασης της IFN-γ που παράγεται από τα CD4+ T λεμφοκύτταρα) και να 

θεραπεύονται [174].   

Τα πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα (ΡΜΝ) και ειδικά τα ουδετερόφιλα, 

τα οποία φαγοκυτταρώνουν τα προμαστιγωτά, διαδραματίζουν, όπως και τα 

μακροφάγα, βασικό ρόλο όχι μόνο στον αρχικό περιορισμό του παρασίτου 

στη περιοχή της μόλυνσης αλλά και στη ρύθμιση της εξάπλωσής του στα 

γειτονικά επιχώρια γάγγλια [175, 176]. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ΡΜΝ είναι ο 

επικρατέστερος κυτταρικός τύπος στο σημείο της μόλυνσης κατά τις πρώτες 

48-72 ώρες μετά από μόλυνση με L. major. Νωρίς μετά τη φαγοκυττάρωση τα 

παράσιτα στο εσωτερικό των φαγοσωμάτων αυτών των κυττάρων 

χαρακτηρίζονται από ένα μεγάλο εύρος εκφυλιστικών αλλαγών [176]. Είναι 

επομένως φανερό ότι η μετακίνηση λευκοκυττάρων καθώς και η 

φαγοκυτταρική τους δράση στα αρχικά στάδια της μόλυνσης διαδραματίζει 
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καθοριστικό ρόλο στο πολλαπλασιασμό και εξάπλωση του παρασίτου και 

άρα στην εξάπλωση της μόλυνσης [175, 176]. 

 Ανάμεσα στους πληθυσμούς Τ λεμφοκυττάρων είναι και τα CD8+ 

κύτταρα. Τα CD8+ Τ λεμφοκύτταρα δεν είναι σημαντικά στην πρωτογενή 

μόλυνση των ξενιστών με υψηλή δόση παρασίτων [177, 178], αλλά παίζουν 

ρόλο στην επαναμόλυνση ξενιστών στους οποίους παρέχουν ανοσία και άρα 

προστασία [179]. Αντίθετα, στο πειραματικό μοντέλο μόλυνσης που 

προσεγγίζει τις συνθήκες τις φυσικής μόλυνσης φαίνεται ότι εκτός από τα 

CD4+ και τα CD8+ Τ λεμφοκύτταρα χρειάζονται για τον έλεγχο μιας 

πρωτογενούς μόλυνσης με L. major στο δέρμα [180]. Τα ειδικά CD8+ που 

αναγνωρίζουν αντιγόνα της Leishmania συνεισφέρουν στην απελευθέρωση 

IFN-γ στο σημείο της μόλυνσης (dermis) παρέχοντας έτσι προστασία στο 

ξενιστή.  

 

Η επίδραση του σιέλου στην ανοσολογική απόκριση του ξενιστή 

 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω μόλις τα μακροφάγα ενεργοποιηθούν 

είναι ικανά να καταστρέφουν τα παράσιτα Leishmania χάρη στην παραγωγή 

ΝΟ και άλλων οξειδωτικών μεταβολιτών μέσω της IFN-γ και χάρη στην 

ικανότητά τους για αντιγονοπαρουσίαση στα Τ λεμφοκύτταρα. Το σίελο των 

φλεβοτόμων είναι ικανό να αναστείλει και τις δύο αυτές λειτουργίες [181-183]. Η 

αναστολή της δράσης των μακροφάγων αφορά τόσο στην επιβίωση των 

προμαστιγωτών όσο και των αμαστιγωτών [183]. 

 Για τις ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες του σιέλου υπεύθυνο είναι το 

maxadilan [184]. Έχει βρεθεί ότι αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των Τ 

λεμφοκυττάρων, εμποδίζει την ανάπτυξη μιας DTH (delayed-type 

hypersensitivity) αντίδρασης όταν χορηγείται μαζί με το αντιγόνο [185], 

εμποδίζει την έκφραση του TNF-a από τα μακροφάγα και αυξάνει την έκφραση 

των κυτοκινών IL-6, IL-10 καθώς και της προσταγλανδίνης Ε2 [102, 103, 186]. 

Έτσι, το maxadilan ενισχύει την μόλυνση με παράσιτα Leishmania (disease 

exacerbation). Σε φλεβοτόμους του Παλαιού Κόσμου το ρόλο του 

ανοσορυθμιστή που περιέχεται στο σίελο διαδραματίζουν άλλα μόρια. Για 
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παράδειγμα, στο σίελο του P. papatasi βρέθηκαν μεγάλα ποσά ενεργού 

αδενοσίνης, του πρόδρομου της αδενοσίνης, το 5΄-AMP και η SP15, ενώ στον 

P. argentipes περιέχεται κυρίως η αδενοσίνη [80]. Η αδενοσίνη ενισχύει την 

παραγωγή IL-10 και μαζί με την ινωσίνη μειώνουν την παραγωγή των IL-12, IFN-

γ, TNF-α και ΝΟ [83-85, 187, 188]. Ανάλογη είναι η δράση και της SP15 [189]. Η 

παρουσία της 5΄-AMP, της αδενοσίνης και της SP15 στους σιελογόνους αδένες 

του P. papatasi μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην καταστολή των 

μηχανισμών άμυνας του ξενιστή και να ενισχύει την εγκατάσταση των 

παρασίτων Leishmania [190]. 

 Όμως, έχει βρεθεί ότι το τσίμπημα της σκνίπας πριν τη πειραματική 

μόλυνση ποντικών ή ακόμα και ο εμβολιασμός με ομογενοποίημα σιελογόνων 

αδένων ή με κάποιο από τα συστατικά του, όπως το maxadilan από την Lu. 

longipalpis και τη πρωτεΐνη SP15 από τον P. papatasi, έχουν προστατευτική 

δράση στο πειραματικό μοντέλο μόλυνσης L. major-BALB/c (disease 

protection) [189, 191-193]. Η προστασία που επάγεται σχετίζεται με την 

παραγωγή IL-12 και IFN-γ στο σημείο της μόλυνσης [191, 192, 194]. Πιστεύεται 

επίσης ότι η προστασία είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης χυμικής ανοσίας 

έναντι των συστατικών του σιέλου πριν τη μόλυνση κατά την οποία 

παράγονται αντισώματα που εξουδετερώνουν τα ανοσογόνα συστατικά του 

σιέλου, ή/και της ανάπτυξης μιας κυτταρικής ανοσίας έναντι των αντιγόνων 

του σιέλου, η οποία οδηγεί στην δημιουργία μιας DTH αντίδρασης στο σημείο 

της μόλυνσης. Πρόσφατα πειραματικά δεδομένα υποστηρίζουν την τελευταία 

εκδοχή [189, 193].  

 

5 .  Μ Ο Ρ Ι Α Κ Η  Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α  Τ Η Σ  L e i s h m a n i a  

 

Η Leishmania και άλλα πρωτόζωα της τάξης των Kinetoplastida 

κατατάσσονται μεταξύ των πιο πρωτόγονων ευκαρυωτικών οργανισμών [195]. 

Η παρουσία του κινητοπλάστη σχετίζεται με τη μορφολογία και το βιολογικό 

τους κύκλο, ενώ αρκετά ασυνήθιστα χαρακτηριστικά διέπουν την οργάνωση, 

την έκφραση και τη ρύθμιση του γονιδιώματος της Leishmania. 
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5-1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ 

 

5-1-1. Τα χρωμοσώματα 

 

 Τα χρωμοσώματα στη Leishmania όπως και σε άλλα πρωτόζωα δεν 

παρουσιάζουν εμφανή συμπύκνωση στη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου. 

Ανάλογα με το είδος Leishmania, το συνολικό μέγεθος του γονιδιώματος έχει 

αναφερθεί να είναι 107 – 108 ζευγάρια βάσεων, που οργανώνονται σε 34-36 

χρωμοσώματα [196]. Τα μέγεθος του γονιδιώματος μπορεί να διαφέρει ακόμα 

και ανάμεσα σε κλώνους του ίδιου είδους [197]. Μολονότι τα περισσότερα 

στελέχη Leishmania που καλλιεργούνται in vitro επιδεικνύουν σταθερό 

καρυότυπο, έχουν παρατηρηθεί χρωμοσωμικές ανακατατάξεις, είτε κατά τη 

διάρκεια της καλλιέργειας είτε με την εφαρμογή τροφικού stress [198, 199]. 

Πληθώρα εργασιών υποστηρίζει ότι η παρατηρούμενη πλαστικότητα στο 

γονιδίωμα της Leishmania, οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα, σε φαινόμενα 

επέκτασης/έλλειψης περιοχών κοντά στα τελομερή [11, 200, 201]. Η οργάνωση 

των χρωμοσωμάτων στη Leishmania είναι παρόμοια με αυτή αρκετών 

πρωτοζώων και χαρακτηρίζεται από συντηρημένες περιοχές και πολυμορφικά 

άκρα [202]. 

 Η διπλοειδία στο παράσιτο Leishmania είναι γεγονός για πολλές γενετικές 

θέσεις [203, 204], όμως υπάρχουν και ενδείξεις για απλοειδία ορισμένων 

γενετικών τόπων [203, 205]. Παρόλο που η Leishmania είναι βασικά διπλοειδής 

οργανισμός, δεν χαρακτηρίζεται από φυλετικό τρόπο αναπαραγωγής και ο 

πολλαπλασιασμός της επιτυγχάνεται με μίτωση [10]. Μελέτες γενετικής 

πληθυσμών δείχνουν, ότι τα δύο χαρακτηριστικά της φυλετικής 

αναπαραγωγής, ο ανασυνδυασμός και η συμπύκνωση των χρωμοσωμάτων, 

δεν λαμβάνουν χώρα στη Leishmania [206]. 

 Στο γονιδίωμα της Leishmania παρατηρείται το φαινόμενο της 

γονιδιακής επέκτασης. Με την γονιδιακή επέκταση που αφορά στην ενίσχυση 

συγκεκριμένων γενετικών θέσεων, η Leishmania καταφέρνει να αναπτύσσει 

αντίσταση έναντι αντιβιοτικών που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμησή 

της και να αποκτά ανθεκτικότητα σε αυτά [207]. Φαινόμενα ανθεκτικότητας της 
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Leishmania σε αντιβιοτικά παρατηρούνται τόσο σε in vitro καλλιέργειες όσο και 

σε in vivo κλινικές δοκιμές. Οι επεκτάσεις αυτές παρατηρούνται ανάμεσα σε 

περιοχές επαναλαμβανόμενου DNA, που αποτελούν το εξωχρωμοσωμικό 

DNA, το οποίο πακετάρεται σε νουκλεοσώματα συγκροτώντας τα 

μινιχρωμοσώματα [208]. Το εξωχρωμοσωμικό DNA συνιστά το 5-10 % του 

συνολικού DNA του παρασίτου και εμφανίζεται σε δύο μορφές: τις γραμμικές 

και τις υπερελικωμένες κυκλικές μορφές. Έχει προταθεί ότι οι γραμμικές μορφές 

λειτουργούν ως πρόδρομα μόρια για τη δημιουργία των υπερελικωμένων 

κυκλικών μορφών καθώς η συγκέντρωση του αντιβιοτικού αυξάνεται [209]. Η 

γονιδιακή αυτή επέκταση δεν προσφέρει μόνο ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά, 

αλλά μπορεί να αλλάξει και την παθογένεια του παρασίτου. Έχει δειχθεί ότι 

παράσιτα L. mexicana amazonensis με ανθεκτικότητα στην τουνικαμισίνη είναι 

πιο μολυσματικά από τα αντίστοιχα παράσιτα αγρίου τύπου [210]. Απουσία 

του παράγοντα επιλογής οι επεκτάσεις γονιδίων στη Leishmania, μπορεί να 

είναι «ασταθείς», οπότε μπορούν να ανιχνευτούν μέχρι ~25 κυτταρικές 

διαιρέσεις, ή «σταθερές», οπότε μπορούν να ανιχνευτούν ακόμα και έπειτα από 

200 κυτταρικές διαιρέσεις [208]. Η μελέτη της γονιδιακής επέκτασης στη 

Leishmania έχει δώσει πολύ μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη φορέων 

μεταφοράς γενετικού υλικού στο παράσιτο, επιτρέποντας έτσι τον 

προσδιορισμό λειτουργικών ιδιοτήτων διαφόρων ενδογενών μορίων [211-213]. 

 Έχουν βρεθεί επίσης στο γονιδίωμα της Leishmania μικρές 

επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες που είναι γνωστές ως μινι- ή μικρο-

δορυφόροι. Πρόκειται για περιοχές στο DNA που δεν κωδικοποιούν πρωτεΐνες 

και αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα των ευκαρυωτικών γονιδιωμάτων 

[214, 215]. Οι αλληλουχίες αυτές στη Leishmania δεν είναι συνήθως ειδικές για 

ένα χρωμόσωμα και δεν είναι απαραίτητα παρούσες σε όλα τα χρωμοσώματα 

[196]. Η κατανομή τους επίσης στο γονιδίωμα δεν εμφανίζει την κανονικότητα 

που συναντά κανείς στα ανώτερα ευκαρυωτικά [216], ενώ η διάταξη των 

επαναλαμβανόμενων αλληλουχιών μπορεί να είναι ειδική για το γένος ή το 

σύμπλεγμα [215]. 

Επιπλέον των επαναλαμβανόμενων αλληλουχιών, πολλά πολυπεπτίδια 

των παρασιτικών πρωτοζώων περιέχουν περιοχές από επαναλαμβανόμενα 
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αμινοξέα τα οποία προκαλούν υψηλά επίπεδα ανοσολογικής απόκρισης [217]. 

Tα επαναλαμβανόμενα αυτά μοτίβα είναι τυπικά για μόρια τα οποία εκτίθενται 

στην επιφάνεια της Leishmania (LPG, GP46, A2 κ.α.) [218-220].  

 

5-1-2. Τα γονίδια              

 

 Η παρουσία εσωνίων δεν έχει αναφερθεί έως σήμερα σε κανένα από τα 

γονίδια που κωδικοποιούν για της πρωτεΐνες της Leishmania. Επιπλέον, η 

οργάνωση των γονιδίων, όπως αυτή αποκαλύφθηκε με την ολοκλήρωση της 

ανάλυσης της αλληλουχίας του γονιδιώματος της L. major, φαίνεται να μην 

χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη δομών που προσομοιάζουν με οπερόνια που 

συναντώνται στους προκαρυωτικούς οργανισμούς. Αντιθέτως, η οργάνωση 

των γονιδίων θυμίζει περισσότερο εκείνη των ανώτερων ευκαρυωτικών 

οργανισμών, όπου γονίδια χωρίς καμία προφανή λειτουργική σχέση μεταξύ 

τους, σχηματίζουν ομάδες–συμπλέγματα [221, 222]. Η παρουσία 

ψευδογονιδίων, που είναι συχνό φαινόμενο στα ανώτερα ευκαρυωτικά, έχει 

αναφερθεί και στη Leishmania [223].  

 Τα γονίδια που κωδικοποιούν για πρωτεΐνες απαντώνται σε αφθονία και 

είναι συνήθως διατεταγμένα το ένα μετά το άλλο [224, 225]. Εναλλακτικά, τα 

γονίδια αυτά μπορεί να εναλλάσσονται από άλλα επαναλαμβανόμενα γονίδια 

[226], από αντίτυπα γονιδίων που εντοπίζονται σε άλλη θέση του γονιδιώματος 

[227] ή από γονίδια που είναι διασκορπισμένα στο γονιδίωμα σαν μονάδες 

[228].  

 Τα ζεύγη γονιδίων,  όπως και τα γονίδια που βρίσκονται διατεταγμένα 

διαδοχικά το ένα με το άλλο, κωδικοποιούν πεπτιδικές αλυσίδες που είναι πολύ 

συντηρημένες σε επίπεδο αμινοξικής αλληλουχίας. Όμως, έχει παρατηρηθεί 

σημαντικός βαθμός απόκλισης στις 5΄και 3΄αμετάφραστες περιοχές των 

μεταγράφων των γονιδίων αυτών (gp63, όξινη ριβοσωμική φωσφατάση κ. α.) 

[229, 230]. Με λίγες εξαιρέσεις, οι αμετάφραστες περιοχές των μεταγράφων 

που προκύπτουν από γονίδια που είναι είτε σε ζεύγη είτε επαναλαμβανόμενα, 

είναι μοναδικές, αν και έχει αναφερθεί ότι αλληλουχίες στα εγγύς με το γονίδιο 
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τμήματα των 5΄ και 3΄ αμετάφραστων περιοχών είναι συντηρημένες σε κάποιο 

βαθμό [231]. 

 Σε γενετικές θέσεις που τα γονίδια κωδικοποιούν για αντιγόνα επιφάνειας, 

παρατηρείται μεγαλύτερος βαθμός ετερογένειας τόσο στον αριθμό όσο και 

στην οργάνωση των γονιδίων μεταξύ διαφόρων ειδών Leishmania που 

μελετήθηκαν. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της gp63, η οποία 

παρουσιάζει διαφορές τόσο στην νουκλεοτιδική της αλληλουχία όσο και στην 

οργάνωση, ανάλογα με το είδος Leishmania [231, 232]. 

  

5-2. ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΙΝΗΤΟΠΛΑΣΤΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ RNA (RNA editing) 

 

 Το γενετικό υλικό του κινητοπλάστη (kDNA) απαρτίζεται από ένα 

γιγαντιαίο δίκτυο κυκλικών μορίων DNA που ονομάζονται μινι-κύκλοι 

(minicircles) και μαξι-κύκλοι (maxicircles) [233]. Υπάρχουν περίπου 10.000 μινι-

κύκλοι και 50 μαξι-κύκλοι ανά δίκτυο γενετικού υλικού. Στους μαξι-κύκλους 

υπάρχει η γενετική πληροφορία που σχετίζεται με την μεταγραφή των rRNA 

γονιδίων και την έκφραση πρωτεϊνών που εμπλέκονται στην αναπνευστική 

αλυσίδα και στην οξειδωτική φωσφορυλίωση. Όμως, υπάρχουν και 

κρυπτογονίδια, τα οποία έχουν σε διαφορετικούς βαθμούς ελαττωματικά 

ανοικτά πλαίσια ανάγνωσης. Ο μηχανισμός με τον οποίο επιτυγχάνεται η 

αποκατάσταση ενός λειτουργικού πλαισίου ανάγνωσης καλείται διόρθωση 

του RNA (RNA editing). Η διαδικασία του RNA editing, περιλαμβάνει την 

προσθήκη ή την απομάκρυνση καταλοίπων ουριδίνης (U), είτε σε 

συγκεκριμένες θέσεις της κωδικής περιοχής των μεταγράφων των μαξι-κύκλων, 

είτε ακόμα και σε ολόκληρη την έκτασή τους [234, 235], δημιουργώντας με 

αυτόν τον τρόπο θέσεις έναρξης της μετάφρασης, σωστά πλαίσια 

ανάγνωσης, είτε ακόμα και «αντικαθιστώντας» ολόκληρα πλαίσια ανάγνωσης 

(pan-editing) [236]. 

 Οι μινι-κύκλοι περιέχουν γονίδια για μικρά μόρια RNA-οδηγούς (gRNA), 

τα οποία εμπλέκονται στην διόρθωση του RNA [234]. Στο 5΄ άκρο της 

αλληλουχίας των gRNA εντοπίζεται η αλληλουχία-άγκυρα που είναι 

συμπληρωματική με το 3΄ άκρο της περιοχής του προς διόρθωση 
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μεταγράφου. Το κεντρικό τμήμα του μορίου περιέχει την πληροφορία για την 

διόρθωση, ενώ το 3΄ άκρο φέρει μια ολιγο-ουριδιλική ουρά (oligo-U), που 

προστίθεται μετα-μεταγραφικά και η οποία φέρεται να αλληλεπιδρά με περιοχές 

του μεταγράφου που προηγούνται των προς διόρθωση σημείων [237]. 

 

5-3. ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

 

 Η ρύθμιση των επιπέδων συγκέντρωσης των mRNA στα διάφορα στάδια 

ανάπτυξης των Τρυπανοσωματίδων γίνεται μετα-μεταγραφικά και συχνά 

περιλαμβάνει αλληλουχίες που βρίσκονται στις 3΄ αμετάφραστες περιοχές  

(UTR) αυτών των mRNA [238]. Γενικά, στις 3΄αμετάφραστες περιοχές των mRNA 

των ευκαρυωτικών οργανισμών, εντοπίζονται αλληλουχίες-μοτίβα που 

καθορίζουν το χρόνο ημιζωής των mRNA [239]. Στη Leishmania, οι 3΄ UTRs των 

mRNA εμπλέκονται στην μετα-μεταγραφική ρύθμιση των γονιδίων, στη 

σταθερότητα και τη μετάφραση των mRNA. Έχει αποδειχθεί πως οι δραματικές 

διαφορές συγκέντρωσης των mRNA που επιδεικνύουν μια σειρά αναπτυξιακά 

ρυθμιζόμενων γονιδίων στη Leishmania, δεν σχετίζονται με αντίστοιχες αλλαγές 

στο μεταγραφικό ρυθμό, αλλά σχετίζονται με διαφορές που εντοπίζονται στις 

3΄ UTRs. Αντιπροσωπευτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις των γονιδίων που 

κωδικοποιούν για το Α2 αντιγόνο [240], τις επιφανειακές πρωτεΐνες gp63 [226, 

241] και gp46 [242, 243], τις hsp83 [244] και το SL RNA [245]. 

 Στη Leishmania οι 3΄ UTRs σχεδόν ταυτόσημων αλλά διαφορετικά 

εκφραζόμενων ζευγαριών γονιδίων είναι διαφορετικές με χαρακτηριστικές τις 

περιπτώσεις των ριβοσωμικών πρωτεϊνών ΡΟ [230] και της gp63 [231]. Πολύ 

συντηρημένες 3΄ UTRs εντοπίζονται στα γονίδια των ιστονών Η2Α και Η2Β [246, 

247]. Επίσης, η σύγκριση των παρόμοια ρυθμιζόμενων γονιδίων gp63 και gp46 

εμφάνισε αρκετά τμήματα αυτών των αλληλουχιών να έχουν ομοιότητες [243]. 

Αυτό συνεπάγεται ότι οι μοριακοί μηχανισμοί που διέπουν την έκφραση των 

δύο αυτών γονιδίων, που έχουν παρόμοιο αναπτυξιακό προφίλ έκφρασης, 

αλλά καμία ομοιότητα σε επίπεδο αλληλουχίας, είναι παρόμοιοι [242]. 

 Πέρα από τον ρόλο των 3΄ UTRs στη σταθερότητα των mRNA, φαίνεται 

σε ορισμένες περιπτώσεις οι περιοχές αυτές να παίζουν κάποιο ρόλο και στην 
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μετάφρασή τους [244, 248]. Ο έλεγχος της μετάφρασης της hsp83 στη 

Leishmania επιτυγχάνεται από ένα συγκεκριμένο τμήμα της 3΄ αμετάφραστης 

περιοχής [249], σε αντίθεση με άλλα ευκαρυωτικά, όπου η επιλεκτική 

μετάφραση των mRNA για τις hsp ρυθμίζεται από τις 5΄ UTRs. Στη Leishmania η 

περιοχή αυτή τοποθετείται μεταξύ των νουκλεοτιδίων 201-472 και είναι ικανή να 

οδηγήσει σε επιλεκτική μετάφραση της hsp83, ακόμη και αν στα mRNA έχουν 

γίνει τεχνητές τροποποιήσεις που μεταβάλουν αρνητικά τη σταθερότητά της. 

  

5-4. ΟΙ ΙΣΤΟΝΕΣ 

 

Η χρωματίνη των Τρυπανωσωματιδών ομοιάζει δομικά με την χρωματίνη 

των ανώτερων ευκαρυωτικών οργανισμών [250]. Συγκεκριμένα, εμφανίζεται σε 

δύο μορφές, την ευχρωματίνη και την ετεροχρωματίνη [251] και δομείται από 

νουκλεοσώματα [252]. Σε καμία φάση όμως του κυτταρικού κύκλου των 

οργανισμών αυτών δεν παρατηρούνται συμπυκνωμένα χρωμοσώματα και η 

χρωματίνη εμφανίζεται με τη μορφή λεπτών ινιδίων [253]. Επιπλέον, η 

χρωματίνη είναι πιο ευαίσθητη σε νουκλεάσες [254]. Πέντε τάξεις ιστονών είναι 

παρούσες στη Leishmania, αλλά εμφανίζουν σημαντικές διαφορές 

συγκρινόμενες με τις ιστόνες των ανώτερων οργανισμών [255]. 

 

5-4-1. Ιστόνη H1 

 

 Η συνδετική ιστόνη H1 συναντάται στα ευκαρυωτικά του ζωικού και του 

φυτικού βασιλείου, αλλά είναι λιγότερο συντηρημένη, επιδεικνύοντας μεγάλο 

βαθμό ετερογένειας. Η ιστόνη των ανώτερων ευκαρυωτικών, αποτελείται από 

μία κεντρική σφαιρική περιοχή 80 αμινοξέων, που περιβάλλεται από 

αλληλουχίες πλούσιες σε προλίνη, λυσίνη και αργινίνη τόσο στο αμινοτελικό 

όσο και στο καρβοξυτελικό άκρο. Το μέγεθος της αλυσίδας στα ανώτερα 

ευκαρυωτικά κυμαίνεται ανάμεσα στα 199 και 220 αμινοξέα [256]. 

 Οι βασικές αυτές πρωτεΐνες σταθεροποιούν τις δομές των 

νουκλεοσωμάτων και συμμετέχουν στην συγκρότηση ανώτερων δομών 

χρωματίνης. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η σύνδεση της H1 με την χρωματίνη 
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μπορεί να γίνει με ευκολία, επιτρέποντας έτσι την ενεργοποίηση/αδρανοποίηση 

των γονιδίων. 

 Η αδυναμία των Τρυπανοσωματίδων να συμπυκνώνουν την χρωματίνη 

τους [252, 254], είχε αρχικά αποδοθεί στην απουσία της ιστόνης H1 από 

αυτούς τους οργανισμούς. Περαιτέρω έρευνες αποκάλυψαν την ύπαρξη 

ιστόνης H1 στο T. cruzi, στο T. brucei και στην Crithidia fasciculatα [257-259]. Η 

εύρεση στην L. major ιστόνης H1 [260] και η σύγκρισή της με τις ιστόνες H1 των 

Τρυπανοσωματίδων, έδειξε ότι πρόκειται για πρωτεΐνες που έχουν πολύ 

χαμηλότερο μοριακό βάρος σε σχέση με αυτές των ανώτερων ευκαρυωτικών 

και επιπλέον στερούνται της κεντρικής περιοχής [261]. Παρά τη γνωστή 

συμμετοχή της εν λόγω περιοχής στο σύμπλεγμα με το νουκλεόσωμα στα 

ανώτερα ευκαρυωτικά, μελέτες που έγιναν σε χρωματίνη ποντικού φέρουν τις 

H1 των Τρυπανοσωματίδων ικανές να τη συμπυκνώνουν παρά την έλλειψη της 

σφαιρικής περιοχής [262]. 

 Η συγκριτική μελέτη της πρωτοταγούς δομής της H1 της L. major με την 

ομόλογή της πρωτεΐνη σε αχινό, άνθρωπο και ποντίκι αποκάλυψε μια 

ομολογία που κυμαίνεται από 36 έως 45 % [260], που εντοπίζεται στο 

καρβοξυτελικό άκρο της πρωτεΐνης. Η αμινοξική αλληλουχία της H1 της L. 

major, περιέχει δύο επαναλαμβανόμενα μοτίβα που συνιστούν την πλούσια σε 

λυσίνη περιοχή, τυπικό χαρακτηριστικό της H1 [263]. Η H1 ανάλογα με το 

στέλεχος L. major ανιχνεύεται είτε σαν μια πρωτεΐνη 17.000Da, είτε σαν μια 

διπλέτα με μοριακό βάρος 19.000/17.000Da που εκφράζεται τόσο στην 

προμαστιγωτή όσο και στην αμαστιγωτή μορφή του παρασίτου [264]. 

Παρόμοιες διακυμάνσεις στο μοριακό βάρος της H1 έχουν καταγραφεί και σε 

άλλες Τρυπανοσωματίδες και αποδίδονται είτε στην ύπαρξη διαφορετικών 

υποτύπων H1, είτε σε μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις [250]. Με δεδομένο το 

γνωστό ρόλο των υποτύπων H1 στα ανώτερα ευκαρυωτικά στην ανάπτυξη, 

στην διαφοροποίηση ή/και στον κυτταρικό κύκλο [265-267], διερευνάται αν οι 

H1 ιστόνες διαδραματίζουν αντίστοιχους ή ανάλογους ρόλους στις 

Τρυπανοσωματίδες. Σημαντική συνεισφορά στην κατεύθυνση αυτή, αποτελεί η 

εύρεση στην L. major του γενετικού τόπου Sw3, που περιέχει την πληροφορία 

για την H1 [268]. Ο γενετικός αυτός τόπος φέρεται να έχει δύο γονιδιακά 
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αντίπυπα (sw3.0 και sw3.1) για την H1. Η ανάλυσή τους έδειξε πως έχουν 

ταυτόσημες τις κωδικές και τις 5΄ UTRs, ενώ στις 3΄ UTRs έχουν εντοπιστεί 

διαφορές. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως οι πρωτεΐνες του τύπου της H1 

(H1-like), έχουν επίσης αναφερθεί στις Τρυπανοσωματίδες [269], οι οποίες 

φαίνεται να εμπλέκονται στο πακετάρισμα του DNA του κινητοπλάστη.  

 

5-4-2. Ιστόνη Η2Α 

 

 Έχει βρεθεί ότι υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα γονίδια που 

κωδικοποιούν για την μοριακού βάρους 14kDa H2A στην L. donovani, από τα 

οποία τουλάχιστον τα δύο παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές. Παρ΄ όλες τις 

διαφορές  και τα δύο γονίδια εκφράζονται στην προμαστιγωτή μορφή του 

παρασίτου [246]. Τα γονίδια για την H2A εντοπίζονται σε δύο διαφορετικά 

χρωμοσώματα, το XIV και το XIX [270]. 

 Σε αντίθεση με τα mRNAs των περισσότερων ευκαρυωτικών οργανισμών 

[271], τα μετάγραφα για την H2A είναι πολυαδενυλιωμένα [246]. Στις 3΄ UTRs 

των H2A γονιδίων, εντοπίζεται μια ανεστραμμένη αλληλουχία με δυαδική 

συμμετρία [272], που θα μπορούσε να οδηγήσει στο σχηματισμό μιας δομής 

θηλειάς ανάλογης με αυτήν που έχει βρεθεί σε mRNAs ιστονών ανώτερων 

ευκαρυωτικών οργανισμών [273]. Οι δομές αυτές φαίνεται να εμπλέκονται στη 

ρύθμιση του χρόνου ημίσειας ζωής του mRNA στη διάρκεια του κυτταρικού 

κύκλου ή/και στην ωρίμανση του πρόδρομου mRNA [274]. Επομένως, η 

παρουσία τους στα μετάγραφα των ιστονών της Leishmania, υποδεικνύει ότι 

πιθανό να διαδραματίζουν παρόμοιο ρόλο.  

 

5-4-3. Ιστόνη Η2Β  

 

 Τα γονίδια που κωδικοποιούν για την ιστόνη H2Β στη L. enriettii 

βρίσκονται σε πολλαπλά αντίτυπα, το ένα δίπλα στο άλλο και σε δύο 

διαφορετικά χρωμοσώματα [247]. Κωδικοποιούν για μια πρωτεΐνη 111 

αμινοξικών καταλοίπων, με μοριακό βάρος 12kDa, κατά τι μικρότερη από την 

H2Β των ανώτερων ευκαρυωτικών οργανισμών [256]. 
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 Τα μετάγραφα της H2Β της L. enriettii είναι πολυαδενυλιωμένα όπως 

φαίνεται να είναι τα μετάγραφα όλων των ιστονών στην οικογένεια των 

Trypanosomatidae [250]. Αλληλουχίες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 

δευτεροταγείς δομές θηλειάς, εντοπίζονται κοντά στο 3΄ άκρο του mRNA, αλλά 

δεν συγκαταλέγονται στις αλληλουχίες που ευθύνονται για ανάλογες δομές 

στα ανώτερα ευκαρυωτικά [275]. Το mRNA για την H2Β της L. enriettii 

ανιχνεύεται τόσο στην προμαστιγωτή όσο και στην αμαστιγωτή μορφή του 

παρασίτου, αν και στην τελευταία σε πολύ μικρότερα επίπεδα από ότι στην 

προμαστιγωτή μορφή.  

 

5-4-4. Ιστόνη H3 

 

 Όλες οι ιστόνες και ειδικά οι Η3 και Η4, έχουν εξελιχθεί εξαιρετικά αργά 

στην πορεία της εξέλιξης των ευκαρυωτικών οργανισμών [256], ίσως λόγω του 

κεντρικού ρόλου που διαδραματίζουν στην συγκρότηση της οκταμερούς 

δομής. Η ιστόνη Η3 της L. infantum είναι ομόλογη στην σφαιρική περιοχή και 

στο καρβοξυτελικό άκρο της με την Η3 ιστόνες ανώτερων οργανισμών [276]. 

Όμως, το αμινοτελικό της άκρο εμφανίζει πολύ μεγάλη ετερογένεια, όπως έχει 

αναφερθεί και για την αντίστοιχη περιοχή της Η3 στο T. cruzi [277]. Η ανάλυση 

της έκφρασης των γονιδίων της ιστόνης Η3 αποκάλυψε την ύπαρξη δύο 

διαφορετικού μεγέθους μεταγράφων. Το διαφορετικό μέγεθος των 

μεταγράφων αποδίδεται στα διαφορετικά μεγέθη των 3΄ UTRs που βρέθηκαν 

στα δύο γονίδια υπεύθυνα για την κωδικοποίησης της Η3 πρωτεΐνης. Στα 3΄ 

UTRs των μεταγράφων για την Η3 έχουν εντοπιστεί τροποποιήσεις και δομές 

(ύπαρξη πολυαδενυλίωσης και δυνητικών δομών θηλειάς), ανάλογες με αυτές 

που έχουν παρατηρηθεί για τα γονίδια των ιστονών στο T. cruzi [278].   

 

5-4-5. Ιστόνη Η4 

 

Η ιστόνη Η4 παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλό βαθμό συντηρητικότητας στη 

διάρκεια της εξέλιξης [279]. Έτσι, παρά το γεγονός ότι η ιστόνη Η4 στον 

άνθρωπο διαφέρει μόνο κατά δυο αμινοξέα από την αντίστοιχη πρωτεΐνη του 
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σιταριού [256], στην L. infantum, η αντίστοιχη αλληλουχία διαφέρει κατά 46 

αμινοξέα. Η συγκριτική μελέτη των ιστονών Η4 της L. infantum, του T. cruzi και 

του T. brucei, αποκάλυψε μεγάλο βαθμό ομοιότητας στα αμινοτελικά άκρα 

[228]. Η ανάλυση της αμινοξικής σύστασης αποκάλυψε μεγάλο ποσοστό 

καταλοίπων αργινίνης (16 %), κοινό χαρακτηριστικό των Η4 ιστονών. 

Η Η4 στη Leishmania έχει μοριακό βάρος 11,5 kDa, και τα γονίδια που 

την κωδικοποιούν βρίσκονται σε τουλάχιστον 7 αντίτυπα και σε διαφορετικά 

χρωμοσώματα [270]. Τα μετάγραφα είναι πολυαδενυλιωμένα και περιέχουν 

αλληλουχίες με δυνατότητα σχηματισμού δομών θηλειάς [250]. Το επίπεδο 

έκφρασης του mRNA για την Η4 στην L. infantum, εμφανίζεται έντονα μειωμένο 

καθώς τα παράσιτα εισέρχονται στην στατική φάση ανάπτυξής τους [228].  
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1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΟΝΤΙΚΩΝ 

 

Για τις in vivo πειραματικές μελέτες χρησιμοποιήθηκαν τα στελέχη 

ποντικών BALB/c και C57BL/6. Σε όλα τα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν θηλυκά 

ποντίκια, ηλικίας 6-8 εβδομάδων. Τα ποντίκια βρίσκονται σε στείρες συνθήκες 

και αναπαράγονται, αναπτύσσονται και διατηρούνται στην μονάδα 

πειραματοζώων του Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur (ΕΙΠ) σύμφωνα με τους 

κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιοδικά στα ζώα της μονάδας 

πραγματοποιούνται εργαστηριακές εξετάσεις για τον έλεγχο παθογόνων 

μικροοργανισμών και ιών.    

  

2. ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ Leishmania  

 

 Στις πειραματικές μολύνσεις ποντικών με παράσιτα Leishmania 

χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω στελέχη: 

• Αγρίου τύπου προμαστιγωτά L. amazonensis (παράσιτα LV78, 

MPRO/BR/72/M18450), που ανήκουν στο μολυσματικό κλώνο 12-1 (ευγενική 

προσφορά από τον Prof. K. P. Chang, Department of 

Microbiology/Immunology, Chicago Medical School, Illinois, USA). 

 

• Γενετικά τροποποιημένα προμαστιγωτά L.  amazonensis (LV78) που έχουν 

επιμολυνθεί με:  

[α] τον ειδικό πλασμιδιακό φορέα για τη Leishmania p6.5-nagt. Ο 

πλασμιδιακός φορέας p6.5 περιέχει το γονίδιο nagt που κωδικοποιεί για την N-

acetylglucosamine-1-phosphate transferase. Το γονίδιο αυτό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως δείκτης ανθεκτικότητας και επιλογής στην τουνικαμισίνη 

(ΤΜ) των γενετικά τροποποιημένων από τα μη τροποποιημένα παράσιτα [280]. 

Τα παράσιτα αυτά μετά την επιμόλυνση εκφράζουν φυσιολογικά επίπεδα της 

gp63 (παράσιτα Ρ6.5). 

 

[β] τον ειδικό πλασμιδιακό φορέα για τη Leishmania p6.5-nagt όπου 

κλωνοποιήθηκε το γονίδιο της gp63 τοποθετημένο σε σωστό προσανατολισμό 
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(sense). Τα παράσιτα αυτά μετά την επιμόλυνση υπερεκφράζουν την gp63 

(παράσιτα Ρ6.5/1.9). 

 

[γ] τον ειδικό πλασμιδιακό φορέα για τη Leishmania p6.5-nagt όπου 

κλωνοποιήθηκε το γονίδιο της gp63 τοποθετημένο σε αντίστροφο 

προσανατολισμό (antisense). Τα παράσιτα αυτά μετά την επιμόλυνση 

υποεκφράζουν την gp63 (παράσιτα Ρ6.5/1.9R).  

 

Τα γενετικά τροποποιημένα παράσιτα και των τριών τύπων είναι ανθεκτικά στο 

αντιβιοτικό TM (TUNICAMICIN, SIGMA: T7765) και αναπτύσσονται στην in vitro 

καλλιέργεια παρουσία επιλεκτικής πίεσης ΤΜ 20μg/ml (Τ20). Τα στελέχη αυτά 

παρασκευάστηκαν και προσφέρθηκαν στον εργαστήριό μας από τον Prof. K. 

P. Chang και την ομάδα του (Department of Microbiology/Immunology, 

Chicago Medical School, Illinois, USA) [112]. 

 

•  Γενετικά τροποποιημένα προμαστιγωτά L.  amazonensis (LV78) που έχουν 

επιμολυνθεί με:  

[a] τον ειδικό πλασμιδιακό φορέα για τη Leishmania p6.5-nagt. Τα παράσιτα 

αυτά μετά την επιμόλυνση εκφράζουν φυσιολογικά επίπεδα της κινάσης NDK 

(Nucleoside Diphosphate Kinase)  (παράσιτα Ρ6.5). 

  

[β] τον ειδικό πλασμιδιακό φορέα για τη Leishmania p6.5-nagt όπου 

κλωνοποιήθηκε το γονίδιο της NDK τοποθετημένο σε σωστό προσανατολισμό 

(sense). Τα παράσιτα αυτά μετά την επιμόλυνση υπερεκφράζουν την κινάση 

NDK (παράσιτα Ρ6.5/NDK). 

 

Τα γενετικά τροποποιημένα παράσιτα και των δύο τύπων είναι ανθεκτικά στην 

TM και αναπτύσσονται στην in vitro καλλιέργεια παρουσία επιλεκτικής πίεσης 

40 μg/ml ΤΜ (Τ40). Τα στελέχη αυτά παρασκευάστηκαν και προσφέρθηκαν 

στον εργαστήριό μας από τον Prof. K. P. Chang και την ομάδα του 

(Department of Microbiology/Immunology, Chicago Medical School, Illinois, 

USA). 
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• Αγρίου τύπου προμαστιγωτά L.  major (παράσιτα LV39, MRHO/5U59/P). 

 

• Γενετικά τροποποιημένα προμαστιγωτά L.  major (LV39) που έχουν 

επιμολυνθεί με: 

[α] τον πλασμιδιακό φορέα pX63-HYG. Ο φορέας pX63-HYG περιέχει το γονίδιο 

hph (hygromycin phosphotransferase). Το γονίδιο αυτό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως δείκτης ανθεκτικότητας και επιλογής στην υγρομυκίνη Β των 

γενετικά τροποποιημένων από τα μη τροποποιημένα παράσιτα. Τα παράσιτα 

αυτά μετά την επιμόλυνση εκφράζουν φυσιολογικά επίπεδα της LNP18/H1 

(παράσιτα pX63-ΗYG). 

 

[β] τον πλασμιδιακό φορέα pX63-HYG-LNP18/H1 όπου κλωνοποιήθηκε το 

γονίδιο που κωδικοποιεί την LNP18/H1, τοποθετημένο σε σωστό 

προσανατολισμό (sense). Τα παράσιτα αυτά μετά την επιμόλυνση 

υπερεκφράζουν την LNP18/H1 (παράσιτα pX63-ΗYG-LNP18/H1). 

  

Τα γενετικά τροποποιημένα παράσιτα είναι ανθεκτικά στην υγρομυκίνη Β 

(HYGROMYCIN B, CLONTECH: 631309) και αναπτύσσονται στην in vitro καλλιέργεια 

παρουσία επιλεκτικής πίεσης 1000 μg/ml υδρομυκίνης Β. Τα στελέχη αυτά 

παρασκευάστηκαν στο εργαστήριο Μοριακής Παρασιτολογίας του ΕΙΠ [281]. 

 

 Τα διάφορα στελέχη παρασίτων αναπτύσσονται στην in vitro καλλιέργεια 

σε υλικό Μ199 (MEDIUM 199 EARLE 1X, BIOCHROM: FG O615), που περιέχει 10 % ορό HIFBS 

(Heat Inactivated Foetal Bovine Serum, GIBCO: 10106-169), 0,01 μg στρεπτομικίνη και 0,01 

U/ml πενικιλίνη (PENICILLIN-STREPTOMYCIN, GIBCO: 15140-122) και 25 mM HEPES (1 M HEPES, 

BIOCHROM: L1613), pH=7,4, στους 25 οC. Ανάλογα με το στέλεχος του παρασίτου, 

στην καλλιέργεια προστίθεται επιπλέον και το αντίστοιχο αντιβιοτικό 

ανθεκτικότητας/επιλογής (ΤΜ ή υδρομυκίνη Β).  

