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Περίληψη
Ο ρόλος του ανοσοποιητικού συστήματος είναι η αναγνώριση και η καταπολέμηση
των αντιγόνων με χυμικές και κυτταρικές ανοσοαποκρίσεις, με στόχο την εξάλειψη
των ξένων ερεθισμάτων και την ανάπτυξη ειδικής μνήμης. Η ανάπτυξη
ανοσοαπόκρισης έναντι ενός αντιγόνου έχει αξιοποιηθεί στο πλαίσιο των εμβολίων,
τα οποία αποτελούν αντικείμενο ανάπτυξης για την πρόληψη ή βελτίωση των
αποτελεσμάτων μελλοντικών παθογόνων μολύνσεων. Προκειμένου να αποφευχθεί η
μολυσματικότητα, τα εμβόλια δεύτερης γενιάς κατασκευάστηκαν από καθορισμένα
αντιγονικά πεπτίδια ή ανασυνδιασμένες υπομονάδες πρωτεινών, τα οποία όμως
χρειάζονται ταυτόχρονη χορήγηση ανοσοενισχυτικού για την επαγωγή της
ανοσοαπόκρισης.
Ωστόσο, τα ανοσοενισχυτικά είναι υπεύθυνα για πολλές παρενέργειες και επιπλέον,
λόγο του εκτεταμένου πολυμορφισμού των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας, η επιλογή
συγκεκριμένων μη λοιμωδών αντιγονικών επιτόπων μπορεί να μην είναι εξίσου
αποτελεσματική για όλα τα άτομα. Για να ξεπεραστούν τα προβλήματα αυτά
πραγματοποιήθηκε ανάπτυξη ενός συστήματος που να επιτρέπει τη φυσική
"φόρτωση" και παρουσίαση αντιγόνων in vitro και την περαιτέρω ενεργοποίηση της
ανοσολογικής απόκρισης in vivo.
Μια τέτοια τεχνολογία οδηγεί σε εξατομικευμένα εμφυτεύσιμα εμβόλια, όπου
μακροφάγα εμβολιάζονται με το αντιγόνο με φυσικό τρόπο και αφού
ενεργοποιηθούν, προσκολλώνται σε εμφυτεύσιμες επιφάνειες και είναι σε θέση να
ενισχύσουν την έναρξη ανοσολογικής απόκρισης. Μια τέτοια προσέγγιση εξαλείφει
τις παρενέργειες που οφείλονται στη μη ειδική διέγερση των ανοσοενισχυτικών,
αφήνοντας

το

φυσικό

μηχανισμό

επιλογής

"φόρτωσης"

αντιγόνου

στα

αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα ώστε να επιλεγεί ο κατάλληλος αντιγονικός
επίτοπος για κάθε άτομο. Οι εμφυτεύσιμες επιφάνειες αποτελούνται από ικριώματα
πυριτίου με τρισδιάστατη μικρο- και νανο- υφή και κατασκευάζονται με τη χρήση
λέιζερ υπερταχεών παλμών.
Η εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής σε ανθρώπους θα είναι μεγάλης σημασίας για το
άνοιγμα νέων τομέων στην έρευνα και τη θεραπεία.
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Abstract
The role of the immune system is to recognize antigens, respond by humoral or cellular
reactions, eliminate the foreign stimuli and develop specific memory. The development of
immune response against an antigenic stimulus has been exploited in the context of
vaccines that are being developed to prevent or ameliorate the effects of future pathogen
infections. In order to avoid virulence, second generation vaccines consisting of defined
antigenic peptides or recombinant protein sub-units, need the simultaneous
administration of adjuvants to enhance immune responsiveness.

However, adjuvants are responsible for several side-effects. In addition, because of the
extended polymorphism of histocompatibility antigens, the selection of specific
noninfectious antigenic epitopes might not be effectively presented by all individuals. To
overcome these problems, a system allowing natural antigen loading and presentation in
vitro and further activation of the immune response in vivo, was developed.

Such technology leads to personalized implantable vaccines. Thus, pre-activated
macrophages naturally seeded with the antigen will be absorbed on implantable surfaces
able to stimulate the development of immune response. Such approach eliminates side
effects due to the non-specific stimulation of adjuvants, while leaving the natural
selection mechanism of antigen loading in antigen presenting cells to choose the right
antigenic epitope for each individual. The implantable surfaces to be used herein consist
of 3D micro-textured Si scaffolds fabricated by ultrafast lasers.