 Όλα τα στελέχη των παρασίτων που χρησιμοποιούνται στα in vivo 

πειράματα απομονώνονται κάθε φορά πριν το πείραμα από ποντίκια BALB/c 

μολυσμένα (στο επίπεδο του πέλματος) με το υπό μελέτη στέλεχος (107 

προμαστιγωτά/πέλμα/20 μl PBS). Στα ποντίκια τα παράσιτα αναπτύσσονται για 
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τουλάχιστον 2 εβδομάδες ώστε με αυτό τον τρόπο να διατηρείται η 

μολυσματικότητά τους, η οποία μπορεί εύκολα να χαθεί κατά τις συνεχείς 

ανακαλλιέργειες in vitro. Μετά την απομόνωσή των παρασίτων από τα ζώα 

ακολουθεί σύντομη ανάπτυξή τους στην in vitro καλλιέργεια (έως δύο κύκλους 

καλλιέργειας) απουσία ή παρουσία του αντιβιοτικού επιλογής ανάλογα με το 

στέλεχος της Leishmania (ΤΜ ή υδρομυκίνη Β). Προκειμένου όμως να 

αποφευχθεί η μεταφορά των αντιβιοτικών επιλογής στο ζώο κατά τη 

πειραματική μόλυνση, τα παράσιτα αναπτύσσονται για ένα ακόμα κύκλο 

καλλιέργειας σε υλικό Μ199 απουσία αυτών των αντιβιοτικών. Πριν τη 

πειραματική μόλυνση, τα προμαστιγωτά που βρίσκονται στην αρχή της 

στατικής φάσης ανάπτυξης συλλέγονται από την καλλιέργεια με 

φυγοκέντρηση (1500 rpm, 15 min) και στη συνέχεια πλένονται 2 φορές με 

ρυθμιστικό διάλυμα PBS (PHOSPHATE BUFFER SALINE: 137 mM NaCl, SIGMA: S3014, 1,4 mM 

KH2PO4, SIGMA: P9666, 4,3 mM Na2HPO4, SIGMA: S3264, 2,7 mM KCl, SIGMA: P9541, pH=7,4). Το 

πλύσιμο των παρασίτων πραγματοποιείται με φυγοκέντρηση στις 1500 rpm για 

15 min. Μετά το τελευταίο πλύσιμο, υπολογίζουμε τον αριθμό των παρασίτων 

που θα χορηγηθούν ανά ζώο. Ο υπολογισμός του αριθμού των παρασίτων 

πραγματοποιείται με μέτρηση των προμαστιγωτών κάθε καλλιέργειας σε 

αιματοκυτταρόμετρο Mallassez. 

 

3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΙΤΑ Leishmania 

 

 Στις πειραματικές μολύνσεις σε κάθε ποντίκι ενίονται 106/10 μl PBS 

προμαστιγωτά που βρίσκονται στην αρχή της στατικής φάσης ανάπτυξής 

τους. Η ένεση πραγματοποιείται είτε επιδερμικά στο επίπεδο του δεξιού αυτιού 

είτε υποδόρια στο επίπεδο του δεξιού πέλματος με τη βοήθεια βελόνας (30G). 

Κάθε ομάδα περιλαμβάνει 5-10 ποντίκια ανάλογα τις ανάγκες του πειράματος. 

Η αξιολόγηση του βαθμού της μόλυνσης γίνεται με μακροσκοπική 

παρατήρηση της αναπτυσσόμενης πληγής στο αυτί ή στο πέλμα ανά 

εβδομάδα. Η εκτίμηση της διαμέτρου της πληγής στο αυτί υπολογίζεται με τη 

βοήθεια διαβήτη, ενώ στο πέλμα γίνεται με παχύμετρο. 
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3-1. Πειραματική μόλυνση και εμβολιασμός πειραματοζώων με 

ομογενοποίημα σιελογόνων αδένων των φλεβοτόμων 

  

 Ομογενοποίημα σιελογόνων αδένων (SGL) από διάφορα είδη 

φλεβοτόμων χρησιμοποιήθηκε για τον εμβολιασμό ποντικών BALB/c πριν τη 

πειραματική μόλυνση. Οι σιελογόνοι αδένες απομονώθηκαν από ενήλικους 

φλεβοτόμους του είδους P. papatasi (στέλεχος από Τουρκία), P. sergenti 

(στέλεχος από Τουρκία) και Lu. longipalpis (στέλεχος από Βραζιλία). Η 

ανάπτυξη και η συντήρηση των φλεβοτόμων καθώς και η απομόνωση των 

σιελογόνων αδένων τους έγινε από το εργαστήριο του Prof. Petr Volf 

(Department of Parasitology, Charles University, Czech Republic). Οι αδένες 

απομονώνονται σε παγωμένο Tris buffer (20 mM Tris-base, SIGMA: T1503, 150 mM NaCl, 

SIGMA: S3014, pH=7,6) από θηλυκά έντομα ηλικίας 5 έως 10 ημερών και 

φυλάσσονταν στους -70 οC. Πριν τη χρήση τους οι αδένες διαρρηγνύονται σε 

Tris buffer με διαδοχικό πάγωμα/ξεπάγωμα.   

 Πριν τη μόλυνση, τρεις διαφορετικές ομάδες ποντικών BALB/c 

εμβολιάζονται με SGL από τους φλεβοτόμους Lu. longipalpis, P. sergenti και P. 

papatasi. Ο εμβολιασμός πραγματοποιείται με επιδερμική ένεση στο αριστερό 

αυτί του ζώου. Κάθε ποντίκι των διαφόρων ομάδων εμβολιάζεται με SGL που 

αντιστοιχεί σε 1 αδένα (1 αδένα/αυτί/10 μl PBS) ανά εβδομάδα και για συνολικό 

διάστημα δύο εβδομάδων. Ως ομάδα μάρτυρας των πειραμάτων 

χρησιμοποιούνται μη εμβολιασμένα ζώα που στο καθένα από αυτά 

χορηγούνται 10 μl PBS/αυτί. Δύο εβδομάδες μετά το τελευταίο εμβολιασμό, οι 

ομάδες των εμβολιασμένων ποντικών και η ομάδα του μάρτυρα μολύνονται 

στο δεξιό αυτί με προμαστιγωτά αγρίου τύπου LV78 απουσία ή παρουσία SGL 

από το στέλεχος Lu. longipalpis. Κάθε ζώο προσλαμβάνει 106 προμαστιγωτά με 

Lu. longipalpis-SGL που αντιστοιχεί σε ένα αδένα (1 αδένα/106 

προμαστιγωτά/αυτί/10 μl PBS). Τα προμαστιγωτά που χρησιμοποιούνται 

βρίσκονται στην αρχή της στατικής φάσης της ανάπτυξής τους στην in vitro 

καλλιέργεια. Η χορήγηση παρασίτων και SGL κατά τη μόλυνση γίνεται 

επιδερμικά στο αυτί με τη βοήθεια βελόνας (30G) κάτω από στείρες συνθήκες.  
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3-2. Χορήγηση αντι-SRYD αντισωμάτων σε ποντίκια BALB/c 

 

 Για να τεκμηριωθεί ο ρόλος της gp63 στη μολυσματικότητα των 

παρασίτων πραγματοποιήθηκαν in vivo πειράματα, όπου ποντίκια BALB/c 

εμβολιάζονται με αντι-SRYD αντισώματα. Τα αντισώματα αυτά είναι ειδικά προς 

μια περιοχή της αλληλουχίας της gp63, της SRYD και παρασκευάσθηκαν στο 

εργαστήριο Μοριακής Παρασιτολογίας του ΕΙΠ [115]. Συγκεκριμένα, σε κάθε 

ποντίκι χορηγούνται ενδοπεριτονιακά αντι-SRYD αντισώματα (1 mg/δόση/100 

μl PBS) μια ημέρα πριν και την ημέρα της μόλυνσης με προμαστιγωτά αγρίου 

τύπου LV39. Ως ομάδα μάρτυρας των πειραμάτων χρησιμοποιούνται μη 

εμβολιασμένα ζώα που τους έχει χορηγηθεί ενδοπεριτονιακά 100 μl PBS μια 

ημέρα πριν και την ημέρα της μόλυνσης. Η μόλυνση σε κάθε ποντίκι 

πραγματοποιείται με την βοήθεια βελόνας (30G) επιδερμικά στο επίπεδο του 

αυτιού με 106 προμαστιγωτά που βρίσκονται στην αρχή της στατικής φάσης 

της ανάπτυξής τους στην in vitro καλλιέργεια (106 προμαστιγωτά/αυτί/10 μl 

PBS).  

 

3-3. Χορήγηση  χλωροκίνης σε ποντίκια BALB/c και C57BL/6 

 

Για την μελέτη της σημασίας της χλωροκίνης (CQ) στη δερματική 

λεϊσμανίαση, χορηγείται ενδοπεριτονιακά σε κάθε ποντίκι 200 μl από 18 mg CQ 

/kg του ζώου σε PBS  (CHLOROQUINE DIPHASPHATE SALT, SIGMA: C6628). Η χορήγηση 18 mg 

CQ /kg/200 μlPBS γίνεται ημέρα περά ημέρα για διάστημα 36 ημερών (9 φορές 

πριν και 9 φορές μετά τη μόλυνση). Η αγωγή αυτή εφαρμόζεται σε στελέχη 

ποντικών BALB/c και C57BL/6. Τα ποντίκια BALB/c και C57BL/6 μολύνονται με 

προμαστιγωτά αγρίου τύπου LV39 (ομάδες LV39/CQ). Η μόλυνση σε κάθε ποντίκι 

πραγματοποιείται με την βοήθεια βελόνας (30G) υποδόρια στο επίπεδο του 

πέλματος με 106 προμαστιγωτά που βρίσκονται στην αρχή της στατικής φάσης 

της ανάπτυξής τους στην in vitro καλλιέργεια (106 προμαστιγωτά/πέλμα/20 μl 

PBS). Ως μάρτυρες των πειραμάτων χρησιμοποιούνται: [α] ομάδες μολυσμένων 

ποντικών BALB/c και C57BL/6 που τους έχει χορηγηθεί ενδοπεριτονιακά 200 μl PBS 

ημέρα παρά ημέρα για διάστημα 36 ημερών (9 φορές πριν και 9 φορές μετά τη 
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μόλυνση) (ομάδα LV39/PBS) και [β] ομάδες μη μολυσμένων ποντικών BALB/c και 

C57BL/6 που τους έχει χορηγηθεί 200 μl από 18 mg CQ/kg/200 μl PBS ημέρα 

παρά ημέρα για διάστημα 36 ημερών (9 φορές πριν και 9 φορές μετά τη 

μόλυνση) (ομάδα CQ).   

 

4. ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ – ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ 

ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΑΡΑΙΩΣΕΩΝ 

 

Για το προσδιορισμό του φορτίου των παρασίτων στους ιστούς και τα 

όργανα των ποντικών που έχουν μολυνθεί με Leishmania πραγματοποιείται η 

μέθοδος των διαδοχικών αραιώσεων [282]. Για την πραγματοποίηση της 

μεθόδου αρχικά αναισθητοποιούμε τα μολυσμένα ζώα με 2 Bromo-2 chlor-

1,1,1-trifluorethan 99 % (ALDRICH: 24,818-5) και τα θανατώνουμε προκειμένου να 

αφαιρεθεί το αυτί ή το πέλμα (περιοχή χορήγησης των παρασίτων) και τα 

επιχώρια γάγγλια. Οι διάφοροι ιστοί και τα όργανα ομογενοποιούνται σε υλικό 

καλλιέργειας Schneider’ s insect medium (SIGMA: S0146) που περιέχει 20 % HIFBS. 

Η ομογενοποίηση γίνεται με τη βοήθεια νυστεριού κάτω από στείρες συνθήκες. 

Στη συνέχεια το ομογενοποίημα φιλτράρεται (70 μM NYLON CELL STRAINER FILTER, BD 

BIOSCIENCES: 352350) για την απομάκρυνση άχρηστων τμημάτων του ιστού ή του 

οργάνου. Για την απελευθέρωση των αμαστιγωτών μορφών του παρασίτου 

από τα κύτταρα του ξενιστή, γίνεται επεξεργασία του ομογενοποίηματος 10 

φορές με σύριγγα 23G και άλλες 10 φορές με σύριγγα 21G. Ένα τμήμα (π.χ. 0,5 

ml) από τον αρχικό όγκο του ομογενοποιήματος (π.χ. 5 ml), που περιέχει τα 

απομονωμένα αμαστιγωτά, αραιώνεται διαδοχικά (π.χ. αραίωση 1:4) σε 

επίπεδη πλάκα των 96 πηγαδιών (TISSUE CULTURE PLATE 96-WELL FLAT BOTTOM, SARSTEDT: 

83.1835). Οι αραιώσεις του ομογενοποιήματος πραγματοποιούνται σε 

Schneider’ s insect medium-20 % HIFBS. Στην συνέχεια η πλάκα τοποθετείται 

στους 25 οC και επωάζεται για 15 ημέρες για τη διαφοροποίηση των 

αμαστιγωτών σε προμαστιγωτά. Μετά το τέλος της επώασης, παρατηρείται 

στο μικροσκόπιο η παρουσία ή η απουσία προμαστιγωτών μορφών σε κάθε 

αραίωση για να καθοριστεί ο τίτλος της μεθόδου των διαδοχικών αραιώσεων. 
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Ο τίτλος εξάγεται από την αραίωση εκείνη στην οποία ανιχνεύεται τουλάχιστον 

ένα προμαστιγωτό και χρησιμοποιείται στον παρακάτω μαθηματικό τύπο: 

 

εκθέτης ν = – log (μέγεθος αραίωσης) * τίτλο 

 

Η τιμή του ν που υπολογίζεται από τον τύπο αντιστοιχεί σε 10ν παράσιτα, τα 

οποία βρίσκονται στον όγκο του ομογενοποιήματος που χρησιμοποιήθηκε για 

τις αραιώσεις στην πλάκα των 96 πηγαδιών (π.χ. 0,5 ml). Ο αριθμός αυτός 

αναγάγετε στον αρχικό όγκο του ομογενοποιήματος (π.χ. 5 ml) και η τιμή που 

προκύπτει αντιστοιχεί στον αριθμό των παρασίτων (παρασιτικό φορτίο) ανά 

αυτί, πέλμα ή επιχώρια γάγγλια. Το παρασιτικό φορτίο είναι δυνατόν να 

παρουσιαστεί είτε με τον αριθμό των παρασίτων που υπολογίζεται με τον 

παραπάνω τύπο είτε με τον –log του τίτλου.   

 

5. ΔΟΚΙΜΗ ΛΥΣΗΣ ΤΩΝ gp63-ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ (complement lysis assay) 

 

Προκειμένου να προσδιοριστεί η ευαισθησία των gp63-

ανασυνδυασμένων παρασίτων Ρ6.5, Ρ6.5/1.9 και Ρ6.5/1.9R στα συστατικά του 

συμπληρώματος, προμαστιγωτά και των τριών ομάδων επωάζονται με 

φρέσκο φυσιολογικό ορό ποντικού, μη θερμικά αδρανοποιημένο (δοκιμασία 

λύσης, complement lysis assay) [283]. Ο ορός που χρησιμοποιείται στη 

δοκιμασία λύσης προέρχεται από το αίμα φυσιολογικών, μη μολυσμένων 

θηλυκών BALB/c. Συγκεκριμένα, το αίμα συλλέγεται από τα ποντίκια και 

επωάζεται για 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου προκειμένου να υποστεί 

θρόμβωση. Μετά την επώαση διαχωρίζουμε τον ορό από το αίμα με 

φυγοκέντρηση στις 2500 rpm για 10 min.  Ο ορός χρησιμοποιείται αμέσως στη 

δοκιμασία λύσης. Αρχικά, ο φρέσκος ορός αραιώνεται διαδοχικά 

(συγκέντρωση ορού από 0 % έως 100 %) σε επίπεδη πλάκα των 96 πηγαδιών 

(TISSUE CULTURE PLATE 96-WELL FLAT BOTTOM, SARSTEDT: 83.1835). Όλες οι αραιώσεις 

πραγματοποιούνται με 100 μl υλικό Μ199 που δεν περιέχει HIFBS. Στη συνέχεια 

προσθέτουμε σε κάθε αραίωση ίσο όγκο (100 μl) προμαστιγωτών που 
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βρίσκονται στην αρχή της στατικής φάσης της ανάπτυξής τους (107/ml). Η 

πλάκα τοποθετείται στους 37 οC παρουσία 5 % αέρα CO2 και επωάζεται για 30 

min. Μετά το τέλος της επώασης, η δοκιμασία λύσης τερματίζεται με την 

προσθήκη παγωμένου PBS σε όλες τις αραιώσεις της πλάκας και η πλάκα 

τοποθετείται σε πάγο. Ως μάρτυρες της δοκιμής χρησιμοποιούνται: [α] 

παράσιτα που επωάζονται παρουσία θερμικά αδρανοποιημένου ορού 

ποντικών (αδρανοποίηση του ορού στους 56 οC για 30 min) και [β] παράσιτα 

που επωάζονται σε υλικό Μ199 απουσία ορού. Σε κάθε αραίωση ορού 

υπολογίζουμε το ποσοστό λύσης των προμαστιγωτών με τη μέτρηση στο 

μικροσκόπιο των ζωντανών παρασίτων που έχουν απομείνει μετά τη δοκιμασία 

λύσης σε σχέση με τους μάρτυρες της δοκιμής. Η μέτρηση των παρασίτων 

πραγματοποιείται σε αιματοκυτταρόμετρο Mallassez. 

     

6. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ RNA ΑΠΟ ΙΣΤΟΥΣ ή ΟΡΓΑΝΑ  

 

Για τη μελέτη της ανοσολογικής απόκρισης στα in vivo πειράματα αρχικά 

απομονώνεται συνολικό RNA από ιστούς ή όργανα. Η απομόνωση συνολικού 

RNA από το πέλμα (σημείο χορήγησης των παρασίτων) και από τα επιχώρια 

γάγγλια ποντικών BALB/c και C57BL/6 μολυσμένων με προμαστιγωτά L. major 

γίνεται με την βοήθεια κολώνας (RNeasy kit της QIAGEN, mini kit: 74104, midi kit: 75142) 4, 24 

και 48 ώρες μετά τη μόλυνση για τα πειράματα μελέτης της LNP18/H1, ενώ για 

τα πειράματα μελέτης της δράσης της CQ η απομόνωση RNA 

πραγματοποιείται την 11η, 14η και 18η εβδομάδα της μόλυνσης. Η διαδικασία 

απομόνωσης συνολικού RNA περιλαμβάνει τα εξής στάδια:  

 

• ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΙΣΤΟΥ  

Το πέλμα και τα επιχώρια γάγγλια παραλαμβάνονται από τα μολυσμένα ζώα, 

τα οποία έχουν αναισθητοποιηθεί με 2 Bromo-2 chlor-1,1,1-trifluorethan 99 %. 

Αφού θανατώσουμε τα ζώα, παραλαμβάνουμε τους ιστούς με τη βοήθεια 

εργαλείων κάτω από στείρες συνθήκες και αμέσως μετά ψύχονται πολύ 

γρήγορα σε υγρό άζωτο. Οι ιστοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως στο 
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επόμενο στάδιο ή να αποθηκευτούν στους -80 οC για μεγάλο χρονικό 

διάστημα έως ότου χρησιμοποιηθούν για την απομόνωση συνολικού RNA.  

 

• ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ  

Η ομογενοποίηση κάθε ιστού γίνεται σε γουδί.  Το ομογενοποιημένο μίγμα 

τοποθετείται σε κατάλληλο όγκο διαλύματος λύσης (RLT) του RNeasy kit που 

περιέχει 10 μl 2-μερκαπτοαιθανόλη/1ml RLT (2-MERCAPTOETHANOL, SIGMA: M6250). Για 

να επιτευχθεί καλύτερη ομογενοποίηση, γίνεται διαδοχική επεξεργασία του 

μίγματος με σύριγγες που έχουν βελόνες 23G και 21G.  

 

• ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ DNαση (DNase treatment) 

Το μίγμα επωάζεται με το ένζυμο DNαση (RQ1 RNase-free DNase, PROMEGA: M6101) για 

30 min στους 37 οC για να πραγματοποιηθεί η πέψη των μορίων DNA.  

   

• ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΦΑΣΕΩΝ 

Για να γίνει διαχωρισμός φάσεων, το ομογενοποιημένο μίγμα φυγοκεντρείται 

για 20 min στις 4000 rpm σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά το τέλος της 

φυγοκέντρησης απομακρύνουμε το υπερκείμενο, το οποίο και χρησιμοποιείται 

στα επόμενα στάδια. 

 

• ΠΡΟΣΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ RNA ΣΕ ΚΟΛΩΝΑ 

Προσθέτουμε ίσο όγκο 70 % αιθανόλη στο παραπάνω δείγμα και 

ανακατεύουμε προσεκτικά. Η παρουσία της αιθανόλης κάνει την πρόσδεση 

του RNA στην κολώνα του RNeasy kit πιο αποτελεσματική. Για να γίνει η 

πρόσδεση του RNA στη κολώνα τοποθετούμε το δείγμα σε αυτήν και την 

φυγοκεντρούμε στις 4000 rpm για 10 min σε θερμοκρασία δωματίου.  

 

• ΠΛΥΣΙΜΟ RNA 

Για το πλύσιμο του RNA ακολουθούμε τις οδηγίες του κατασκευαστή του 

RNeasy kit. Συγκεκριμένα προσθέτουμε στην κολώνα, στην οποία έχει 

προσδεθεί το RNA, κατάλληλο όγκο διαλύματος RW1 και την φυγοκεντρούμε 

στις 4000 rpm για 5 min. Στη συνέχεια προσθέτουμε κατάλληλο όγκο 
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διαλύματος RPE και φυγοκεντρούμε την κολώνα στις 4000 rpm για 2 min. Τέλος, 

προσθέτουμε ξανά κατάλληλο όγκο διαλύματος RPE και φυγοκεντρούμε την 

κολώνα στις 4000 rpm για 2 min. Όλα τα στάδια πραγματοποιούνται σε 

θερμοκρασία δωματίου. 

 

• ΕΚΛΟΥΣΗ RNA ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΛΩΝΑ 

Για την έκλουση του RNA προσθέτουμε στη κολώνα κατάλληλο όγκο 

αποστειρωμένου νερού και αφήνουμε να εμποτίσει τη κολώνα για ένα λεπτό. 

Στη συνέχεια φυγοκεντρούμε την κολώνα στις 4000 rpm για 3 min για να 

παραλάβουμε το έκλουσμα που περιέχει το συνολικό RNA που απομονώθηκε 

από τον ιστό ή το όργανο. Το RNA που απομονώνεται φυλάσσεται στους -20 
οC για μερικούς μήνες. 

Η συγκέντρωση του απομονωμένου RNA στη συνέχεια ελέγχεται με 

φωτομέτρηση στα 260 nm (1 O.D.260nm=40 μg RNA/ml). Η ποιότητα του 

συνολικού RNA ελέγχεται με την ηλεκτροφόρηση μικρής ποσότητας δείγματος 

σε 1,5 % (w/v) πηκτώματος αγαρόζης. Το πήκτωμα της αγαρόζης περιέχει 1,5 

gr αγαρόζη (AGAROSE ELECTROPHORESIS GRADE, INVITROGEN: 15510-027) και 0,5 μg/ml 

βρωμιούχο αιθίδιο (ETHIDIUM BROMIDE, SIGMA: E8751) που βρίσκονται διαλυμένα σε 

100 ml ρυθμιστικού διαλύματος 1xTBE (89 mM Tris-base, SIGMA: T1503, 89 mM BORIC ACID, 

SIGMA: B6768, 2 mM EDTA, SIGMA: ED2SC, pH=8). Η ηλεκτροφόρηση πραγματοποιείται σε 

οριζόντια συσκευή ηλεκτροφόρησης που περιέχει 1000 ml ρυθμιστικού 

διαλύματος 1xTBE και 1 μg/ml  βρωμιούχο αιθίδιο. Τα δείγματα του RNA, μετά 

από την προσθήκη 1x ρυθμιστικού διαλύματος «φόρτωσης» (10 x loading buffer: 80 

% FORMAMIDE, SIGMA: F9037, 1 mM EDTA, SIGMA: ED2SC pH=8, 0,1 % w/v BROMOPHENOL BLUE, SIGMA: 

B5525, 0,1 % w/v XYLENE CYANOLE FF, SIGMA: X4126), τοποθετούνται στο πήκτωμα 

αγαρόζης και ηλεκτροφορούνται σε θερμοκρασία δωματίου παρουσία 

σταθερού ρεύματος έντασης 90-100 mA. Μετά την ολοκλήρωση της 

ηλεκτροφόρησης, το πήκτωμα αγαρόζης εκτίθεται σε υπεριώδη ακτινοβολία 

(UV light) μήκους κύματος 302 nm, όπου με το φθορισμό της χρωστικής 

βρωμιούχο αιθίδιο είναι δυνατόν να ελέγξουμε την ύπαρξη άθικτων (non 

degraded) ή αποδομημένων (degraded) μορίων RNA. Στην περίπτωση που 

τα μόρια RNA είναι άθικτα, γεγονός που επιβεβαιώνει την καλή ποιότητα του, 
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κάθε δείγμα RNA στην συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον ημιποσοτικό 

προσδιορισμό mRNA των επαγόμενων κυτοκινών με τη μέθοδο του RT-PCR. 

 

7. ΗΜΙΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ mRNA ΤΩΝ ΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΚΥΤOΚΙΝΩΝ – 

RT-PCR 

 

        Η ημιποσοτικοποίηση των επαγόμενων κυτοκινών σε ιστούς ή όργανα 

ποντικών μετά τη μόλυνση με Leishmania πραγματοποιείται με τη μέθοδο του 

RT-PCR [284]. Η μέθοδος RT-PCR αποτελεί μια ευαίσθητη διαδικασία 

προσδιορισμού των επιπέδων έκφρασης ενός γονιδίου, χρησιμοποιώντας 

πολύ μικρές ποσότητες συνολικού RNA που έχει απομονωθεί από ιστούς ή 

όργανα. Για την πραγματοποίηση της μεθόδου χρησιμοποιείται το σύστημα 

Titan One Tube RT-PCR System (ROCHE: 1 855 476). Το σύστημα αυτό περιέχει 

μείγμα ενζύμων (αντίστροφη μεταγραφάση AMV και Taq DNA πολυμεράση) 

που επιτρέπουν την ταυτόχρονη σύνθεση cDNA και προϊόντων PCR γρήγορα 

και αξιόπιστα σε ένα βήμα. Επίσης, λόγω της δυνατότητας της συγκεκριμένης 

μεταγραφάσης να δρα σε υψηλή θερμοκρασία και της παρουσίας του DMSO 

στο ρυθμιστικό διάλυμα RT-PCR μειώνεται αισθητά η πιθανότητα δημιουργίας 

δομών θηλειάς από το RNA. Οι δομές αυτές θα μπορούσαν να 

δημιουργήσουν προβλήματα στην απόδοση της διαδικασίας PCR και στην 

εξαγωγή του συμπεράσματος. 

Για το προσδιορισμό των επιπέδων έκφρασης των επαγόμενων 

κυτοκινών, κάθε δοκιμή RT-PCR πραγματοποιείται σε όγκο 50 μl και περιέχει, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, τα ακόλουθα: 

dNTPs 0,25 mM Promega: U 1240 

primer 0,5 μM Μικροχημεία ΙΤΕ 

Συνολικό RNA 1 μg/50 μl Roche: 1 855 476 

Διάλυμα DDT 5 mM Roche: 1 855 476 

RNase inhibitor 7,5 U/μl Promega: M6101 

5x RT-PCR buffer 1x Roche: 1 855 476 

Μείγμα ενζύμων 0,75 μl Roche: 1 855 476 
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Για την ενίσχυση κάθε γονιδίου χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε δοκιμή ταυτόχρονα 

δύο εναρκτήρια μόρια (primers), ένα που είναι συμπληρωματικό με το 5’ άκρο (F) 

και ένα που είναι συμπληρωματικό με το 3’ άκρο (R) του cDNA του γονιδίου. Τα 

εναρκτήρια μόρια που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία έχουν τις εξής 

αλληλουχίες: 

β-ακτίνη-F 5’-GGACTCCTATGTGGGTGACGAGG-3’ 

β-ακτίνη-R 5’-GGGAGAGCATAGCCCTCGTAGAT-3’ 

IFN-γ-F CTTCTTCAGCAACAGCAAGGCGAAAA-3’ 

IFN-γ-R 5’-CCCCCAGATACAACCCCGCAATCA-3’ 

IL-4-F 5’-GAGCCATATCCACGGATGCGACAA-3’ 

IL-4-R 5’-CATGGTGGCTCAGTACTACGAGTA-3’ 

IL-10-F 5’-CTGGACAACATACTGCTAACCGAC-3’ 

IL10-R ATTCATTCATGGCCTTGTAGACACC-3’ 

IL-12p40-F 5’-GACCCTGCCCATTGAACTGGC-3’ 

IL-12p40-R 5’-CAACGTTGCATCCTAGGATCG-3’ 

 

Το πρόγραμμα ενίσχυσης συγκεκριμένων μεταγράφων που ακολουθείται 

πραγματοποιείται σε μηχάνημα θερμοκυκλοτή (PTC-200 Peltier Thermal Cycler, 

MJ Research) και περιλαμβάνει τις ακόλουθες συνθήκες: 

 
  ΒΗΜΑΤΑ      Τ οC   ΧΡΟΝΟΣ   ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΩΝ 

1 50 ΟC 30 min 1x 

2 94 ΟC 2 min 1x 

3 94 ΟC 30 sec  

4 60 ΟC 30 sec 10x 

5 68 ΟC 45 sec  

6 94 ΟC 30 sec  

7 60 ΟC 30 sec 30x 

8 68 ΟC 45 sec  

9 68 ΟC 7 min 1x 
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Για την ημιποσοτικοποίηση του mRNA των υπό μελέτη κυτοκινών, 

πραγματοποιείται παράλληλα η μέθοδος του RT-PCR για το γονίδιο της β-

ακτίνης. Η ημιποσοτικοποίηση του mRNA της β-ακτίνης αποτελεί το «θετικό» 

μαρτύρα της μεθόδου και επιτρέπει την ημιποσοτικοποίηση των mRNA των 

επαγόμενων κυτοκινών. Η ανάλυση των προϊόντων του RT-PCR γίνεται με 

ηλεκτροφόρηση 20 μl κάθε δοκιμής RT-PCR σε 2 % (w/v) πηκτώματος 

αγαρόζης. Το πήκτωμα της αγαρόζης περιέχει 2 gr αγαρόζη (AGAROSE 

ELECTROPHORESIS GRADE, INVITROGEN: 15510-027) και 0,5 μg/ml βρωμιούχο αιθίδιο 

(ETHIDIUM BROMIDE, SIGMA: E8751) που βρίσκονται διαλυμένα σε 100 ml ρυθμιστικού 

διαλύματος 1xTBE. Η ηλεκτροφόρηση πραγματοποιείται σε οριζόντια συσκευή 

ηλεκτροφόρησης που περιέχει 1000 ml ρυθμιστικού διαλύματος 1xTBE και 1 

μg/ml  βρωμιούχο αιθίδιο. Τα προϊόντα του RT-PCR μετά από την προσθήκη 1x 

ρυθμιστικού διαλύματος «φόρτωσης» (10 x loading buffer: 0,25 % w/v BROMOPHENOL BLUE, 

SIGMA: B5525, 40 % v/v SUCROSE, SIGMA: S9378) τοποθετούνται στο πήκτωμα αγαρόζης 

και ηλεκτροφορούνται σε θερμοκρασία δωματίου παρουσία σταθερού 

ρεύματος έντασης 90-100 mA. Παράλληλα με τα προς εξέταση δείγματα 

αναλύονται τμήματα DNA γνωστών μοριακών μεγεθών (φX174 DNA marker Hae III 

Digest, SIGMA: D0672). Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτροφόρησης, το πήκτωμα 

αγαρόζης εκτίθεται σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV light) μήκους κύματος 302 

nm, οπότε παρατηρούνται ζώνες στις θέσεις που έχουν μεταναστεύσει τα 

μόρια του DNA, με βάση το μέγεθός τους. Αυτό οφείλεται στη φθορίζουσα 

χρωστική βρωμιούχο αιθίδιο που ενσωματώνεται μεταξύ των αζωτούχων 

βάσεων του DNA. Τα προϊόντα του RT-PCR φυλάσσονται στους -20 οC για 

αρκετούς μήνες. 

 

8. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΠΟ ΙΣΤΟΥΣ Ή ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ 

ΠΟΝΤΙΚΩΝ 

 

Κύτταρα απομονώνονται από μολυσμένους ιστούς ή όργανα των 

ποντικών προκειμένου να αναλυθούν στη συνέχεια με κυτταρομετρία ροής. Τα 

πειράματα που απαιτούν αυτή τη διαδικασία αφορούν τη μελέτη: [α] του ρόλου 

της gp63 στη μολυσματικότητα της L. amazonensis, [β] της επίδρασης του 
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ομεγενοποιήματος των σιελογόνων αδένων στη δερματική λεϊσμανίαση που 

προκαλείται από παράσιτα L. amazonensis και [γ] του ρόλου της NDK στη 

παθογένεια της L. amazonensis. Οι παραπάνω μελέτες πραγματοποιούνται in 

vivo σε πειραματικά στελέχη ευαίσθητων ποντικών BALB/c, τα οποία 

μολύνονται με παράσιτα L. amazonensis στο επίπεδο του δέρματος του αυτιού 

(mouse ear dermis model). Το μοντέλο μόλυνσης στο επίπεδο του δέρματος 

του αυτιού, σε αντίθεση με το μοντέλο μόλυνσης στο επίπεδο του πέλματος, 

μας προσφέρει, λόγω της δομής του αυτιού που είναι πρακτική στους 

χειρισμούς, τη δυνατότητα εύκολης απομόνωσης των κυττάρων που 

εμπλέκονται στην φλεγμονώδη αντίδραση και ανοσολογική απόκριση του 

ξενιστή στη Leishmania.  

Για την απομόνωση εκχυλίσματος κυττάρων από τα αυτιά των ποντικών 

BALB/c που έχουν μολυνθεί με L. amazonensis ακολουθείται η μέθοδος που 

περιγράφεται από την Belkaid Y. και τους συν. [191]. Σύμφωνα με αυτή τη 

μέθοδο 3 έως 10 ποντίκια από κάθε ομάδα πειράματος και σε διάφορα 

χρονικά διαστήματα μετά τη μόλυνση, αναισθητοποιούνται με υψηλή δόση 

αναισθητικού (2 Bromo-2chlor-1,1,1-trifluorethan 99 %). Ο λοβός κάθε μολυσμένου 

αυτιού κόβεται με στείρο ψαλίδι και τοποθετείται για πλύσιμο σε δοχείο που 

περιέχει 70 % αιθανόλη. Το πλύσιμο διαρκεί 10 min και πραγματοποιείται 2 

φορές διαδοχικά. Μετά το πλύσιμο αφήνουμε τους λοβούς να στεγνώσουν 

κάτω από στείρες συνθήκες και με τη βοήθεια στείρων λαβίδων ανοίγουμε το 

κοιλιακό και το νωτιαίο μέρος κάθε λοβού. Στη συνέχεια τοποθετούνται με το 

εσωτερικό τους μέρος προς τα κάτω, πάνω στην επιφάνεια υλικού που 

περιέχεται σε μια πλάκα 6 πηγαδιών υδρόφοβης επιφάνειας (PS-6 well PLATE, 

GREINER BIO-ONE: 657102). Κάθε πηγάδι της πλάκας περιέχει 3 ml υλικό SB (Μ199, 10 

% ΗΙFBS, 25 mM HEPES και 50 g/ml GENTAMICIN). Επωάζουμε την πλάκα στους 

35 οC παρουσία 5 % αέρα CO2 προκειμένου οι διάφοροι κυτταρικοί πληθυσμοί 

να μεταναστεύσουν από τους λοβούς στο υλικό της πλάκας. Μετά από 18 

ώρες επώασης των λοβών συλλέγουμε το υλικό και αφού προσθέσουμε σε 

κάθε πηγάδι 1 ml από 2 mg glucose/PBS (D-(+)-GLUCOSE, SIGMA: G-6152), η πλάκα 

επωάζεται για 20 min επιπλέον στις ίδιες συνθήκες προκειμένου να ανακτηθούν 

τυχόν προσκολλημένα κύτταρα στη βάση της πλάκας. Φιλτράρουμε τα 
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κύτταρα (70 μM NYLON CELL STRAINER FILTER, BD BIOSCIENCES: 352350) και τα πλένουμε 2 

φορές με παγωμένο PBS στις 1500 rpm για 15 min.    

 Η ίδια μέθοδος ακολουθείται και για την απομόνωση κυττάρων από τα 

επιχώρια γάγγλια των ποντικών. Η διαδικασία όμως περιλαμβάνει μικρές 

τροποποιήσεις. Συγκεκριμένα, μετά την απομάκρυνση των επιχώριων γαγγλίων 

από το ποντίκι δεν πραγματοποιείται πλύσιμο του ιστού σε 70 % αιθανόλη. 

Επιπλέον, τα επιχώρια γάγγλια τοποθετούνται σε υλικό SB της πλάκας όπως 

παραπάνω, αφού  προηγουμένως ομογενοποιηθούν μηχανικά με στείρο 

νυστέρι. 

 

9. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ (flow 

cytometric analysis) 

 

 Στο εκχύλισμα των κυτταρικών πληθυσμών που απομονώνεται από τα 

ποντίκια, όπως περιγράφεται στη προηγούμενη ενότητα, πραγματοποιείται 

διαδικασία ιχνηθέτησης με ειδικά αντισώματα σημασμένα με φθοριοχρώματα. 

Τα ειδικά σημασμένα με φθοριοχρώματα κύτταρα αναλύονται στη συνέχεια ως 

προς το είδος και τον αριθμό τους με κυτταρομετρία ροής (flow cytometric 

analysis). Η ανάλυση με κυτταρομετρία ροής επιτυγχάνεται με ειδικό μηχάνημα 

(fluorescence-activated cell sorter, FACS), το οποίο με τη βοήθεια ενός 

υδροδυναμικού συστήματος που διαθέτει, διατάσσει τα σημασμένα κύτταρα με 

μονήρη ροή πάνω σε δέσμη LASER. Καθώς τα κύτταρα διέρχονται από το 

σύστημα σκεδάζουν το φως του LASER και επιπλέον, τα σημασμένα 

αντισώματα που μπορεί να συνδέονται με αυτό, απορροφούν το φως του 

LASER και φθορίζουν. Ειδικοί φωτοανιχνευτές στη συνέχεια ανιχνεύουν: [α] την 

σκεδαζόμενη ακτινοβολία, που αποτελεί ένδειξη του μεγέθους και της 

κοκκιώδους υφής (granularity) του κυττάρου και [β] την απορρόφηση των 

διάφορων φθοριοχρωμάτων. Οι πληροφορίες αυτές στην συνέχεια 

συλλέγονται και αποθηκεύονται σε υπολογιστή. Έτσι με το FACS κάθε κύτταρο 

που περιέχεται σε ένα σύνθετο μίγμα κυττάρων μπορεί να διαχωριστεί και να 

ταυτοποιηθεί με βάση το μέγεθος, την κοκκιώδη υφή και το είδος του 

σημασμένου αντισώματος που διαθέτει. Η κυτταρομετρία ροής με FACS 
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θεωρείται αξιόπιστη και γρήγορη μέθοδος διαχωρισμού και ταυτοποίησης 

κυττάρων, αφού παρέχει την δυνατότητα ανάλυσης αρκετών εκατοντάδων 

κυττάρων ανά δευτερόλεπτο με μεγάλη ακρίβεια και αξιοπιστία. Η εφαρμογή 

των παραπάνω διαδικασιών στην παρούσα εργασία αφορά στα [α] 

πειράματα για τη μελέτη του ρόλου της gp63 στη μολυσματικότητα της L. 

amazonensis, [β] πειράματα για τη μελέτη της επίδρασης του 

ομεγενοποιήματος των σιελογόνων αδένων στη δερματική λεϊσμανίαση που 

προκαλείται από παράσιτα L. amazonensis και [γ] πειράματα για τη μελέτη του 

ρόλου της NDK στη παθογένεια της L. amazonensis.   

Αναλυτικότερα, το εκχύλισμα των κυττάρων από τα αυτιά ή τα επιχώρια 

γάγγλια αρχικά μονιμοποιούνται με 2 % παραφορμαλδεϊδη-PBS για 10 min. Στη 

συνέχεια επωάζονται με ειδικό διάλυμα (blocking medium) που περιέχει 10 % 

φυσιολογικό ορό μη μολυσμένων ποντικών BALB/c, 10 % HIFBS, 1 % BSA και 2 

μg/ml mouse Fc block (RAT ANTI-MOUSE CD16/CD32 MONOCLONAL ANTIBODY, PHARMINGEN: 

553141). Η επώαση διαρκεί 30 min, έτσι ώστε με αυτό το τρόπο να αποφευχθεί η 

μη ειδική πρόσδεση των αντισωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν στην 

συνέχεια. Για κάθε ιχνηθέτηση χρησιμοποιούνται 105 ή 106 κύτταρα. Η μέτρηση 

των κυττάρων πραγματοποιείται με αιματοκυτταρόμετρο Neubauer.  

Για την εξωκυτταρική ιχνηθέτηση των κυττάρων που περιέχονται σε 50 μl 

blocking medium γίνεται χρήση ενός ή ταυτόχρονα δύο σημασμένων ειδικών 

αντισωμάτων (0,1 μg αντισώματος/105 κύτταρα), τα οποία αναγράφονται 

παρακάτω:    
ΑΝΤΙΣΩΜΑ ΚΛΩΝΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟ Ig ΙΣΟΤΥΠΟΣ ΧΡΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ 

NIMPR-14 NIMPR-14 ? Rat IgG2b anti rat-IgG-FITC ٭ 

M5/114 Μ5/114.15.2 I-Ab,d.q Rat IgG2b anti rat-IgG-FITC ٭ 

F4/80 A3-1 F4/80 Rat IgG2b STREPTAVIDIN PE SEROTEC MCA497BB 

anti-CD4-R-PE LNP18/H129.19 L3T4 Rat IgG2a - PHARMINGEN 553652 

anti-IL-10-R-PE JES5-16E3 IL-10 Rat IgG2b - PHARMINGEN 554467 

anti-IL-12-R-PE C15.6 IL-12 Rat IgG1 - PHARMINGEN 18495A 

anti-IFN-γ-FITC XMG1.2 IFN-γ Rat IgG1 - PHARMINGEN 554411 

 ,ευγενική προσφορά από την Prof. G. Milon (Unité d’Immunophysiologie et Parasitisme Intracellulaire ٭

Institut Pasteur, France). 
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Μετά από 1 ώρα επώασης, τα κύτταρα μονιμοποιούνται ξανά με 1 % 

παραφορμαλδεϋδη-PBS. Ως μάρτυρας όλων των αντιδράσεων χρησιμοποιείται 

ο αντίστοιχος ισότυπος IgG κάθε αντισώματος που αναγράφεται στον 

παραπάνω πίνακα. Όλες οι επωάσεις με τα αντισώματα πραγματοποιούνται 

στους 4 οC στο σκοτάδι και όλα τα διαλύματα που χρησιμοποιούνται είναι 

στείρα και παγωμένα.  

Για την ενδοκυτταρική ιχνηθέτηση αντιγόνων, τα κύτταρα επωάζονται 

πριν την ιχνηθέτηση για 18 ώρες (35 οC, 5 % αέρα CO2), με υλικό SB που 

περιέχει επιπρόσθετα 4 μg/ml μπρεφελδίνη Α (BREFELDIN A, SIGMA: B7651). Η χρήση 

της μπρεφελδίνης Α σε αυτό το στάδιο γίνεται προκειμένου να ανασταλεί η 

πρωτεϊνοσύνθεση και η μεταφορά εκρινόμενων πρωτεϊνών από το 

κυτταρόπλασμα των κυττάρων. Η επώαση των αντισωμάτων με τα κύτταρα 

(0,1 μg αντισώματος/106 κύτταρα) γίνεται με την ίδια διαδικασία που 

περιγράφεται προηγουμένως με τη διαφορά ότι στο blocking medium έχει 

προστεθεί επιπλέον 0,1 % σαπονίνη  (SAPONIN, SIGMA: S7900). Η χρήση της 

σαπονίνης σε αυτό το στάδιο γίνεται με σκοπό να αυξηθεί η διαπερατότητα 

των κυτταρικών μεμβρανών και να διευκολυνθεί η ενδοκυτταρική ιχνηθέτηση 

αντιγόνων. 

 Μετά από την εξω- ή ενδοκυτταρική ιχνηθέτηση των δειγμάτων ακολουθεί 

πλύσιμο των κυττάρων με PBS και τοποθέτησή τους σε ειδικούς πλαστικούς 

σωλήνες κυτταρομετρίας των 5 ml (FALCON/BECTON-DICKINSON: 2052). Τα κύτταρα 

επαναδιαλύονται σε PBS για να ακολουθήσει ανάλυσή τους με κυτταρομετρία 

ροής. Η κυτταρομετρία ροής πραγματοποιείται σε μηχάνημα κυτταρομετρίας 

(FACScalibur flow cytometer, BECTON DICKINSON) του ΕΙΠ. Η ανάλυση των 

δεδομένων/γεγονότων (events) ανά δείγμα (10.000 events για κύτταρα με 

εξωκυτταρική ιχνηθέτηση ή 20.000 events για κύτταρα με ενδοκυτταρική 

ιχνηθέτηση) πραγματοποιείται με το ειδικό πρόγραμμα CellQuestΤΜ Software 

(BECTON DICKINSON). Με τη βοήθεια αυτού του προγράμματος αναλύουμε την 

παράμετρο FSC (Forward Scatter, παράμετρος για την ανίχνευση και μέτρηση 

της γωνίας του πρόσθιου σκεδασμού του LASER), που αντικατοπτρίζει το 

κυτταρικό μέγεθος, σε σχέση με τη παράμετρο SSC (Side Scatter, παράμετρος 

για την ανίχνευση και μέτρηση της γωνίας του πλάγιου σκεδασμού του LASER), 
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που αντικατοπτρίζει την κυτταροπλασματική δομική πολυπλοκότητα 

(granularity). Από το συνδυασμό αυτών των παραμέτρων (διάγραμμα 

FSC/SSC) προσδιορίζουμε τα διάφορα είδη κυττάρων. Στην συνέχεια με τον 

συνδυασμό των παραμέτρων φθορισμού των φθοριοχρωμάτων, FL1 και FL2 

(διάγραμμα FL1/FL2), αναλύουμε και ποσοτικά το κάθε είδος κυττάρου. 

Συγκεκριμένα, η παράμετρος FL1 χρησιμοποιείται για την ανάλυση των 

σημασμένων FITC-κυττάρων και η παράμετρος FL2 χρησιμοποιείται για την 

ανάλυση των σημασμένων ΡΕ-κυττάρων.  

 

10. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Όλα τα in vivo πειράματα και οι πειραματικές διαδικασίες 

πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 2 φορές προκείμενου τα αποτελέσματα να 

βρίσκονται μέσα στα πλαίσια της στατιστικής ανάλυσης και αξιοπιστίας. Τα 

αποτελέσματα κάθε πειράματος αξιολογήθηκαν στατιστικά με την εφαρμογή 

του Student’ s t test, το οποίο πραγματοποιήθηκε μέσω του ειδικού 

προγράμματος στατιστικών GraphPad Prism 3.0. Όταν η διαφορά μεταξύ δύο 

τιμών είναι Ρ<0,01, θεωρείται στατιστικά σημαντική.  
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1. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ Leishmania in vivo   

 

1-1. Μελέτη του ρόλου της gp63  

 

Για την in vivo μελέτη του ρόλου της gp63 στη μολυσματικότητα του 

παρασίτου Leishmania χρησιμοποιήθηκαν gp63-ανασυνδυασμένα παράσιτα 

L. amazonensis, στα οποία τα επίπεδα έκφρασης αυτής της πρωτεΐνης είχαν 

γενετικά τροποποιηθεί (122). Τα ανασυνδυασμένα αυτά παράσιτα είχαν 

χρησιμοποιηθεί σε in vitro μόλυνση κυτταρικής σειράς μακροφάγων από τον 

Chang και τους συν. [112]. Στη μελέτη αυτή δείχθηκε ότι η gp63 παίζει ρόλο 

τόσο στην πρόσδεση του παρασίτου στα μακροφάγα όσο και στην επιβίωση 

και τον πολλαπλασιασμό τους σε αυτά. Στόχος της in vivo μελέτης με τη χρήση 

των gp63-ανασυνδυασμένων παρασίτων ήταν να επιβεβαιώσει το ρόλο της 

gp63 στη μολυσματικότητα των παρασίτων χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση 

διαφορετική από αυτές που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα. Τα αποτελέσματα 

αυτής της μελέτης παρουσιάζονται στην εργασία μας: «Down regulation of 

gp63 level in Leishmania amazonensis promastigotes reduces their infectivity 

in BALB/c mice», Maria Thiakaki, Bala Koli, Kwang-Poo Chang, Ketty 

Soteriadou (Microbes and infection, 8, 2006, 1455-1463). 

 

1-1-1. Παράσιτα P6.5/1.9R, τα οποία υποεκφράζουν την gp63 έχουν μειωμένη 

μολυσματικότητα in vivo σε ποντίκια BALB/c  

 

 Τα γενετικά τροποποιημένα παράσιτα P6.5, P6.5/1.9 και P6.5/1.9R ενίονται 

σε ποντίκια BALB/c επιδερμικά στο επίπεδο του αυτιού (mouse ear dermis 

model). Τα στελέχη αυτά των ποντικών θεωρούνται ευαίσθητα στη μόλυνση με 

L. amazonensis και αναπτύσσουν δερματικές πληγές. Στα ποντίκια της κάθε 

ομάδας είχαν χορηγηθεί παράσιτα 106 (πειράματα με «υψηλή δόση» 

παρασίτων) ή 103 (πειράματα με «χαμηλή δόση» παρασίτων) προμαστιγωτά 

στην αρχή της στατικής φάσης της ανάπτυξής τους στην in vitro καλλιέργεια. 

Μετά την ένεση των παρασίτων οι πληγές που αναπτύσσονται 
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παρακολουθούνται ανά εβδομάδα και το μέγεθός τους προσδιορίζεται με τη 

μέτρηση της διαμέτρου που αποκτούν. Όταν χορηγήθηκε η «υψηλή δόση» 

gp63-ανασυνδυασμένων παρασίτων, παρατηρήθηκε ότι τα ποντίκια που είχαν 

μολυνθεί με τα P6.5/1.9R στελέχη εμφάνιζαν πληγές, οι οποίες όμως 

αναπτύχθηκαν με πιο αργό ρυθμό και ήταν μικρότερες σε μέγεθος από τις 

πληγές που ανέπτυξαν τα Ρ6.5- και Ρ6.5/1.9-μολυσμένα ποντίκια (ΕΙΚΟΝΑ 1). 

Πιο συγκεκριμένα, τα ποντίκια που είχαν μολυνθεί με τα στελέχη αγρίου τύπου 

που φέρουν μόνο το πλασμίδιο P6.5 και εκφράζουν φυσιολογικά επίπεδα gp63 

(παράσιτα Ρ6.5) καθώς και τα στελέχη που την υπερεκφράζουν (παράσιτα 

P6.5/1.9) εμφανίζουν τις πρώτες πληγές την 3η και 4η εβδομάδα μετά τη 

μόλυνση, αντίστοιχα. Η διάμετρος των πληγών αυτών αυξάνεται προοδευτικά 

και επέρχονταν νέκρωση του ιστού μετά από 10 – 12 εβδομάδες. Οι πληγές 

συνέχιζαν να μεγαλώνουν έως την 18η – 20η εβδομάδα, όπου μετά 

παρατηρήθηκε εκφυλισμός του δέρματος και απώλεια του λοβού των αυτιών. 

Αντίθετα, στην ομάδα των ζώων που μολύνθηκε με τα στελέχη που 

υποεκφράζουν την gp63 (παράσιτα P6.5/1.9R) η εμφάνιση των πρώτων 

πληγών καθυστερεί σημαντικά (7η – 8η εβδομάδα). Οι πληγές που 

αναπτύσσονταν ήταν κατά το ήμισυ μικρότερες και η εξέλιξή τους ήταν αργή 

πάντα συγκρινόμενες με τις πληγές των άλλων δύο ομάδων (Ρ<0,001). Αξίζει 

να σημειωθεί ότι σε αυτή την ομάδα μετά το πέρασμα 18 εβδομάδων δεν 

παρατηρήθηκε εκφυλισμός ή απώλεια του λοβού των αυτιών.   

 Ομοίως, στα πειράματα όπου χρησιμοποιήθηκε «χαμηλή δόση» 

παρασίτων, οι πληγές ήταν κατά το ήμισυ μικρότερες στα ποντίκια που είχαν 

μολυνθεί με τα P6.5/1.9R στελέχη σε σύγκριση με τις πληγές που ανέπτυξαν τα 

Ρ6.5- και Ρ6.5/1.9-μολυσμένα ποντίκια (ΕΙΚΟΝΑ 1). Στις ομάδες των Ρ6.5- και 

Ρ6.5/1.9-μολυσμένων ποντικών οι πρώτες πληγές εμφανίζονταν κατά την 7η – 

8η εβδομάδα μετά τη μόλυνση, ενώ στην ομάδα των P6.5/1.9R-μολυσμένων 

ποντικών εμφανίζονταν κατά την 10η εβδομάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα 

πειράματα με τη «χαμηλή δόση» παρασίτων, η εμφάνιση των πρώτων πληγών 

και στις τρεις ομάδες ήταν καθυστερημένη σε σχέση με την εμφάνιση των 

αντίστοιχων πληγών στα πειράματα με την «υψηλή δόση» παρασίτων.  
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ΕΙΚΟΝΑ 1. Πορεία της μόλυνσης των ποντικών που έχουν μολυνθεί με τα gp63-ανασυνδυασμένα 

παράσιτα. Τα ποντίκια BALB/c μολύνθηκαν στο δεξιό αυτί με 106 παράσιτα P6.5 (□), P6.5/1.9 (Δ) και 

P6.5/1.9R (○) ή με 103 παράσιτα P6.5 (■), P6.5/1.9 (▲) και P6.5/1.9R (●) L. amazonensis. Οι τιμές δείχνουν 

την διαφορά των πληγών (± τυπική απόκλιση μέσης τιμής) σε κάθε ομάδα που αποτελείται από 6 

ποντίκια. Τα αποτελέσματα είναι από ένα πείραμα αντιπροσωπευτικό των τριών πειραμάτων που 

πραγματοποιήθηκαν. Οι διαφορές του μεγέθους των πληγών μεταξύ των ομάδων Ρ6.5, Ρ6.5/1.9 με τις 

ομάδες Ρ6.5/1.9R ήταν στατιστικά σημαντικές(Ρ<0,001).  

 

1-1-2. Προσδιορισμός του φορτίου των παρασίτων σε ιστούς ή όργανα 

ποντικών BALB/c μολυσμένων με τα gp63-ανασυνδυασμένα παράσιτα 

 

 Το φορτίο των παρασίτων στα πειράματα με την «υψηλή δόση» 

παρασίτων  προσδιορίστηκε στο σημείο χορήγησης των παρασίτων (αυτί) και 

στα επιχώρια γάγγλια 2, 4 και 16 εβδομάδες μετά τη μόλυνση ποντικών BALB/c 

με τα gp63-ανασυνδυασμένα παράσιτα με τη μέθοδο των διαδοχικών 

αραιώσεων (ΕΙΚΟΝΑ 2). Αρχικά, στις 2 εβδομάδες παρατηρήθηκε στο σημείο 

της μόλυνσης (αυτί) μικρότερο φορτίο παρασίτων στην ομάδα των ποντικών 

που μολύνθηκαν με τα P6.5/1.9R παράσιτα συγκρινόμενο με τις ομάδες 

μάρτυρες (P6.5- και P6.5/1.9R-μολυσμένα ποντίκια), ενώ προμαστιγωτά δεν 

ήταν δυνατόν να ανιχνευθούν στα επιχώρια γάγγλια σε αυτή τη χρονική στιγμή 

σε καμία από τις εξεταζόμενες ομάδες ποντικών (ΕΙΚΟΝΑ 2Α). Σε μεταγενέστερα 
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στάδια, δηλαδή, στις 4 εβδομάδες (ΕΙΚΟΝΑ 2Β1 και 2Β2) και 16 εβδομάδες μετά 

την χορήγηση των παρασίτων (ΕΙΚΟΝΑ 2Γ1 και 2Γ2), το φορτίο παρασίτων στα 

ποντίκια που είχαν μολυνθεί με τα P6.5/1.9R παράσιτα ήταν πολύ μικρότερο 

συγκρινόμενο με αυτό των ομάδων ποντικών που μολύνθηκαν με τα P6.5 και 

P6.5/1.9 παράσιτα και στις δύο κατηγορίες ιστών που μελετήθηκαν. 

 Ομοίως, στο πείραμα με την «χαμηλή δόση» παρασίτων, το φορτίο των 

παρασίτων στα ποντίκια που είχαν μολυνθεί με τα P6.5/1.9R παράσιτα ήταν 

πολύ μικρότερο συγκρινόμενο με αυτό των ομάδων ποντικών που 

μολύνθηκαν με τα P6.5 και P6.5/1.9 παράσιτα τόσο στο σημείο της μόλυνσης 

(αυτί) όσο και στα επιχώρια γάγγλια (ΕΙΚΟΝΑ 2Δ1 και 2Δ2).  
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A 

 
ΕΙΚΟΝΑ 2. Φορτίο των παρασίτων (± τυπική απόκλιση μέσης τιμής) στα αυτιά και στα επιχώρια γάγγλια 

ποντικών BALB/c που μολύνθηκαν με τα P6.5 (■), P6.5/1.9 (■) και P6.5/1.9R (□) παράσιτα. Ο υπολογισμός 

του παρασιτικού φορτίου πραγματοποιήθηκε την 2η (Α), 4η (Β1 και Β2) και 16η (Γ1 και Γ2) εβδομάδα μετά 

τη μόλυνση με την «υψηλή δόση» παρασίτων ή την 16η εβδομάδα (Δ1 και Δ2) μετά τη μόλυνση με την 

«χαμηλή δόση» παρασίτων. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται είναι από ένα πείραμα 

αντιπροσωπευτικό των τριών πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν. Οι διαφορές στο φορτίο των 

παρασίτων μεταξύ των ομάδων P6.5 και P6.5/1.9 με τις ομάδες P6.5/1.9R ήταν στατιστικά σημαντικές 

(Ρ<0,001). 
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1-1-3. Ευαισθησία των gp63-ανασυνδυασμένων παρασίτων στο 

συμπλήρωμα 

 

Προκειμένου να ερμηνευτούν τα παραπάνω αποτελέσματα εξετάστηκε 

αν τα ανασυνδυασμένα παράσιτα, που διαφέρουν στα επίπεδα έκφρασης της 

gp63, παρουσιάζουν διαφορές ως προς την ευαισθησία τους στη λύση από 

τα συστατικά του συμπληρώματος. Για το σκοπό αυτό προμαστιγωτές μορφές 

των gp63-ανασυνδυασμένων παρασίτων στην αρχή της στατικής φάσης της 

ανάπτυξής τους επωάστηκαν in vitro παρουσία διαφόρων αραιώσεων 

φρέσκου ορού μη μολυσμένων ποντικών BALB/c (δοκιμή λύσης των 

παρασίτων από τα συστατικά του συμπληρώματος), όπως περιγράφεται στο 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ «Πειραματικός σχεδιασμός και Μεθοδολογία». Βρέθηκε ότι, το 50 % 

των P6.5/1.9R παρασίτων είχε υποστεί λύση από τα συστατικά του 

συμπληρώματος σε 70 % συγκέντρωσης του φρέσκου ορού, ενώ στην ίδια 

συγκέντρωση ορού το ποσοστό λύσης των παρασίτων P6.5 και P6.5/1.9 ήταν 

σαφώς μικρότερο της τάξης του 25 – 30 % (ΕΙΚΟΝΑ 3). Τα αποτελέσματα αυτά 

δείχνουν ότι η μειωμένη έκφραση της gp63 στα P6.5/1.9R συμβάλλει στην 

αυξημένη ευαισθησία που παρουσιάζουν τα P6.5/1.9R παράσιτα στο 

συμπλήρωμα συγκρινόμενα με τα παράσιτα που έχουν φυσιολογικά επίπεδα 

(P6.5) ή υπερεκφράζουν την gp63 (P6.5/1.9). Η αυξημένη αυτή ευαισθησία στα 

συστατικά του ορού που παρουσιάζουν τα P6.5/1.9R μπορεί, εν μέρει, να 

εξηγήσει τη μειωμένη μολυσματικότητά τους στα ζώα (ανάπτυξη 

καθυστερημένων και μικρότερων πληγών και μειωμένο παρασιτικό φορτίο στο 

σημείο της μόλυνσης και στα επιχώρια γάγγλια). Τα παραπάνω αποτελέσματα 

δείχνουν ότι η gp63 συμβάλλει στην προστασία των προμαστιγωτών από το 

μηχανισμό λύσης του συμπληρώματος. 
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ΕΙΚΟΝΑ 3. Ποσοστά λύσης των gp63-ανασυνδυασμένων προμαστιγωτών της L. amazonensis (± τυπική 

απόκλιση μέσης τιμής). Προμαστιγωτά P6.5 (□), P6.5/1.9 (Δ) και P6.5/1.9R (○) στην αρχή της στατικής 

φάση της ανάπτυξής τους επωάστηκαν παρουσία φρέσκου ορού ποντικού σε διαδοχικές αραιώσεις για 

30 min στους 37 οC. Τα ποσοστά λύσης προσδιορίστηκαν με τη μέτρηση των ζωντανών προμαστιγωτών 

στο μικροσκόπιο. 

 

1-1-4. Ανάλυση της ανοσολογικής απόκρισης των ποντικών BALB/c στο 

σημείο χορήγησης των gp63-ανασυνδυασμένων παρασίτων και στα επιχώρια 

γάγγλια 

 

Επόμενο βήμα μας στη μελέτη αυτή ήταν ο προσδιορισμός της 

ανοσολογικής απόκρισης, η οποία αναπτύσσεται στις τρεις ομάδες ποντικών 

που μολύνθηκαν με τα τρία είδη ανασυνδυασμένων παρασίτων αντίστοιχα. 

Ειδικότερα, προσδιορίστηκαν ο τύπος των κυτταρικών πληθυσμών και οι 

κυτοκίνες που επάγονται με κυτταρομετρία ροής (flow cytometric analysis) σε 

κύτταρα που εκχυλίστηκαν από τα αυτιά και τα επιχώρια γάγγλια των ποντικών 

BALB/c κατά την 2η, 4η και 6η εβδομάδα μετά τη μόλυνση. Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιήθηκαν σημασμένα αντισώματα που αναγνωρίζουν τα CD4+ 

λεμφοκύτταρα καθώς και σημασμένα IL-10- , IL-12- και IFN-γ-αντισώματα για 

τον ενδοκυτταρικό εντοπισμό των κυτοκινών IL-10, IL-12 και IFN-γ αντίστοιχα σε 

κύτταρα που τις παράγουν. Ο αριθμός των CD4+ λεμφοκυττάρων καθώς και 

τα επίπεδα έκφρασης των κυτοκινών IL-10, IL-12 και IFN-γ αναφέρεται ότι 
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σχετίζονται με την ευαισθησία των ποντικών BALB/c έναντι στην L. amazonensis 

[285-288]. 

Βρέθηκε ότι το ποσοστό των CD4+ Τ λεμφοκυττάρων στο σημείο της 

μόλυνσης  (αυτί) 2 εβδομάδες μετά τη μόλυνση ήταν συγκρίσιμο και στις τρεις 

ομάδες ζώων, ενώ το ποσοστό αυτών των κυττάρων ήταν κατά 2 φορές 

μικρότερο στα P6.5/1.9R-μολυσμένα ποντίκια σε σύγκριση με τα ποντίκια των 

άλλων δύο ομάδων (P6.5 και P6.5/1.9) (ΕΙΚΟΝΑ 4) την 4η εβδομάδα μετά τη 

μόλυνση. Η διαφορά αυτή στην συνέχεια (6η εβδομάδα) εξομαλύνεται. Το 

ποσοστό των IFN-γ-θετικών κυττάρων - και άρα και των επιπέδων έκφρασης 

της IFN-γ - στην ομάδα των P6.5/1.9R-μολυσμένων ποντικών ήταν σημαντικά 

μεγαλύτερο σε σχέση με τις δύο άλλες ομάδες (P6.5 και P6.5/1.9), 2 και 4 

εβδομάδες μετά τη μόλυνση (ΕΙΚΟΝΑ 5Α). Την 6η εβδομάδα της μόλυνσης 

βρέθηκε ότι τα ποσοστά των IFN-γ-θετικών κυττάρων και στις τρεις ομάδες 

ποντικών ήταν συγκρίσιμα. Σημαντική διαφορά είχε επίσης το ποσοστό των IL-

10-θετικών κυττάρων και άρα και των επιπέδων έκφρασης της IL-10. Ειδικότερα 

στην ομάδα των P6.5/1.9R-μολυσμένων ποντικών την 2η εβδομάδα μετά τη 

μόλυνση δεν ήταν δυνατή η ανίχνευση IL-10-θετικών κυττάρων (0 %), ενώ 

αντίθετα το ποσοστό των IL-10-θετικών κυττάρων στις ομάδες των P6.5- και 

P6.5/1.9-μολυσμένων ποντικών ήταν υψηλό (4,5 % και 3 % αντίστοιχα) και 

συγκρίσιμο μεταξύ τους (ΕΙΚΟΝΑ 5Β). Μετά την 2η εβδομάδα δεν ανιχνεύτηκαν 

σε καμία από τις τρεις ομάδες IL-10-θετικά κύτταρα. Η ανίχνευση IL-12-θετικών 

κυττάρων στο σημείο της μόλυνσης (αυτί) δεν ήταν δυνατή σε κανένα από τα 

εκχυλίσματα και των τριών ομάδων στους χρόνους που επιλέχθηκαν στην 

μελέτη αυτή.  

Η ίδια προσέγγιση που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό των 

κυτταρικών πληθυσμών και κυτοκινών στο σημείο της μόλυνσης (αυτί) 

υιοθετήθηκε και για την μελέτη της ανοσολογικής απόκρισης στα επιχώρια 

γάλλια ποντικών που μολύνθηκαν με τα gp63-ανασυνδυασμένα παράσιτα. Τα 

ποσοστά των CD4+ λεμφοκυττάρων 2 εβδομάδες μετά τη μόλυνση στα 

P6.5/1.9R-μολυσμένα ποντίκια βρέθηκαν αυξημένα σε σύγκριση με τα ποντίκια 

των άλλων δύο ομάδων (P6.5 και P6.5/1.9) (ΕΙΚΟΝΑ 6). Την 4η και 6η εβδομάδα 

το ποσοστά των CD4+ ήταν συγκρίσιμα σε όλες τις ομάδες. Επιπλέον σε αυτή 
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την ομάδα (P6.5/1.9R) βρέθηκαν υψηλότερα επίπεδα IFN-γ- και IL-12-θετικών 

κυττάρων και χαμηλότερα επίπεδα IL-10-θετικών κυττάρων 2 εβδομάδες μετά τη 

μόλυνση (ΕΙΚΟΝΑ 7). Το ποσοστό των IFN-γ-, IL-12- και IL-10-θετικών κυττάρων 

την 4η και 6η εβδομάδα μετά τη μόλυνση βρέθηκε συγκρίσιμο σε όλες  τις 

ομάδες.  

Το σύνολο των αποτελεσμάτων δείχνουν ότι ο λιγότερο «μολυσματικός» 

φαινότυπος των παρασίτων P6.5/1.9R σχετίζεται αφ΄ ενός με την αυξημένη 

λύση που παρουσιάζουν στα συστατικά του συμπληρώματος και αφ΄ ετέρου 

με την τροποποιημένη ανοσολογική απόκριση του ξενιστή κυρίως στα αρχικά 

στάδια της μόλυνσης. Αυτό δε έχει ως αποτέλεσμα τον έλεγχο και τον 

περιορισμό των αναπτυσσόμενων πληγών σε όλη τη πορεία της ασθένειας. 
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ΕΙΚΟΝΑ 4. Ανάλυση των CD4+ Τ λεμφοκυττάρων από τα αυτιά BALB/c μολυσμένων με gp63 

ανασυνδυασμένα παράσιτα. Εκχύλισμα συνολικών κυττάρων 2, 4 και 6 εβδομάδων μετά τη μόλυνση, 

επωάστηκε με αντι-CD4-ΡΕ και αναλύθηκε με FACS. Τα ποσοστά των θετικών κυττάρων προσδιορίστηκαν 

σε σχέση με τον θόρυβο του αντίστοιχου ισοτυπικού IgG2a μάρτυρα. 
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ΕΙΚΟΝΑ 5. Α. Ανάλυση των IFN-γ-θετικών λεμφοκυττάρων από τα αυτιά ποντικών BALB/c μολυσμένων με 

gp63 ανασυνδυασμένα παράσιτα. Εκχύλισμα συνολικών κυττάρων 2, 4 και 6 εβδομάδων μετά τη 

μόλυνση επωάστηκε με αντι-IFN-γ-FITC και αναλύθηκε με FACS. Τα ποσοστά των θετικών κυττάρων 

προσδιορίστηκαν σε σχέση με τον θόρυβο του αντίστοιχου ισοτυπικού IgG1 μάρτυρα. Β. Ανάλυση των IL-

10-θετικών κυττάρων από τα επιχώρια γάγγλια BALB/c μολυσμένων με gp63 ανασυνδυασμένα 

παράσιτα. Εκχύλισμα συνολικών κυττάρων 2 εβδομάδων μετά τη μόλυνση επωάστηκε με αντι-IL-10-PE και 

αναλύθηκε με FACS. Τα ποσοστά των θετικών κυττάρων προσδιορίστηκαν σε σχέση με τον θόρυβο του 

αντίστοιχου ισοτυπικού IgG2b μάρτυρα. 
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ΕΙΚΟΝΑ 6. Ανάλυση των CD4+ λεμφοκυττάρων από τα επιχώρια γάγγλια BALB/c μολυσμένων με gp63 

ανασυνδυασμένα παράσιτα. Εκχύλισμα συνολικών κυττάρων 2, 4 και 6 εβδομάδων μετά τη μόλυνση 

επωάστηκε με αντι-CD4-PE και αναλύθηκε με FACS. Τα ποσοστά των θετικών κυττάρων προσδιορίστηκαν 

σε σχέση με τον θόρυβο του αντίστοιχου ισοτυπικού IgG2a μάρτυρα. 
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ΕΙΚΟΝΑ 7. Ανάλυση των IFN-γ-, IL-12- και IL-10-θετικών κυττάρων από τα επιχώρια γάγγλια BALB/c 

μολυσμένων με gp63 ανασυνδυασμένα παράσιτα. Εκχύλισμα συνολικών κυττάρων 2, 4 και 6 εβδομάδων 

μετά τη μόλυνση επωάστηκε με αντι-IFN-γ-FITC, αντι-IL-12-PE ή αντι-IL-10-PE και αναλύθηκε με FACS. Τα 

ποσοστά των θετικών κυττάρων προσδιορίστηκαν σε σχέση με τον θόρυβο του αντίστοιχου ισοτυπικού 

μάρτυρα (IgG1 και IgG2b). 

 

1-2. Μελέτη του ρόλου της gp63 με τη χρήση αντι-SRYD αντισωμάτων 

 

 Έχει αποδειχθεί στο παρελθόν ότι η gp63 περιέχει την αλληλουχία 

αμινοξέων SRYD, η οποία είναι υπεύθυνη για της συγκολλητικές της ιδιότητες 

και ειδικότερα τη σύνδεση των παρασίτων στους υποδοχείς των μακροφάγων 

[115]. Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκαν πειράματα in vivo που 

τεκμηριώνουν τη σπουδαιότητα αυτής της περιοχής στην αλληλεπίδραση 

παράσιτο-μακροφάγο. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν αντι-SRYD 

αντισώματα που χορηγήθηκαν ενδοπεριτονιακά σε ποντίκια BALB/c 

μολυσμένα με παράσιτα L. major. 
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1-2-1. Τα αντι-SRYD αντισώματα καθυστερούν την εξέλιξη της μόλυνσης που 

προκαλείται από παράσιτα L. major σε ποντίκια BALB/c  

 

 Για τις in vivo πειραματικές μολύνσεις χρησιμοποιήθηκαν ποντίκια 

BALB/c, στα οποία χορηγήθηκαν ενδοπεριτονιακά αντισώματα SRYD (1 

mg/100 μl PBS), μια ημέρα πριν και την ημέρα της μόλυνσης. Η μόλυνση έγινε 

επιδερμικά στο αυτί του ζώου με παράσιτα αγρίου τύπου LV39 (ομάδα 

LV39/SRYD). Ως μάρτυρας των πειραμάτων θεωρείται η μολυσμένη ομάδα 

ποντικών, στην οποία είχε χορηγηθεί ενδοπεριτονιακά 100 μl PBS μια ημέρα 

πριν και την ημέρα της μόλυνσης (ομάδα LV39/PBS). Μετά την ένεση των 

παρασίτων οι πληγές που αναπτύσσονταν παρακολουθούνται ανά εβδομάδα 

και το μέγεθός τους προσδιορίζεται με τη μέτρηση της διαμέτρου της πληγής 

που αποκτούν (ΕΙΚΟΝΑ 8). Βρέθηκε ότι οι πληγές που αναπτύχθηκαν στην 

ομάδα των LV39/SRYD ήταν μικρότερες και η εξέλιξή τους ήταν αργή σε 

σύγκριση με το μέγεθος των πληγών της ομάδας μάρτυρα, στην οποία δεν 

χορηγήθηκαν αντι-SRYD αντισώματα (Ρ<0,0001). Στη συνέχεια προσδιορίστηκε 

το φορτίο των παρασίτων στα αυτιά και τα επιχώρια γάγγλια 3 ημέρες μετά τη 

μόλυνση με τη μέθοδο των διαδοχικών αραιώσεων. Το φορτίο παρασίτων 

στην ομάδα ποντικών LV39/SRYD, ήταν μικρότερο σε σύγκριση με την ομάδα 

μάρτυρα (LV39/PBS) και στις δύο κατηγορίες ιστών που μελετήθηκαν 

(Ρ<0,0001) (ΕΙΚΟΝΑ 9). Τόσο η ανάπτυξη πληγών μικρότερου μεγέθους όσο 

και το μικρότερο παρασιτικό φορτίο στο σημείο χορήγησης των παρασίτων 

(αυτί) και στα επιχώρια γάγγλια στα ποντίκια της ομάδας LV39/SRYD, 

συγκρινόμενο με την ομάδα μάρτυρα, ενισχύει το ρόλο και τη σημασία της 

SRYD περιοχής της gp63 στην αλληλεπίδραση Leishmania-κύτταρο ξενιστής και 

κατ΄ επέκταση στη μολυσματικότητα του παρασίτου.       
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ΕΙΚΟΝΑ 8. Επίδραση των αντι-SRYD αντισωμάτων στη πορεία της μόλυνσης ποντικών BALB/c 

μολυσμένων με παράσιτα L. major. Τα ποντίκια BALB/c που είχαν λάβει PBS (□) ή αντι-SRYD αντισώματα 

(■) μολύνθηκαν επιδερμικά με LV39 στο επίπεδο του αυτιού. Οι τιμές δείχνουν την διαφορά των πληγών (± 

τυπική απόκλιση μέσης τιμής) σε κάθε ομάδα που αποτελείται από 6 ποντίκια και είναι αντιπροσωπευτικές 

των πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν. Οι διαφορές στο μέγεθος των πληγών μεταξύ των δύο 

ομάδων ήταν στατιστικά σημαντικές (P<0,0001). 
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ΕΙΚΟΝΑ 9. Φορτίο των παρασίτων (± τυπική απόκλιση μέσης τιμής) στα αυτιά και επιχώρια γάγγλια (LN) 

μολυσμένων ποντικών BALB/c που έχουν λάβει PBS ή αντι- SRYD αντισώματα (άσπρη και μαύρη στήλη 

αντίστοιχα). Ο προσδιορισμός του φορτίου έγινε την 3η ημέρα μετά τη μόλυνση με τη μέθοδο των 

διαδοχικών αραιώσεων. Η διαφορά στις τιμές του παρασιτικού φορτίου μεταξύ των δύο ομάδων ήταν 

στατιστικά σημαντική (Ρ<0,0001).  

 

91 



 Απο τ ε λ έ σ μα τ α  

1-3. Μελέτη του ρόλου της LNP18/H1  

 

 Ο ρόλος της πρωτεΐνης LNP18/H1 στη μολυσματικότητα της Leishmania 

έχει μελετηθεί in vitro με την χρήση LNP18/H1-ανασυνδυασμένων παρασίτων 

που την υπερεκφράζουν. Η μόλυνση μακροφάγων της κυτταρικής σειράς J774 

[281] με τα ανασυνδυασμένα παράσιτα, έδειξε ότι η υπερέκφραση της 

LNP18/H1 συμβάλλει στην μείωση της μολυσματικότητάς τους. Στα πλαίσια της 

παρούσας διδακτορικής διατριβής διερευνήθηκε αν τα επίπεδα έκφρασης της 

ιστόνης LNP18/H1 επηρεάζουν τη παθογένεια της L. major στην πορεία μιας in 

vivo πειραματικής μόλυνσης. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης 

παρουσιάζονται στην εργασία μας: «Leishmania histone H1 overexpression 

delays parasite cell-cycle progression, parasite differentiation and reduces 

Leishmania infectivity in vivo», D. Smirlis, S. Bisti, E. Xingi, G. Konidou, M. 

Thiakaki, K. Soteriadou. (Molecular microbiology, 2006, 1-17)  

 

1-3-1. Τα παράσιτα pX63-ΗYG-LNP18/H1 που υπερεκφράζουν την LNP18/H1 

τροποποιούν την πορεία της μόλυνσης σε ποντίκια BALB/c  

 

 Η μελέτη του ρόλου της LNP18/H1 στη μολυσματικότητα του παρασίτου 

L. major (LV39) πραγματοποιήθηκε με LNP18/H1-ανασυνδυασμένα παράσιτα. 

Συγκεκριμένα, τα παράσιτα pX63-ΗYG, που περιέχουν τον πλασμιδιακό φορέα 

pX63 και εκφράζουν φυσιολογικά επίπεδα LNP18/H1 και τα παράσιτα pX63-

ΗYG-LNP18/H1, που περιέχουν τον πλασμιδιακό φορέα pΧ63-HYG-LNP18/H1 

και υπερεκφράζουν την LNP18/H1 χρησιμοποιήθηκαν σε πειραματικές 

μολύνσεις ποντικών BALB/c. Η μόλυνση έγινε με προμαστιγωτά που 

χορηγήθηκαν υποδόρια στο επίπεδο του πέλματος των ποντικών BALB/c. Τα 

παράσιτα αναπτύσσονταν πριν τη μόλυνση στην in vitro καλλιέργεια 

παρουσία του αντιβιοτικού υδρομυκίνη Β και όταν ενέθηκαν στα ποντίκια 

βρίσκονταν στην αρχή της στατικής φάσης ανάπτυξής τους. Τα στελέχη των 

ποντικών που χρησιμοποιήθηκαν για τις μολύνσεις (BALB/c) θεωρούνται 

ευαίσθητα στη μόλυνση με παράσιτα L. major και αναπτύσσουν πληγές που 

δεν μπορούν να θεραπευτούν. Μετά τη μόλυνση οι πληγές που 
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αναπτύσσονται παρακολουθούνται ανά εβδομάδα και το μέγεθός τους 

προσδιορίζεται με μέτρηση των διαστάσεών τους με παχύμετρο. Βρέθηκε ότι τα 

ποντίκια μάρτυρες που είχαν μολυνθεί με τα παράσιτα pX63-ΗYG ανέπτυξαν 

μεγάλες πληγές στο πέλμα του ζώου. Οι πληγές αυτές αναπτύσσονταν 

γρήγορα έως την 14η εβδομάδα μετά τη μόλυνση (ΕΙΚΟΝΑ 10). Αντίθετα, τα 

ποντίκια που είχαν μολυνθεί με τα παράσιτα pX63-ΗYG-LNP18/H1 δεν 

εμφάνιζαν πληγές καθ΄ όλη την διάρκεια του πειράματος. Οι μάρτυρες 

θανατώθηκαν την 14η εβδομάδα μετά τη μόλυνση λόγω της έντονης εκφύλισης 

του πέλματος από τις πληγές. Η ομάδα των pX63-ΗYG-LNP18/H1 ποντικών 

παρακολουθείται για 4 επιπλέον εβδομάδες. Σε αυτό το διάστημα δεν 

παρατηρήθηκε ανάπτυξη πληγών. Το αξιόλογο αυτό αποτέλεσμα 

επιβεβαιώθηκε σε 5 διαφορετικά πειράματα. Η μεγάλη αυτή διαφορά στο 

επίπεδο των πληγών ήταν στην ίδια κατεύθυνση με το φορτίο των παρασίτων 

που προσδιορίστηκε τόσο στο πέλμα όσο και στα επιχώρια γάγγλια του 

πέλματος την 2η (ΕΙΚΟΝΑ 11Α) και την 14η εβδομάδα της μόλυνσης (ΕΙΚΟΝΑ 

11Β). Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι τα επίπεδα έκφρασης της ιστόνης 

LNP18/H1 επηρεάζουν δραματικά τη μολυσματικότητα του παρασίτου L. major. 
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ΕΙΚΟΝΑ 10. Πορεία της μόλυνσης ποντικών BALB/c με τα LNP18/H1-ανασυνδυασμέμα παράσιτα. Τα 

ποντίκια BALB/c μολύνθηκαν στο δεξιό πέλμα με 106 παράσιτα pX63-ΗYG (□) και pX63-ΗYG-LNP18/H1 (■) 

L. major. Οι τιμές δείχνουν την διαφορά των πληγών (± τυπική απόκλιση μέσης τιμής) σε κάθε ομάδα που 

αποτελείται από 6 ποντίκια.   
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Β 

ΕΙΚΟΝΑ 11. Φορτίο των παρασίτων (± τυπική απόκλιση μέσης τιμής) στα πέλμα και στα επιχώρια γάλλια 

του πέλματος (LN) ποντικών BALB/c που μολύνθηκαν με τα παράσιτα pX63-ΗYG (□) και pX63-ΗYG-

LNP18/H1 (■) L. major 2 εβδομάδες (Α) και 14 εβδομάδες (Β) μετά τη μόλυνση. Τα αποτελέσματα 

αντιπροσωπεύουν ένα από τα τρία πειράματα που πραγματοποιήθηκαν (Ρ<0,0001).  
 

1-3-2. Ανάλυση της ανοσολογικής απόκρισης των ποντικών BALB/c που 

μολύνονται με τα LNP18/H1-ανασυνδυασμένα παράσιτα 

 

Για την περαιτέρω κατανόηση των παραπάνω αποτελεσμάτων 

πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός της ανοσολογικής (ΤΗ1/ΤΗ2) απόκρισης 

των ποντικών BALB/c, η οποία αναπτύσσεται έναντι των LNP18/H1-

ανασυνδυασμένων παρασίτων. Ειδικότερα, προσδιορίστηκαν τα επίπεδα 

έκφρασης των επαγόμενων κυτοκινών με τη μέθοδο του ημιποσοτικού 

προσδιορισμού των mRNA τους (RT-PCR). Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιήθηκαν εναρκτήρια μόρια (primers) για τις κυτοκίνες IFN-γ, IL-12, IL-4 
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και IL-10. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε ολικό RNA που εκχυλίστηκε από τα 

πέλματα και τα επιχώρια γάγγλια των πελμάτων 4 ώρες, 24 ώρες και 48 ώρες 

μετά τη μόλυνση ποντικών BALB/c με τα LNP18/H1-ανασυνδυασμένα 

παράσιτα. Τα επίπεδα αυτών των κυτοκινών έχει βρεθεί ότι σχετίζονται με την 

ευαισθησία των ποντικών BALB/c έναντι στη μόλυνση με παράσιτα L. major 

[289-294].  

Από την ανάλυση των επαγόμενων κυτοκινών στο πέλμα βρέθηκε ότι τα 

επίπεδα των mRNA της IFN-γ και της IL-12, που αποτελούν δείκτες ΤΗ1 

ανοσολογικής απόκρισης ήταν αυξημένα 24 ώρες μετά τη μόλυνση στην 

ομάδα των pX63-ΗYG-LNP18/H1-ποντικών σε σύγκριση με τα αντίστοιχα 

επίπεδα στην ομάδα του μάρτυρα (ΕΙΚΟΝΑ 12). Τα επίπεδα των mRNA της IL-4, 

η οποία αποτελεί δείκτη ΤΗ2 ανοσολογικής απόκρισης, ανιχνεύονταν 4 ώρες 

μετά τη μόλυνση μόνο στην ομάδα του μάρτυρα. 24 ώρες και 48 ώρες δεν 

ανιχνεύονταν σε καμία από τις ομάδες mRNA της IL-4 (ΕΙΚΟΝΑ 12). Η IL-10 ήταν 

συγκρίσιμη στις δύο ομάδες και σε όλους τους χρόνους όπου μελετήθηκε.      

Τα επίπεδα έκφρασης των ΤΗ1 επαγόμενων κυτοκινών (IFN-γ και IL-12) 

στα επιχώρια γάγγλια των πελμάτων ήταν ιδιαίτερα αυξημένα 48 ώρες μετά τη 

μόλυνση στην ομάδα των pX63-ΗYG-LNP18/H1 μολυσμένων ποντικών σε 

σύγκριση με τα αντίστοιχα επίπεδα στην ομάδα του μάρτυρα, ενώ τα επίπεδα 

έκφρασης των ΤΗ2 επαγόμενων κυτοκινών (IL-4 και IL-10) ήταν αισθητά 

μειωμένα στην ίδια ομάδα και σε όλους τους χρόνους που προσδιορίστηκαν 

(4, 24 και 48 ώρες) μετά τη μόλυνση (ΕΙΚΟΝΑ 13).  

Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι ο φαινότυπος των pX63-ΗYG-

LNP18/H1 παρασίτων στα ποντίκια (μη εμφάνιση πληγών και χαμηλό φορτίο 

παρασίτων) σε σχέση με την ομάδα του μάρτυρα μπορεί να σχετίζεται με 

αύξηση των επιπέδων έκφρασης των ΤΗ1 επαγόμενων κυτοκινών (IFN-γ και IL-

12) και μείωση των ΤΗ2 επαγόμενων κυτοκινών (IL-4 και IL-10) στα επιχώρια 

γάγγλια του ξενιστή κατά τα αρχικά στάδια της μόλυνσης. 
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ΕΙΚΟΝΑ 12. Προσδιορισμός των επιπέδων έκφρασης των mRNA των επαγόμενων κυτοκινών με RT-PCR 

στα πέλματα ποντικών BALB/c μολυσμένων με τα pX63-ΗYG (□) και pX63-ΗYG-LNP18/H1 (■) 

ανασυνδυασμένα παράσιτα. Η σύγκριση και η ανάλυση των προϊόντων του RT-PCR των IFN-γ, IL-12, IL-4 

και IL-10 έγινε με βάση τα επίπεδα έκφρασης της β-ακτίνης. 

 
 
ΕΙΚΟΝΑ 13. Προσδιορισμός των επιπέδων έκφρασης των mRNA των επαγόμενων κυτοκινών με RT-PCR 

στα επιχώρια γάγγλια ποντικών BALB/c μολυσμένων με τα pX63-ΗYG (□) και pX63-ΗYG-LNP18/H1 (■) 

ανασυνδυασμένα παράσιτα. Η σύγκριση και η ανάλυση των προϊόντων του RT-PCR των IFN-γ, IL-12, IL-4 

και IL-10 έγινε με βάση τα επίπεδα έκφρασης της β-ακτίνης. 
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1-4. Μελέτη του ρόλου της NDK στην παθογένεια του παρασίτου L. 

amazonensis   

 

 Για την in vivo μελέτη του ρόλου της NDK στην παθογένεια της 

Leishmania χρησιμοποιήθηκαν NDK-ανασυνδυασμένα παράσιτα L. 

amazonensis, στα οποία τα επίπεδα έκφρασης αυτής της κινάσης έχουν 

γενετικά τροποποιηθεί. Τα Ρ6.5/NDK-παράσιτα εκφράζουν και εκκρίνουν 10 

φορές περισσότερη NDK από τα Ρ6.5-παράσιτα. Η NDK φυσιολογικά μπορεί να 

θεωρηθεί ένας «βοηθητικός» μολυσματικός παράγοντας της Leishmania, 

αφού γενικότερα η NDK είναι ένα ένζυμο που αποικοδομεί το εξωκυτταρικό ΑΤΡ 

(extracellular ATP, eATP) που δημιουργείται στο φλεγμονώδες σημείο μιας 

μόλυνσης. Έτσι, η ενεργοποίηση των μακροφάγων για να παράγουν ΝΟ μέσω 

του eATP αναστέλλεται καθώς επίσης μπορεί να παρεμποδιστεί και η 

ενεργοποίηση (μέσω του eATP) της κυτταρικής λύσης μακροφάγων με 

νέκρωση και απόπτωση, προς όφελος αυτών των παρασίτων. Προκαταρτικά 

πειράματα που έγιναν από τον Prof. K.P. Chang και την ομάδα του έδειξαν ότι 1 

ώρα μετά τη χορήγηση NDK-ανασυνδυασμένων παρασίτων στην 

ενδοπεριτονιακή κοιλότητα αρουραίων απομονώθηκε μεγαλύτερος αριθμός 

μονοκυττάρων και περισσότερα μολυσμένα μακροφάφα από αυτήν 

συγκρινόμενος με την ομάδα του μάρτυρα. Στόχος των in vivo πειραμάτων 

ήταν να μελετηθεί περαιτέρω η αλληλεπίδραση παρασίτου-ξενιστή και η 

σημασία της NDK στην παθογένεια της Leishmania. 

  

1-4-1. Η πολύ υψηλή συγκέντρωση αντιβιοτικού ΤΜ αναστέλλει την ανάπτυξη 

των παρασίτων L. amazonensis στις in vivo πειραματικές μολύνσεις  

 

 Τα NDK-ανασυνδυασμένα παράσιτα προκειμένου να διατηρήσουν τον 

πλασμιδιακό τους φορέα (p6.5-nagt) αναπτύσσονταν πριν τη μόλυνση στην in 

vitro καλλιέργεια παρουσία του αντιβιοτικού ΤΜ. Τα αντίγραφα των πλασμιδίων 

σε ένα παράσιτο και άρα και των γονιδίων που φέρει και εκφράζει εξαρτάται 

από την συγκέντρωση του αντιβιοτικού που χρησιμοποιείται. Δηλαδή, όσο 

μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση του αντιβιοτικού ΤΜ τόση μεγαλύτερη είναι η 
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έκφραση της NDK. Ερευνήσαμε αρχικά αν η συγκέντρωση της ΤΜ στην 

καλλιέργεια επηρεάζει τη μολυσματικότητα του παρασίτου in vivo σε ποντίκια 

BALB/c. Συγκεκριμένα χορηγήθηκαν σε 3 ομάδες ποντικών BALB/c παράσιτα 

Ρ6.5 που αναπτύσσονταν στην in vitro καλλιέργεια παρουσία 10 μg/ml ΤΜ 

(ομάδα Ρ6.5/Τ10), παράσιτα Ρ6.5/NDK που αναπτύσσονταν παρουσία 10 

μg/ml ΤΜ (ομάδα Ρ6.5/NDK/Τ10) και παράσιτα Ρ6.5/NDK που αναπτύσσονταν 

παρουσία 60 μg/ml ΤΜ (ομάδα Ρ6.5/NDK/Τ60). Τα παράσιτα P6.5 είναι αγρίου 

τύπου που φέρουν μόνο τον πλασμιδιακό φορέα P6.5 και εκφράζουν 

φυσιολογικά επίπεδα NDK (ομάδα μάρτυρας). Τα παράσιτα Ρ6.5/NDK/Τ60 

υπερεκφράζουν την NDK, όπως και τα παράσιτα Ρ6.5/NDK/Τ10, αλλά σε 

υψηλότερα επίπεδα λόγω της μεγαλύτερης συγκέντρωσης αντιβιοτικού ΤΜ 

στην in vitro καλλιέργεια. Η μόλυνση πραγματοποιήθηκε επιδερμικά στο 

επίπεδο του αυτιού (mouse ear dermis model). Βρέθηκε ότι τα ποντίκια που 

μολύνθηκαν με τα παράσιτα Ρ6.5/NDK/Τ10 ανέπτυξαν στα αρχικά στάδια, κατά 

την 2η και 3η εβδομάδα μετά τη μόλυνση, ελαφρώς μεγαλύτερες πληγές από 

τους μάρτυρες (Ρ6.5/Τ10). Μετά την 3η εβδομάδα οι πληγές αυτών των δύο 

ομάδων ήταν συγκρίσιμες (ΕΙΚΟΝΑ 14). Αντίθετα, τα Ρ6.5/NDK/Τ60 παράσιτα 

που εκφράζουν υψηλότερα επίπεδα NDK σε σχέση με τα παράσιτα 

Ρ6.5/NDK/Τ10 ανέπτυξαν, παραδόξως, μικρότερες πληγές και ίδιας διαμέτρου 

με τα Ρ6.5/Τ10 μέχρι την 3η εβδομάδα μετά τη μόλυνση. Αξίζει να σημειωθεί ότι, 

μετά την 3η εβδομάδα, ενώ οι πληγές στις άλλες δύο ομάδες (Ρ6.5/Τ10 και 

Ρ6.5/NDK/T10) αναπτύσσονταν κανονικά, οι πληγές σε αυτή την ομάδα 

(Ρ6.5/NDK/Τ60) έδειξαν μια καθυστέρηση στην ανάπτυξή τους.  

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η συγκέντρωση Τ10 δεν ήταν 

ικανοποιητική  για να εκφραστούν υψηλά επίπεδα NDK σε σχέση με το μάρτυρα 

και επομένως να διαπιστώσουμε τη σημασία της στα παράσιτα που την 

υπερεκφράζουν. Επίσης, η πολύ υψηλή συγκέντρωση ΤΜ στην καλλιέργεια 

δείχνει ότι μπορεί να γίνει τοξική για την ανάπτυξη του παρασίτου και να 

επηρεάσει τη μολυσματικότητα του σε in vivo πειραματικές μολύνσεις παρά την 

έκφραση υψηλότερων επιπέδων της βοηθητικής NDK.  
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ΕΙΚΟΝΑ 14. Πορεία της μόλυνσης ποντικών BALB/c μολυσμένων με τα NDK-ανασυνδυασμένα παράσιτα 

που αναπτύσσονταν στην in vitro καλλιέργεια παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων ΤΜ πριν τη μόλυνση. 

Τα ποντίκια BALB/c μολύνθηκαν στο δεξιό αυτί με 106 παράσιτα P6.5/Τ10 (□), P6.5/NDK/Τ10 (■) και 

P6.5/NDK/Τ60 (▲) L. amazonensis. Οι τιμές δείχνουν την διαφορά των πληγών (± τυπική απόκλιση μέσης 

τιμής) σε κάθε ομάδα που αποτελείται από 6 ποντίκια (Ρ<0,01).  

 

1-4-2. Τα Ρ6.5/NDK-παράσιτα που υπερεκφράζουν την NDK τροποποιούν την 

εξέλιξη της μόλυνσης σε ποντίκια BALB/c  

 

 Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την σημασία που έχει η συγκέντρωση της ΤΜ, σε 

όλες τις επόμενες πειραματικές μολύνσεις χρησιμοποιήθηκαν παράσιτα που 

αναπτύσσονταν στην in vitro καλλιέργεια παρουσία 40 μg/ml ΤΜ πριν τη 

πειραματική μόλυνση. Η συγκέντρωση αυτή θεωρήθηκε ότι ήταν ικανοποιητική 

για να εκφράζονται από τα παράσιτα υψηλά επίπεδα NDK χωρίς όμως να 

επηρεάζεται η ανάπτυξή τους. Τα NDK-ανασυνδυασμένα παράσιτα Ρ6.5/Τ40 

και Ρ6.5/NDK/Τ40 που βρίσκονταν στην αρχή της στατικής φάσης της 

ανάπτυξής τους χορηγήθηκαν σε ποντίκια BALB/c επιδερμικά στο επίπεδο του 

αυτιού με τη βοήθεια βελόνας (mouse ear dermis model). Μετά την ένεση των 

παρασίτων προσδιορίζεται ανά εβδομάδα η διάμετρος των πληγών που 

αναπτύσσονται με τη βοήθεια διαβήτη. Οι παρατηρήσεις ολοκληρώθηκαν μετά 

από 12 εβδομάδες. Ακόμα, πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός του φορτίου 

των παρασίτων την 4η ημέρα και την 7η ημέρα μετά τη μόλυνση. Στην ομάδα 

μάρτυρα των Ρ6.5/Τ40-μολυσμένων ποντικών οι πρώτες πληγές εμφανίστηκαν 
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την 3η  εβδομάδα, ενώ τα ποντίκια που μολύνθηκαν με τα Ρ6.5/NDK/Τ40-

παράσιτα εμφάνισαν νωρίτερα τις πρώτες πληγές (1η εβδομάδα μετά τη 

μόλυνση) (ΕΙΚΟΝΑ 15). Οι πληγές αυτές όμως αναπτύχθηκαν γρήγορα μόνο 

στην αρχή της μόλυνσης (2η έως 4η εβδομάδα) και ήταν διπλάσιες σε διάμετρο 

σε σχέση με τις πληγές των ποντικών της ομάδας μάρτυρα. Στη συνέχεια η 

ανάπτυξή τους ήταν αργή, ενώ στην ομάδα του μάρτυρα οι πληγές συνέχιζαν 

να αναπτύσσονται με τον ίδιο ρυθμό. Τελικά, μετά από 8 εβδομάδες οι πληγές 

ήταν συγκρίσιμες και στις δύο ομάδες. 

 Ο προσδιορισμός του φορτίου των παρασίτων, που έγινε την 4η μέρα 

μετά τη μόλυνση στα αυτιά και των δύο ομάδων, έδειξε ότι ο αριθμός των 

παρασίτων στα Ρ6.5/NDK/Τ40-μολυσμένα ποντίκια ήταν σημαντικά 

μεγαλύτερος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο αριθμό παρασίτων στο μάρτυρα 

(ΕΙΚΟΝΑ 16Α). Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των δύο ομάδων δεν 

παρατηρήθηκε διαφορά στο φορτίο των παρασίτων την 7η ημέρα μετά τη 

μόλυνση (ΕΙΚΟΝΑ 16Β). 

 Τα παραπάνω αποτελέσματα στο επίπεδο των πληγών και του φορτίου 

των παρασίτων δείχνουν ότι η NDK μπορεί να ενισχύσει τη μολυσματικότητα 

των παρασίτων στα πολύ αρχικά στάδια της μόλυνσης.  
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ΕΙΚΟΝΑ 15. Πορεία της μόλυνσης ποντικών BALB/c με τα NDK-ανασυνδυασμένα παράσιτα που 

αναπτύσσονται στην in vitro καλλιέργεια παρουσία 40 μg/ml ΤΜ πριν τη μόλυνση. Τα ποντίκια BALB/c 

μολύνθηκαν στο δεξιό αυτί με 106 παράσιτα P6.5/Τ40 (□) και P6.5/NDK/Τ40 (■) L. amazonensis. Οι τιμές 

δείχνουν την διαφορά των πληγών (± τυπική απόκλιση μέσης τιμής) σε κάθε ομάδα που αποτελείται από 

6 ποντίκια (Ρ<0,001).  
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ΕΙΚΟΝΑ 16. Προσδιορισμός του φορτίου των παρασίτων (± τυπική απόκλιση μέσης τιμής) με την μέθοδο 

των διαδοχικών αραιώσεων στα αυτιά 4 ημέρες (Α) και 7 ημέρες (Β) μετά τη μόλυνση ποντικών BALB/c με 

τα P6.5/Τ40 (□) και P6.5/NDK/Τ40 (■) παράσιτα. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν ένα από τα δύο 

πειράματα που πραγματοποιήθηκαν. Η διαφορά των τιμών του φορτίου των παρασίτων στα αυτιά 4 

ημέρες μετά τη μόλυνση μεταξύ των ομάδων P6.5/Τ40 και P6.5/NDK/Τ40 ήταν στατιστικά σημαντική 

(Ρ<0,001). 

 

1-4-3. Προσδιορισμός των L. amazonensis-μολυσμένων μακροφάγων στο 

σημείο της μόλυνσης   

 

 Επομένως στόχος της εργασίας αυτής ήταν να προσδιοριστεί ο αριθμός 

των μολυσμένων μακροφάγων προκειμένου να τεκμηριωθεί η δράση της NDK 

στην ενίσχυση της μολυσματικότητας των παρασίτων. Για το σκοπό αυτό έγινε 

ανάλυση και σύγκριση του αριθμού των μολυσμένων μακροφάγων από τα 
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Ρ6.5/Τ40 και τα Ρ6.5/NDK/Τ40-παράσιτα στα αρχικά στάδια του πειράματος. 

Ειδικότερα, κύτταρα που εκχυλίστηκαν 24 ώρες μετά τη μόλυνση επωάστηκαν 

ταυτόχρονα με το αντίσωμα F4/80-PE και το αντι-LV78 πολυκλωνικό αντίσωμα 

που παρασκευάστηκε στο εργαστήριο Μοριακής Παρασιτολογίας του ΕΙΠ από 

ορό μολυσμένων με L. amazonensis ποντικών. Η ανάλυση των κυτταρικών 

πληθυσμών, που έγινε με κυτταρομετρία ροής, έδειξε ότι τα μολυσμένα 

μακροφάγα (διπλά F4/80- και αντι-LV78-θετικά κύτταρα) ήταν περισσότερα στα 

μολυσμένα Ρ6.5/NDK/Τ40-ποντίκια (3,2 %) σε σχέση με το μάρτυρα (0,6 %) 

(ΕΙΚΟΝΑ 17). Επίσης, τα ποσοστά των μονοκύτταρων/μακροφάφων (μονά 

F4/80-θετικά κύτταρα) σε αυτή την ομάδα ήταν τετραπλάσια (13 %) σε σχέση με 

την ομάδα μάρτυρα (3,3 %).  

Οι διαφορές αυτές επιβεβαιώνουν τον «βοηθητικό» ρόλο της NDK στη 

μολυσματικότητα του παρασίτου L. amazonensis.  

R4R5 R4
R5

P6.5/Τ40 P6.5/NDK/Τ40 

0,6% 3,2% 

αντι-LV78 +  
αντι-mouse  

IgG-FITC 

F4/80-PE 

3,3% 13% 

αντι-mouse  
IgG-FITC 

IgG2b-PE 
 

ΕΙΚΟΝΑ 17. Ανάλυση μολυσμένων μακροφάγων από εκχύλισμα κυττάρων από τα αυτιά ποντικών 

BALB/c μολυσμένων με P6.5/T40 και P6.5/NDK/T40 παράσιτα. 24 ώρες μετά τη μόλυνση έγινε 

προσδιορισμός των μολυσμένων μακροφάγων (διπλά F4/80- και αντι-LV78-θετικά κύτταρα) και των 

μονοκύτταρων/μακροφάφων (μονά F4/80-θετικά κύτταρα). Η ανάλυση έγινε με FACS και τα ποσοστά 

των θετικών κυττάρων προσδιορίστηκαν σε σχέση με το θόρυβο του αντίστοιχου ισοτυπικού IgG2b 

μάρτυρα. 
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1-4-4. Η ενεργότητα της NDK διατηρείται στα αρχικά στάδια της μόλυνση  

 

 Η ανάπτυξη παρασίτων στα ποντίκια γίνεται απουσία του αντιβιοτικού 

επιλογής (ΤΜ), γεγονός που θα μπορούσε να μειώσει σταδιακά τον αριθμό 

των αντιτύπων του πλασμιδίου και ως εκ τούτου και τα επίπεδα έκφρασης της 

NDK. Για να διερευνήσουμε την παραπάνω πιθανότητα τα επίπεδα έκφρασης 

της NDK καθορίστηκαν στα αρχικά στάδια της μόλυνσης σε απομονωμένα 

αμαστιγωτά από ποντίκια BALB/c, που μολύνθηκαν με τα Ρ6.5/Τ40 και τα 

Ρ6.5/NDK/Τ40 παράσιτα. Η απομόνωση πραγματοποιήθηκε από το 

εργαστήριο Μοριακής Παρασιτολογίας του ΕΙΠ κατά την 1η και 2η εβδομάδα 

της μόλυνσης και τα διαφοροποιημένα προμαστιγωτά καλλιεργήθηκαν in vitro 

παρουσία ή απουσία Τ40. Ο προσδιορισμός της ενεργότητας της NDK έγινε 

στο υλικό καλλιέργειας των παρασίτων όπου εκκρίνεται η NDK από το 

εργαστήριο του Prof. K.P. Chang και την ομάδα του. Στη δοκιμασία αυτή 

χρησιμοποιήθηκε NDP υπόστρωμα παρουσία ραδιενεργά σημασμένου ΑΤΡ. 

Στη συνέχεια με αυτοραδιογραφία προσδιορίστηκε η ενεργότητα κάθε 

δείγματος. Βρέθηκε ότι η ενεργότητα της NDK στο υλικό καλλιέργειας των 

παρασίτων Ρ6.5/NDK/Τ40 που απομονώθηκαν από τα Ρ6.5/NDK/Τ40-ποντίκια 

ήταν μεγαλύτερη από τους μάρτυρες κατά την 1η και 2η εβδομάδα της 

μόλυνσης ανεξάρτητα από την παρουσία ή την απουσία αντιβιοτικού στο 

υλικό καλλιέργειας.  

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι τα παράσιτα Ρ6.5/NDK/Τ40 

διατηρούν ένα σημαντικό αριθμό αντιτύπων του πλασμιδίου και κατ΄ επέκταση 

η επισωμική NDK εκφράζεται στα αρχικά στάδια της μόλυνσης παρά την 

απουσία του αντιβιοτικού ΤΜ in vivo. 

 

2. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΑΤΟΣ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ 

ΣΤΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ L. 

amazonensis 

 

Είναι γνωστό ότι η εξέλιξη της μόλυνσης με παράσιτα Leishmania 

επιδεινώνεται δραματικά όταν η χορήγηση των παρασίτων στο πειραματόζωο 
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πραγματοποιείται παρουσία ομογενοποιήματος σιελογόνων αδένων ή 

συστατικών του σιέλου, όπως το maxadilan (disease exacerbation) [193]. 

Επίσης, το τσίμπημα της σκνίπας πριν την πειραματική μόλυνση ποντικών ή 

ακόμα και ο εμβολιασμός με SGL ή με κάποιο από τα συστατικά του, όπως το 

maxadilan και η πρωτεΐνη SP15 των ειδών Lu. longipalpis και P. papatasi 

αντίστοιχα, έχουν προστατευτική δράση στο πειραματικό μοντέλο μόλυνσης L. 

major-BALB/c [189, 191-193]. Σε αυτή την εργασία ελέγξαμε για πρώτη φορά 

την δράση του SGL από την Lu. longipalpis στο πειραματικό μοντέλο μόλυνσης 

L. amazonensis-BALB/c, καθώς και τη δράση των SGL από άλλα είδη 

φλεβοτόμων, των P. sergenti και P. papatasi. Τα αποτελέσματα αυτής της 

μελέτης παρουσιάζονται στην εργασία μας: «Sand fly specificity of saliva-

mediated protective immunity in Leishmania amazonensis-BALB/c mouse 

model», Thiakaki M, Rohousova I. Volfova V. Volf P, Chang KP, Soteriadou K, 

Microbes Infection 2005 Apr; 7 (4):760-6. 

 

2-1. Οι ανοσορυθμιστικές ιδιότητες του ομογενοποιήματος σιελογόνων 

αδένων από τους φλεβοτόμους Lu. longipalpis, P. papatasi και P. sergenti 

στην εξέλιξη της μόλυνσης ποντικών BALB/c με παράσιτα L. amazonensis 

 

 Η μελέτη της επίδραση του SGL της Lu. longipalpis στην εξέλιξη της 

μόλυνσης με παράσιτα L. amazonensis (LV78) πραγματοποιήθηκε σε 

ευαίσθητα ποντίκια BALB/c. Η μόλυνση έγινε στο επίπεδο του δέρματος του 

αυτιού (mouse ear dermis model). Τα ποντίκια χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες 

που μολύνθηκαν με: [α] LV78 αγρίου τύπου (ομάδα L. amaz), [β] LV78 αγρίου 

τύπου μαζί με SGL της Lu. longipalpis (ομάδα L. amaz/L. long) και [γ] LV78 

αγρίου τύπου μαζί με SGL όπως την ομάδα [β] με τη διαφορά ότι πριν τη 

μόλυνση έχουν εμβολιαστεί με SGL της Lu. longipalpis (ομάδα L. long + L. 

amaz/L. long). Ο εμβολιασμός με SGL έγινε μια φορά ανά εβδομάδα για 

συνολικό διάστημα δύο εβδομάδων με επιδερμική ένεση του SGL στο αριστερό 

αυτί του ζώου, όπως περιγράφεται στο Μέρος ΙΙ «Πειραματικός Σχεδιασμός και 

Μεθοδολογία». Δύο εβδομάδες μετά τον τελευταίο εμβολιασμό χορηγήθηκαν 

στο δεξιό αυτί των ποντικών προμαστιγωτά αγρίου τύπου LV78 παρουσία SGL 
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της Lu. longipalpis. Η μόλυνση πραγματοποιείται με τη βοήθεια βελόνας 

επιδερμικά στο αυτί με 106 παράσιτα που βρίσκονται στην αρχή της στατικής 

φάσης της ανάπτυξής τους στην in vitro καλλιέργεια. Μετά την ένεση των 

παρασίτων ακολούθησε παρατήρηση και προσδιορισμός της διαμέτρου των 

πληγών που αναπτύχθηκαν ανά εβδομάδα για διάστημα 16 εβδομάδων. Ο 

προσδιορισμός του φορτίου των παρασίτων έγινε την 16η  εβδομάδα, δηλαδή 

στο τέλος της μόλυνσης. Βρέθηκε ότι στα ποντίκια της ομάδας L. amaz/L. long 

αναπτύχθηκαν πληγές μεγαλύτερου μεγέθους σε σχέση με τις πληγές των 

άλλων δύο ομάδων (ΕΙΚΟΝΑ 18). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαφορές αυτές 

ήταν περισσότερο εμφανής στα τελικά στάδια της μόλυνσης όπου 

παρατηρείται εκφυλισμός του δέρματος και απώλεια του λοβού των αυτιών 

λόγω της πολύ μεγάλης πληγής που αναπτύσσεται σε αυτές τις ομάδες. Όταν 

όμως είχε πραγματοποιηθεί εμβολιασμός με SGL πριν τη μόλυνση (ομάδα L. 

long + L. amaz/L. long) τα ποντίκια ανέπτυξαν σημαντικά μικρότερες πληγές 

που αυξάνονταν με σαφώς αργότερο ρυθμό μέχρι την 16η εβδομάδα και δεν 

παρατηρήθηκε εκφυλισμός ή απώλεια του λοβού των αυτιών σε αυτή την 

ομάδα. Η διαφορά αυτή στο επίπεδο των πληγών ήταν στατιστικά σημαντική 

(Ρ<0,0001) και σχετίζεται με μια εξίσου μεγάλη διαφορά στα επίπεδα του 

φορτίου των παρασίτων στο αυτί που εκτιμήθηκαν και στις τρεις ομάδες στο 

τέλος της μόλυνσης (ΕΙΚΟΝΑ 19). Συγκεκριμένα, το φορτίο των παρασίτων 

ήταν μικρότερο κατά 45 % περίπου στην ομάδα L. long + L. amaz/L. long σε 

σχέση με το φορτίο των παρασίτων στην ομάδα του μάρτυρα (L. amaz), ενώ 

το φορτίο των παρασίτων ήταν σαφώς αυξημένο στην ομάδα L. amaz/L. long 

που εμφάνιζε τις μεγαλύτερες πληγές. Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν 

ότι η «ευαισθησία» των ποντικών BALB/c έναντι στη μόλυνση με παράσιτα L. 

amazonensis τροποποιείται όταν η μόλυνση γίνεται παρουσία ή απουσία SGL. 

Επιπλέον, τα πειράματα αυτά δείχνουν ότι το SGL επιδεινώνει την ασθένεια στα 

ποντίκια που δεν έχουν εμβολιαστεί με SGL. Αντίθετα, ο εμβολιασμός με SGL 

πριν τη πειραματική μόλυνση είχε προστατευτικό ρόλο. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

παρόμοια προστασία παρατηρήθηκε και σε ζώα που είχαν εμβολιαστεί με Lu. 

longipalpis-SGL, αλλά η μόλυνση στη συνέχεια πραγματοποιείται μόνο με 
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παράσιτα L. amazonensis απουσία Lu. longipalpis-SGL (ομάδα L. long + L. 

amaz.) (EIKONA 18). 

Στη συνέχεια μελετήθηκε αν η «προστασία» που παρέχει το Lu. 

longipalpis–SGL ήταν ειδική του είδους του εντόμου. Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιήθηκαν για τους εμβολιασμούς εκτός από το Lu. longipalpis-SGL 

και SGL από δύο άλλα είδη φλεβοτόμων. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν SGL 

από τον P. papatasi (φυσικό φορέα της L. major) και από τον P. sergenti 

(φυσικό φορέα της L. tropica). Τα ζώα όλων των ομάδων του πειράματος 

μολύνθηκαν με L. amazonensis μαζί με Lu. longipalpis-SGL. Ως μάρτυρες 

χρησιμοποιήθηκαν μη εμβολιασμένα ζώα που μολύνθηκαν με παράσιτα L. 

amazonensis χωρίς Lu. longipalpis-SGL. Βρέθηκε ότι οι ομάδες ποντικών που 

είχαν εμβολιασθεί με P. sergenti-SGL ή P. papatasi-SGL ανέπτυξαν γρήγορα 

πληγές, οι οποίες ήταν μεγαλύτερες από τις πληγές των ποντικών της ομάδας 

του μάρτυρα (ΕΙΚΟΝΑ 18). Αντίθετα, οι πληγές που ανέπτυξαν τα Lu. 

longipalpis-SGL εμβολιασμένα ζώα ήταν σαφώς μικρότερες και είχαν τα ίδια 

χαρακτηριστικά με αυτά του προηγούμενου πειράματος (ΕΙΚΟΝΑ 18). Το 

παρασιτικό φορτίο των ζώων που είχαν εμβολιαστεί με τα μη ομόλογα SGLs 

από τους P. papatasi και P. sergenti ήταν συγκρίσιμο με αυτό από την ομάδα 

του L. amaz και L. amaz/L. long. Είναι φανερό ότι, τουλάχιστον σε αυτό τα 

πειραματικό μοντέλο μόλυνσης (L. amazonensis-BALB/c), η «προστατευτική» 

δράση του Lu. longipalpis-SGL σχετίζεται με συγκεκριμένα συστατικά του, τα 

οποία είναι ειδικά του είδους του φλεβοτόμου. 
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ΕΙΚΟΝΑ 18. Επίδραση του SGL από την Lu. longipalpis, P. papatasi και P. sergenti στην πορεία της 

μόλυνσης ποντικών BALB/c με προμαστιγωτά LV78. Τα ποντίκια BALB/c μολύνθηκαν με LV78 (■) και με 

LV78 μαζί με SGL από την Lu. longipalpis (□). Τρεις ξεχωριστές ομάδες ποντικών εμβολιάστηκαν δυο 

φορές στο αριστερό αυτί με Lu. longipalpis-SGL (▲), P. papatasi-SGL (○) και P. sergenti-SGL (●) και 2 

εβδομάδες μετά τον τελευταίο εμβολιασμό μολύνθηκαν με παράσιτα LV78 μαζί με SGL από την Lu. 

longipalpis. Επιπλέον μια ομάδα ποντικών που εμβολιάστηκε με Lu. longipalpis-SGL στην συνέχεια 

μολύνθηκε με LV78 απουσία SGL (∆). Οι τιμές δείχνουν την διαφορά των πληγών (± τυπική απόκλιση 

μέσης τιμής) σε κάθε ομάδα που αποτελείται από 6 ποντίκια. Οι διαφορές αυτές ήταν στατιστικά 

σημαντικές (*Ρ<0,01, **Ρ<0,001). 
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ΕΙΚΟΝΑ 19. Φορτίο των παρασίτων στα αυτιά από τις ομάδες ποντικών L. amaz, L. amaz/L. long, L. long 

+ L. amaz/L. long, P. ser + L. amaz/L. long και P. pap + L. amaz/L. long. Ο προσδιορισμός του φορτίου 

των παρασίτων έγινε 16 εβδομάδες μετά τη μόλυνση με τη μέθοδο των διαδοχικών αραιώσεων. Οι 

διαφορές αυτές ήταν στατιστικά σημαντικές (*Ρ<0,01, **Ρ<0,001). 

 

2-2. Ανάλυση της ανοσολογικής απόκρισης των ποντικών BALB/c 2 

εβδομάδες μετά τη μόλυνσή τους με παράσιτα L. amazonensis  

 

Στην συνέχεια μελετήθηκε η επίδραση του SGL στην ανοσολογική 

απόκριση που αναπτύσσουν τα ποντίκια στις 5 από τις 6 ομάδες ποντικών που 

περιγράφονται παραπάνω (L. amaz, L. amaz/L. long, L. long + L. amaz/L. long, 

P. pap + L. amaz/L. long, P. ser + L. amaz/L. long) στο σημείο της μόλυνσης 

(αυτί). Ειδικότερα, προσδιορίστηκαν ο τύπος και τα ποσοστά των κυτταρικών 

πληθυσμών με κυτταρομετρία ροής (FACS) σε κύτταρα που εκχυλίστηκαν από 

τα αυτιά των ζώων της κάθε ομάδας 2 εβδομάδες μετά τη μόλυνση. Για το 

σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν σημασμένα αντισώματα που αναγνωρίζουν 

ειδικά τα ΡΜΝ (αντίσωμα NIMPR-14-PE), τα μονοκύτταρα φαγοκύττaρa 

(αντίσωμα F4/80-PE) και τα δενδριτικά κύτταρα ή/και ενεργοποιημένα 
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μακροφάγα (αντίσωμα Μ5/114-FITC). Βρέθηκε, ότι τα μονοκύτταρα (ΕΙΚΟΝΑ 

20) και τα ΡΜΝ (ΕΙΚΟΝΑ 21) ήταν ~1,5 και ~2 φορές λιγότερα στην ομάδα των 

L. long + L. amaz/L. long σε σχέση με τις ομάδες L. amaz και L. amaz/L. long, 

καθώς και με τις ομάδες που είχαν εμβολιαστεί με τα μη ομόλογα SGLs (P. pap 

+ L. amaz/L. long και P. ser + L. amaz/L. long), αντίστοιχα. Επίσης, στην ίδια 

ομάδα ανιχνεύτηκε ένα ποσοστό μονοκύτταρων, τα οποία ήταν θετικά ως 

προς το F4/80 αντιγόνο που εκφράζεται στα μακροφάγα (anti-F4/80 

αντίσωμα) και ως προς το MHC class II (M5/114 αντίσωμα) (ΕΙΚΟΝΑ 20), 

αποτέλεσμα που δείχνει ότι πρόκειται για δενδριτικά ή/και ενεργοποιημένα 

μακροφάγα [295]. Σε αντίθεση με τα μονά Μ5/114 θετικά κύτταρα, αυτά τα 

διπλά θετικά κύτταρα ήταν 2,5-4 φορές περισσότερα στην ομάδα L. long + L. 

amaz/L. long σε σχέση με αυτά στις ομάδες L. amaz/L. long και L. amaz 

αντίστοιχα, καθώς και με τις ομάδες που είχαν εμβολιαστεί με τα μη ομόλογα 

SGLs (P. ser + L. amaz/L. long και P. pap + L. amaz/L. long).  

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι ο «προστατευτικός» φαινότυπος που 

αναπτύσσουν τα εμβολιασμένα με Lu. longipalpis-SGL ποντίκια (μικρότερες 

πληγές και μικρότερο παρασιτικό φορτίο) σχετίζεται με τον μειωμένο αριθμό 

των μονοκύτταρων φαγοκυττάρων και των ΡΜΝ καθώς και με τον μεγαλύτερο 

αριθμό των δενδριτικών ή/και ενεργοποιημένων μακροφάγων.  
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ΕΙΚΟΝΑ 20. Ανάλυση των μονοκύτταρων/μακροφάγων κυττάρων που εκχυλίστηκαν από τα αυτιά 

ποντικών BALB/c. Τα ποντίκια μολύνθηκαν με παράσιτα L. amazonensis μαζί με Lu. longipalpis-SGL (L. 

amaz/L. long) ή χωρίς Lu. longipalpis-SGL (L. amaz) ή πριν τη μόλυνση εμβολιάστηκαν με Lu. longipalpis-

SLG (L. amaz + L. amaz/L. long), P. papatasi-SGL (P. pap + L. amaz/L. long) και P. sergenti-SGL (P. ser + L. 

amaz/L. long). Εκχύλισμα συνολικών κυττάρων από τα αυτιά 2 εβδομάδες μετά τη μόλυνση και από τις 

τρεις ομάδες ποντικών επωάστηκε ταυτόχρονα με τα αντισώματα F4/80-PE και M5/114-FITC και 

αναλύθηκε με FACS. Τα ποσοστά των θετικών κυττάρων προσδιορίστηκαν σε σχέση με το σημασμένο 

αντίσωμα μάρτυρα του ισότυπου IgG2b. 

 

 

 

Σφάλμα! 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 21. Ανάλυση των PMN κυττάρων από τα αυτιά ποντικών BALB/c. Τα ποντίκια μολύνθηκαν με 

παράσιτα L. amazonensis μαζί με Lu. longipalpis-SGL (L. amaz/L. long) ή χωρίς Lu. longipalpis-SGL (L. 

amaz) ή πριν τη μόλυνση εμβολιάστηκαν με Lu. longipalpis-SLG (L. amaz + L. amaz/L. long), P. papatasi-

SGL (P. pap + L. amaz/L. long) και P. sergenti-SGL (P. ser + L. amaz/L. long). Εκχύλισμα συνολικών 

κυττάρων από τα αυτιά 2 εβδομάδες μετά τη μόλυνση και από τις τρεις ομάδες ποντικών επωάστηκε με το 

αντίσωμα NIMPR-14-FITC και αναλύθηκε με FACS. Τα ποσοστά των θετικών κυττάρων προσδιορίστηκαν 

σε σχέση με το σημασμένο αντίσωμα μάρτυρα του ισότυπου IgG2b. 

 

3. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΧΛΩΡΟΚΙΝΗ in vivo 

 

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας μελετήθηκε επίσης η πιθανή θεραπευτική 

δράση της αντιπαρασιτικής χημικής ουσίας χλωροκίνη (CQ) in vivo σε 

εργαστηριακά στελέχη ποντικών που μολύνθηκαν με παράσιτα L. major. Η χρήση 

της CQ σε in vivo πειράματα στόχο έχει να επιβεβαιωθούν και να προεκταθούν τα 

μέχρι τώρα in vitro πειράματα που έχουν πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας την 

κυτταρική σειρά μακροφάγων J774. Συγκεκριμένα, η in vitro μόλυνση 

μακροφάγων έγινε με το ίδιο στέλεχος L. major (LV39) που χρησιμοποιείται και στα 

in vivo πειράματα, παρουσία ή απουσία CQ. Μέρος των αποτελεσμάτων, που 
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αφορούν την in vitro δράση της CQ αναφέρονται στη εργασία μας: 

«Experimental results on chloroquine and AIDS-opportunists», Boelaert JR, 

Appelberg R, Gomes MS, Blasi E, Mazzolla R, Grosset J, Lounis N, Soteriadou K, 

Thiakaki M, Taramelli D, Tognazioli C., J Acquir Immune Defic Syndr. 2001 Mar 

1;26(3):300-1, και έδειξε ότι η CQ αναστέλλει σημαντικά την ανάπτυξη της L. major 

στα μακροφάγα στην in vitro καλλιέργεια.  

 

3-1. Προσδιορισμός της τοξικότητας της CQ στα πειραματόζωα 

 

Για την διερεύνηση της δράσης της CQ έπρεπε αρχικά να προσδιοριστεί 

η επιτρεπτή συγκέντρωσή της που μπορεί να χορηγηθεί στα ποντίκια χωρίς 

τοξικά επακόλουθα. Για το σκοπό αυτό έγιναν προκαταρκτικά πειράματα, όπου 

χορηγήθηκαν διάφορες συγκεντρώσεις CQ σε μη μολυσμένα ποντίκια BALB/c. 

Συγκεκριμένα, δοκιμάστηκαν οι συγκεντρώσεις των 18 mg CQ/kg/200 μl PBS, 37 

mg CQ/kg/200 μl PBS και 75 mg CQ/kg/200 μl PBS. Σε τρεις ομάδες μη 

μολυσμένων ποντικών BALB/c χορηγήθηκαν ενδοπεριτονιακά κάθε μια από τις 

παραπάνω συγκεντρώσεις επαναληπτικά για 6 ημέρες. Από την πρώτη κιόλας 

ημέρα χορήγησης η δόση των 75 mg CQ/kg/200 μl PBS επέφερε θάνατο στο 

μισό πληθυσμό των ποντικών. Αντίθετα, η χορήγηση των χαμηλότερων 

συγκεντρώσεων των 18 mg CQ/kg/200 μl PBS και 37 mg CQ/kg/200 μl PBS δεν 

ήταν τοξική. Στα ποντίκια αυτά δεν παρατηρήθηκε απώλεια βάρους ή άλλη 

οργανική βλάβη. Στη συνέχεια επιλέχθηκε να χορηγηθεί η μικρότερη 

συγκέντρωση των 18 mg CQ/kg/200 μl PBS, αλλά για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα. Προκαταρκτική μελέτη έδειξε ότι η συγκέντρωση των 18 mg 

CQ/kg/200 μl PBS, ημέρα παρά ημέρα για 36 μέρες, ήταν η καταλληλότερη, 

αφού καθ΄ όλη τη διάρκεια της χορήγησής της δεν προκλήθηκαν στα ποντίκια 

οργανικές βλάβες. Η χορήγηση σχετικά μικρής δόσης CQ για μεγάλο χρονικό 

διάστημα στα πειραματόζωα εξασφαλίζει μια πιο αποτελεσματική 

αντιπαρασιτική δράση και την αποφυγή τοξικών επιδράσεων της CQ στον 

οργανισμό του ζώου. 
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3-2. Η αντιπαρασιτική δράση της CQ στα μολυσμένα με L. major ευαίσθητα 

ποντίκια BALB/c  

 

 Με στόχο να μελετήσουμε αν η CQ έχει ή όχι αντιπαρασιτική δράση, 

μολύναμε δύο ομάδες ποντικών BALB/c με παράσιτα L. major αγρίου τύπου 

(LV39), όπου στην μια χορηγήθηκε CQ και στην άλλη PBS. Η μόλυνση των δύο 

ομάδων πραγματοποιήθηκε υποδόρια στο επίπεδο του πέλματος με τη 

βοήθεια βελόνας. Κάθε ποντίκι μολύνθηκε με προμαστιγωτά (106 παράσιτα/10 

μl PBS) που βρίσκονταν στην αρχή της στατικής φάσης της ανάπτυξής τους 

στην in vitro καλλιέργεια. Στην μία ομάδα η CQ (18 mg/kg/200 μl PBS) 

χορηγείται ενδοπεριτονιακά 9 φορές πριν και 9 φορές μετά τη μόλυνση, ημέρα 

παρά ημέρα (ομάδα LV39/CQ). Στην άλλη ομάδα, τα ποντίκια BALB/c, αντί της 

CQ, ελάμβαναν στα ίδια χρονικά διαστήματα 200 μl PBS (ομάδα LV39/PBS). Η 

ομάδα αυτή αποτελεί το μάρτυρα των πειραμάτων. Επίσης, για την 

επιβεβαίωση της μη τοξικότητας της CQ χρησιμοποιήθηκε σε κάθε πείραμα και 

μια άλλη ομάδα που περιελάμβανε μη μολυσμένα ποντίκια, στα οποία είχε 

χορηγηθεί CQ (ομάδα CQ) ακολουθώντας το ίδιο πρωτόκολλο με τις άλλες 

ομάδες. Η μελέτη της πιθανής αντιπαρασιτικής δράσης της CQ 

πραγματοποιήθηκε με την παρατήρηση της πληγής που αναπτύχθηκε στο 

πέλμα του ζώου και με το προσδιορισμό του φορτίου των παρασίτων σε αυτό 

και τα επιχώρια γάγγλια. Βρέθηκε ότι στα ποντίκια της ομάδας που είχε 

χορηγηθεί CQ εμφανίζονταν μικρότερες πληγές από τις πληγές που 

αναπτύχθηκαν στα ποντίκια της ομάδας που είχε χορηγηθεί PBS (Ρ<0,0001) 

(ΕΙΚΟΝΑ 22). Επίσης, το φορτίο των παρασίτων τόσο στο σημείο της 

μόλυνσης (πέλμα) όσο και στα επιχώρια γάγγλια των ποντικών της ομάδας 

LV39/CQ ήταν μικρότερο σε σχέση με τον μάρτυρα την 1η και την 2η εβδομάδα 

μετά τη μόλυνση (Ρ<0,0003) (ΕΙΚΟΝΑ 23). Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η 

CQ έχει πράγματι αντιπαρασιτική δράση έναντι της L. major. Η δράση αυτή 

ήταν ικανή να περιορίσει την εξάπλωση των παρασίτων στα γειτονικά επιχώρια 

γάγγλια. 
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ΕΙΚΟΝΑ 22. Πορεία των πληγών που αναπτύχθηκαν στα πέλματα ποντικών BALB/c παρουσία (■) ή 

απουσία (□) CQ. Ποντίκια BALB/c μολύνθηκαν με 106 προμαστιγωτά L. major. Τα ποντίκια ενίονται 

ενδοπεριτονιακά με PBS ή CQ (18 mg/kg/200 μl PBS) ημέρα παρά ημέρα 9 φορές πριν και 9 φορές μετά τη 

μόλυνση. Οι τιμές δείχνουν την διαφορά των πληγών (± τυπική απόκλιση μέσης τιμής) σε κάθε ομάδα 

που αποτελείται από 6 ποντίκια. Η ανάπτυξη των πληγών αξιολογείται ανά εβδομάδα. Τα αποτελέσματα 

αντιπροσωπεύουν ένα από τα τρία πειράματα που πραγματοποιήθηκαν (Ρ<0,0001). 
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ΕΙΚΟΝΑ 23. Προσδιορισμός του παρασιτικού φορτίου (± τυπική απόκλιση μέσης τιμής) με τη μέθοδο των 

διαδοχικών αραιώσεων, στο πέλμα και τα επιχώρια γάγγλια (LN) από μολυσμένα με L. major ποντίκια 

BALB/c που τους είχε χορηγηθεί (■) ή όχι (□) CQ. Ο προσδιορισμός του φορτίου των παρασίτων 

πραγματοποιήθηκε 1 εβδομάδα (Α) και 2 εβδομάδες (Β) μετά τη μόλυνση. Οι τιμές δείχνουν το φορτίο του 

παρασίτου σε ένα αντιπροσωπευτικό πείραμα (Ρ<0,0003). 
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3-3. Η αντιπαρασιτική δράση της CQ στα μολυσμένα με L. major ανθεκτικά 

ποντίκια C57BL/6  

 

Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα από τη δράση της CQ στα ποντίκια 

BALB/c μας οδήγησαν στην εφαρμογή της ίδιας θεραπευτικής αγωγής σε 

ανθεκτικά στελέχη ποντικών C57BL/6.  

Οι ίδιες ομάδες που χρησιμοποιήθηκαν για την μελέτη της δράσης της 

CQ στα ποντίκια BALB/c, χρησιμοπoιήθηκαν και για την μελέτη της δράσης της 

CQ στα ποντίκια C57BL/6. Η μόλυνση πραγματοποιείται με το ίδιο στέλεχος 

παρασίτου (LV39). Παρατηρήθηκε ότι στα C57BL/6 οι πληγές στο πέλμα των 

ποντικών της ομάδας LV39/CQ και της ομάδας LV39/PBS αναπτύχθηκαν χωρίς 

διαφορά μέχρι την 8η εβδομάδα της μόλυνσης (ΕΙΚΟΝΑ 24). Στη συνέχεια όμως 

οι πληγές στην ομάδα των ποντικών που δεν είχε χορηγηθεί CQ συνέχιζαν να 

αναπτύσσονται για δύο ακόμα εβδομάδες και εμφάνιζαν τα πρώτα 

συμπτώματα ίασης κατά την 11η εβδομάδα. Αντίθετα, στην ομάδα των 

ποντικών που είχε χορηγηθεί CQ, οι πληγές εμφανίζουν νωρίτερα, κατά την 9η 

εβδομάδα μετά τη μόλυνση, τα πρώτα συμπτώματα ίασης. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση ότι οι πληγές αυτής της ομάδας 

ποντικών παρουσίαζαν πολύ γρήγορη ίαση μετά το τέλος της οποίας (25η 

εβδομάδα) ακόμα και υπολείμματα της πληγής εξαφανίστηκαν (25η εβδομάδα). 

Αντίθετα, στην ομάδα του μάρτυρα οι πληγές δεν κατέληξαν σε πλήρη ίαση και 

τα ποντίκια διατηρούσαν μικρές αλλά αξιολογήσιμες πληγές μέχρι το τέλος του 

πειράματος (25η εβδομάδα). Η διαφορά αυτή στο επίπεδο των πληγών ήταν 

στατιστικά σημαντική (Ρ<0,0001) και σχετίζεται με μια ανάλογη διαφορά στο 

φορτίο των παρασίτων που παρατηρήθηκε στο σημείο της μόλυνσης (πέλμα) 

και στα επιχώρια γάγγλια (ΕΙΚΟΝΑ 25). Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι το 

παρασιτικό φορτίο στο πέλμα και τα επιχώρια γάγγλια ήταν συγκρίσιμο και 

στις δύο ομάδες ποντικών 3 εβδομάδες μετά τη μόλυνση, δηλαδή στη φάση 

της μόλυνσης, όπου οι πληγές ήταν συγκρίσιμες (ΕΙΚΟΝΑ 25Α). Όμως, το 

παρασιτικό φορτίο στο πέλμα βρέθηκε μικρότερο την 12η και 14η εβδομάδα 

μετά τη μόλυνση στα ποντίκια της ομάδας που είχε χορηγηθεί CQ (Ρ<0,0005) 

(ΕΙΚΟΝΑ 25Β, Γ). Το φορτίο των παρασίτων στα επιχώρια γάγγλια ήταν 
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συγκρίσιμο και στις δύο ομάδες και σε όλους τους χρόνους που 

προσδιορίστηκε. Από τα παραπάνω αποτελέσματα γίνεται φανερό ότι, όπως 

και στα ευαίσθητα στελέχη ποντικών BALB/c, η CQ μπορεί να τροποποιήσει και 

να περιορίσει την πορεία της μόλυνσης που προκαλείται από την L. major στο 

επίπεδο του πέλματος σε ανθεκτικά στελέχη ποντικών C57BL/6. Όμως, η CQ 

δεν ήταν ικανή να περιορίσει την εξάπλωση των παρασίτων στα γειτονικά 

επιχώρια γάγγλια σε αυτά τα στελέχη ποντικών, όπως συμβαίνει με τα ποντίκια 

BALB/c.  
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ΕΙΚΟΝΑ 24. Πορεία των πληγών που αναπτύχθηκαν στο πέλμα ποντικών C57BL/6 παρουσία (■) ή 

απουσία (□) CQ. Ποντίκια C57BL/6 μολύνθηκαν με 106 προμαστιγωτά L. major. Τα ποντίκια ενίονται 

ενδοπεριτονιακά με PBS ή CQ (18 mg/kg/200 μl) ημέρα παρά ημέρα 9 φορές πριν και 9 φορές μετά τη 

μόλυνση. Οι τιμές δείχνουν την διαφορά των πληγών (± τυπική απόκλιση μέσης τιμής) σε κάθε ομάδα 

που αποτελείται από 6 ποντίκια. Η ανάπτυξη των πληγών αξιολογείται ανά εβδομάδα. Τα αποτελέσματα 

αντιπροσωπεύουν ένα από τα δύο πειράματα που πραγματοποιήθηκαν (Ρ<0,0001). 
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ΕΙΚΟΝΑ 25. Προσδιορισμός του παρασιτικού φορτίου (± τυπική απόκλιση μέσης τιμής) με τη μέθοδο των 

διαδοχικών αραιώσεων, στο πέλμα και τα επιχώρια γάγγλια (LN) από μολυσμένα με L. major ποντίκια 

C57BL/6 που τους είχε χορηγηθεί (■) ή όχι (□) CQ. Ο προσδιορισμός του φορτίου των παρασίτων 

πραγματοποιήθηκε 3 εβδομάδες (Α), 12 εβδομάδες (Β) και 14 εβδομάδες (Γ) μετά τη μόλυνση. Οι τιμές 

δείχνουν το φορτίο των παρασίτων σε ένα αντιπροσωπευτικό πείραμα (٭ Ρ<0,0005). 
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3-4. Ανάλυση της ανοσολογικής απόκρισης των ποντικών C57BL/6 στα οποία 

χορηγήθηκε CQ 

 

Για την περαιτέρω κατανόηση των παραπάνω αποτελεσμάτων 

πραγματοποιήθηκε ανάλυση της ανοσολογικής (ΤΗ1/ΤΗ2) απόκρισης των 

μολυσμένων με L. major ποντικών C57BL/6, στα οποία χορηγήθηκε PBS ή CQ. 

Ειδικότερα, προσδιορίστηκαν τα επίπεδα έκφρασης των επαγόμενων 

κυτοκινών με τη μέθοδο του ημιποσοτικού προσδιορισμού των mRNA τους (RT-

PCR). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν εναρκτήρια μόρια (primers) για τις 

κυτοκίνες IFN-γ, IL-12, IL-4 και IL-10. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε ολικό 

RNA που εκχυλίστηκε από το πέλμα 11, 14 και 18 εβδομάδες μετά τη μόλυνση 

των ποντικών C57BL/6 με τα παράσιτα L. major, στα οποία είχε χορηγηθεί PBS ή 

CQ. Τα επίπεδα αυτών των κυτοκινών έχει βρεθεί ότι σχετίζονται με την 

ανθεκτικότητα των ποντικών C57BL/6 έναντι της μόλυνσης με παράσιτα L. 

major.  

Από την ανάλυση των επαγόμενων κυτοκινών στο πέλμα βρέθηκε ότι τα 

επίπεδα των mRNA της IFN-γ και της IL-12 ήταν μειωμένα 11, 14 και 18 

εβδομάδες μετά τη μόλυνση στην ομάδα των ποντικών που είχε χορηγηθεί CQ 

παρά το γεγονός ότι οι κυτοκίνες αυτές αποτελούν δείκτες ΤΗ1 ανοσολογικής 

απόκρισης (ΕΙΚΟΝΑ 26). Ειδικά, στην ομάδα αυτή τα επίπεδα της IL-12 ήταν 

μειωμένα την 11η εβδομάδα μετά τη μόλυνση, ενώ την 14η και 18η εβδομάδα 

μετά τη μόλυνση η IL-12 δεν ήταν ανιχνεύσιμη (ΕΙΚΟΝΑ 26). Όμως, ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα επίπεδα των mRNA των επαγόμενων κυτοκινών 

IL-4 και IL-10, που αποτελούν δείκτες ΤΗ2 ανοσολογικής απόκρισης. Τα επίπεδα 

των mRNA της IL-4 δεν ήταν ανιχνεύσιμα στην ομάδα των LV39/CQ ποντικών 

σε όλους τους χρόνους που αυτά προσδιορίστηκαν, ενώ τα αντίστοιχα 

επίπεδα της IL-4 στην ομάδα των LV39/PBS ποντικών ήταν υψηλά (ΕΙΚΟΝΑ 26). 

Επίσης, τα επίπεδα των mRNA της IL-10 βρέθηκαν χαμηλότερα στην ομάδα των 

LV39/CQ ποντικών την 11η, 14η και 18η εβδομάδα μετά τη μόλυνση σε σύγκριση 

με τα αντίστοιχα επίπεδα στην ομάδα μάρτυρα (ΕΙΚΟΝΑ 26).  

Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι ο φαινότυπος των 

μολυσμένων με L. major ποντικών C57BL/6, στα οποία είχε χορηγηθεί CQ 
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(γρήγορη και πλήρης ίαση των πληγών και χαμηλότερο παρασιτικό φορτίο) 

πιθανόν να σχετίζεται με την μειωμένη παραγωγή δεικτών της ΤΗ2 

ανοσολογικής απόκρισης (IL-4 και IL-10) στο σημείο της μόλυνσης (πέλμα) του 

ξενιστή. 
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ΕΙΚΟΝΑ 26. Προσδιορισμός των επιπέδων έκφρασης των mRNA των επαγόμενων κυτοκινών στο πέλμα 

ποντικών C57BL/6 μολυσμένων με παράσιτα L. major, στα οποία είχε χορηγηθεί PBS (□) ή CQ (■). Ο 

προσδιορισμός έγινε την 11η εβδομάδα (Α), την 14η εβδομάδα (Β) και την 18η εβδομάδα (Γ) μετά τη 

μόλυνση με RT-PCR. Η σύγκριση και η ανάλυση των προϊόντων του RT-PCR για τις κυτοκίνες IFN-γ, IL-12, 

IL-4 και IL-10 έγινε με βάση τα επίπεδα έκφρασης της β-ακτίνης.  
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1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ Leishmania  

 

1-1. Ο ρόλος gp63 στη μολυσματικότητα των παρασίτων L. amazonensis και 

L. major 

 

Η πρωτεΐνη gp63 διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στη βιολογία του 

παρασίτου Leishmania, αφού σχετίζεται με τη σύνδεσή του στο μακροφάγο 

[297] και την ενδοκυτταρική του επιβίωση σε αυτό [298]. Ο ρόλος της gp63 

στην αλληλεπίδραση παράσιτο-μακροφάγο βασίστηκε αρχικά στην ομοιότητα 

που παρουσιάζει με το μόριο της ινωδεσίνης [123]. Περαιτέρω μελέτες από 

τους Soteriadou και συν. [115], έδειξαν ότι η gp63 περιέχει την αλληλουχία 

SRYD, η οποία μιμείται την αλληλουχία RGDS της φιμπρονεκτίνης. Η εμπλοκή 

της gp63 στην σύνδεση του παρασίτου με τα μακροφάγα, μέσω υποδοχέων 

φιμπρονεκτίνης, επιβεβαιώθηκε όταν πεπτίδια που περιείχαν την αλληλουχία 

RGDS και αντισώματα έναντι της ινωδεσίνης εμπόδιζαν in vitro την πρόσδεση 

της Leishmania στο κύτταρο ξενιστή [115]. Η σημασία επομένως της SRYD 

περιοχής στην λειτουργικότητα της gp63 είναι σημαντική. Στην παρούσα 

διδακτορική διατριβή επιβεβαιώθηκε με in vivo πειράματα η σπουδαιότητα 

αυτής της περιοχής. Τα αντι-SRYD αντισώματα, τα οποία χορηγούνται σε 

ποντίκια BALB/c που έχουν μολυνθεί πειραματικά στο επίπεδο του αυτιού με 

παράσιτα L. major είναι ικανά να περιορίσουν την παθογονικότητα του 

παρασίτου, όπως φαίνεται από την μικρότερη ανάπτυξη των πληγών και από 

το περιορισμένο παρασιτικό φορτίο στα ζώα (ΕΙΚΟΝΑ 1). Επιπλέον, η 

σπουδαιότητα της gp63 στη μολυσματικότητα του παρασίτου μελετήθηκε in 

vivo με τη χρήση gp63-ανασυνδυασμένων παρασίτων L. amazonensis, τα 

οποία εκφράζουν τροποποιημένα ενδογενή επίπεδα της πρωτεΐνης αυτής. 

Η gp63, η οποία εμπλέκεται στην αλληλεπίδραση του προμαστιγωτού με 

τα μακροφάγα του ξενιστή και με το σύστημα του συμπληρώματος, έχει 

προταθεί ως ένας κύριος παράγοντας της μολυσματικότητας του παρασίτου 

Leishmania [68, 101, 110, 131]. Τα αποτελέσματα ενός μεγάλου αριθμού 

προσεγγίσεων επιβεβαιώνουν την σημασία της. Ειδικότερα, βρέθηκε ότι 
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διάφορα είδη Leishmania, που εκφράζουν την gp63 σε πλεόνασμα, είναι πιο 

μολυσματικά από τα είδη που έχουν ελλείπεις ποσότητες gp63 [299, 300] και ότι 

η επισωμική υπερέκφραση της gp63 αυξάνει την πρόσδεση των παρασίτων 

στα μακροφάγα και την ενδοκυτταρική επιβίωσή τους [297]. Επιπλέον, in vivo 

μελέτες κατά τις οποίες χρησιμοποιούνται παράσιτα στα οποία έχει 

πραγματοποιηθεί γενετική έλλειψη των 6 γονιδίων που κωδικοποιούν την gp63 

και δεν εκφράζουν αυτή την πρωτεΐνη, έδειξαν ότι η gp63 συμβάλλει στη 

μολυσματικότητα των παρασίτων, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια ανάπτυξης 

της μόλυνσης [133].  

Ο διπλός ρόλος της gp63, τόσο στην πρόσδεση του παρασίτου 

Leishmania στα μακροφάγα όσο και στην ενδοκυτταρική επιβίωση και τον 

πολλαπλασιασμό του έχει τεκμηριωθεί με τη δημιουργία γενετικά gp63-

ανασυνδυασμένων παρασίτων L. amazonensis που διαφέρουν μόνο ως προς 

τα ενδογενή επίπεδα έκφρασης της gp63 [112], τα οποία χρησιμοποιήθηκαν in 

vitro σε δοκιμασία μόλυνσης μακροφάγων της κυτταρικής σειράς J774. Σε 

αυτή τη διδακτορική διατριβή επιβεβαιώνουμε και ενισχύουμε τα παραπάνω 

αποτελέσματα μελετώντας τη μολυσματικότητα των gp63-ανασυνδυασμένων 

παρασίτων L. amazonensis σε in vivo συνθήκες χρησιμοποιώντας το επίπεδο 

του αυτιού ποντικών BALB/c ως πειραματικό μοντέλο μελέτης. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου έκφρασης 

της gp63 και της μολυσματικότητας των παρασίτων. Σε αυτό το in vivo 

μοντέλο, βρέθηκε ότι τα παράσιτα που υποεκφράζουν την gp63 είναι λιγότερο 

μολυσματικά. Αντίθετα, τα παράσιτα που υπερεκρφάζουν την gp63 

παρουσιάζουν την ίδια μολυσματικότητα με το μάρτυρα (ΕΙΚΟΝΑ 1). Η 

τελευταία αυτή παρατήρηση μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι ο αρχικός 

αγρίου τύπου κλώνος της L. amazonensis που χρησιμοποιήθηκε για την 

δημιουργία των gp63-ανασυνδυασμένων παράσιτων διαθέτει ήδη πολύ υψηλά 

επίπεδα ενεργής gp63 και είναι αρκετά μολυσματικός. Επιπλέον, υπάρχουν 

εκτός από την gp63 και άλλοι παράγοντες ή μόρια που αλληλεπιδρούν με το  

ξενιστή σε μια in vivo μελέτη, οι οποίοι απουσιάζουν στις in vitro πειραματικές 

προσεγγίσεις και μπορεί να επηρεάζουν την εξέλιξη της μόλυνσης. Η μειωμένη 

μολυσματικότητα που παρατηρείται in vivo στα P6.5/1.9R παράσιτα σχετίζεται 
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και με την εμφάνιση μικρότερου αριθμού παρασίτων στα ζώα που έχουν 

μολυνθεί με αυτά τα στελέχη (ΕΙΚΟΝΑ 2). 

Τα in vivo αυτά αποτελέσματα πιθανόν να υποεκτιμούν της συμβολή της 

gp63 στη μολυσματικότητα της L. amazonensis γιατί τα ανασυνδυασμένα 

παράσιτα στο ζώο αναπτύσσονται απουσία ΤΜ, που είναι απαραίτητη για την 

έκφραση των επισωμικών πλασμιδίων. Τα αποτελέσματά μας δείχνουν καθαρά 

το σημαντικό ρόλο τον οποίο έχει η gp63 τουλάχιστον στα αρχικά στάδια της 

μόλυνσης. Ωστόσο, σε μια πρόσφατη εργασία έχει βρεθεί ότι η έλλειψη της 

gp63 σε ανασυνδυασμένα παράσιτα L. major προκαλεί μόνο μια 

καθυστέρηση στην εμφάνιση των πρώτων πληγών σε in vivo πειραματικές 

μολύνσεις χωρίς να παρατηρείται περαιτέρω άλλη δραματική διαφορά [133]. Η 

διαφωνία αυτή στα αποτελέσματα πιθανότατα να δείχνει ότι ο ρόλος της gp63 

μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στα διάφορα είδη Leishmania. Πράγματι, έχει 

βρεθεί ότι η LPG συμβάλλει στη μολυσματικότητα της L. major, άλλα όχι στη 

μολυσματικότητα της L. mexicana/amazonensis [301, 302]. Παρόμοια, ο 

ρόλος και η σημασία της gp63 για την L. amazonensis ως μολυσματικός 

παράγοντας μπορεί να είναι διαφορετικός από τον αντίστοιχο στην L. major. 

Έχει προταθεί ότι αυτά τα δύο είδη Leishmania χρησιμοποιούν διαφορετικούς 

μολυσματικούς παράγοντες για να εισέλθουν στα μακροφάγα και η 

αλληλεπίδρασή τους με παράγοντες του ξενιστή διαφέρει [303-305]. 

Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψιν είναι το 

περιβάλλον του ξενιστή. Η L. major και η L. mexicana/amazonensis είναι 

γνωστό ότι έχουν πολλές ομοιότητες, αλλά και εμφανίζουν σημαντικές 

διαφορές στις αλληλεπιδράσεις τους με το ανοσολογικό σύστημα του ξενιστή 

όσον αφορά την in vivo επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό τους [304-307]. 

Είναι γνωστό ότι η δόση των παρασίτων που θα δοθεί στις πειραματικές 

μολύνσεις με L. major επηρεάζει την ανοσολογική απόκριση του ξενιστή και 

επομένως την εξέλιξη της μόλυνσης αυτής [299]. Η παρατήρηση αυτή είναι 

λιγότερο αξιολογήσιμη στο πειραματικό μοντέλο αυτής της εργασίας, αφού η 

μείωση των παρασίτων από 106 σε 103 έχει ανάλογα αποτελέσματα τόσο στην 

εξέλιξη της μόλυνσης (ΕΙΚΟΝΑ 1) όσο και στο παρασιτικό φορτίο (ΕΙΚΟΝΑ 2).  
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Το συμπλήρωμα έχει κύριο ρόλο στη μολυσματικότητα της Leishmania. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η Leishmania  κατά την σύντομη παραμονή της στην 

κυκλοφορία του αίματος του ξενιστή καταφέρνει να διαφύγει της λυτικής 

δράσης του συμπληρώματος. Σε αυτή την εργασία διερευνήσαμε αν τα 

επίπεδα έκφρασης της gp63 επηρεάζουν την ευαισθησία των 

ανασυνδυασμένων παρασίτων στα συστατικά του συμπληρώματος. 

Πράγματι, βρέθηκε ότι τα παράσιτα που υποεκφράζουν την gp63 είναι πιο 

ευαίσθητα στη λύση από τα συστατικά του συμπληρώματος σε σύγκριση με 

τα παράσιτα που εκφράζουν φυσιολογικά επίπεδα gp63 (ΕΙΚΟΝΑ 3). Ως 

γνωστόν, η gp63 συνδέεται με τα συστατικά C3b και C3bi του συμπληρώματος 

[71, 308] γεγονός που αυξάνει την οψωνινοποίηση και πρόσληψή τους από τα 

μακροφάγα και κατά συνέπεια ενισχύει τη μολυσματικότητα του παρασίτου. 

Στην ίδια κατεύθυνση είναι τα αποτελέσματα των Joshi και συν. [133]. Βρέθηκε 

ότι παράσιτα L. major, στα οποία έγινε γενετική έλλειψη των gp63 γονιδίων είναι 

πιο ευαίσθητα. Η καθυστέρηση στην εμφάνιση των πρώτων πληγών και το 

μικρότερο μέγεθός τους φαίνεται να σχετίζονται με την μεγαλύτερη ευαισθησία 

λύσης αυτών των παρασίτων στα συστατικά του συμπληρώματος. Η 

ευαισθησία αυτή οδηγεί σε δραματική μείωση του αριθμού των παρασίτων 

που ενίονται αρχικά. Είναι γνωστό ότι ο αριθμός των παρασίτων παίζει 

σημαντικό ρόλο και επηρεάζει την πορεία της μόλυνσης. Έτσι, αποδεικνύεται 

γενικότερα η σημασία της gp63 στην αποφυγή των λυτικών παραγόντων του 

ξενιστή. Ο Chen και συν. [112], έδειξαν in vitro ότι τα ανασυνδυασμένα 

παράσιτα P6.5/1.9R με τα μειωμένα επίπεδα έκφρασης της gp63 

παρουσιάζουν μειωμένη ικανότητα πρόσδεσης και ενδοκυτταρικής επιβίωσης 

στα μακροφάγα. Αν συμβαίνει το ίδιο και in vivo, αυτό μπορεί επιπρόσθετα να 

συμβάλλει στο μικρότερο φορτίο παράσιτων που παρατηρείται στα ζώα που 

μολύνονται με τα παράσιτα P6.5/1.9R. Αν και δεν επιτυγχάνεται πλήρης 

περιορισμός του αρχικού αριθμού των παρασίτων P6.5/1.9R που ενίονται στα 

ζώα, η μείωση του αριθμού τους αρκεί ώστε να υπάρχει καθυστέρηση στην 

εμφάνιση των πληγών και περιορισμός της κλινικής εικόνας του ζώου καθ΄ όλη 

την πορεία της μόλυνσης. 
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Ο έλεγχος της μόλυνσης που παρατηρείται στα ποντίκια που 

μολύνθηκαν με τα παράσιτα που υποεκφράζουν την gp63 είναι ένα 

αποτέλεσμα που οφείλεται στο συνδυασμό της αυξημένης ενδοκυτταρικής 

λύσης από το συμπλήρωμα και της μειωμένης ικανότητας μόλυνσης των 

μακροφάγων λόγω έλλειψης της gp63. Σε αυτά τα παράσιτα παρατηρείται 

επίσης μειωμένος αριθμός CD4+ θετικών Τ λεμφοκυττάρων στο σημείο 

χορήγησης των παρασίτων (αυτί) σε σχέση με τις δύο άλλες ομάδες. 

Σημειώνεται ότι αυξημένα επίπεδα CD4+ Τ λεμφοκυττάρων παρατηρούνται στα 

επιχώρια γάγγλια. Η αύξηση αυτή, που είναι εμφανής την 2η εβδομάδα μετά τη 

μόλυνση, δείχνει το σημαντικό ρόλο που παίζει αυτός ο κυτταρικός πληθυσμός 

στα αρχικά στάδια της μόλυνσης. Τα αυξημένα ποσοστά IFN-γ- και IL-12-

θετικών κυττάρων και τα μειωμένα ποσοστά των IL-10-θετικών κυττάρων των 

μολυσμένων με παράσιτα P6.5/1.9R ζώων δείχνουν ότι οι κυτοκίνες IFN-γ, IL-12 

και IL-10 διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία της μόλυνσης. Αν και 

η ανοσολογική απόκριση του ξενιστή έναντι στην L. amazonensis δεν έχει 

επαρκώς αναλυθεί, η σημασία των επιπέδων έκφρασης της IL-10 για την 

εξέλιξη της μόλυνσης είναι τεκμηριωμένη [285]. Συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι η 

ευαισθησία του ξενιστή στη μόλυνση σχετίζεται με μειωμένα επίπεδα έκφρασης 

IFN-γ/IL-12 και αυξημένα επίπεδα έκφρασης IL-10 [285]. Πιθανότατα, τα επίπεδα 

έκφρασης της IFN-γ ρυθμίζονται εν μέρει από την IL-10, η οποία επιπλέον έχει 

βρεθεί ότι αναστέλλει την μέσω αντιγόνου ενεργοποίηση και πολλαπλασιασμό 

των Τ λεμφοκυττάρων. Το σύνολο των αποτελεσμάτων δείχνουν ότι ο λιγότερο 

«μολυσματικός» φαινότυπος των P6.5/1.9R παρασίτων σχετίζεται με την 

τροποποιημένη ανοσολογική απόκριση του ξενιστή στα αρχικά στάδια της 

μόλυνσης. Αυτό δε έχει ως αποτέλεσμα τον έλεγχο και τον περιορισμό των 

αναπτυσσόμενων πληγών σε όλη τη πορεία της μόλυνσης.   

Στην εργασία αυτή επιβεβαιώνεται ότι η gp63 συμβάλλει στη 

μολυσματικότητα του παρασίτου L. amazonensis στα αρχικά στάδια της 

μόλυνσης. Πρόσφατα, έχει τεκμηριωθεί σε εργασία όπου χρησιμοποιούνται τα 

ίδια gp63-ανασυνδυασμένα παράσιτα ότι η gp63 συμβάλλει επίσης στην 

ανάπτυξη της L. amazonensis στο φορέα L. longipalpis [72]. Το δεδομένο αυτό 

σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας που 
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αποδεικνύουν την σημασία της gp63 στη μολυσματικότητα της L. amazonensis 

δείχνουν ότι η gp63 αποτελεί σημαντικό μολυσματικό παράγοντα στην L. 

amazonensis τόσο στον ξενιστή όσο και στο φορέα σε αντίθεση με τη σημασία 

της gp63 στη L. major [71]. Φαίνεται ότι, η σπουδαιότητα ενός τόσο καλά 

διατηρημένου μορίου, όπως είναι η gp63 μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στα 

διάφορα είδη Leishmania. Πρόσφατα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την 

ανάπτυξη ειδικών αναστολέων μεταλλοπρωτεασών [309]. Τα δεδομένα της 

εργασίας αυτής δείχνουν ότι η gp63 αποτελεί ένα σημαντικό υποψήφιο μόριο 

για το σχεδιασμό φαρμάκων.  

 

1-2. Η επίδραση της LNP18/H1 στη μολυσματικότητα του παρασίτου L. major  

 

Έχει βρεθεί και χαρακτηριστεί στο παρελθόν για πρώτη φορά στο 

εργαστήριο Μοριακής Παρασιτολογίας του ΕΙΠ μια πυρηνική πρωτεΐνη της L. 

major, η LNP18/H1 [281]. Πρόκειται μια βασική πρωτεΐνη που προσδένεται στο 

DNA και παρουσιάζει σε επίπεδο αλληλουχίας μεγάλη ομολογία με την ιστόνη 

H1 των τρυπανοσωματίδων. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η LNP18 ταυτίζεται 

με την ιστόνη H1. Εκφράζεται από γονίδια που βρίσκονται σε δύο αντίγραφα 

στο γενετικό υλικό της Leishmania. Ειδικά αντισώματα που έχουν αναπτυχθεί 

έναντι της LNP18/H1 αναγνωρίζουν δύο πολυπεπτίδια 16 kDa και 18 kDa. Η 

έκφραση της LNP18/H1 ρυθμίζεται αναπτυξιακά. Τα επίπεδα έκφρασης της 

LNP18/H1, όπως προσδιορίστηκαν με in vitro μελέτες, έδειξαν ότι αυξάνονται 

τρεις φορές κατά τη μετάβαση από τη μη μολυσματική λογαριθμική φάση στη 

μολυσματική στατική φάση ανάπτυξης της προμαστιγωτής μορφής, ενώ τα 

επίπεδα έκφρασής της μειώνονται αρκετά στην αμαστιγωτή μορφή του 

παρασίτου. 

Ο ρόλος της LNP18/H1 στη μολυσματικότητα του παρασίτου 

προσδιορίστηκε με πειραματική μόλυνση μακροφάγων της κυτταρικής σειράς 

J774 με LNP18/H1-ανασυνδυασμένα προμαστιγωτά L. major που φέρουν το 

φορέα pX63, στον οποίο κλωνοποιήθηκε το γονίδιο της LNP18/H1 (παράσιτα 

pX63-ΗYG-LNP18/H1) [281]. Στην ίδια πειραματική μόλυνση χρησιμοποιούνται 

παράσιτα που φέρουν μόνο τον πλασμιδιακό φορέα pX63 και αποτελούν το 
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μάρτυρα (pX63-ΗYG). Η μελέτη αυτή έδειξε ότι τα παράσιτα pX63-ΗYG-

LNP18/H1 που υπερεκφράζουν την LNP18/H1 είναι λιγότερο μολυσματικά από 

τα παράσιτα-μάρτυρες κατά την in vitro πειραματική μόλυνση.  

Στα πλαίσια της διατριβής αυτής μελετήθηκε ο ρόλος της LNP18/H1 στη 

μολυσματικότητα του παράσιτου in vivo. Τα ίδια LNP18/H1-ανασυνδυασμένα 

παράσιτα που χρησιμοποιήθηκαν στις in vitro μελέτες, χρησιμοποιήθηκαν και 

για τις in vivo πειραματικές μολύνσεις ποντικών BALB/c.  

Μετά από χορήγηση των LNP18/H1-ανασυνδυασμένων παρασίτων L. 

major σε ποντίκια BALB/c, παρατηρείται ότι τα παράσιτα pX63-ΗYG-LNP18/H1 

δεν είναι ικανά να προκαλέσουν πληγές, σε αντίθεση με τα παράσιτα pX63-

ΗYG, τα οποία οδηγούν στην δημιουργία γρήγορα αναπτυσσόμενων πληγών 

στο πέλμα των ζώων. Στα pX63-ΗYG-LNP18/H1-μολυσμένα ζώα το φορτίο των 

παρασίτων στο σημείο της μόλυνσης (πέλμα) είναι δραματικά μικρότερο. 

Επίσης, η εξάπλωση των παρασίτων στα επιχώρια γάγγλια του πέλματος είναι 

αρκετά περιορισμένη. Ο φαινότυπος που προκαλούν τα pX63-ΗYG-LNP18/H1 

στα ποντίκια όσον αφορά τις πληγές και το φορτίο των παρασίτων, δείχνει να 

σχετίζεται με μια διαφορετική ανοσολογική απόκριση του ξενιστή σε αυτά τα 

παράσιτα. Η ανάλυση της ανοσολογικής απόκρισης στα pX63-ΗYG-LNP18/H1-

μολυσμένα ποντίκια έδειξε ότι στα αρχικά στάδια της μόλυνσης επάγονται 

υψηλότερα επίπεδα των κυτοκινών τύπου ΤΗ1 (IFN-γ και IL-12) και χαμηλότερα 

επίπεδα των κυτοκινών τύπου ΤΗ2 (IL-4 και IL-10) ανοσολογικής απόκρισης, 

τόσο στο σημείο της μόλυνσης όσο και στα επιχώρια γάγγλια. Η συμμετοχή 

των κυτοκινών IL-4 και IL-10 στην ευαισθησία ποντικών BALB/c στη μόλυνση με 

L. major έχει καλά τεκμηριωθεί [45, 165, 166]. Η ρόλος αυτών των κυτοκινών 

είναι καθοριστικός στα αρχικά στάδια της μόλυνσης και η παραγωγή τους 

μπορεί να αναστείλει την έκφραση της IL-12, η οποία είναι απαραίτητη για την 

ΤH1 ανοσολογική απόκριση. Η IL-12 επάγει την παραγωγή της IFN-γ από τα Τ 

λεμφοκύτταρα και τα ΝΚ (Natural Killers) και αυτή με τη σειρά της επάγει την 

παραγωγή ΝΟ και την εξουδετέρωση των παρασίτων από τα μακροφάγα [59, 

159-164]. Τα παραπάνω in vivo αποτελέσματα δείχνουν τη σημασία της 

LNP18/H1 στη μολυσματικότητα του παρασίτου. Ωστόσο, ο ακριβής 

μηχανισμός με τον οποίο η αύξηση των επιπέδων έκφρασης της LNP18/H1 
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επηρεάζει τη μολυσματικότητα της L. major δεν τεκμηριώνεται πλήρως με αυτή 

την μελέτη. Η ιστόνη H1 έχει βρεθεί ότι εμπλέκεται στην τροποποίηση της 

γονιδιακής έκφρασης. Ως εκ τούτου, η LNP18/H1 ως ομόλογη πρωτεΐνη της H1, 

είναι πιθανόν να εμπλέκεται στην ρύθμιση της έκφρασης γονιδίων που 

τροποποιούν τη μολυσματικότητα του παρασίτου. Πάντως, στο Trypanosoma 

brucei η ιστόνη H1 φαίνεται να εμπλέκεται στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου 

[310]. Επομένως, η LNP18/H1 εκτός από την ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης 

πιθανότατα να εμπλέκεται και στη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου και έτσι να 

ελέγχει την διαφοροποίηση ή/και τον πολλαπλασιασμό του παρασίτου. Τα 

αποτελέσματα αυτής της εργασίας δείχνουν καθαρά ότι τα επίπεδα έκφρασης 

της LNP18/H1 σχετίζονται με τη μολυσματικότητα του παρασίτου.  

 

1-3. Η επίδραση της κινάσης NDK στη μολυσματικότητα του παρασίτου 

Leishmania amazonensis 

 

 Στο σημείο της μόλυνσης είναι δυνατόν να απελευθερωθούν σημαντικά 

ποσά κυτταροπλασματικού ΑΤΡ από μολυσμένα ή τραυματισμένα κύτταρα 

[311, 312]. Διάφοροι κυτταρικοί τύποι έχουν την ικανότητα να απελευθερώνουν 

ΑΤΡ μέσω διαφόρων πηγών [311]. Τα μακροφάγα, τα κύτταρα του Langerhans 

και πιθανόν τα λεμφοκύτταρα εκφράζουν τον ειδικό μεμβρανικό υποδοχέα Ρ2Ζ 

με τον οποίο γίνεται η μεταφορά εξωκυτταρικού ΑΤΡ (eATP) στο εσωτερικό τους 

[312]. Έχει παρατηρηθεί συσσώρευση ΑΤΡ στα μακροφάγα μετά από επαφή 

τους με βακτήρια ή ακόμα και με το LPS του κυτταρικού τοιχώματος των 

βακτηρίων [313, 314]. Το συσσωρευμένο ΑΤΡ ενεργοποιεί την παραγωγή στα 

μακροφάγα ενεργών ενδιάμεσων του οξυγόνου (ROI) και ενεργών ριζών του 

αζώτου, όπως το ΝΟ, τα οποία συμβάλλουν στον μικροβιακό θάνατο και κατ΄ 

επέκταση στην άμυνα του ξενιστή [315, 316]. Το ΑΤΡ επίσης είναι δυνατόν να 

ενεργοποιεί την κυτταρική λύση των μακροφάγων [312]. Τα μολυσμένα 

κύτταρα έτσι αντιμετωπίζουν την εισβολή των παθογόνων μέσω του ίδιου τους 

του θανάτου, μια διαδικασία που αποκαλείται προγραμματισμένος κυτταρικός 

θάνατος ή απόπτωση.  
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Η τροποποίηση των μονοπατιών μεταγωγής σήματος του ξενιστή από 

τη Leishmania είναι μεγάλης σημασίας για την επιτυχή επιβίωση του παρασίτου 

στα κύτταρα του ξενιστή. Έως τώρα έχουν ερευνηθεί πολλά μονοπάτια που 

τροποποιούνται από τη Leishmania μέσω κινασών προκειμένου να 

επιβιώσουν, όπως για παράδειγμα το μονοπάτι ενεργοποίησης της PKC και 

της ΜΑΡ1 και ΜΑΡ2 [7, 134, 317, 318]. Η σημασία όμως της κινάσης NDK δεν 

έχει έως τώρα μελετηθεί στην Leishmania. Η NDK είναι ένα ένζυμο που έχει τη 

δυνατότητα να μεταφέρει την τερματική φωσφορική ομάδα του ΑΤΡ σε 

διφωσφορικά νουκλεοτίδια (NDPs) προς σχηματισμό τριφωσφορικών 

νουκλεοτιδίων (NTPs). Τα NTPs αποτελούν σημαντικά μόρια για την σύνθεση 

νουκλεϊκών οξέων, λιπιδίων και πολυσακχαριτών, καθώς και για την 

επιμήκυνση των πρωτεϊνών και τον πολυμερισμό των μικροσωληνίσκων. Ένας 

παθογόνος μικροοργανισμός που σχετίζεται με τη μόλυνση των ιστών και 

οργάνων του ξενιστή, χρειάζεται να παράγει μια σειρά από παθογόνους 

παράγοντες που θα του επιτρέψουν την είσοδο στα κύτταρα, την αποφυγή τον 

μηχανισμών άμυνας του ξενιστή και την προμήθεια θρεπτικών συστατικών 

από το ξενιστή για το πολλαπλασιασμό τους. Η παραγωγή επομένως των NTPs 

μέσω της NDK, αποτελεί βασική ανάγκη για την παθογένεια των 

μικροοργανισμών. Η σημασία της NDK στην ανάπτυξη και μολυσματικότητα 

έχει τεκμηριωθεί σε βακτηρία και μύκητες [319-321]. Για πρώτη φορά σε αυτή 

την εργασία διερευνήθηκε η σημασία της NDK στο παράσιτο Leishmania με τη 

χρήση NDK-ανασυνδυασμένων παρασίτων L. amazonensis, τα οποία 

εκφράζουν αυξημένα επίπεδα ενεργής NDK σε σχέση με το μάρτυρα. Σε 

πειραματική μόλυνση ποντικών BALB/c επιδερμικά στο αυτί, τα παράσιτα που 

υπερεκφράζουν την NDK εμφανίζουν μεγαλύτερες πληγές και υψηλότερο 

φορτίο παρασίτων στο σημείο της μόλυνσης κατά τα αρχικά στάδια της 

μόλυνσης (EIKONA 15). Επίσης, ο αριθμός μονοκύτταρων καθώς και 

μολυσμένων μακροφάγων μόλις 24 ώρες μετά τη μόλυνση είναι μεγαλύτερος 

σε σχέση με το μάρτυρα (EIKONA 17). Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι το αυξημένο 

επίπεδο έκφρασης της NDK πιθανόν να οδηγεί στην πιο γρήγορη 

αποικοδόμηση του eΑΤΡ εμποδίζοντας την απόπτωση των μονοκύτταρων 

κυττάρων που επιτυγχάνεται μέσω του Ρ2Ζ-εξαρτώμενου αποπτωτικού 
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μονοπατιού και το οποίο ενεργοποιείται από το εξωκυτταρικό ΑΤΡ [312]. Έτσι, η 

επιβίωση μεγαλύτερου αριθμού μολυσμένων μακροφάγων και κατ΄ επέκταση 

παρασίτων που πολλαπλασιάζονται έχουν σαν αποτέλεσμα την επιτάχυνση 

της εκδήλωσης των πληγών. Αυτά τα αποτελέσματα υποστηρίζουν την 

υπόθεσή μας ότι η NDK στη Leishmania συμβάλλει στη μολυσματικότητα του 

παρασίτου τουλάχιστον στα αρχικά στάδια της μόλυνσης. Η σημασία της NDK 

και σε μετέπειτα στάδια της μόλυνσης δεν είναι δυνατόν να μελετηθεί  in vivo, 

γιατί η μόλυνση γίνεται απουσία του αντιβιοτικού ΤΜ και τα παράσιτα είναι 

αδύνατον να διατηρήσουν το πλασμίδιο για πολλές εβδομάδες μετά τη 

μόλυνση. Αυτό θα ήταν εφικτό με την κατασκευή παρασίτων Leishmania, στα 

οποία τα γονίδια της NDK να έχουν αφαιρεθεί με ομόλογο ανασυνδυασμό.  

Η αξία της εργασίας αυτής έγκειται στο προσδιορισμό ενός ακόμα 

σημαντικού μονοπατιού επιβίωσης της Leishmania στο ξενιστή, που σχετίζεται 

με την τροποποίηση των μονοπατιών μεταγωγής σήματος μέσω κινασών και 

την αναστολή της απόπτωσης των μακροφάγων. Ο προσδιορισμός του 

ακριβή μηχανισμού δράσης της NDK στην αναστολή της απόπτωσης θα 

προσφέρει στοιχεία ως προς τη παθογονικότητα της Leishmania, η οποία θα 

μπορούσε να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη νέων αντιπαρασιτικών φαρμάκων. 

 

2. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΣΤΗ 

ΜΟΛΥΝΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ L. amazonensis-BALB/c 

 

 Σε αυτή την εργασία διαπιστώθηκε ότι μόνο όταν ποντίκια BALB/c 

εμβολιάστηκαν με Lu. longipalpis-SGL παρουσιάζουν μερική ανθεκτικότητα 

έναντι στη μόλυνση με παράσιτα L. amazonensis (μοντέλο μόλυνσης Lu. 

longipalpis-L. amazonensis). Είναι γνωστό ότι η Lu. longipalpis αποτελεί το 

φυσικό φορέα για την L. chagasi [322]. Η Lu. longipalpis δεν αποτελεί το φυσικό 

φορέα της L. amazonensis και επομένως ο συνδυασμός φορέα-παράσιτο που 

χρησιμοποιούμε σε αυτή την εργασία δεν ανταποκρίνεται στη φυσική μόλυνση. 

Παρά το γεγονός αυτό η χρήση του μοντέλου αυτού είναι επιστημονικά 

αποδεκτή και έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές μελέτες [78, 192],  αφού είναι πολύ 

δύσκολο να αναπτυχθεί στο εργαστήριο η L. amazonensis στο φυσικό της 
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φορέα (Lu. flaviscutellata). Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το γεγονός ότι 

αυτή η εργασία αντανακλά την φυσική κατάσταση σε πολλές ενδημικές 

περιοχές στις οποίες οι ξενιστές εκτίθενται συνεχώς σε μολυσμένους και μη 

μολυσμένους φλεβοτόμους διαφόρων ειδών. Για παράδειγμα, η L. chagasi και 

η L. amazonensis συνυπάρχουν και προκαλούν σπλαχνική και δερματική 

λεϊσμανίαση στην Νότιο Αμερική, αντίστοιχα [323, 324]. 

 Έχει παρατηρηθεί σε προηγούμενες εργασίες ότι οι πρωτεΐνες του SGL 

διαφόρων ειδών φλεβοτόμων παρουσιάζουν διαφορετική ηλεκτροφορητική 

κινητικότητα [325]. Επίσης, έχει δειχθεί ότι τα αντι-SGL αντισώματα, που έχουν 

παραχθεί σε ποντίκια, τα οποία έχουν εκτεθεί στα τσιμπήματα μη μολυσμένων 

φλεβοτόμων διαφόρων ειδών, αναγνωρίζουν συγκεκριμένα αντιγόνα του SGL, 

που είναι ειδικά του είδους του φλεβοτόμου. Η ειδικότητα ως προς το είδος του 

φλεβοτόμου που παρουσιάζουν τα αντισώματα αντι-SGL έχει μελετηθεί στα είδη 

P. papatasi, P. perniciosus και P. halepensis [325]. Η παρουσία πρωτεϊνών και 

αντιγόνων ειδικών του είδους του φλεβοτόμου έχει παρατηρηθεί και σε άλλα 

έντομα-φορείς, όπως τα κουνούπια [326]. 

 Έχοντας λάβει υπ΄ όψιν μας προγενέστερες εργασίες που αφορούν το 

μοντέλο μόλυνσης L. major-P. papatasi [189, 191-193], μελετήσαμε την 

επίδραση του SGL δοκιμάζοντας ένα διαφορετικό συνδυασμό φλεβοτόμου-

ξενιστή (μοντέλο μόλυνσης L. amazonensis-Lu. longipalpis). Τα πειράματα αυτά 

έδειξαν ότι το SGL προκαλεί επιδείνωση της ασθένειας μόνο σε ποντίκια που 

δεν έχουν προηγουμένως εμβολιαστεί με SGL. Η παρατήρηση αυτή έχει 

σημειωθεί και με άλλους συνδυασμούς Leishmania-φορέα [54, 191, 327, 328]. 

Ωστόσο, αν και το φαινόμενο της επιδείνωσης της ασθένειας που 

παρατηρείται στην παρούσα εργασία είναι στατιστικά σημαντικό δεν είναι τόσο 

δραματικό, όπως εκείνο που παρατηρείται με το συνδυασμό του L. major- P. 

papatasi. Η διαφορά αυτή μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι φλεβοτόμοι 

που χρησιμοποιούνται προέρχονται από διαφορετική γεωγραφική περιοχή 

[186].  

Για πρώτη φορά σε αυτή την εργασία προσδιορίστηκε ότι η προστασία 

που προσφέρει το Lu. longipalpis-SGL είναι ειδική του είδους του φλεβοτόμου, 

αφού η έκθεση ζώων σε SGL από άλλα είδη φλεβοτόμων (P. sergenti και P. 
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papatasi) δεν τους προσφέρει προστασία στη μόλυνση με παράσιτα L. 

amazonensis. Περαιτέρω μελέτη θα βοηθήσει να προσδιοριστεί η μοριακή 

βάση αυτής της εξειδίκευσης. Πολύ πιθανό το maxadilan να είναι ένα 

υποψήφιο μόριο, αφού υπάρχει μόνο στο SGL της Lu. longipalpis. Επίσης, όταν 

χορηγείται μαζί με παράσιτα L. chagasi,  L. major και L. braziliensis παρατηρείται 

επιδείνωση των πληγών που αναπτύσσονται σε ποντίκια [54, 193, 327]. 

Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι ο εμβολιασμός ποντικών με maxadilan τους 

προσφέρει προστασία στην ασθένεια με L. major, η οποία αποδίδεται στην 

ανάπτυξη μιας ΤH1 ανοσολογικής απόκρισης [193]. Πρέπει επίσης να σημειωθεί 

ότι στον άνθρωπο έχει βρεθεί ότι υπάρχει ανάλογος συσχετισμός μεταξύ του 

τίτλου των αντι-Lu. longipalpis αντισωμάτων και της ανάπτυξης μιας αντι-L. 

chagasi DΤΗ απόκρισης [329].  

Ο μηχανισμός της προστατευτικής ανοσίας που παρατηρείται δεν είναι 

γνωστός. Μια υπόθεση που θα μπορούσε να εξηγήσει την προστατευτική 

ανοσία που παρατηρείται είναι η παραγωγή αντισωμάτων έναντι των 

συστατικών του SGL και ειδικότερα έναντι αντιγόνων του SGL, που δρουν ως 

χυμοτακτικοί παράγοντες [330, 331] για την επιστράτευση των 

μονοκύτταρων/μακροφάγων στο σημείο της μόλυνσης. Είναι γνωστό ότι η σε 

σύντομο χρόνο επιστράτευση αυτών των κυττάρων στο σημείο της μόλυνσης 

εξασφαλίζει στο παράσιτο τον επιτυχή ενδοκυτταρικό παρασιτισμό στο 

κύτταρο-ξενιστή [332]. Αυτό δε είναι εξέχουσας σημασίας για την Leishmania 

γιατί της επιτρέπει να διαφύγει των λυτικών/χυμικών παραγόντων του ξενιστή. 

Ο εμβολιασμός επομένως των ποντικών με SGL μπορεί να οδηγεί στην 

παραγωγή αντισωμάτων, τα οποία εξουδετερώνουν αυτούς τους 

χυμοτακτικούς παράγοντες του SGL. Όλα τα παραπάνω αντανακλώνται στον 

αριθμό των μονοκύτταρων/μακροφάγων στο σημείο της μόλυνσης και κατ΄ 

επέκταση στον προστατευτικό φαινότυπο που παρατηρείται (μικρότερες 

πληγές και μειωμένο παρασιτικό φορτίο). Η ταυτόχρονη χορήγηση παρασίτων 

με SGL και κατ΄ επέκταση με χυμοτακτικούς παράγοντες αυξάνει τη 

συσσώρευση των μονοκύτταρων και ενισχύει την «επικράτηση» του 

παρασίτου. Ο εμβολιασμός των ποντικών με SGL οδηγεί επίσης στη μείωση 

των ουδετερόφιλων στο σημείο της μόλυνσης. Είναι γνωστό ότι η Leishmania 
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θανατώνεται γρήγορα μετά την φαγοκυττάρωση της από τα ΡΜΝ [333]. Έχει 

αναφερθεί στη βιβλιογραφία ότι η αύξηση του αριθμού των ΡΜΝ σχετίζεται με 

την επαγωγή μιας ΤΗ2 απόκρισης των ποντικών BALB/c, η οποία εν μέρει 

ευθύνεται για την ευαισθησία τους στη μόλυνση [334]. Επίσης, πρόσφατα 

πειραματικά δεδομένα δείχνουν ότι η L. major μπορεί να επιβιώσει στα ΡΜΝ, 

γεγονός που διευκολύνει τον επακόλουθο παρασιτισμό της στα μακροφάγα 

και ότι οι χυμοκίνες που εκκρίνουν τα μολυσμένα ΡΜΝ ελκύουν περισσότερα 

μακροφάγα, δηλαδή περισσότερα κύτταρα-ξενιστές του παρασίτου [335, 336]. 

Επιπλέον, η έλλειψη (depletion) των ΡΜΝ μπορεί να εξασθενήσει την 

επακόλουθη μόλυνση με L. major σε ευαίσθητα ποντίκια ΒΑLB/c, ενώ αντίθετα 

μπορεί να την ενισχύσει στα ανθεκτικά στελέχη ποντικών [337]. Τα 

αποτελέσματά μας δείχνουν ένα παρόμοιο ρόλο των ΡΜΝ στο μοντέλο 

μόλυνσης L. amazonensis-BALB/c (ΕΙΚΟΝΑ 21). Στην ίδια κατεύθυνση είναι η 

παρατήρηση ότι ο αριθμός των ουδετερόφιλων σε πληγές ποντικών BALB/c 

που μολύνονται με παράσιτα L. braziliensis μαζί με SGL είναι αυξημένος [327]. 

Ενδιαφέρον είναι επίσης η παρατήρηση που αφορά την αυξημένη παρουσία 

αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων και ενεργοποιημένων μακροφάγων στα 

SGL-εμβολιασμένα ζώα. Η παρατήρηση αυτή υποδηλώνει ότι συστατικά του 

SGL ενεργοποιούν τα Τ-λεμφοκύτταρα, τα οποία όμως απαιτούν περαιτέρω 

μελέτη. Ο προσδιορισμός αυτών των συστατικών του SGL και η μελέτη αυτού 

του φαινομένου θα δώσει πολλές απαντήσεις αναφορικά με το ρόλο του SGL 

στην δερματική λεϊσμανίαση.  

Σε αυτή την εργασία αποδείξαμε ότι η πριν τη μόλυνση έκθεση των 

ποντικών σε ομογενοποίημα σιελογόνων αδένων τους προσφέρει μια 

εξειδικευμένη ως προς το είδος των φλεβοτόμων μερική «προστατευτική» 

ανοσία (ΕΙΚΟΝΑ 18). Η χυμική ανοσία που συζητήθηκε παραπάνω μπορεί να 

μην εξηγεί πλήρως τον προστατευτικό φαινότυπο, καθώς παρόμοιος 

φαινότυπος παρατηρείται και στα εμβολιασμένα ζώα τα οποία μολύνθηκαν 

στην συνέχεια μόνο με παράσιτα. Το αποτέλεσμα αυτό δεν αναιρεί απαραίτητα 

την σημασία της χυμικής ανοσίας, καθώς τα παράσιτα κατά τη φυσική 

μόλυνση πάντα ενίονται με σίελο. Πάντως, είναι αντιφατικό να παρατηρείται 

προστασία ακόμα και χωρίς τη χορήγηση του SGL. Αυτό δείχνει ότι και άλλοι 
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επιπρόσθετοι ή εναλλακτικοί μη ειδικοί μηχανισμοί είναι απαραίτητοι. Όπως για 

παράδειγμα μια υπόθεση είναι η ενεργοποίηση των γ/δ+ Τ κυττάρων του 

δέρματος [338]. Μια άλλη υπόθεση που θα μπορούσε να εξηγήσει τη 

προστασία που επάγεται από τον εμβολιασμό με SGL είναι η παραγωγή 

ειδικών ως προς τα αντιγόνα του φλεβοτόμου αντι-SGL αντισωμάτων, τα οποία 

να παρουσιάζουν αντίδραση με παράγοντες του παρασίτου που προκαλούν 

επιδείνωση της ασθένειας, όπως είναι οι πρωτεογλυκάνες [339]. 

Απομένει στο μέλλον να προσδιοριστούν το ή τα συστατικά του σιέλου, 

στα οποία οφείλεται αυτή η εξειδίκευση. Το συμπέρασμα αυτής της εργασίας 

είναι σημαντικό και πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψιν στις προσπάθειες που γίνονται 

για την παρασκευή εμβολίου που βασίζονται στη χρήση συστατικών του 

σιέλου για τον έλεγχο των λεϊσμανιάσεων και για επιδημιολογικές μελέτες, αφού 

είναι γνωστό ότι άτομα των ενδημικών περιοχών βρίσκονται εκτεθειμένα σε 

τσιμπήματα μολυσμένων και μη φλεβοτόμων. Τα αποτελέσματα αυτής της 

εργασίας υπογραμμίζουν περαιτέρω την πολυπλοκότητα της αλληλεπίδρασης 

φορέα-παρασίτου και ξενιστή. 

 

 3. Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ CQ  

 

 Η CQ είναι γνωστή για την αντιπαρασιτική της δράση στην ελονοσία 

αλλά έχει χρησιμοποιηθεί επίσης και ως αντιφλεγμονώδες για την θεραπεία 

αυτοάνοσων νοσημάτων, όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα και ο 

συστηματικός ερυθυματώδης λύκος. Χάρη στα χημικά χαρακτηριστικά που 

διαθέτει μπορεί να συσσωρεύεται στο εσωτερικό όξινων διαμερισμάτων ενός 

κυττάρου, προκαλώντας αύξηση του pH τους, η οποία τροποποιεί μετέπειτα 

την λειτουργία τους (π.χ. αναστολή των υδρολυτικών ενζύμων τους) [340, 341]. 

Η δράση της CQ στο Plasmodium spp. σχετίζεται με την συγκέντρωσή της στο 

όξινο πεπτικό κυστίδιο του παρασίτου, όπου προσδένεται στην αίμη και 

αναστέλλει την αδρανοποίησή της που είναι απαραίτητη για να αποφευχθούν 

τα τοξικά επακόλουθα της συσσώρευσής της [341-343]. Επίσης, η CQ με την 

αλκαλοποίηση ενδοσωμάτων ή/και φαγολυσοσωμάτων μπορεί να αναστείλει 

τον πολλαπλασιασμό και άλλων ενδοκυτταρικών παρασίτων, όπως το 
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Histoplasma capsulatum [344], το Cryptococcus neoformans [341, 345], την 

Legionella pneumophila [346] και την Francisella tularensis [347]. Ωστόσο, ο 

μηχανισμός δράσης της CQ δεν είναι ο ίδιος σε όλες τις περιπτώσεις. Για 

παράδειγμα, στην περίπτωση του H. capsulatum, η CQ αναστέλλει την 

μεταφορά του σιδήρου από τον υποδοχέα της τρανσφερίνης στα ενδοσώματα 

και έτσι ελαττώνει την διαθεσιμότητά του στο σημείο πολλαπλασιασμού του 

παρασίτου [344]. Αντίθετα, η CQ αναστέλλει την ανάπτυξη του C. neoformans 

με ένα μηχανισμό που δεν αφορά την διαθεσιμότητα του σιδήρου, αλλά 

σχετίζεται με την αύξηση του pH των όξινων διαμερισμάτων [345, 348]. Η 

αντιπαρασιτική δράση της CQ στην Leishmania έχει επίσης παρατηρηθεί in 

vitro [296, 349]. 

Σε αυτή την εργασία μελετήθηκε η δράση της CQ in vivo σε ποντίκια 

BALB/c και C57BL/6. Αρχικά καθορίστηκε η δόση της CQ που μπορεί να 

χορηγηθεί στα ποντίκια και δεν είναι τοξική στα πειραματόζωα. Βρέθηκε ότι, η 

δόση των 18 mg CQ /kg/200 μl PBS, όταν χορηγείται ημέρα παρά ημέρα για 

διάστημα 36 ημερών, μπορεί να τροποποιήσει την πορεία της μόλυνσης που 

παρατηρείται σε ποντίκια BALB/c (EIKONA 22), αλλά και να επηρεάσει την 

φάση της ίασης των ανθεκτικών στελεχών C57BL/6 (EIKONA 24). Βασιζόμενοι 

στις ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες της CQ [350, 351], διαπιστώσαμε ότι στη 

φάση της ίασης παρατηρείται τροποποίηση της έκφρασης των TΗ1/TH2 

επαγόμενων κυτοκινών. Ανοσολογικά, έχει βρεθεί ότι η ανθεκτικότητα έναντι 

στην L. major στα ποντίκια C57BL/6 συνοδεύεται από την πρόωρη παραγωγή 

της IL-4 και όλων κυτοκινών TH2 από τα CD4+ T λεμφοκύτταρα [352]. Όμως, τα 

παράσιτα τελικά περιορίζονται στο σημείο της μόλυνσης και στα επιχώρια 

γάγγλια με την «επικράτηση» μιας ΤΗ1 ανοσολογικής απόκρισης, η οποία 

«καταργεί» την αρχική TH2 ανοσολογική απόκριση. Συγκεκριμένα, έχει δειχθεί ότι 

η παραγωγή της IL-12 από τα δενδριτικά κύτταρα συμβάλλει στην 

ανθεκτικότητα των ποντικών C57BL/6 [353, 354]. Μάλιστα, έχει βρεθεί ότι η IL-12 

είναι απαραίτητη για τη «διατήρηση» της TΗ1 ανοσολογικής απόκρισης [355, 

356]. Η TΗ1 ανοσολογική απόκριση που αναπτύσσεται, χαρακτηρίζεται επίσης 

από την ενεργοποίηση CD4+ T λεμφοκυττάρων, τα οποία παράγουν υψηλά 

επίπεδα IFN-γ και TNF-α [357]. Η IFN-γ με συμπαράγοντα τον TNF-α συμβάλλει 
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στην έκφραση της iNOS και την ενεργοποίηση των μακροφάγων για την 

καταστροφή των παρασίτων. Αν και η ανάπτυξη της TΗ1 ανοσολογικής 

απόκρισης είναι σημαντική για την ανθεκτικότητα, ωστόσο, στα ποντίκια 

C57BL/6 που χορηγήθηκε η CQ, παρατηρείται ελάττωση της έκφρασης των TΗ1 

επαγόμενων κυτοκινών, IFN-γ και IL-12. Όμως, φαίνεται ότι οι μικρότερες πληγές 

και η πλήρης ίαση των ποντικών σχετίζονται με την ελάττωση της έκφρασης 

των TH2 επαγόμενων κυτοκινών, IL-4 και IL-10. Πιθανότατα, δηλαδή η 

αντιπαρασιτική δράση της CQ να σχετίζεται όχι τόσο με την «επικράτηση» μιας 

TH1 απόκρισης, αλλά με την «κατάργηση» ή «εξασθένηση» της TH2 

ανοσολογικής απόκρισης. Περαιτέρω ανάλυση των κυτταρικών πληθυσμών 

που εκφράζουν τις παραπάνω κυτοκίνες θα μπορούσε να δώσει απάντηση 

στην παραπάνω παρατήρηση. Επιπλέον, η αντιπαρασιτική δράση της CQ 

μπορεί να οφείλεται ή/και στις βιοχημικές ιδιότητες μορίου [358].  

Έχει βρεθεί στο παρελθόν ότι η CQ έχει αντι-λεϊσμανική δράση in vitro 

[296]. Η μελέτη της δράσης της in vivo έδειξε ότι η CQ είναι αποτελεσματική και 

για την πειραματική δερματική λεϊσμανίαση που προκαλείται από τη L. major σε 

ποντίκια. Όμως, για να τεκμηριωθεί η δράση της CQ έναντι της Leishmania 

απαιτούνται περαιτέρω μελέτες και ο ακριβής προσδιορισμός της δράσης της 

σε μοριακό και βιοχημικό επίπεδο είναι απαραίτητος. Με μια τέτοια μελέτη θα 

τεκμηριωθεί καλύτερα η σπουδαιότητα της CQ ως αντιπαρασιτική ουσία κατά 

των λεϊσμανιάσεων. 
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To the Editor 

Chloroquine (CQ) is widely available worldwide. Both CQ and its hydroxy derivative have anti-HIV-
1 activity in vitro. Although the exact mechanism of this effect is unclear, it may be related to a 
posttranscriptional modification of gp120 (1). One of us (J.R.B.) recently proposed that CQ should 
be tested in clinical studies in association with the well-known combination of hydroxyurea and 
didanosine, because CQ provides an additional anti-HIV-1 activity, when added in vitro to the 
other two drugs (2,3). This triple combination might be particularly attractive for treating 
asymptomatic HIV-1–positive patients in the developing world, in view of the low cost of both CQ 
and hydroxyurea. Apart from its antiretroviral effect, CQ has other properties that may be of 
interest in the setting of HIV infection. First, it is an antiinflammatory drug, that reduces the 
secretion of several proinflammatory cytokines that may be driving forces in the pathophysiology 
of the disease, as reported in an African population (4). Second, it may help prevent several 
AIDS-related opportunistic infections. We wish to present here data relevant to the latter topic. 
Figure 1 compares in vitro growth of four different AIDS-opportunistic pathogens in murine 
phagocytes in the presence or absence of CQ. The addition of CQ (10 µM) results in a significant 
reduction of the intracellular growth of Mycobacterium avium, Cryptococcus neoformans, 
Penicillium marneffei, and Leishmania spp. in mouse cells. A similar effect of CQ has previously 
been reported for M. tuberculosis and for Histoplasma capsulatum infection of human cells (5,6). 
Both for the latter yeast and for C. neoformans, these in vitro studies have been extended to 
experimental infections in mice, demonstrating an inhibitory effect of CQ on the in vivo growth of 
these pathogens (7,8). We are currently examining the effects of CQ administration in murine 
models of infections caused by M. tuberculosis, M. avium, P. marneffei, and Leishmania spp. and 
preliminary results indicate that CQ has some degree of efficacy in inhibiting the growth of these 
pathogens in vivo. The mechanism of action of CQ is not well elucidated in all instances. In some 
cases, CQ acts by decreasing the availability of iron at the site of intracellular proliferation (6), 
whereas in other cases the effect of CQ seems to be related to alkalinization of acidic vesicles and 
not to impairment of iron acquisition (7,8). Up to now, no data are available on the possible 
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antimicrobial effects of CQ in the clinical situation. Nevertheless, the present results suggest that 
CQ, by virtue of its growth-inhibitory effect on the above-mentioned microorganisms, may 
decrease or retard development of several AIDS-related opportunistic infections. Taken together, 
the anti-HIV, anti-inflammatory, and anti-microbial activities of CQ provide a strong rationale for 
supporting urgent clinical trials with CQ, combined with hydroxyurea and didanosine, as triple 
therapy in asymptomatic HIV-infected patients, particularly in countries with limited resources. 

 
 

 FIG. 1. 
Inhibitory effect of 10-µM chloroquine (CQ) on in vitro growth of AIDS-opportunistic pathogens in 
murine cells. Mean growth without (shaded bar) and with (solid bar) CQ for: (A) Mycobacterium 
avium ATCC 25291ST in bone marrow-derived macrophages at day 7; (B) Cryptococcus 
neoformans ATCC 11240 in BV2 microglial cells at 8 hours; (C) Penicillium marneffei IUM 885346 
in J774 cells at day 2; and (D) Leishmania major LV39 in J774 cells at day 6. 
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Abstract

Immune response of BALB/c mice to the salivary antigens of sand flies was found to vary with different species used, i.e. Phlebotomus
papatasi, Phlebotomus sergenti and Lutzomyia longipalpis. Exposure of mice to bites of these sand flies elicits production of antibodies,
which are largely specific to different saliva antigens previously identified as unique to the respective fly species. When immunized intrader-
mally (i.d.) with salivary gland lysates (SGL) of L. longipalpis, BALB/c mice developed partial protective immunity against challenges in the
contralateral ears with Leishmania amazonensis plus the gland lysates. Preimmunization of these mice with the lysates from the other two
species was ineffective, further indicative of the specificity of saliva-mediated immune response. The partial protective immunity observed is
significant, although it is not as dramatic as reported previously in a different sand fly-mouse model. There is a correlation of this immunity
with a lower number of mononuclear and polymorphonuclear phagocytes at the site of parasite inoculation. Vector species-specificity of this
immunity implies its elicitation by unique saliva antigen—an issue which requires attention when designing saliva-based vaccines against
leishmaniasis.
© 2005 Elsevier SAS. All rights reserved.

Keywords: Leishmania amazonensis; Sand fly; Saliva; Protective immunity; Phlebotomus; Lutzomyia

1. Introduction

Saliva from two important sand flies, Lutzomyia longipal-
pis and Phlebotomus papatasi, which are hosts and vectors
of Leishmania, are known to have immunomodulatory activi-
ties (reviewed in [1]). Co-injection of Leishmania with sali-
vary gland lysates (SGL) or a recombinant salivary vasodila-
tor, maxadilan, has been shown to enhance Leishmania
infectivity [2]. Interestingly, recent data indicate that both
parasite- and sand fly-derived factors contribute to this [3]. It
also has been shown that mice are protected against Leishma-
nia major when pre-exposed to non-infected sand flies, or
pre-immunized with SGL or one of its components, such as

L. longipalpis maxadilan and a P. papatasi 15 kDa protein
[2,4–6]. This protection is thought to result from humoral
immunity against salivary components alone or in combina-
tion with cell-mediated immunity manifested as delayed-
type hypersensitivity (DTH) reaction at the inoculation site.
Recent experimental data using the mouse model favor the
latter possibility [2,6]. It has been reported that a similar
immune response is induced in humans against saliva to pro-
duce anti-saliva antibodies and anti-Leishmania DTH re-
sponse, which presumably contributes to the development of
protective immunity against Leishmania infection [7].

The composition of salivary molecules as well as their
functions and antigenicity seem to vary considerably among
different sand fly species in both New World and Old World.
This is true even among colonies of the same species of dif-
ferent geographical origin [8–12]. In endemic areas, it is likely
that individuals at risk of exposure to Leishmania-harbouring
sand flies are actually bitten more frequently by uninfected

Abbreviations: i.d., intradermally; SGL, salivary gland lysates.
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vectors of different species. It is therefore important to deter-
mine whether there are antigenic components common to all
species relevant to this protective immunity against Leishma-
nia relying on saliva-reactive immune effectors.

In the present study, we report that sera from mice experi-
mentally bitten separately by P. papatasi, Phlebotomus ser-
genti, and L. longipalpis all contain anti-saliva antibodies,
but they recognize largely antigens specific to the respective
species. Results from separate experiments further showed
that BALB/c mice were rendered less susceptible against
Leishmania amazonensis infection when pre-immunized with
SGL from L. longipalpis, but not with those from the other
two species. Although none of the three sand fly species used
in this study is the natural host or vector of L. amazonensis,
L. longipalpis experimentally supports the full development
of many Leishmania spp. [13], including L. amazonensis [14]
and L. mexicana [15].

2. Materials and methods

2.1. Sand flies and their salivary gland lysates

Sand flies were reared as previously described [10]. Labo-
ratory colonies of different genera (Lutzomyia versus Phle-
botomus) and two species within the Phlebotomus genus, P.
papatasi and P. sergenti, were used. The later two species
were collected originally from Turkey in 1999. L. longipal-
pis originated from Jacobina, Brazil and was kindly provided
by Professor Ward, Liverpool School of Tropical Medicine,
in 1992. SGLs from 5 to 10-day-old females were dissected
in Tris buffer (20 mM Tris, 150 mM NaCl, pH 7.6) and stored
at –70 °C. Before use, 20 salivary glands were disrupted in
20 µl of buffer by three cycles of freezing/thawing.

2.2. Leishmania parasites

L. amazonensis (LV78, MPRO/BR/72/M1845) promastig-
otes of a virulent clone 12-1 were freshly differentiated at
26 °C from footpad lesion-derived amastigotes of infected
BALB/c mice and grown in Medium 199 (Biochrom, Berlin)
supplemented with 10% heat-inactivated foetal bovine serum
(Gibco, UK) and 10 mM HEPES (pH 7.4, Biochrom). The
promastigotes were passaged in vitro once, harvested at sta-
tionary phase and used after washing.

2.3. Animals

Female BALB/c mice used were bred and maintained
under pathogen-free conditions at Hellenic Pasteur Institute
according to European Union guidelines and legislation for
the care and use of animals for research purposes. Mice
between 6 and 7 weeks of age used for the present studies
were tested periodically for absence of viruses according to
the IRB guidelines.

2.4. Immune sera from fly-bitten mice

Sera were collected from three groups of separately caged
mice after anaesthetization (ketamin 150 mg/kg and xylazin

15 mg/kg, intraperitoneally). They were exposed for 1 h,
weekly for 10 times over a period of ~3 months, to groups of
~50 females each of P. papatasi, P. sergenti and L. longipal-
pis, respectively. One week after the last exposure, mice were
bled for serum collections. Pre-immune sera were also col-
lected for use as controls.

2.5. Immunodot blot

Dot blots were performed using SGL dotted on nitrocel-
lulose membrane (NC2, Serva) in 2 µl aliquots, correspond-
ing to 1 gland per dot. The membrane was blocked with 5%
low fat dried milk in Tris buffer with 0.1% Tween 20 (Tris–
Tw) for 1 h and then incubated with mouse sera diluted
1:500 in Tris–Tw buffer for 1 h. After several washings,
samples were incubated for 1 h with peroxidase-conjugated
swine anti-mouse IgG (SwAM/Px, SEVAC, Prague) at
1:1000 in Tris–Tw. Reaction products were visualized after
development with diaminobenzidine and H2O2.

2.6. Experimental inoculation of mice

Groups of mice were immunized intradermally (i.d.) [4]
in their left ear, each with SGL from one of the three different
sand fly species. Each mouse received one gland-equivalent
SGL in 10 µl PBS twice at 2-week interval. Two weeks after
the last immunization, mice were challenged i.d. in the right
ear with 106 stationary phase promastigotes with SGL, equiva-
lent to one L. longipalpis gland. Non-immunized controls
consisted of two groups: mice inoculated i.d. in the right ear
each with 106 stationary phase promastigotes alone and those
similarly inoculated, together with SGL equivalent to one L.
longipalpis-gland. The diameter of the induration in each ear
lesion was measured weekly for 16 weeks by using a calliper.

2.7. Limiting dilution assay to assess parasite loads in
infected tissues

Parasite load was determined using the quantitative limit-
ing dilution assay as described by Titus et al. [16]. Briefly,
infected ears were aseptically removed from individual mice
at the completion of the experiments after 16 weeks. Tissues
were homogenized and diluted in Schneider’s insect cell cul-
ture medium (Sigma, St. Louis, MO) supplemented with 20%
heat-inactivated foetal bovine serum, 100 U of penicillin per
ml and 100 µg/ml of streptomycin per ml. Homogenate
samples were each serially diluted in microtiter 96-wells in
quadruplets and incubated for one week at 26 °C. Wells with
positive growth were noted at specific dilutions as a measure
of the parasite burdens in the lesions [16]. Results were
expressed as mean –log parasite titer ± S.D. [17].

2.8. Flow cytometry of cells recovered from ear tissues

Three mice were sacrificed per group 2 weeks after chal-
lenges for isolating leukocytes from the ear dermis. Ears were
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individually collected, rinsed with 70% ethanol and pro-
cessed as previously described [4]. Isolated cells were fixed
with 2% paraformaldehyde for 10 min at 4 °C. Non-specific
binding of antibodies to the Fc-receptors of these cells was
minimized by treating them for 30 min at 4 °C with an anti-
FccIII/II receptor antibody (2.4G2; PharMingen, San Diego,
CA) in PBS containing 1% BSA and 10% normal mouse
serum. 105 cells were then reacted with marker-specific mono-
clonal antibodies [4]. Staining of cells was done using the
following antibodies: biotin-conjugated anti-F4/80 antibody
(A3-1, Serotec, UK), anti-I-Ad monoclonal antibody M5/114
(anti-MHC class II) and monoclonal antibody from hybri-
doma NIMPR-14 (the latter two were kindly provided by G.
Milon, Unité d’Immunophysiologie et Parasitisme Intracel-
lulaire, Institut Pasteur, France) in conjunction with strepta-
vidin PE (Becton Dickinson, USA) or FITC-conjugated anti-
rat IgG (Sigma). Rat IgG2b-PE and/or IgG2b-FITC
(PharMingen, USA) were used as isotype controls for non-
specific reaction of the cells. Double labeling was obtained
by simultaneous incubation of both antibodies. Monocytes
were identified as F4/80 positive and MHC class II low or
negative and neutrophils as NIMPR-14 positive [18].All reac-
tions were carried out at 4 °C for 1 h in the dark using ice
cold and filter-sterilized solutions throughout the proce-
dures. After staining, the cells were fixed again with 1%
paraformaldehyde, washed and analyzed by flow cytometry
(FACScalibur cytometer, Becton Dickinson). Cytometric
analysis of 10,000 events was performed using CellQuest
Software (Becton Dickinson).

2.9. Statistical analysis

Student’s t-test was performed to determine the statistical
significance of the data obtained.

3. Results

3.1. Exposure of BALB/c mice to sand flies of different
taxa elicits genus- and species-specific anti-saliva
antibodies

BALB/c mice exposed to female sand flies of different gen-
era and species as described produced sand fly species-
specific anti-saliva antibodies. In all cases, these antibodies
reacted with homologous antigens; cross-species antigen-
antibody reactivity, if any, was weak (Fig. 1) indicating that
mice bitten by sand flies produce anti-saliva antibodies, which
recognize mainly SGL antigens or antigenic epitopes.

3.2. Immunomodulating properties of L. longipalpis
salivary gland lysates on the L. amazonensis infection
of BALB/c mice

When L. longipalpis SGL were co-inoculated with L. ama-
zonensis promastigotes using the ear dermis model [4], lesions

developed more rapidly and were larger in size (Fig. 2A, open
square) than those of control mice (P < 0.001) (Fig. 2A, solid
square). When mice were pre-immunized with L. longipalpis
SGL, ear lesions also developed after challenges with the para-
sites plus the homologous SGL, but they were significantly
smaller in size and grew more slowly (Fig. 2A, solid triangle)
than those of the control groups (Fig. 2A, open and solid
squares). After 16 weeks at the end of the experiments, ear
lesions were approximately half of size in L. longipalpis SGL
pre-immunized group than those in the control groups
(P < 0.001). The observed partial protection conferred by L.
longipalpis saliva against L. amazonensis was specific to this
sand fly species. Mice pre-immunized with SGL from other
species, i.e. P. papatasi and P. sergenti, (Fig. 2A, open and
solid circles) developed lesions as rapidly and as large in size
as the L. longipalpis SGL control group (Fig. 2A, open square)
(P < 0.001), all being slightly larger than the group infected
with parasites alone (Fig. 2A, solid square). Unexpectedly, a
partial protection was also conferred by L. longipalpis SGL-
pre-immunization even when mice were subsequently chal-
lenged with parasites alone without L. longipalpis SGL
(Fig. 2A, open triangle).

The differences among different groups in their lesion size
are proportionally correlated with their parasite burdens esti-
mated by limiting dilution method (Fig. 2B), i.e. L. amazon-
ensis and L. longipalpis SGL co-inoculation (blank bar) > L
amazonensis alone (solid bar) >> L. longipalpis SGL pre-
immunization followed by challenging infection + SGL (grey
bar). Pre-immunization of mice with L. longipalpis SGL fol-
lowed by challenging infection with or without SGL (grey
and upward diagonal bars, respectively) decreases their para-
site burdens to ~45% of those observed in the control group

Fig. 1. Dot blot of sand fly SGL with sera of BALB/c mice repeatedly exposed
to sand flies, L. longipalpis (anti-LON), P. papatasi (anti-PAP) and P. ser-
genti (anti-SER). SGL in 2 µl aliquots, corresponding to 1 gland per dot and
sera diluted 1:500 were used. The data shown is a typical example of three
independent experiments.
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(solid bar). Parasite burdens of mice pre-immunized with non
homologous SGL from P. papatasi and P. sergenti (stippled
and downward diagonal bars, respectively) were comparable
to those of the L. amazonensis and L. longipalpis SGL
co-inoculation group (blank bar). This reduction in lesion size
and parasite loads was observed in three independent experi-
ments after pre-immunization of mice with SGL in contralat-
eral ears, indicative of a systemic mechanism in operation to
account for this protective immunity.

These results thus clearly indicate that this saliva-mediated
protective immunity is sand fly-specific at least in the L.
amazonensis-BALB/c experimental model.

3.3. Analysis of the leukocyte infiltration in the
L. amazonensis-loaded dermis 2 weeks post parasite
inoculation

Cells were recovered from the ear dermis 2 weeks post-
infection for flow cytometric analysis of their composition
[4]. Used for such studies were five of the six groups (see
Fig. 2), i.e.: (a) mice pre-immunized with L. longipalpis SGL
followed by challenges with L. amazonensis promastigotes
plus L. longipalpis SGL; (b) same as (a) without prior immu-
nization with L. longipalpis SGL; (c) non-immunized mice
inoculated with the parasites alone without SGL; (d) and (e)
mice pre-immunized with non homologous SGL followed by
challenges with L. amazonensis promastigotes plus L. longi-
palpis SGL. Mononuclear phagocytes (Fig. 3, circled lower
gate) and neutrophils (Fig. 4, circled upper gate) were found
~1.5- to ~2-fold less abundant in the ear dermis of L. longi-
palpis SGL-immunized mouse group (a) (L. long + L. amaz/L.
long) than those from the non-immunized groups (b) (L.
amaz/L. long) and (c) (L. amaz) as well as those from the
immunized groups with non homologous SGLs (d) and (e)
(P. pap + L. amaz/L. long and P. ser + L. amaz/L. long,
respectively). The difference between them in the number of
mononuclear phagocytes was noted as early as day 2 after
challenging infection [group (b) 19% versus group (a) 11.5%,
data not shown]. Specificity of these cell populations identi-
fied is indicated by their absence in the control preparations
(Figs. 3 and 4, lower panels). Also noted was a very small
population of mononuclear cells, which were doubly posi-
tive for the F4/80 antigen expressed by murine macrophages
(anti-F4/80 antibody) and MHC class II (M5/114 antibody)
(Fig. 3, circled upper gate), suggestive of their identity as
dendritic cells and/or activated macrophages known to have
a high level of the latter on the surface [19]. In contrast to
cells positive for M5/114 alone, these double-labeled cells
are 2.5 to 4 times more in group (a) immunized with L. lon-
gipalpis SGL (L. long + L. amaz/L. long) than the non-
immunized groups (b) and (c) (L. amaz/L. long and L. amaz,
respectively) as well as those immunized groups with non
homologous SGLs (d) and (e). These data were consistently
obtained from three separate experiments, strongly suggest-
ing that L. longipalpis SGL-immunized mice produce a sig-
nificantly altered inflammatory response.

Fig. 2. (A) Ear thickness of naïve BALB/c mice given i.d. 106 L. amazonen-
sis stationary phase promastigotes. L. amazonensis promastigotes given
without (n) or with (M) L. longipalpis SGL equivalent to 1 L. longipalpis
gland or BALB/c mice pre-immunized with L. longipalpis-SGL and recei-
ving L. amazonensis promastigotes without (D) or with (m) L. longipalpis
SGL 2 weeks after the second immunization. Mice pre-immunized with non
homologous SGL, P. papatasi or P. sergenti, and receiving L. amazonensis
promastigotes with L. longipalpis SGL 2 weeks after the second immuniza-
tion (C) and (*) respectively. Lesion development was monitored weekly. Data shown

are the mean lesion diameter (mm) ± S.D. from six to seven mice per group, and are a

typical example of three independent experiments. The differences are statistically signi-

ficant (** P < 0.001, * P < 0.01). (B) Parasite burdens in the ear lesions of
BALB/c mice inoculated with L. amazonensis promastigotes with (blank
bar) and without (solid bar) L. longipalpis SGL co-injection, and of those
pre-immunized with L. longipalpis SGL and receiving L. amazonensis with
or without SGL (grey and upward diagonal bars, respectively). Parasite bur-
dens of mice pre-immunized with non homologous SGL, i.e. P. papatasi
and P. sergenti (stippled and downward diagonal bars, respectively). The
parasite burdens in the infected tissues were assessed by limiting dilution
analysis 16 weeks post infection, as described in the Materials and Methods.
Values presented are the mean ± S.D. of four mice per group and represent a
typical example of three independent experiments. The differences are sta-
tistically significant (* P < 0.01, ** P < 0.001).

763M. Thiakaki et al. / Microbes and Infection 7 (2005) 760–766



4. Discussion

In endemic sites under natural conditions, it is expected
that humans are exposed to female sand flies of different gen-
era and species, of which the majority is likely to harbor no
Leishmania at all and, when they do, they may be of different
species [20,21]. For example, L. chagasi and L. amazonensis
transmitted by sand flies of the genus Lutzomyia co-exist and
cause visceral and cutaneous leishmaniasis in South America,
respectively [22,23].

In this laboratory study, BALB/c mice were used to evalu-
ate the presence of genus- and species-specific immunomodu-
latory molecules. The sand fly-Leishmania species combina-
tion used, although unnatural, has long been accepted for such
studies [5,24], since it is difficult to rear the natural vector
(Lutzomyia flaviscutellata) for L. amazonensis.

We showed that anti-saliva antibodies produced by mice
repeatedly bitten by three different species of sand flies from
two different genera recognize largely specific SGL anti-
gens. This is consistent with our previous finding that the sali-

Fig. 3. Two weeks post parasite inoculation, the percentage of MHC class II positive mononuclear phagocytes emigrating from the ear explants is very low in
naive BALB/c mice that have received i.d. 106 L. amazonensis stationary phase promastigotes without (group c) or with L. longipalpis SGL (group b) but higher
in mice pre-immunized twice with the homologous SGL, and receiving 106 L. amazonensis stationary phase promastigotes with L. longipalpis SGL (group a).
The percentage of these cells is also very low in mice pre-immunized twice with the non homologous SGL, and receiving 106 L. amazonensis stationary phase
promastigotes with L. longipalpis SGL, (groups d and e, respectively). At the same time point, the percentage of MHC class II negative mononuclear phago-
cytes in group (a) was lower than that of the other groups. Total cells from three ears per group were obtained 2 weeks post infection, reacted with F4/80 and
M5/114 antibodies and then processed for FACS analysis. The percentage of monocyte/macrophage cells was calculated from total cells by gating on the
F4/80 positive population. Double-positive cells are also gated. Rat IgG2b-FITC and rat IgG2b-PE isotype antibodies were used as controls for cytometric
analysis. See Materials and Methods for details. The data shown is a typical example of three independent experiments.

Fig. 4. Two weeks post parasite inoculation, the percentage of neutrophils recovered from the ear dermis is higher in naive BALB/c mice that have received i.d.
106 L. amazonensis stationary phase promastigotes without or with L. longipalpis SGL than in mice pre-immunized twice with L. longipalpis SGL, and
receiving 106 L. amazonensis stationary phase promastigotes with the homologous SGL. The percentage of these cells is also higher in mice pre-immunized
with non homologous SGL, and receiving 106 L. amazonensis stationary phase promastigotes together with L. longipalpis SGL. See legend to Fig. 3 for the
experimental groups analyzed and sample collections. Samples were reacted with NIMPR-14 antibody together with FITC-conjugated anti-rat IgG and then
processed for FACS analysis. Rat IgG2b-FITC was used as isotype control for cytometric analysis. The data shown is a typical example of three independent
experiments.
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vary antigenicity is species-specific among P. papatasi, P.
perniciosus and P. halepensis [11]. These findings are con-
sistent with previous observations in other insect vectors, such
as mosquitoes whose saliva proteins have long been known
to antigenically cross-react only among those from closely
related species [25].

In keeping with previous reports on the L. major—P. pap-
atasi model [2,4–6], we demonstrate here in a different sand
fly—host combination that pre-immunization of BALB/c
mice with L. longipalpis SGL confers on them a protective
phenotype against infection by L. amazonensis, whereas
parasite-saliva simultaneous co-injection exacerbates the ear
lesion. The latter effect has been noted in multiple
Leishmania-vector combinations [4,12,26,27] and is thus not
unexpected. Both effects reported here in the ear dermis model
are less dramatic than previously reported for the P. papatasi
SGL—L. major combination, although the fly species used
here is of a different geographic origin [9].

Reported for the first time here is the finding that SGL-
mediated protective immunity is sand fly species (L.
longipalpis)-specific, since pre-exposure of mice to SGL of
the other two sand fly species studied was ineffective. It awaits
further investigation to elucidate the molecular basis of this
species specificity. Maxadilan may be a potential candidate
for consideration, since it appears to exist only in L. longi-
palpis, and since it exacerbates the ear lesion when co-injected
with different Leishmania species i.e. L. chagasi, L. brazilien-
sis and L. major [2,26,27]. Moreover, immunization of mice
with maxadilan protects them against L. major infection by
eliciting a Th1 type response [2]. It is of interest to note that a
positive correlation exists between anti-L. longipalpis saliva
antibody titers and the development of anti-L. chagasi DTH
response in human infection [7].

In the present study, the observed protective phenotype is
significant, but limited in scope (Fig. 2). The mechanism of
this partial protective immunity in SGL pre-immunized mice
is unknown. The simplest interpretation of this is antibody-
mediated neutralization of SGL antigens, such as leukocyte-
chemotactic factors [28,29], thereby reducing the mobiliza-
tion of mononuclear phagocytes to the site of infection.
Indeed, mononuclear phagocytes are relatively few in the par-
tially protected group as compared to the others at both time
points assessed, i.e. as early as day 2 (not shown) and week
2 after challenging infection (Fig. 3). Rapid provision of abun-
dant host cells to Leishmania at the site of infection ensures
their successful intracellular parasitism [30]. This may be cru-
cial for Leishmania to escape from cytolytic humoral factors.
Co-inoculation of SGL may conceivably enhance the provi-
sion of these factors to augment the early recruitment of mono-
cytes in these groups of mice, contributing to the saliva-
mediated increase of ear thickness, concomitant with a slight
increase in parasite loads at week 16. Pre-immunization of
mice with SGL may have additional effects on parasite sur-
vival, as it also lowers, at early time points after parasite inocu-
lation (week 2), the number of neutrophils at the challenging
sites (Fig. 4). Leishmania are killed rapidly after phagocyto-

sis by polymorphonuclear leucocytes (PMN) [31], which is a
major component of the mammalian innate immunity to L.
major infection. An increase in number of PMN and their
persistence has been reported to sustain Th2 response in
BALB/c mice [32], accounting in part for their susceptibility
to L. major infection. Recent experimental data also suggest
that L. major may survive in PMN, potentially facilitating
their subsequent parasitization of macrophages; in addition,
infected PMN secrete chemokines, which attract macroph-
ages, the definitive Leishmania host cells [33,34]. It has been
further reported that depletion of neutrophils results in a reduc-
tion of L. major infection in susceptible BALB/c mice [32,35],
but exacerbates this in resistant mice [35]. Our results sug-
gest a similar role of PMN in the L. amazonensis-BALB/c
mouse model. In concordance with our observations, neutro-
phils have also been reported to persist in the lesions of
BALB/c mice infected with L. braziliensis together with SGL
[26]. Of particular interest is the preliminary evidence for the
emergence of what appear to be antigen-presenting cells and
activated macrophages with surface-expressing MHC class
II molecules in SGL-pre-immunized mice (Fig. 3, circled
upper gate). Whether this signifies an activation of effective
T-cell immune response awaits further investigation.

Of interest is the protective phenotype observed in mice
pre-immunized with L. longipalpis SGL and subsequently
challenged with parasites alone without SGL (Fig. 2). This
finding does not necessarily negate the potential functional
importance of humoral immunity in human infection, since
these parasites are naturally transmitted by sand fly vectors
and thus always co-inoculated with salivary antigens. How-
ever, it is intriguing that their exclusion from the challenging
inoculum still elicits an anti-Leishmania phenotype in SGL-
immunized mice. This necessitates the consideration of addi-
tional or alternative non-specific mechanism(s), i.e. innate
immune responses via activation of gamma/delta+ T cells in
the skin [36] or specific ones, i.e. parasite-saliva antigenic
sharing in their glycan moiety [3]. There is currently no
experimental data to support these assumptions. Whatever the
mechanisms may be to account for the partial protective
immunity observed, it is apparently insufficient to clear the
parasites at least as observed in the model under investiga-
tion (see Fig. 2). This partial protection may, however, con-
tribute directly or indirectly in part to the well-known fact
that local inhabitants of the endemic areas are more resistant
or tolerant than newcomers to leishmaniasis. Our observa-
tions are of importance in considering epidemiology and
immunoprophylaxis strategy, since individuals in endemic
areas are predictably bitten predominantly by uninfected sand
flies of different vector and non-vector species, and since SGL
molecules are under consideration as components of anti-
Leishmania vaccine design.
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Abstract

Episomal expression of the major surface glycoprotein (gp63) sense and antisense mRNAs in Leishmania amazonensis was found previously
to modulate the expression of this molecule as well as its infection of macrophages in vitro. Here, we evaluated the in vivo infectivity of these
transfectants in BALB/c mice. Antisense downregulation of gp63 renders this parasite sensitive to complement-mediated lysis and less infective
to mice, as indicated by a delay in lesion development and a significant reduction in lesion size and parasite loads at the site of inoculation and in
the draining lymph nodes (DLNs). CD4þ cells at the site of inoculation decreased in number more rapidly and were 2-fold less numerous than
those in controls by week 4. The number of IFN-g-positive cells was higher, while IL-10 positive cells were undetectable. In DLNs, CD4þ cells
were higher in number, and the profile of cytokine-positive cells followed essentially the same patterns e found at the site of inoculation. These
results suggest that the downregulation of gp63 increases extracellular lysis of the mutants by complement, in the in vivo environment, and re-
duces their infection of macrophages, resulting in a type 1 immune response seen at the site of inoculation and DLNs.
� 2006 Elsevier SAS. All rights reserved.
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1. Introduction

Leishmania species cycle between a sand fly vector and
a mammalian host. In the latter, they are obligate intracellular
parasites of macrophages and cause a wide spectrum of dis-
eases, ranging from self-healing cutaneous leishmaniasis to se-
vere visceral leishmaniasis with a high fatality rate. Multiple
parasite molecules have been implicated in leishmanial infec-
tion of the mammalian host (reviewed in refs. [1e3]). Among
them, the major surface glycoprotein (gp63) of Leishmania
spp. has been extensively studied and recognized as a virulent
factor (reviewed in refs. [1,2]).

gp63 is a zinc protease, which is abundantly expressed on
the surface of promastigotes in all Leishmania species. It is

* Corresponding author. Tel.: þ30 2106478841; fax: þ30 2106423498.

E-mail address: ksoteriadou@pasteur.gr (K. Soteriadou).
1286-4579/$ - see front matter � 2006 Elsevier SAS. All rights reserved.
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involved in promastigote interaction with host macrophages
and the complement system [1,4e7]. Leishmania spp. express-
ing abundant gp63 are more virulent than gp63-deficient vari-
ants [8,9] and overexpression of gp63 by extrachromosomal
complementation of deficient variants increases their binding
to macrophages and intracellular survival [10].

The extracellular release of proteolytically active gp63 is a re-
cent finding, which suggests a potential role of this enzyme in sub-
strate degradation relevant to parasite survival in both the
mammalian host and the insect vector [2]. Leishmania species ge-
netically engineered to overexpress gp63 had enhanced capacity
of migration through extracellular matrix in vitro, apparently by
degrading extracellular matrix components, such as collagen
type IVand fibronectin [11]. Previously it was shown that the epi-
somal expression of sense and antisense gp63 mRNA in Leish-
mania amazonensis modulated both the endogenous level of
gp63 and promastigote infectivity when assessed in vitro. Similar
results were obtained in BALB/c mice when inoculated with

mailto:ksoteriadou@pasteur.gr
http://www.elsevier.com/locate/micinf
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Leishmania major gp63-deficient mutants that were generated by
targeted gene replacement of all seven gp63 genes [12].

Leishmania infection of mice has emerged as a useful model
for understanding hosteparasite interactions and immune effec-
tor mechanisms, with L. major being the most intensively stud-
ied species. Although L. major in the Old World and members of
the Leishmania mexicana and Leishmania braziliensis com-
plexes in the New World all cause cutaneous diseases, their vir-
ulent determinants as well as the host immune responses to their
infection appear to differ [2,3,13]. L. major, L. mexicana and
L. amazonensis all produce similarly progressive, non-healing
lesions in BALB/c mice, but the latter two species also produce
non-healing lesions in other mouse strains, e.g. C3H, C57BL/6,
C57BL/10 and CBA, which are resistant to L. major infection
[14,15]. Susceptibility of the L. major resistant mouse strains
to L. amazonensis is due to their inability to develop an adequate
Th1 response rather than an enhancement of a Th2 response
[13,15]. The mechanisms underlying protection and pathogene-
sis associated with L. amazonensis infection remain to be eluci-
dated, although IFN-g production is considered to be critical to
control this infection [13,14,16].

In a previous study [17], the endogenous level of gp63 in
L. amazonensis was specifically modulated by episomal expres-
sion of sense (P6.5/1.9) and antisense (P6.5/1.9R) gp63 mRNAs
by transfecting a virulent Leishmania clone with a copy of the
gp63 gene placed in correct or reverse orientation in a Leish-
mania-specific expression vector. Up- and downregulation of
gp63 in the P6.5/1.9 and P6.5/1.9R mutants accordingly altered
infectivity and intracellular survival of L. amazonensis in vitro.
In this study, by using the above-described mutants and promas-
tigotes transfected with the vector alone (P6.5) as controls, we
further demonstrated the role of gp63 in L. amazonensis infec-
tivity in vivo by using the BALB/c mouse model.

2. Materials and methods

2.1. Animals

Female BALB/c mice between 6 and 7 weeks of age were
used. They were bred and maintained under pathogen-free
conditions according to the European guidelines for good an-
imal care at Hellenic Pasteur Institute [18,19]. Mice were
tested periodically to verify the absence of viruses according
to the IRB guidelines for animal research.

2.2. Leishmania parasites

L. amazonensis (LV78, MPRO/BR/72/M1845) promasti-
gotes of a virulent clone 12-1 were transfected with the P6.5
vector alone (control), or with the gp63 gene either in the cor-
rect (P6.5/1.9, sense mutant) or in the reverse orientation
(P6.5/1.9R, antisense mutant), as described in ref. [17]. Trans-
fectants grew in Medium 199 supplemented with 10% heat-
inactivated foetal bovine serum (HIFBS), 25 mM HEPES buffer
(pH 7.4) under the optimal selective pressure of tunicamycin
(TM, Sigma) at 20 mg/ml. To ascertain the maintenance of
their virulence, all mutants were passaged periodically in
mice in the absence of selective pressure. Before use, promas-
tigotes were freshly differentiated and grown by incubation of
footpad lesion-derived amastigotes, isolated 2e4 weeks after
parasite inoculation, at 26 �C in Medium 199 supplemented
with 10% HIFBS, 25 mM HEPES buffer (pH 7.4) under the
optimal selective pressure of TM (TM, Sigma) at 20 mg/ml.
After a second passage in medium without TM, promastigotes
were harvested at stationary phase and washed by centrifuga-
tion before use. Up- and downregulation of gp63 in all batches
of transfectants was confirmed by Western blotting.

2.3. Complement lysis assay

The sensitivity of stationary phase promastigotes to com-
plement lysis was assessed by incubating promastigotes
(107/ml) for 30 min at 37 �C in 1% bovine serum albumin
in phosphate-buffered saline (PBS) mixed with an equal vol-
ume of serially diluted fresh mouse serum. Samples were sub-
sequently diluted in ice-cold PBS and placed on ice. Cell lysis
was examined and enumerated microscopically; values of cy-
tolysis were calculated and presented in percent relative to
controls, i.e. samples exposed to heat-inactivated mouse serum
under otherwise identical conditions.

2.4. Infection of mice with the gp63 mutants and
monitoring of lesion development

Experiment and control groups each consisted of at least 10
BALB/c mice. Each mouse was inoculated intradermally (i.d.)
with 103 or 106 stationary phase promastigotes using a 27.5-
gauge needle with a volume of 10 ml PBS into the right ear
dermis. Lesion development was monitored weekly by mea-
suring the diameter of the lesions with a caliper for a total pe-
riod of 18 weeks. Lesion size is expressed as the difference in
thickness between parasite-inoculated ear and the contralateral
ear of the same animal that received 10 ml of PBS.

2.5. Limiting dilution assay for determining parasite
burdens in infected tissues

We used the quantitative limiting dilution assay as de-
scribed by Titus et al. [20]. Briefly, infected ears and draining
lymph nodes (DLNs) were aseptically removed from individ-
ual mice at the designated time points post-inoculation. Sam-
ples were homogenized and diluted in Schneider’s insect cell
culture medium (Sigma, St. Louis, MO) supplemented with
20% heat-inactivated foetal bovine serum (HIFBS), 100 U of
penicillin/ml and 100 mg/ml of streptomycin. Homogenate
samples were each serially diluted in quadruplets and ali-
quoted at 200 ml/well in 96-well microtiter plates. After incu-
bation for 1 week at 26 �C, wells with positive growth were
noted at specific dilutions as a measure of the parasite burdens
at the dermal site and DLNs [14,20].
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2.6. Preparation of cells recovered from the ear explants
and draining lymph nodes for flow cytometry

At different time points after intradermal inoculation of
parasites, the ears of infected mice were removed, washed
with 70% ethanol and cells were isolated as previously de-
scribed [21]. Retromaxillar LNs draining the parasite-loaded
ears were pooled (five animals/group), recovered and mechan-
ically dissociated. Cells were washed and fixed in 2% parafor-
maldehyde (PF) for 10 min at 4 �C. Non-specific binding of
antibodies to the Fc-receptors of these cells was minimized
by treating them for 30 min at 4 �C with an anti-FcgIII/II re-
ceptor antibody (PharMingen, San Diego, CA) in PBS con-
taining 1% BSA and 10% normal mouse serum [19]. Cells
were then reacted with R-PE-conjugated anti-CD4 or anti-
CD8 specific rat monoclonal antibodies and analyzed by
flow cytometry (FACScalibur cytometer, Becton Dickinson)
[21]. Rat IgG2a-PE was used as an isotype control for evalu-
ating non-specific reaction of the cells with the PE-labelled
antibodies. Manufacturers’ instructions were followed for
these experiments. All the reactions were carried out at 4 �C
for 1 h in the dark using ice cold and filter-sterilized solutions
throughout the procedures. Cytometric analysis of 10,000
events was performed using CellQuest Software (Becton
Dickinson).

For intracellular staining of cytokines, pooled cell fractions
recovered from the ears were plated into 6-well plates contain-
ing Medium 199 supplemented with 10% FBS, 40 mM
HEPES (pH 7.4) and antibiotics and incubated for 18 h at
37 �C in the presence of 5 mg Brefeldin A/ml (Sigma). This
procedure allows the intracellular accumulation of cytokines
produced, rendering them detectable flow cytometrically.
Briefly, cells were washed twice, fixed with 2% PF in PBS
for 10 min, washed with cold PBS containing 0.1% BSA
and incubated with anti-FcgIII/II receptor antibody in PBS
containing 10% normal mouse serum and 0.1% saponin. After
washing, cells were incubated with the rat anti-cytokine anti-
bodies and their corresponding isotype controls. All the anti-
bodies were obtained from PharMingen and were directly
conjugated to R-PE or FITC.

2.7. Statistical analysis

Student’s t-test was performed to determine the statistical
significance of the data obtained.

3. Results

3.1. Downregulation of gp63 significantly reduces the
infectivity of L. amazonensis to BALB/c mice

As reported previously [17], gp63 was found up- and down-
regulated in the present batches of transfectants with P6.5/1.9
and P6.5/1.9R, respectively. At ‘‘high dose’’ inoculation of
mice each with 106 gp63 downregulated mutants (Fig. 1,
P6.5/1.9R open circle), ear lesions appeared, but developed
slower and were smaller in size than those produced by the
controls, i.e. transfectants with gp63 upregulated (P6.5/1.9
open triangle) or those un-regulated by transfection with the
vector alone (P6.5 open square). In the latter, ear lesions
were first palpable or visible in 3e4 weeks. Thereafter until
week 10e12, they increased rapidly in size and developed pro-
gressively a necrotic or ulcerative center. In these positive con-
trols, ear lesions continued to grow or remain steady in size for
up to 16e18 weeks, at which time dermal erosion and ear
pinna loss were observed. In contrast, lesions produced by
P6.5/1.9R did not appear until week 7e8, and reached a size
half of those produced by the controls. In these mice, ulcera-
tion or necrosis of the ear lesions was very limited, resulting in
no loss of ear pinna.

When monitored 2 and 4 weeks after inoculation at the
‘‘high dose’’, parasite loads were significantly lower in the
ear and in the DLNs of mice inoculated with P6.5/1.9R than
those with P6.5 and P6.5/1.9 (Fig. 2A and B, respectively).
Of note, at week 2, tissues from inoculation sites were culture-
negative, although microscopically positive for Leishmania
amastigotes, even in controls. Parasite loads in the same
tissues of mice inoculated with P65./1.9R that produced small
lesions (Fig. 1, P6.5/1.9R open circle) remained significantly
lower than those in control mice when monitored at week 16
(Fig. 2C).

‘‘Low dose’’ inoculation with 103 stationary phase promas-
tigotes per mouse produced results comparable to those with
the ‘‘high dose’’, except that the readings were all proportion-
ally reduced (see Fig. 1 for lesion size and Fig. 2D1 and D2 for
parasite loads). Moreover, the onset of lesion development in
all three ‘‘low dose’’ groups was delayed. In the two control

Fig. 1. Ear thickness of BALB/c mice inoculated with P6.5, P6.5/1.9, and

P6.5/1.9R. Mice were inoculated i.d. into the right ear dermis with 106

(open symbols) or 103 (solid symbols) promastigotes grown to stationary

phase. P6.5, P6.5/1.9, and P6.5/1.9R, L. amazonensis transfected with vector

alone, sense and antisense constructs, respectively (see ref. [17]). Lesion

size was measured weekly. Data shown are the mean lesion size (mm)� SD

of six to seven mice per group and are a typical example of three independent

experiments. The difference in lesion size between mice inoculated with P6.5

or P6.5/1.9 and those with P6.5/1.9R was statistically significant (P< 0.001).
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Fig. 2. Parasite burdens in the ear lesions (A, B1, C1, and D1) and DLNs (B2, C2, and D2) of BALB/c mice infected with P6.5, P6.5/1.9 or P6.5/1.9R

L. amazonensis promastigotes (grey, solid and blank bars, respectively; see legend of Fig. 1 for details). Each mouse was given i.d. 106 (AeC) or 103 (D) pro-

mastigotes grown to stationary phase. Parasite burdens were assessed by limiting dilution analysis of tissue homogenates from mice inoculated with 106 parasites at

week 2, 4 and 16 and with 103 at week 16 post-inoculations. Three mice per group were used for each time point. Data shown are the mean� SD of three mice per

group and are representative of the results obtained in three independent experiments. The differences between the P6.5 and P6.5/1.9 groups and the P6.5/1.9R

group were statistically significant (P< 0.001).
groups, lesions did not appear until week 7e8, whereas lesions
produced by P6.5/1.9R did not appear until week 10 (Fig. 1).
These differences between the control and experimental
groups were comparable to those obtained with the ‘‘high
dose’’ inoculum (1000-fold more parasites).
3.2. Downregulation of gp63 renders L. amazonensis
more sensitive to complement-mediated lysis

Modulation of transfectants to up- and downregulate their
gp63 altered their sensitivity to complement-mediated lysis,
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as determined microscopically immediately after experimenta-
tion and also by their viability upon cultivation. Complement-
mediated lysis of P6.5/1.9R mutants with downregulated gp63
reached w50% at a concentration of 70% fresh mouse serum,
whereas that of control mutants (P6.5) and mutants overex-
pressing gp63 (P6.5/1.9) was only 25e30% under identical
experimental conditions (Fig. 3). These results show that
gp63 protects promastigotes from complement lysis.

3.3. Flow cytometric analysis of T cell subsets and the
immune response at the site of parasite inoculation
and draining lymph nodes

T cell subsets at the site of inoculation were analyzed 2, 4
and 6 weeks after infection to evaluate their relevance to the
observed differences in lesion size and parasite burdens.
Peripheral CD4þ T cell population was initially comparable
among all three groups 2 weeks after inoculation, but they
decreased in number more rapidly in the group of mice inoc-
ulated with gp63 downregulated mutants (P6.5/1.9R), reaching
a level two times less by week 4 than the other two control
groups, although this difference was no longer apparent by
week 6 (Fig. 4). Assessment of CD8þ T cells in the same sam-
ples at the same time points did not reveal any significant
differences in this cell population among the three groups
(data not shown). IFN-g-positive cells were twice as many
at the site of inoculation of mice infected with the P6.5/1.9R
or gp63 downregulated mutants than in the control groups
with P6.5 alone or P6.5/1.9 up to week 4, although this differ-
ence diminished by week 6 (Fig. 5A). IL-10 positive cells
were detectable in the control groups at week 2, but not in
that infected with gp63 downregulated mutants (Fig. 5B).
IL-12 positive cells were undetectable in samples from all

Fig. 3. Complement-mediated lysis of L. amazonensis transfectants. Stationary

phase P6.5, P6.5/1.9 and P6.5/1.9R promastigotes (see legend of Fig. 1) were

incubated for 30 min at 37 �C in buffered solution with increasing amounts

of fresh mouse serum as described in Section 2. Complement-mediated

lysis of promastigotes was assessed by counting intact and lysed cells in

a hemocytometer.

M. Thiakaki et al. / Microbes an
three groups when assessed at the same time points (data not
shown).

In the DLNs CD4þ T cell population was more elevated in
the group inoculated with gp63 downregulated mutants in
comparison to the other two groups. This was very prominent
at week 2, but diminished by week 6 post-inoculation (data not
shown). DLNs CD8þ T cells in the same samples at the same
time points did not reveal any significant differences in the
size of this cell population among the three groups (data not
shown). As expected, there was an elevation in DLN cyto-
kine-positive cells, as indicated by their profiles within the first
2e4 weeks that followed essentially the same patterns, as
found at the site of inoculation: higher number of IFN-g and
lower number of IL-10 positive cells (Fig. 6). IL-4 positive
cells, in the three samples at the same time points, were not
detectable (data not shown). This result is consistent with
other studies showing that L. amazonensis-infected susceptible
mice do not show an enhanced production of IL-4 [22,23]. In
contrast to the absence of IL-12 positive cells at the site of in-
oculation, this cell population was not only detectable in
DLNs but also higher in the group inoculated with gp63 down-
regulated mutants than that in controls. The greatest difference
was noted at week 2 (Fig. 6).

4. Discussion

The dual functions of L. amazonensis gp63, in the binding
of its promastigotes to and their intracellular survival in mac-
rophages, were demonstrated in vitro by infecting J774 cells
with transfectants differing only in the levels of this surface
Zn-protease [17]. In the present study, we verify the up- and
downregulation of gp63 in these transfectants and, above all,
extend the previous findings to in vivo conditions using the
ear dermis of BALB/c mice as the experimental model. In
this in vivo model, transfectants with their gp63 downregu-
lated were less infective than the controls, although the trans-
fectants with their gp63 upregulated were comparable in
infectivity to those un-regulated by transfection of wildtype
parasites with the vector alone (Fig. 1). This is not unexpected,
since all the transfectants are derived from a single virulent
clone already endowed with a very high level of gp63. Trans-
fectants with their gp63 up regulated were also found to be-
have similarly to the controls in the midgut of Lutzomyia
longipalpis [24].

The reduced level of in vivo infectivity associated with
gp63 downregulation is significant (Fig. 1) and is correlated
with lower parasite burdens in these animals (Fig. 2). It is
known that antisense suppression used here to achieve this is
reversible in the absence of selection, especially when this is
prolonged, as required by necessity for in vivo studies that
are well-known for their chronicity. Our results illustrate
clearly the importance of gp63 at least in the early phase of
infection in vivo. Interestingly, a similar, but less dramatic,
outcome was noted when mice were infected with gp63
knockout mutants of L. major, i.e. a delayed onset of lesion
development [12]. Clearly, gp63 contributes to the early phase
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Fig. 4. Analysis of CD4þ T cells recovered from the ear explants of BALB/c mice inoculated with the L. amazonensis mutants. Total cells from three ears per group

obtained 2, 4 and 6 weeks post-inoculation were stained with PE-conjugated anti-CD4 monoclonal antibody and then processed for FACS analysis. The percentage

of CD4þ T-cells was calculated from total cells by gating on the CD4þ population. Aliquots of the cell samples were stained with rat PE-conjugated IgG2a isotype

monoclonal antibody used as background control. The data shown are a typical example of three separate experiments.
of in vivo infection in both cases. The differences observed be-
tween antisense suppression and gene knockout mutants in the
subsequent lesion development may be explained by several
possibilities. The relative importance of different infection-
related determinants may vary in these two different Leishmania
species. It has been indeed reported that lipophosphoglycan
(LPG) contributes to the infectivity of L. major, but not to that
of L. mexicana/amazonensis [3,25]. Possibly, gp63 is intrinsi-
cally less important than LPG for L. major than other species
for establishing infection in mice. It is also possible that gp63
is, in fact, equally important in this phenotype for all species,
but its function may be replaced by other infection-promoting
determinants whose expression is upregulated to compensate
for the genetic knockouts of gp63, but not in the case of anti-
sense suppression. Indeed, knockouts of highly conserved genes
have been found to result in little or no overt changes in the
phenotypes expected, presumably due to functional substitution
of the deleted genes by those encoding structurally similar or
dissimilar molecules [26]. Whether this may account for
a more profound effect of antisense suppression than knockout
mutation observed is unknown.

Additional factors of importance to consider our observa-
tions include host environments. L. major and L. mexicana/
amazonensis are known to share some similarities, but also dis-
play considerable differences in their interactions with mouse
immune system relevant to their in vivo survival and replication
[13,16,27e30]. The gp63 downregulated mutants are more
sensitive than controls to complement-mediated lysis (Fig. 3),
as reported previously for enzymatically inactive gp63 site-
specific mutants of L. amazonensis [7] and the L. major gp63
knockout mutants [12]. The contribution of this event or com-
plement-mediated cytolysis is thus envisioned to substantially



Fig. 5. Dot plots of cells recovered from the ear explants of BALB/c mice stained for intracellular cytokines. Total cells from three ears per group were first in-

cubated with Brefeldin A followed by staining with FITC-conjugated anti-IFN-g (A) or PE-conjugated anti-IL-10 (B) monoclonal antibodies and then processed

for FACS analysis. IL-10 positive cells were detected only at week 2. Numbers represent percentage of positive cells for the particular cytokine, calculated from

total cells by gating on the positive population. Rat FITC-conjugated IgG1 and PE-conjugated IgG2b were used as isotype controls for anti-IFN-g and anti-IL-10

antibodies. The data shown are a typical example of three separate experiments with similar results.
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Fig. 6. Dot plots of cells recovered from DLNs of BALB/c mice at week 2 post-inoculation stained for intracellular cytokines (IFN-g, IL-12 and IL-10). Back-

ground staining was established by staining aliquots of the cell samples of the three groups, which gave no background staining, with FITC- or PE-conjugated

IgG1, and PE-conjugated IgG2b isotype controls. Only background staining of cell samples of the P6.5/1.9R group is presented. The data shown are from a single

experiment that is a typical example of three separate experiments.
reduce the number of viable mutant promastigotes observed
shortly after their in vivo inoculation. It has been well-
documented that the parasite dosages profoundly affect host
immune response and thus the outcome of infection in experi-
mental models of murine cutaneous leishmaniasis cause by
L. major and L. amazonensis [9,31]. This is apparently less sig-
nificant in the experimental model under study, since a reduc-
tion of the inoculum from 106 to 103 per mouse (Fig. 1 open
symbols versus solid symbols) gives comparable outcome,
albeit with reduced values for all parameters of infectivity eval-
uated in all groups, i.e. the kinetics of lesion development,
lesion ulceration and parasite loads. The data obtained with
high- and low-dose inoculations offer an estimate for the loss
of infectivity from gp63 downregulation in quantitative terms.
Since these parameters of infectivity are comparable after
infection of mice with the high dose of gp63 downregulated
mutants (Fig. 1 open circle) and those with the low dose of
the control groups (solid squares and triangles), it appears
that the reduction of gp63 in the former results in a loss of
parasites by three orders of magnitude in the original inoculum.

Downregulation of gp63 is expected to significantly reduce
the ability of these mutants to infect macrophages, as demon-
strated previously in vitro [8]. Leishmania thus may predictably
become more susceptible to cellular and humoral immune at-
tacks in vivo when deprived of their gp63 important for
establishing intracellular parasitism. A combination of in-
creased extracellular lysis by complement and reduced capacity
to infect macrophages due to gp63 downregulation is thus pro-
posed to contribute to a reduced invivo infectivity of the mutants
observed. Very early after parasite inoculation, mice infected
with the gp63 downregulated mutants registered a significantly
lower number of parasites compared to the other two control
groups, accounting possibly for the different immune response
observed. Tcell populations and selected cytokines of relevance
were assessed only at the early time points of post-inoculation,
i.e. between 2 and 6 weeks when lesions had already become
well-developed in the control groups, but were still absent or in-
apparent in those infected with the gp63 downregulated mutants
(Fig. 1). The observed difference between experimental and
control groups is marked by what appears to be the development
of a Th1 immune response associated with gp63 downregula-
tion, even though this is short-lived, i.e. an increase of IFN-g
and IL-12 positive cells in number with IL-10 positive cells un-
detectable or very low in number. Whether the source of anti-
gens to elicit this immune response may come from gp63
downregulated mutants that were complement-lysed before en-
try into macrophages, is purely a matter of speculation. The pre-
liminary data presented warrant further investigation to evaluate
if the gp63 downregulated mutants may be ‘‘attenuated’’ solely
because the expression of their gp63 is compromised or other
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infection-related determinants are also involved as a result of
this event.
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Summary

Episomal expression of 

 

Leishmania

 

 histone H1 sense
mRNAs in 

 

Leishmania major

 

 promasigotes was found
previously to result in overexpression of this mole-
cule and to reduce parasite infectivity 

 

in vitro

 

. Herein,
we evaluated the 

 

in vivo

 

 infectivity of these transfec-
tants, in BALB/c mice, and showed that it is dramati-
cally reduced. No lesions were observed in this group
of mice and this was associated with an extremely low
number of parasites both in the footpad and in the
draining lymph nodes. Interestingly, the transfec-
tants-reduced infectivity was associated with a delay
in their cell-cycle progression and differentiation to
axenic amastigotes, assessed 

 

in vitro

 

. Therefore, the
dramatic reduction in their infectivity may be attrib-
uted to the above-mentioned phenotypic modifica-
tions. As the metazoan linker histone H1

 

0

 

 homologue
is known to delay cell-cycle progression in mamma-
lian cells we investigated whether its 

 

Leishmania

 

counterpart, which possesses homology to its C-ter-
minal region, when expressed in mammalian cells
may also affect their cell-cycle progression. It was
thus shown that 

 

Leishmania

 

 histone H1 expressed in
COS7 and NIH 3T3 cells, delays cell-cycle progression
in these cells too. The latter strengthens the pheno-
type observed in 

 

Leishmania

 

 and provides evidence
that critical functions of histone H1 molecules are
conserved throughout evolution.

Introduction

 

The parasitic protozoan 

 

Leishmania

 

 is the aetiological
agent of a wide range of diseases ranging from self-

healing skin lesions to life-threatening visceral leishmania-
sis. It is estimated that over 12 million people are infected
with 

 

Leishmania

 

 worldwide (Stiles 

 

et al

 

., 1999). These
trypanosomatid protozoan parasites with a digenetic life
cycle, within the gut of the sand fly, first differentiate and
expand as procyclic promastigotes that subsequently exit
the cell cycle and differentiate as metacyclic promastig-
otes, the unique developmental stage that is transmissible
from the sand fly to the mammal. Upon an insect vector
blood meal, 

 

Leishmania

 

 spp. penetrate into mammalian
macrophages where, in their phagolysosomes, they
undergo a dramatic transformation to a non-flagellated
amastigote form and multiply (Chang, 1983; Bard, 1989;
Kamhawi 

 

et al

 

., 2000; Sacks and Kamhawi, 2001).

 

Leishmania

 

 parasites are direct descendants of the first
eukaryotes that appeared on earth 1.5 billion years ago
(Knoll, 1992) and in contrast to higher eukaryotes do not
condense their chromatin during mitosis (Galanti 

 

et al

 

.,
1998; Alsford and Horn, 2004). However, they do possess
core histones H2A, H2B, H3, H4 (Soto 

 

et al

 

., 1991; 1992;
1997; Alsford and Horn, 2004) and linker histone H1
(Fasel 

 

et al

 

., 1993; Martinez 

 

et al

 

., 2002; Papageorgiou
and Soteriadou, 2002) that show homologies with their
mammalian counterparts (Alsford and Horn, 2004).

 

Leishmania

 

 histone H1 (LeishH1) is a low-molecular-
weight lysine-rich protein that possesses homology to the
C-terminal region of the higher eukaryote histone H1
(Fasel 

 

et al

 

., 1993; Papageorgiou and Soteriadou, 2002).
We have previously reported the identification and char-
acterization of a histone H1-like 

 

Leishmania

 

 protein in

 

Leishmania infantum

 

 and 

 

Leishmania major

 

, namely
LNP18 (Papageorgiou and Soteriadou, 2002). The
changes introduced in the sequence of 

 

L. major

 

 H1 upon
completion of the 

 

Leishmania

 

 genome project and the
observed LeishH1 polymorphism, even between strains
of the same species (C. Haralambous and K. Soteriadou,
unpubl. obs.), indicate the identity of LNP18 as LeishH1.
LeishH1 in 

 

L. major

 

 is found in two copies (sw3 and sw3.1
loci) located on chromosome 27 expressing LeshH1 1.1
and 1.2 copies respectively (Fasel 

 

et al

 

., 1993). LeishH1
is expressed in greater abundance in stationary-phase
metacyclic promastigotes, the parasite infective form (Noll

 

et al

 

., 1997; Papageorgiou and Soteriadou, 2002). Over-
expression of LeishH1 was previously shown to reduce
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L. major

 

 infectivity 

 

in vitro

 

 (Papageorgiou and Soteriadou,
2002) Interestingly, recombinant LeishH1 induces a pro-
tective immune response against challenge infection
(Solioz 

 

et al

 

., 1999; Masina 

 

et al

 

., 2003).
In this study, by using transgenic parasites that overex-

press LeishH1 we further showed, in the BALB/c mouse
footpad model, that these parasites are significantly less
infective 

 

in vivo

 

. As we have previously shown 

 

in vitro

 

 that
there is no difference in the rate of macrophage invasion
in control and LeishH1-overexpressing parasites (Papa-
georgiou and Soteriadou, 2002), differences in infectivity
may be attributed among others to differences in cell-cycle
status and/or parasite differentiation to the intracellular
amastigote stage. We have therefore investigated the
effect of LeishH1 overexpression on the (i) cell-cycle sta-
tus by comparing cell-cycle progression of synchronized
control parasites (bearing vector alone) and parasites
overexpressing LeishH1 and (ii) promastigote differentia-
tion to axenic amastigotes. Using this approach we
showed that overexpression of LeishH1 delays both

 

Leishmania

 

 cell-cycle progression and differentiation.
In higher eukaryotes cell-cycle events regulate histone

H1 expression at the transcriptional or post-transcrip-
tional/translational level. Transcriptional regulation of
many vertebrate histone H1 subtypes is cell cycle-depen-
dent (reviewed in Stein 

 

et al

 

., 1996; Khochbin, 2001).
Chromosome condensation accompanies phosphoryla-
tion of H1 by cdc2 and by cyclin E/Cyclin Dependent
Kinase (CDK) 2 and cyclin A/CDK2 complexes (Bradbury,
1992; Dou 

 

et al

 

., 1999; Contreras 

 

et al

 

., 2003). However,
histone H1 is not only regulated by cell-cycle status but
at least certain subtypes, play an active role in cell-cycle
control by transiently inhibiting DNA replication (Brown

 

et al

 

., 1996). The 

 

Xenopus

 

 linker histone H1 (Lu 

 

et al

 

.,
1997) and the avian linker histone H5 also delay DNA
synthesis and cell proliferation (Bergman 

 

et al

 

., 1988; Sun

 

et al

 

., 1989). Of interest is our finding that expression of
the protozoan LeishH1 in mammalian cells results in the
deregulation of their cell cycle, indicating that the proto-
zoan LeishH1 possesses functional features that resem-
ble that of its metazoan counterpart.

 

Results

 

Overexpression of 

 

Leishmania

 

 histone H1 in 

 

L. major

 

 
does not affect metacyclogenesis but dramatically 
reduces 

 

Leishmania

 

 infectivity 

 

in vivo

It has been previously shown by using the J774 macroph-
age cell line that transgenic 

 

L. major

 

 parasites that over-
express LeishH1 are less infective 

 

in vitro

 

 (Papageorgiou
and Soteriadou, 2002). In order to test whether the loss
of infectivity in parasites overexpressing LeishH1 is due
to a lower number of metacyclics in stationary-phase pro-

mastigotes used for 

 

in vitro

 

 and 

 

in vivo

 

 studies, we have
determined their number in 

 

L. major

 

 promastigotes from
all three groups by using the agglutination assay (Sacks

 

et al

 

., 1985). The number of metacyclics was comparable
in the three populations (9.8 

 

±

 

 1 in wild type, 9.6% 

 

±

 

 0.7
in  control  pX63,  9.7 

 

±

 

 0.5  in  parasites  overexpres-
sing LeishH1). This result indicates that the loss of
infectivity  in  parasites  overexpressing  LeishH1  cannot
be attributed to differences in their capacity to undergo
metacyclogenesis.

Subsequently we tested whether transgenic parasites
that overexpress LeishH1 are less infective 

 

in vivo.

 

 To this
end BALB/c mice were inoculated in the right hind footpad
with a high dose (10

 

6

 

) of stationary-phase wild-type par-
asites, transgenic control parasites bearing the plasmid
alone and transgenic parasites that overexpress LeishH1.
Footpad lesions were never detected in the latter group
even 42 weeks after inoculation (Fig. 1). This experiment
was performed four times with two independently trans-
fected 

 

L. major

 

 parasites that gave the same result. The
absence of lesions, assessed by the limiting dilution
assay, was associated with an extremely low number of
differentiated promastigotes, 2 and 16 weeks after para-
site inoculation, both in the footpad and in the draining
lymph nodes respectively (Fig. 1B). No cultivable promas-
tigotes were detected 48 h after parasite inoculation
(Fig. 1B). In contrast, lesion size and parasite loads in
control groups inoculated with transfectants bearing the
vector alone or wild-type parasites were comparable
(Fig. 1).  Lesion  size  and  deterioration  of  the  tissue in
the control groups prevented their monitoring beyond
16 weeks; these mice were taken out of the experiment.

 

Overexpression of 

 

Leishmania

 

 histone H1 in 

 

Leishmania 
donovani

 

 delays promastigote to amastigote 
differentiation in host-free conditions

 

Previous studies have shown that although transfectants
that overexpress LeishH1 were less infective 

 

in vitro

 

 com-
pared to controls, there was no difference in their ability
to invade macrophages (Papageorgiou and Soteriadou,
2002). This result suggests that overexpression of
LeishH1 may affect intramacrophage survival, replication
and/or promastigote differentiation to amastigotes.

To determine whether LeisH1 upregulation affects the
promastigote to amastigote differentiation, transgenic
pX63 control and pX63-LeishH1 that overexpress
LeishH1, 

 

Leishmania donovani

 

 parasites were generated
as axenic growth culture conditions are better character-
ized for the 

 

L. donovani

 

 species (Doyle 

 

et al

 

., 1991; Saar

 

et al

 

., 1998; Debrabant 

 

et al

 

., 2004) as compared with the

 

L. major

 

 one. Overexpression of LeishH1 in the pX63-
LeishH1 transfectants was confirmed by Northern and
Western blot analyses (data not shown).
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Fig. 1.

 

Course of footpad lesion development 
in BALB/c mice inoculated with the transfec-
tants and wild-type 

 

L. major

 

 promastigotes and 
estimates, by limiting dilution analysis of 
homogenized tissues, of parasite loads.
A. Mice were inoculated subcutaneously in the 
right hind footpad with 10

 

6

 

 stationary-phase 
promastigotes [transgenic parasites with upreg-
ulated LeishH1 (pX63-LeishH1) or controls 
bearing the plasmid alone (pX63) and wild-type 
(Wt) parasites] and the footpad thickness was 
measured weekly. Each value represents the 
mean (

 

±

 

 mean standard deviation) lesion size 
of five animals per group. The results are 
representative of at least four independent 
experiments.
B. Parasite loads in the footpad lesion and the 
draining lymph node (LN) were estimated in 
mice infected with wild-type (Wt) LV39 para-
sites, transfectants bearing the plasmid alone 
(pX63) and transfectants with upregulated 
LeishH1 (pX63-LeishH1) as described in 

 

Experimental procedures

 

 (B1) 48 h, (B2) 
2 weeks and (B3) 16 weeks after parasite inoc-
ulation. Parasite loads of animals inoculated 
with transgenic parasites with upregulated 
LeishH1 were extremely low in the footpads 
and draining lymph nodes 2 weeks (37 and 2 
parasites respectively) and 16 weeks (215 and 
15 parasites respectively) after inoculation and 
no cultivable parasites were observed 48 h 
after inoculation. Error bars represent the stan-
dard deviations of three independent experi-
ments. *Significantly different from the 
corresponding control value (pX63), 

 

P

 

 

 

<

 

 0.01 
(two-tailed, paired Student’s 

 

t

 

-test).
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Furthermore, in order to ensure that LeishH1 overex-
pression caused a reduction in infectivity in this species
too,  we  infected  mouse  macrophages  with  wild-type
and transgenic (pX63 and pX63-LeishH1) 

 

L. donovani

 

parasites.
Both control groups and parasites overexpressing

LeishH1 infected the same number of macrophages
(

 

∼

 

70%). We observed that the number of wild-type, pX63
and pX63-LeisH1 parasites that attached to macrophages
was the same as previously shown for 

 

L. major

 

 transfec-
tants (Papageorgiou and Soteriadou, 2002). We also
observed that the number of intracellular parasites
between the three groups at 3, 24 and 48 h was compa-
rable (Fig. 2A). However, at 72 h after infection we
observed the first significant difference in the number of
parasites between control groups and parasites trans-
fected with pX63-LeishH1 (Fig. 2A). It has to be noted that
when macrophages were disrupted by the addition of
sodium dodecyl sulphate (SDS) (0.01% w/v) for releasing
intracellular parasites at early time points (24 and 48 h)
parasites that overexpress LeishH1 were not fully differ-

entiated, they were more ‘promastigote’-like in shape and
size, and were transformed to motile promastigotes within
few hours. On the contrary, amastigotes released from the
two control groups when cultured in promastigote condi-
tions (pH 7 at 26

 

°

 

C) transformed back to promastigotes in
approximately 2 days. Labelling stationary phase para-
sites with carboxyfluorescein diacetate succimidyl ester
(CFSE) – a fluorescent dye that diffuses in the membrane
of living cells (Lyons, 2000; Matera 

 

et al

 

., 2004) – prior to
infection also showed that intracellular parasites overex-
pressing LeishH1 48 h after the infection were alive and
the vast majority (70%) were larger than control parasites
and not fully differentiated to amastigotes (Fig. 2B). At
72 h after infection we could not readily visualize intracel-
lular parasites labelled with CFSE, because the parasites
had divided and the fluorescence was dramatically
reduced. When we lysed macrophages 72 h after infection
no significant difference was observed in the size and
shape of amastigotes from the three groups. However, the
number of pX63-LeishH1 amastigotes was significantly
less than the control groups, possibly indicating that non-
differentiated promastigotes were killed by macrophages.
This difference was more pronounced 96 h after infection
(Fig. 2A).

 In order to confirm that there is a delay in the promas-
tigote to amastigote differentiation, control (wild type and
pX63) and pX63-LeishH1 

 

L. donovani

 

 parasites were sub-
jected to host-free differentiation conditions as described
by Barak 

 

et al

 

. (2005). The level of LeishH1 in axenic

 

L. donovani

 

 amastigotes was lower than in promastigotes
(Fig. 3A). This is agreement with the downregulation pre-
viously observed when lesion-derived amastigotes were
used (Papageorgiou and Soteriadou, 2002). Prior to trans-
ferring promastigotes to the axenic cell culture conditions,
late logarithmic wild-type, pX63 and pX63-LeishH1

 

L. donovani

 

 parasites were labelled with CFSE. The mor-
phological features of these parasites were then examined
by microscopy. Following the differentiation signal (pH 5.5
and temperature at 37

 

°

 

C) parasites that overexpressed
LeishH1 delayed to round up and to lose their flagella as
compared with pX63 control parasites (Fig. 3B). In agree-
ment with other reports 4 h after the differentiation signal
wild-type and control parasites started to aggregate
(Barak 

 

et al

 

., 2005) whereas the density of aggregates in
pX63-LeishH1 parasites was significantly lower. This dif-
ference persisted even after 12 h from the differentiation
signal (data not shown).

Evaluation of A2 mRNA expression, assessed by North-
ern blot analysis in the three axenic populations (wild type,
pX63 and pX63-LeishH1), showed no significant differ-
ences (Fig. 3C) indicating that overexpression of LeishH1
does not significantly alter the initiation of differentiation
as A2 mRNA transcripts that parallel protein levels, reach
maximum induction 5 h after the differentiation signal,

 

Fig. 2.

 

In vitro

 

 infection assay. Macrophages were infected with 

 

L. donovani

 

 wild-type promastigotes (Wt), control bearing the plasmid 
alone (pX63) and promastigotes that overexpress LeishH1 (pX63-
LeishH1). Macrophages were inoculated with promastigotes for 3 h 
at a 20:1 parasite to macrophage ratio, and were extensively washed.
A. Macrophages infected with Wt, pX63 and pX63-LeishH1 

 

L. donovani

 

 promastigotes as represented by black, grey and white 
bars respectively. Macrophages were examined at 3, 24, 48, 72 and 
96 h after infection. Intracellular parasites were counted by DAPI 
staining. This experiment was performed three times and the error 
bars represent the standard deviations from the three independent 
experiments.
B. Phase-contrast and fluorescent microscopy of infected J774 
murine macrophages for 48 h with CFSE-labelled stationary control 
(pX63) and parasites overexpressing LeishH1 (pX63-LeishH1). The 
overlay of the fluorescent and phase-contrast images is also indicated 
(superimposition).
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before completion of the amastigote transformation
(Barak 

 

et al

 

., 2005). Examination of 

 

β

 

-tubulin expression,
which is known to be downregulated in axenic amastig-
otes (Rainey 

 

et al

 

., 1991; Gupta 

 

et al

 

., 2001), showed that

 

β

 

-tubulin was downregulated in wild-type and control
(pX63) amastigotes (Fig. 3D). Axenic parasites overex-
pressing LeishH1 exhibited comparable levels of 

 

β

 

-tubulin
expression to promastigotes and the majority shared mor-
phological characteristics common to promastigotes (i.e.
presence of flagella), 24 h after the differentiation signal

(Fig. 3D), indicating that these parasites were not fully
transformed to amastigotes.

Axenic cultures were finally examined morphologically,
9 days after the differentiation signal. The vast majority of
the cells in the three populations were alive as judged by
CFSE labelling prior to microscopic examination. How-
ever, a smaller percentage of cells (46 

 

±

 

 3%) that had
transformed to amastigotes were present in the transfec-
tants that overexpress LeishH1 as compared with control
parasites bearing vector alone (68 ± 5%) and wild-type

Fig. 3. Differentiation of wild type, control and 
parasites with upregulated LeishH1 in host-free 
differentiation conditions and LeishH1 expres-
sion in axenic amastigotes.
A. Phase-contrast and fluorescent microscopy 
of wild-type L. donovani promastigotes and 
axenic amastigotes cultured for 4 days showing 
LeishH1 expression. DAPI staining of these 
parasites indicates the position of the nucleus 
and kinetoplast.
B. Phase-contrast and fluorescent microscopy 
of late logarithmic L. donovani wild-type (Wt) 
promastigotes, control promastigotes bearing 
plasmid alone (pX63) and promastigotes with 
upregulated LeishH1 (pX63-LeishH1), labelled 
with the fluorescent dye CFSE, and in host-free 
differentiation conditions 4 and 24 h after expo-
sure to the differentiation signal (pH 5.5, and 
37°C).
C. Northern blot analysis showing the expres-
sion of the A2 transcript in promastigotes (0 h) 
and in differentiating wild-type (Wt), control 
(pX63) and in parasites overexpressing 
LeishH1 (pX63-LeishH1) 4 and 24 h after the 
differentiation signal as indicated. In each lane 
10 µg of total RNA was electrophoresed and 
loading is indicated by the staining of the filter 
with methylene blue, which makes visible the 
ribosomal RNA (rRNA).
D. Phase-contrast and fluorescent microscopy 
of wild type (Wt), control (pX63) and parasites 
overexpressing LeihH1 (pX63-LeishH1) show-
ing the expression of β-tubulin in promastigotes 
and axenic amastigotes 24 h after the differen-
tiation signal.
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parasites (85 ± 8%), as judged by shape, size and the
presence of flagella. Taking into account that the initial
number of cells in the three populations used for studying
promastigote to amastigote differentiation was the same,
this result indicates that almost half of the transfectants
overexpressing LeishH1 in axenic conditions fail to be fully
differentiated to amastigotes. It is therefore suggested that
the differences in infectivity observed in vitro in cultured
macrophages and in vivo within the animal host may be
associated at least in part with the differences seen in the
differentiation rate of the transfectants. Transfectants that
delay and/or fail to be fully transformed to amastigotes
may be rapidly killed by the host.

Overexpression of Leishmania histone H1 delays cell-
cycle progression in Leishmania spp.

The observed delay in the promastigote to amastigote
differentiation in parasites that overexpress LeishH1 and
the fact that certain metazoan linker histones (histone H10

and the avian linker histone H5) (Sun et al., 1989; Brown
et al., 1996) when overexpressed delay cellular replica-
tion, make a very tempting hypothesis that LeisH1 upreg-
ulation delays cell-cycle progression.

In order to test this hypothesis, L. donovani promastig-
otes in the logarithmic growth phase were synchronized
in the G1/S border with hydroxyurea (HU). The cell-cycle
phases of the transgenic parasites bearing the control
plasmid (pX63) and those that overexpress LeishH1
(pX63-LeishH1) were determined by FACS analysis.
Figure 4 shows that HU synchronized cells in the G1/S
border, as a greater percentage of HU-treated parasites
are in G0/G1 phase (72% pX63 and 75% pX63-LeishH1)
as compared with the asynchronous cultures (54% pX63
and 55% pX63-LeishH1). Two hours after the release from
the HU block 24% of control parasites progresses to the
S phase whereas only 8% of parasites with upregulated
LeishH1 enter the S phase (Fig. 4, Table 1). Concomi-
tantly the percentage of cells in the G0/G1 phase of the
cell cycle was greater in transfectants that overexpress
LeishH1 as compared with control parasites at 2 and 5 h
after release from the HU block indicating that overexpres-
sion of LeishH1 delays the G1→S transition (Fig. 4,
Table 1). Seven hours after release 47% of control para-
sites have progressed through the G2/M phase of the cell
cycle as compared with 36% of parasites with upregulated
LeishH1, indicating that the S phase of these parasites is
prolonged as compared with control parasites (Fig. 4,
Table 1). Eleven hours after the release from HU a greater
percentage of control parasites (37% of control pX63 ver-
sus 25% of pX63-LeishH1) have completed mitosis and
gone back to the G1 phase (Fig. 4). These results suggest
that expression of LeishH1 delays both the G1→S transi-
tion and the progression through the S phase of the cell

cycle. Similar results were obtained with L. infantum and
L. major pX63-LeishH1 HU synchronized promastigotes
(not shown). That is, upregulation of LeishH1 results in a
delay in cell cycle progression independently of the spe-
cies studied.

Expression of Leishmania histone H1 in COS7 
and NIH 3T3 cells

To determine whether expression of LeishH1 in mamma-
lian cells may affect cell-cycle progression as it is the case
for its mammalian counterpart, we expressed this protein
in the monkey kidney fibroblast cell line COS7 and Swiss
mouse NIH 3T3 cells by stably transfecting these cells
with the pcDNA-LeishH1 plasmid (see Experimental pro-
cedures). The latter cell line was used as previous studies
on the overexpression of histone H10 and cell-cycle pro-
gression were also carried out in 3T3 fibroblasts (Brown
et al., 1996). Cells transfected with plasmid alone
(pcDNA3) were used as controls. Transfected cells were
viable, with no apparent difference in morphology.

Expression of LeishH1 in these cells was evaluated by
Western blotting. Figure 5A shows that cells transfected
with pcDNA-LeishH1 express LeishH1, whereas no band
is observed in both control cells. To normalize for loading,
the blot was probed with an anti-tubulin monoclonal anti-
body (anti-tubulin-beta, NeoMarkers).

Localization of LeishH1 in mammalian cells was studied
by immunocytochemistry. Figure 5B shows that the pro-
tein is localized in the nucleus of COS7 cells, as it is the
case in Leishmania, suggesting that its nuclear localiza-
tion signal is common between mammals and protozoa.
No significant fluorescent staining was observed in control
cells, as expected (Fig. 5B). No significant staining was
observed when secondary antibody alone was added in
control and LeishH1-expressing cells (data not shown).
Nuclear localization was also observed in LeishH1-
expressing NIH 3T3 cells (data not shown).

Leishmania histone H1 expression delays cell-cycle 
progression in both COS7 and 3T3 NIH cells

The cell-cycle progression status of control NIH 3T3 cells
and those expressing LeishH1 was studied by synchro-
nizing the cells in the G1/S border with the addition of HU
in the cell culture medium and subsequent release from
the cell-cycle block by removal of HU from the cell culture
medium. Cells were stained with propidium iodide (PI) and
the cell-cycle status was analysed by flow cytometry. The
cells were assayed immediately after the removal of HU
and 2.5, 6, 14 and 24 h after HU release. As a control
asynchronous cells were also used (Fig. 6, Table 2).
Figure 6 shows that the percentage of cells in S phase in
the control sample at 2.5 h after release is higher (26%)
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Fig. 4. Time-course for cell-cycle distribution after HU withdrawal in late G1/S border synchronized L. donovani transfectants. DNA content of 
control parasites bearing plasmid alone (pX63) and of parasites overexpressing Leishmania histone H1 (pX63-LeishH1) was measured by staining 
cells with PI and the cell-cycle status was analysed by flow cytometry. Parasites synchronized with HU in the G1/S border are indicated (HU 
synchronized). Time points after the release of the HU block are indicated. Logarithmically growing parasites that have not been synchronized 
are also shown (asynchronous log phase). The distribution of parasites per cell-cycle phase is also indicated, as calculated by the MOD-FIT 
software. This experiment is representative of three independent experiments.
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than that of cells expressing LeishH1 (14%) and at 6 h
38% of control cells were in the S phase, whereas only
22% of cells expressing LeishH1 were in the S phase.
Fourteen hours after release, a great proportion of control
cells had already progressed to the G2/M phase of the
cell cycle (34%) whereas the great majority of the cells
that expressed LeishH1 were still in the G0/G1 and S
phase of the cell cycle (Fig. 6). Twenty-four hours after
release there was an increase in the percentage of
LeishH1-expressing cells that enter into the S phase of

the cell cycle, with no concomitant exit to the G2/M
(Fig. 6). These results strongly indicate that LeishH1
expression in NIH 3T3 delays both the G1→S transition
and the S phase progression.

In order to evaluate whether LeishH1 affects also pro-
liferation of another mammalian cell line, COS7 cells were
used. As these cells cannot be synchronized by conven-
tional means this was assessed by evaluating [3H]-thymi-
dine incorporation into the DNA. As shown in Fig. 7A cells
that harbour pcDNA plasmid alone had an almost 100%

Table 1. Cell-cycle distribution after HU withdrawal in L. donovani transfectants.

Time after HU removal

pX63 pX63-LeishH1

G0/G1 S G2/M G0/G1 S G2/M

0 h 72 ± 3 9 ± 1 18 ± 3 75 ± 3 7 ± 2 18 ± 1
2 h 54 ± 2 24 ± 1 20 ± 2 64 ± 3a 8 ± 1a 17 ± 1
5 h 17 ± 2 38 ± 2 45 ± 3 25 ± 3 43 ± 3 32 ± 3a

7 h 16 ± 4 36 ± 6 47 ± 2 18 ± 5 46 ± 2a 36 ± 3a

9 h 20 ± 2 33 ± 2 47 ± 3 16 ± 3 38 ± 5 46 ± 4
11 h 37 ± 3 30 ± 5 33 ± 3 25 ± 4a 34 ± 6 40 ± 3
Asynchronous 54 ± 3 14 ± 1 31 ± 2 55 ± 3 15 ± 2 28 ± 2

a. Significantly different from the corresponding control value (pX63), P < 0.05 (two-tailed, paired Student’s t-test).
The percentage of control cells (pX63) and cells overexpressing LeishH1 (pX63-LeishH1) per cell-cycle phase is indicated at time points after
the release of the HU block. Values are the mean ± standard deviations of three independent experiments.

Fig. 5. Expression and localization of Leishma-
nia histone H1 in mammalian cells.
A. Western blot analysis of LeishH1 expression, 
in COS7 and NIH 3T3 cells, transfected with the 
expression plasmid for the LeishH1 gene 
(pcDNA-LeishH1) and in cells transfected with 
plasmid alone (pcDNA). Relative band intensi-
ties were normalized with tubulin as an internal 
control.
B. Nuclear localization of LeishH1 in COS7 
cells. Binding of the anti-LeishH1 antibody in 
the nucleus was visualized by using a second-
ary antibody conjugated with FITC. (a) and 
(b) phase-contrast and immunofluorescence 
staining, respectively, of control COS7 cells 
harbouring plasmid alone (pcDNA) using the 
anti-LeishH1 antibodies as probes; (c) and (d) 
phase-contrast and immunofluorescence stain-
ing, respectively, of COS7 cells transfected with 
the pcDNA-LeishH1 plasmid.
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increase in the amount of radioactivity incorporated within
24 h of cell culture, indicating that these cells doubled in
approximately 24 h, in line with published data (Fairley
et al., 1999). At the same time cells that express LeishH1
had a delayed cell-cycle progression as compared with
control cells. The amount of [3H]-thymidine incorporated
increased by only 60% within 24 h (Fig. 7A). Therefore,

cell-cycle progression seems to be significantly delayed
in cells expressing LeishH1.

Reduced [3H]-thymidine incorporation can be attributed
either to delayed cell proliferation or to the exit of cells
from cell cycle. To distinguish between the two possibilities
cells were labelled with CFSE. CFSE is a fluorescent dye
that couples irreversibly to cellular proteins and makes cell

Fig. 6. Time-course for cell-cycle distribution after HU withdrawal in late G1/S-synchronized NIH 3T3 cells expressing Leishmania histone H1. 
DNA content of control cells bearing plasmid alone (pcDNA) and expressing LeishH1 (pcDNA-LeishH1) was assessed by flow cytometry. Cells 
synchronized with HU in the G1/S border are indicated (HU synchronized). Time points after the release of the HU block are also indicated. The 
DNA content of not synchronized cells is shown (asynchronous). The distribution of cells per cell-cycle phase is also indicated, as calculated by 
the MOD-FIT software. This experiment is representative of three independent experiments.
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Table 2. Cell-cycle distribution after HU withdrawal in NIH 3T3 cells expressing Leishmania histone H1.

Time after HU removal

pcDNA pcDNA-LeishH1

G0/G1 S G2/M G0/G1 S G2/M

0 h 74 ± 3 10 ± 2 16 ± 1 78 ± 2 9 ± 1 12 ± 1
2.5 h 59 ± 3 26 ± 2 15 ± 3 70 ± 4a 14 ± 2a 15 ± 1
6 h 47 ± 4 38 ± 3 16 ± 2 61 ± 4a 22 ± 3a 15 ± 1

14 h 50 ± 3 15 ± 2 34 ± 4 54 ± 5 25 ± 2a 21 ± 3a

24 h 38 ± 4 20 ± 5 41 ± 6 44 ± 4 32 ± 4a 22 ± 3a

Asynchronous 74 ± 2 8 ± 1 18 ± 2 78 ± 3 9 ± 1 13 ± 2

a. Significantly different from the corresponding control value (pcDNA), P < 0.05 (two-tailed, paired Student’s t-test).
The percentage of control cells (pcDNA) and cells overexpressing LeishH1 (pcDNA-LeishH1) per cell-cycle phase is indicated at time points after
the release of the HU block. Values are the mean ± standard deviations of three independent experiments.
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division visible. When cells divide CFSE labelling distrib-
utes equally between daughter cells, which are therefore
half as fluorescent as their parents (Lyons, 2000; Matera
et al., 2004). Division of CFSE-labelled COS7 control cells
and cells expressing LeishH1 was analysed by FACS 64 h
after labelling. Peaks representing successive genera-
tions were calculated by comparison with cell-division pro-
files taken immediately, at 20 and 44 h after labelling (data
not shown). Figure 7B shows that a significant number of
cells (27%) had not divided, even after 64 h of culture.
However, almost all cells that harbour pcDNA plasmid
alone had divided after 64 h of culture (Fig. 7B). There-
fore, LeishH1 expression in COS7 cells delayed cell-cycle
progression by inhibiting cell growth in a significant num-
ber of these cells.

Hyperpoidy induced by nocodazole treatment in COS7 
cells is restored upon Leishmania histone H1 expression

Flow cytometric analysis of control cells showed that the
presence of nocodazole 24, 48 and 72 h prior to analysis

leads to hyperploid cell accumulation (Fig. 8A). This was
expected as COS7 cells express the viral T antigen pro-
tein which is known to bind both to the retinoblastoma
protein (pRB) and to p53 to inactivate these proteins (Sul-
livan and Pipas, 2002). On the contrary, most of COS7
cells expressing LeishH1 did not progress to hyperploidy
(Fig. 8, Table 3). A greater percentage of hyperploid cells
with 8 N content (20%) was present in control cells as
compared with cells that express LeishH1 (4.9%) (Fig. 8,
Table 3).

pRB is a key regulator of cell-cycle progression and is
known to prevent endoreduplication in mitotic arrested
fibroblasts (Khan and Wahl, 1998; Lohez et al., 2003;
Margolis et al., 2003). In order to test whether LeishH1
expression results in upregulation of pRB protein COS7
cells expressing LeishH1 and controls were analysed both
by immunoblotting (Fig. 8B) and by FACS (Fig. 8C).
Figure 8B and C shows that pRB is indeed more abundant
in cells that express LeishH1. An anti-tubulin antibody was
also used to normalize for loading (Fig. 8B). These data
therefore suggest that the total levels of pRB in cells
expressing LeishH1 increased.

Discussion

Histone H1 is a family of related proteins with a distinct
species, tissue and developmental specificity (Khochbin,
2001). Histone H1 has been implicated in stabilizing
higher-order chromatin, nucleosome positioning and
spacing (Wolffe, 1998; Fan et al., 2003), but also in addi-
tional more complex regulatory functions such as selec-
tive regulation of gene expression (Bouvet et al., 1994;
Steinbach et al., 1997; Lee et al., 2004), DNA repair
(Downs et al., 2003) and apoptosis (Konishi et al., 2003;
Widlak et al., 2005). LeishH1 is an ancient histone mole-
cule that lacks the globular domain, and its structure
resembles the C-terminal domain of the metazoan his-
tones (Fasel et al., 1993; Martinez et al., 2002; Papageor-
giou and Soteriadou, 2002).

In this report we show that overexpression of LeishH1,
while it does not affect metacyclogenesis, dramatically
reduces L. major infectivity in vivo. This result is in line
with our previous data showing that L. major transfectants
that overexpress LeishH1 are less infective in vitro (Papa-
georgiou and Soteriadou, 2002). In this study we extend
this finding to the L. donovani species and thus show that
the phenotypic changes induced by overexpression of
LeishH1 are independent of the species studied. The
attachment of pX63-LeishH1 transgenic parasites to mac-
rophages is similar to control parasites. We showed that
although parasites that overexpress LeishH1 are not fully
transformed to amastigotes even 48 h after infection, they
are not killed by macrophages at this time point. On the
contrary 72 h after infection, all intracellular parasites

Fig. 7. Leishmania histone H1 delays cell-cycle progression in COS7 
cells.
A. [3H]-thymidine incorporation assay of control cells transfected with 
plasmid alone (pcDNA) and cells expressing Leishmania histone H1 
(pcDNA-LeishH1). The percentage indicated represents the percent-
age of increase of [3H]-thymidine incorporated within 24 h of cell 
culture. Values represent the fold incorporation over pcDNA-LeishH1. 
Error bars represent standard deviations. *Significantly different from 
the corresponding control value (pcDNA), P < 0.01 (two-tailed, paired 
Student’s t-test). This experiment was performed three times, in 
triplicate.
B. Tracking of asynchronous cell division using CFSE labelling and 
flow cytometry. Cell division results in sequential halving of the initial 
fluorescence, resulting in a cellular fluorescent histogram. The peaks 
labelled 0, 1 and 2 represent successive generations. Cell-division 
profiles are shown after 64 h of labelling. Control cells (pcDNA) and 
cells expressing Leishmania histone H1 (pcDNA-LeishH1) are indi-
cated. CFSE labelling and FACS analysis were performed three 
times. Results shown are from a single representative experiment.
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Fig. 8. Nocodazole-induced hyperploidy in 
COS7 cells is reversed and induction of pRB 
expression, upon expression of LeishH1.
A. Nocodazole treatment of COS7 cells har-
bouring plasmid alone (pcDNA) leads to the 
accumulation of hyperploid cells. Hyperploidy is 
prevented by the expression of Leishmania his-
tone H1. Cells are treated with nocodazole (24, 
48, 72 h and non-treated asynchronous) as 
indicated in the figure and processed for FACS 
analysis as indicated in Experimental proce-
dures. The DNA content of control cells 
(pcDNA) is shown in grey shade, whereas the 
DNA content of the cells that express Leishma-
nia histone H1 have no shade.
B. Immunoblot of pRB expression in COS7 cells 
expressing Leishmania histone H1 (pcDNA-
LeishH1) and control cells (pcDNA). Relative 
band intensities were normalized with tubulin 
as an internal control. This experiment was 
performed twice.
C. Histogram plots from flow cytometric analy-
sis of control COS7 cells and COS7 cells 
expressing LeishH1 stained for pRB. Back-
ground signal was established using a FITC-
labelled anti-rabbit secondary antibody [(a) 
control cells (pcDNA), and (b) cells expressing 
LeishH1 (pcDNA-LeishH1), (c) and (d) are 
derived from control cells expressing LeishH1 
stained with the pRB antibody respectively]. 
The data shown are from a single experiment 
that is representative of three separate experi-
ments with similar results.

Table 3. Percentage of hyperploid control COS7 cells and cells expressing LeihH1, before and after treatment with nocodazole.

No Noc 24 h Noc 48 h Noc 72 h Noc

pcDNA
(%)

pcDNA-LeishH1
(%)

pcDNA
(%)

pcDNA-LeishH1
(%)

pcDNA
(%)

pcDNA-LeishH1
(%)

pcDNA
(%)

pcDNA-LeishH1
(%)

2 N 33.9 ± 4 61.3 ± 6a 3.6 ± 1 7.5 ± 2 4.0 ± 1 10.4 ± 2 5.1 ± 1 14.1 ± 2
4 N 27.3 ± 3 22.2 ± 2 32.5 ± 4 42.3 ± 5 19.0 ± 3 32.4 ± 3a 13.7 ± 1 23.2 ± 2
8 N 20.3 ± 3 4.9 ± 1 36.4 ± 4 19.0 ± 3a 37.68 ± 4 17.8 ± 1a 33.8 ± 3 22.2 ± 4a

16 N 3.2 ± 1 0.5 ± 0 9.0 ± 1 4.8 ± 1 15.0 ± 3 2.1 ± 1a 18.8 ± 2 4.5 ± 1a

a. Significantly different from the corresponding control value (pcDNA), P < 0.01 (two-tailed, paired Student’s t-test).
Percentage of cells with 2 N, 4 N, 8 N and 16 N DNA content are shown in control cells that harbour plasmid alone and in cells expressing
LeishH1 (pcDNA-LeishH1). The duration of nocodazole treatment (Noc) treatment is indicated in the table. The mean standard deviations from
the three independent experiments are also indicated.
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overexpressing LeshH1 had no apparent morphological
differences as compared with control parasites. However,
in the in vivo settings, no cultivable parasites overexpress-
ing LeishH1 were detected in the footpad and LN of
infected mice 48 h after infection. This result suggests that
in vivo additional host factors participate to lyse parasites
overexpressing LeishH1.

Furthermore, our results strongly suggest that overex-
pression of LeishH1 attenuates parasite infectivity most
probably by delaying promastigote cell-cycle progression
which in turn delays promastigote to amastigote differen-
tiation. This is observed both within macrophages and in
axenic culture conditions. In axenic culture conditions
L. donovani transfectants that overexpress LeishH1,
although they express similar levels of A2 mRNA delay
significantly to round up and to lose their flagella, as
compared with pX63 control parasites. The latter is clearly
shown by the levels of expression of β-tubulin. As in
axenic amastigotes, in agreement with previous studies in
our laboratory (Papageorgiou and Soteriadou, 2002) and
data of Leishmania gene expression at the RNA level
using microarrays (Almeida et al., 2004), the expression
of LeishH1 is downregulated, it is not surprising that
L. donovani transfectants that overexpress LeishH1, due
to the aberrant expression of this gene, delay and/or fail
to differentiate to amastigotes. It has to be noted that all
the core histones are also found to be downregulated in
amastigotes (Almeida et al., 2004; Holzer et al., 2006). In
axenic culture conditions only half of the parasites are
transformed to amastigotes. However, the number of alive
parasites, assessed by CFSE staining, independently of
their differentiation status, after 9 days of axenic culture
conditions was comparable between wild-type, pX63 and
pX63-LeishH1 L. donovani parasites. Parasites that have
failed to differentiate in the population of L. donovani
transfectants with upregulated LeishH1 are killed in
infected macrophages 72 h after infection in vitro. In vivo
these parasites could be more susceptible to lysis by
additional host factors.

Leishmania differentiation process is rapid and cell-
cycle progression and precise cell-cycle control are
essential for the differentiation process (Barak et al.,
2005). In particular, it was demonstrated that L. donovani
HU-synchronized parasites in the G1/S border, when
released in axenic growth culture conditions within 1 h,
begin to express the amastigote-specific A2 protein family
and synchronously start to round up (Barak et al., 2005).
Therefore, the delay in promastigote to amastigote differ-
entiation may be attributed to the observed delay in the
cell-cycle progression status. More specifically LeishH1
upregulation delays both the G1→S phase transition and
S phase progression, like its metazoan counterparts
(Bergman et al., 1988; Sun et al., 1989; Brown et al.,
1996; Lu et al., 1997). Leishmania histone H1 resembles

the C-terminal region of the mammalian histone H1, which
possesses common SPKK repeats and cyclin/CDK phos-
phorylation motifs. It is indeed interesting that only the C-
terminal domain of the metazoan histone H1 is required
for the modulation of the DNA replication rate (De et al.,
2002). NIH 3T3 cells with upregulated histone H10, syn-
chronized in G0 by serum starvation, delay to enter the
cell cycle upon serum addition (Brown et al., 1996). The
same is true for serum-deprived parasites with upregu-
lated LeisH1 (data not shown). Thus, the function of cer-
tain linker histones to affect S phase progression may
have originated from the protozoan linker histones.

In the Xenopous egg the delay of S phase progression
is mediated through the inhibition of formation of pre-
replication complexes XOrc2, XCdc6 and XMcm3 to chro-
matin (Lu et al., 1998). In the past decade there have
been advances in understanding how the initiation of DNA
replication is regulated by key cell-cycle regulators
(CDKs) whose action is essential for the pre-replicative
complex assembly and the origin firing (reviewed in Diffley,
2004). CDKs with typical ‘DSEI’ and ‘PSTAIRE’ motifs and
cyclins are found in Leishmania (Hammarton et al., 2003)
and it is possible that interaction of histone H1 and key
cell-cycle regulators may be common for both Leishmania
and higher eukaryotic cells and may affect the initiation
and progression of DNA replication.

However, the majority of cell-cycle control elements in
Leishmania remain unknown (Hammarton et al., 2003).
For this reason and for evaluating functional similarities
between the metazoan linker histones and the LeishH1
we expressed this protein in mammalian cells. When
LeishH1 is expressed in COS7 cells that, due to the
expression of the viral T antigen, have most of their cell-
cycle checkpoints inactivated, LeishH1 expression unrav-
els new roles for the modulation of cell-cycle control. The
expression of LeishH1 causes a delay in cell-proliferation
and the inhibition of hyperploid cell formation. These
changes could be at least in part due to the observed
modified expression of pRB, which is known to regulate
the entry into the S phase, in tetraploid cells treated with
antimicrotubule agents, by not allowing these cells to re-
replicate (Dyson, 1998; Khan and Wahl, 1998). However,
one cannot exclude the possibility that the upregulation of
pRB in cells expressing LeishH1 could be a consequence
of a general cell-cycle deregulation. In NIH 3T3 cells
LeishH1 delays the G1→S transition and S phase pro-
gression, indicating that the action of the LeishH1 in reg-
ulating replication in the protozoan parasite may have
common features with higher eukaryotic cells.

Mammalian histone H10 regulates cell-cycle events and
transiently arrests cell-cycle progression by delaying the
G1 and S phases of cell cycle (Brown et al., 1996). There-
fore, a functional similarity exists between the distantly
related mammalian quiescent-phase histone H10 and the
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Leishmania histone H1. Histone H10 downregulates the
expression of genes required for cell proliferation such as
c-fos, c-myc, cyclin D2 and cdc2 (Brown et al., 1996). Our
results show that pRB, a molecule that regulates the
G1→S transition of the cell cycle (Martinsson et al., 2005)
by interacting with the E2F family members (Frolov and
Dyson, 2004), is upregulated in COS7 cells expressing
LeishH1. However, pRB is not present in Leishmania indi-
cating either that the primary sequence of its protozoan
homologue differs significantly from that of its mammalian
homologue or that the mechanism of action of Leishmania
histone  H1  in  regulating  cell-cycle  events  may  involve
a common regulator that is found upstream of pRB, or
may be indirect, i.e. by cyclin/CDK phosphorylation
competition.

Leishmania histone H1 possesses three putative cyclin/
CDK phosphorylation sites which may be involved in the
regulation of cell-cycle control (Papageorgiou and Soteri-
adou, 2002). Phosphorylation of histone H1 may be asso-
ciated with cell-cycle regulation. In Tetrahymena, for
example, it was demonstrated that cdc2 expression is
regulated by a histone H1 phosphatase (Dou et al., 2005).
Recently phosphorylation of a typical CDK site was shown
for the Trypanosoma histone H1 according to the cell
cycle (da Cunha et al., 2005). It was suggested that an
early evolutionary acquisition of phosphorylation may be
related to cell-cycle control, in a parasite that is unable to
form the 30 nm fibres, due to the absence of the globular
domain of the trypanosomatid histone H1 (da Cunha
et al., 2005).

The correct cell-cycle control elements are indispens-
able for the Leishmania life cycle and aberrant cell-cycle
control may result in the generation of parasites that fail
to adapt in the mammalian host and consequently to be
dramatically less infective. It is therefore proposed that
transfectants with upregulated LeishH1 could be exploited
as vaccine candidates. Furthermore, the study of the func-
tional roles of histone H1 subtypes in metazoan and pro-
tozoan cells, and their possible interaction with cell-cycle
regulator proteins is of great interest, and merits in-depth
investigation.

Experimental procedures

Plasmids

For expressing LeishH1 (1.2 copy) in mammalian cells, its
cDNA – EcoRI/XhoI 700 bp fragment from Bluescript-
LeishH1 (Papageorgiou and Soteriadou, 2002) – was cloned
in the EcoRI/XhoI site of pcDNA3 (Invitrogen) to generate
pcDNA-LeishH1 plasmid.

For overexpressing LeishH1 (1.2 copy) in L. donovani
(GenBank Accession No. DQ279083) the DNA-encoding
LeishH1 was amplified by polymerase chain reaction (PCR)
and cloned in the forward orientation in the BglII site of the

pX63-HYG (pX63) plasmid. Primers used were 5′-cgctag
atctcgactccctgtcattctca-3′ (forward primer) and 5′-tcgaagatct
gcggacgaagtagacactgaa-3′ (reverse primer).

LeishH1 (1.2 copy) was also expressed in Escherichia coli
(BL21) as a fusion protein with glutathione-S-transferase
(GST). For this purpose its cDNA was amplified by PCR and
cloned in frame, into the EcoRI/XhoI sites of plasmid pGEX-
4T1 (Amersham Biosciences). The forward primer used for
the PCR amplification was 5′-tgcaggaattcgcacgagctgcca-3′
and the reverse 5′-gagaggatccgtaatac-gactcactatagg-3′ com-
plementary to pBluescript II SK, plasmid where LeishH1 was
originally cloned (pBluescript-LeishH1) (Papageorgiou and
Soteriadou, 2002).

Cell culture and transfection

Leishmania donovani (HUSSEN, MHOM/ET/2000/HUS-
SEN), L. infantum (L4, HOM-GR78L4) and L. major (LV39,
MRHO/SU/59/P) parasites were grown at 26°C in Medium
199 (M199) containing 10% (v/v) heat-inactivated fetal bovine
serum (HIFBS). Transfection of L. donovani and L. infantum
with the pX63 or the homologous pX63-LeishH1 plasmid was
performed by electroporation as previously described for
L. major (Beverley and Clayton, 1993; Papageorgiou and
Soteriadou, 2002). For selection of transgenic parasites
increasing concentrations of Hygromycin B (Hyg) were used
ranging from 25 to 500 µg ml−1. A moderate delay (6 h delay
in logarithmic phase) in the growth rate of freshly prepared
transgenic parasites with upregulated LeishH1 or freshly dif-
ferentiated L. major transgenic promastigotes from lesion-
derived amastigotes, was observed as compared with control
parasites. Furthermore, their maximum number at stationary
phase was 1.8 × 107 parasites ml−1 versus 2.2 × 107

parasites ml−1 of wild-type and control parasites. This delay
in the growth rate was not significant after several passages
in cell culture and the number of parasites overexpressing
LeishH1 in stationary phase was similar to that of wild-type
and control parasites. The LeishH1 expression was previ-
ously found by Western blotting analysis to be upregulated
in the pX63-LeishH1 L. major transfectants (Papageorgiou
and Soteriadou, 2002). The same was true for the
L. donovani and L. infantum transfectants (not shown).

COS7 and NIH 3T3 cells were cultured in Dulbecco’s Mod-
ified Eagle Medium (DMEM) containing 10% (v/v) fetal bovine
serum (HIFBS) and grown in an atmosphere of 5% CO2, at
37°C. COS7 and NIH 3T3 cell transfection was performed by
the calcium phosphate method (Ishiura et al., 1989). Selec-
tion of transfected cells was carried out in medium containing
500 µg ml−1 G418 sulphate (Gibco BRL). Once transfected
cells were selected, the concentration of G418 sulphate was
increased to 1 mg ml−1.

Infection of mice with the LeishH1 transfectants

The animals used for parasite inoculation were female
BALB/c mice (6–8 weeks old at the time of inoculation),
bred and maintained under pathogen-free conditions at the
animal quarters of Hellenic Pasteur Institute, Athens. Mice
were handled according to European Union guidelines and
legislation for the care and use of animals for research
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purposes (Bisti et al., 2000). L. major transfectants were
maintained  in  vivo  and  grown  in  vitro  as  promastigotes.
For inoculations, transfectants were freshly differentiated
from footpad lesion-derived amastigotes at 26°C in M199
supplemented with 10% HIFBS and grown in the same
medium under the optimal selective pressure of 500 µg ml−1

Hyg. After a second passage in medium without Hyg, pro-
mastigotes were harvested at stationary phase and washed
in phosphate-buffered saline (PBS) by centrifugation before
use.

Groups of at least five mice were injected in the right hind
footpad with 106 stationary-phase promastigotes using a
27.5-gauge needle in a volume of 20 µl. The evolution of the
lesion was monitored weekly for a period of 42 weeks.

Estimation of parasite loads

Estimates of parasite loads in the dermal site and the DLN
were carried out by the limiting dilution analysis of homoge-
nized tissues (Titus et al., 1985; Afonso and Scott, 1993) as
previously described (Bisti et al., 2000).

Peanut agglutination (PNA) assay

The number of metacyclics was determined in L. major
stationary-phase promastigotes with A. hypogaea lectin
(Sigma). All promastigotes used were freshly differentiated
promastigotes from lesion-derived amastigotes. Prior to
agglutination total parasites were counted on a malassez
haemocytometer. Briefly 100 µg ml−1 peanut agglutination
(PNA) was used to agglutinate 2–5 × 108 parasites resus-
pended in 1 ml of PBS for 30 min at room temperature. Unag-
glutinated cells (PNA-) representing the metacyclics was then
counted on a malassez counter. The number of unagg-
lutinated cells over the total number of parasites multiplied
by 100 represents the percentage of metacyclics. This
experiment was performed three times from independent cell
cultures.

Macrophage infection

Mouse macrophages of the J774 cell line (American Type
Culture Collection, Manassas, VA) were used for the infec-
tion. Macrophage infection was performed as previously
described (Papageorgiou and Soteriadou, 2002).

For counting intracellular parasites, macrophages were
plated on lamellas 1 day prior to infection. Briefly, promastig-
otes added to macrophage cultures at a ratio of 20 parasites
per cell were incubated for 3 h and washed with medium.
Prior to microscopic examination cells were washed in PBS,
fixed with ice-cold methanol for 5 min and stained with
5 µg ml−1 4′-6-diamidino-2-phenylindole (DAPI). Intracellular
parasites were counted on a Zeiss Axiophot fluorescent
microscope. At least 200 macrophages were counted for
each experiment.

For visualizing the shape of parasites within macrophages,
stationary-phase parasites were labelled with CFSE prior to
infection, as indicated below in the section (5-) and (6-) CFSE
labelling. Intracellular parasites were visualized in a Zeiss
Axiophot fluorescent microscope.

Generation of axenic amastigotes

Axenic L. donovani amastigotes were generated as
described by Barak et al. (2005) by simultaneous pH and
temperature shift of the cell culture medium (M199 containing
20% HIFBS) to 5.5 and 37°C respectively. Titration of the cell
culture medium to pH 5.5 was achieved by the addition of
succinic acid.

Northern blot hybridization analysis

RNA extraction and RNA transfer to nylon membrane (Zeta
probe, Bio-Rad) was performed as previously described
(Papageorgiou and Soteriadou, 2002). The amount of rRNA
loaded per sample that was transferred onto the nylon filter
was visualized by methylene blue staining.

The oligonucleotide probe used for the A2 mRNA transcript
detection was 5′-GCGGG(A)CCA(G)ACG(A)GA-3′, and was
derived from the repeat region of the A2 coding region as
previously described (Zhang and Matlashewski, 1997). The
hybridization conditions used were carried out as previously
described (Zhang and Matlashewski, 1997).

SDS-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) 
and immunoblotting

SDS-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) was
performed by the method of Laemmli (1970). For immunob-
lotting proteins were transferred on a nitrocellulose filter
(Hybond C, Amersham Biosciences) and immunoblotting was
performed as previously described (Papageorgiou and
Soteriadou, 2002).

Production of recombinant LeishH1 and generation 
of specific anti-LeishH1 antibodies

For antibody production, GST–LeishH1 fusion protein
(pGEX-LeishH1 plasmid) was expressed in the bacterial
E. coli strain BL21. When the optical density at 600 nm of the
culture reached the value of 0.6, expression of GST–LeishH1
was induced with 1 mM isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside
(IPTG) for 3 h at 37°C. The bacterial cells were lysed and the
GST–LeishH1 fusion protein was purified with Sepharose
4B-Glutathione beads (Amersham Biosciences) according to
the manufacturer’s instructions. The LeishH1 protein was
released from the GST moiety by cleavage with thrombin
(Amersham Biosciences).

Two New Zealand white rabbits were immunized subcuta-
neously with LeishH1 recombinant protein (100 µg), respec-
tively, four times every 2 weeks. For the first injection an equal
volume of protein and complete Freund’s adjuvant (0.5 ml)
was given. For the following injection schedules an equal
volume of protein with incomplete Freund’s adjuvant was
injected. Affinity-purified anti-LeishH1 antibodies were iso-
lated by low pH elution from immunoblots of purified LeishH1
as previously described (Voyiatzaki and Soteriadou, 1992).

Immunocytochemistry

COS7 cells were plated onto slides placed at the bottom of
48-well plates (Nunc). The slides were pre-coated with poly
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L-lysine by treatment with 1 mg ml−1 poly L-lysine for 16 h
followed by extensive washing in distilled water. Before immu-
nodetection the culture medium was removed and cells were
washed in PBS and fixed for 20 min in PBS containing 4%
(w/v) paraformaldehyde. Cells were permealized by 10 min
incubation at room temperature with 0.2 N HCl, neutralized
with 0.1 M sodium borate pH 8.5 for 20 min, and blocked for
1 h at 37°C with 10% FBS in PBS containing 0.1% (v/v) Triton
X-100 (blocking buffer). The anti-LeishH1 antibody was
added in PBS containing 0.1% (v/v) Triton X-100 at 4°C
(washing buffer) and was left overnight at 4°C. The primary
antibody was extensively washed and secondary antibody,
IgG anti-rabbit fluorescein isothiocyanate (FITC) Fab-specific
fragment (Sigma), was added in 1:100 dilution blocking buffer
for 2 h, at room temperature followed by extensive washing
with washing buffer and the slide placed on a coverslip
mounted with citifluor (Cityfluor) with the cell-side facing
down. The sample was visualized in a Zeiss Axiophot fluo-
rescent microscope.

Immunocytochemistry in Leishmania parasites was per-
formed as previously described (Papageorgiou and Soteria-
dou, 2002).

[3H]-thymidine incorporation assay

COS7 cells transfected with pcDNA-LeishH1 and control
cells (harbouring the pcDNA3 plasmid) were grown in six-well
plates. Six wells per cell type were used, and each well was
plated with equal number of cells. Cells were left in complete
culture medium for 12 h in an atmosphere of 5% (v/v) CO2

at 37°C. At this time point 2.5 µCi of [3H]-thymidine was
added to half of the wells (three wells) for estimating the initial
[3H]-thymidine incorporation into the cells. In the remaining
wells the culture medium was changed and cells were left to
grow at 37°C. Cells treated with [3H]-thymidine were left to
grow for another 24 h (experimental day 1) and then washed
three times with PBS, trypsinized and lysed in PBS contain-
ing 1% (v/v) Triton X-100 and 0.4 N NaCl. Incorporated radio-
activity was determined by a scintillation counter. One day
after the addition of [3H]-thymidine to the first batch of cells,
[3H]-thymidine was added to the remaining cells. Twenty-four
hours later the radioactivity incorporated was measured as
mentioned above (experimental day 2). The ratio of the
amount of radioactivity in cells harvested in experimental day
2 over the amount incorporated in day 1 represents the
growth rate of cells within 24 h. Cells were plated in such a
way, to ensure that they would be less than 50% confluent
upon harvesting.

(5-) and (6-) CFSE labelling

For  mammalian  cells  COS7  cells  were  harvested,  washed
in DMEM and resuspended at a concentration of 2–
3 × 106 cells ml−1. Subsequently cells were labelled with
1.25 µM CFSE (Molecular Probes Eugene, OR), for 5 min at
37°C. Labelling was quenched with an equal volume of
HIFBS. COS7 were then washed twice in DMEM and cul-
tured in DMEM supplemented with 10% (v/v) HIFBS,
100 U ml−1 penicillin, 100 µg ml−1 streptomycin. Cells were
then cultured in such a density so that upon harvesting they

would be less than 50% confluent. Prior to flow cytometry
cells were washed in PBS.

For labelling Leishmania, axenic amastigotes or promas-
tigotes were incubated with CFSE for 5 min at 37°C or 25°C
respectively. Briefly 4 × 106 cells were centrifuged, washed in
M199 and labelled in 1 ml of M199 containing 1.25 µM CFSE.
Labelling was quenched with an equal volume of HIFBS and
cells were washed twice with M199 to remove the excess
label.

Cell synchronization and flow cytometry

For cell synchronization followed by flow cytometry, drug
selection (G418, Hyg) was omitted from the cell culture
medium. For measuring hyperploid cell accumulation, COS7
cells were treated with the antimicrotubule reagent nocoda-
zole at a final concentration of 40 ng ml−1 (Sigma). For syn-
chronizing NIH 3T3 in the G1/S boundary cells were
synchronized in the G0/G1 phase initially by the addition of
DMEM containing 0.2% (v/v) HIFBS for 48 h and then the
medium was replaced with DMEM containing 10% (v/v)
HIFBS and 2 mM HU for 24 h. Cells were washed three times
with PBS and trypsinized and then released in complete
medium. Cells were subsequently washed in PBS containing
0.1% (w/v) bovine serum albumin (BSA), 1 mM EDTA and
fixed by drop-wise addition of 70% ice-cold ethanol. Logarith-
mic cultures of Leishmania cells (5 × 106 ml−1) were synchro-
nized with 2.5 mM HU in complete medium M199 for 12 h
and subsequently washed three times and released in fully
supplemented medium 199. For each sample 106 NIH 3T3
or COS7 cells or 108Leishmania parasites were washed with
PBS containing 0.1% (w/v) BSA, 10% (v/v) FBS. For PI
labelling each sample of COS7 and Leishmania cells was
incubated with 100 µl of PBS containing 50 µg ml−1 PI and
100 µg ml−1 RNase A whereas the same conditions were
used with 3T3 NIH cells except for the addition of 1 mg ml−1

RNase A. The samples were labelled for 20 min before flow
cytometric (FACS) analysis.

For detecting pRB by flow cytometry, 106 cells were col-
lected per sample by trypsinization and washed in PBS con-
taining 1% (w/v) BSA and 10% (v/v) FBS (antibody buffer).
Cells were fixed for 20 min with 1% (w/v) parafolmaldehyde
in PBS and for a further 5 min with ice-cold 70% methanol.
Primary anti-pRB IgG1 mouse monoclonal antibody (1 µg ml−1)
(Becton Dickinson) was added to 106 cells in antibody buffer
containing 0.1% (v/v) Triton X-100. After 1 h of incubation on
ice the primary antibody was washed and secondary anti-
body [IgG anti-rabbit or anti-mouse FITC Fab-specific frag-
ment (Sigma)] was added diluted 1:400 in antibody buffer,
containing 0.1% (v/v) Triton X-100.

For each mammalian cell sample 10 000 events were anal-
ysed. For Leishmania spp., 20 000 events were analysed.
The data were collected and analysed using CELLQuest™
software and a FACS calibur flow cytometer (Becton–Dickin-
son Immunocytometry System, San Jose, CA).
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