The application of such technology to humans will be of great importance opening novel
areas of research and treatment.
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Η βασική αρχή της Ανοσολογίας έχει τις ρίζες της στις αρχικές προσπάθειες
εμβολιασμών του Edward Jenner και του Louis Pasteur. Ο Edward Jenner ήταν ο
επινοητής του εμβολιασμού και χαρακτηρίζεται και ως ο "πατέρας της Ανοσολογίας",
ενώ η ανακάλυψή του θεωρείται ότι έσωσε περισσότερες ζωές σε σχέση με
οποιαδήποτε άλλη ανακάλυψη. Από την εποχή των πρωτοπόρων αυτών προσπαθειών,
αναπτύχθηκαν εμβόλια για πολλά νοσήματα τα οποία παλαιότερα αποτελούσαν
απειλή για την ανθρωπότητα, όπως η διφθερίτιδα, η ιλαρά, η παρωτίτιδα και
η ερυθρά [1]. Ο εμβολιασμός αποτελεί ένα οικονομικό και αποτελεσματικό όπλο για
την πρόληψη των λοιμωδών νοσημάτων. Ο αριθμός των εμβολίων που χορηγούνται
έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως
στην αύξηση των υποχρεωτικών εμβολίων στην προσχολική ηλικία.
Παρά την εξάλειψη πολυάριθμων θανατηφόρων ασθενειών, παραμένει ακόμα
επιτακτική η ανάγκη ανάπτυξης εμβολίων έναντι πολλών άλλων νοσημάτων όπως η
φυματίωση, η ελονοσία ή το AIDS. Μάλιστα, εκτός από την πρόκληση που αποτελούν
τα νοσήματα αυτά για τα οποία δεν έχει, ακόμη, παρασκευαστεί αποτελεσματικό
εμβόλιο, υπάρχει και η ανάγκη της βελτίωσης της ασφάλειας και της
αποτελεσματικότητας των ήδη υπαρχόντων εμβολίων.
Τα εμβόλια δεν μπορούν πλέον να εγγυηθούν πλήρη προστασία από κάποια
ασθένεια, όπως και κάθε άλλος τρόπος αντιμετώπισης ασθενειών [2]. Μερικές φορές
η προστασία αποτυγχάνει γιατί το ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή δεν μπορεί να
αντιδράσει επαρκώς ή ακόμα και αδυνατεί να αντιδράσει. Η αδυναμία αντίδρασης
είναι αποτέλεσμα συνήθως κλινικών παραγόντων όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η
χρήση στεροειδών, η μόλυνση από τον ιό HIV ή ακόμα και από τη γήρανση του
ατόμου. Επιπλέον υπάρχει η περίπτωση κατά την οποία για γενετικούς λόγους το
άτομο να αδυνατεί να παράξει αντισώματα τα οποία θα αναγνωρίσουν το
συγκεκριμένο παράγοντα, όπως για παράδειγμα η έλλειψη Β- λεμφοκυττάρων.
Ακόμα και αν ο ξενιστής αναπτύξει αντισώματα, η προστασία μπορεί να μην είναι
επαρκής. Η ανοσία μπορεί να αναπτυχθεί πολύ αργά, τα αντισώματα να μην
αναστέλλουν πλήρως τον παθογόνο παράγοντα ή ακόμα και να υπάρχουν πολλά
στελέχη του συγκεκριμένου μικροοργανισμού τα οποία δεν αντιμετωπίζονται πλήρως
από την αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος. Ακόμα όμως και μία μερική,
Διδακτορική διατριβή: Ιωάννα Ζέρβα
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αργή ή και αδύναμη ανοσία μπορεί να μετριάσει την εξέλιξη της ασθένειας οδηγώντας
σε ένα χαμηλότερο ποσοστό θνησιμότητας, ελαφρύτερα συμπτώματα και
γρηγορότερη ανάρρωση.
Ο δρόμος προς την επιτυχή ανάπτυξη εμβολίων, τα οποία θα μπορούν να λάβουν
έγκριση για χρήση στον άνθρωπο είναι μακρύς και δύσκολος. Οι διαδικασίες
παρασκευής σκευασμάτων τα οποία θα μπορούν να δοκιμαστούν σε ανθρώπους,
καθώς και τα πρωτόκολλα κλινικών δοκιμών, υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο. Ακόμη
και τα εμβόλια που περνούν επιτυχώς από αυτά τα στάδια και τα οποία λαμβάνουν
έγκριση για κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους, δεν είναι σίγουρο ότι θα προωθηθούν για
ευρεία χρήση. Η πείρα έχει δείξει ότι ένα εμβόλιο, ακόμη και αν είναι αποτελεσματικό
στο εργαστήριο και στα πειραματόζωα, δεν σημαίνει ότι θα μπορεί και να
προλαμβάνει το αντίστοιχο νόσημα στον άνθρωπο. Ορισμένα από τα υποψήφια
εμβόλια έχουν σοβαρότατες επιπλοκές και κάποια μάλιστα, βρέθηκε ότι επιδείνωναν
τη νόσο την οποία είχαν παρασκευαστεί να προλαμβάνουν.
Η ανάπτυξη των εμβολίων αρχίζει από τη βασική έρευνα. Οι εξελίξεις στον τομέα
Ανοσολογίας και Μοριακής Βιολογίας συνετέλεσαν τόσο στην ανάπτυξη νέων
αποτελεσματικών εμβολίων, όσο και στο σχεδιασμό πολλά υποσχόμενων στρατηγικών
εξεύρεσης

νέων

υποψήφιων

σκευασμάτων.

Η

γνώση

των

διαφορετικών

χαρακτηριστικών των επιτόπων οι οποίοι αναγνωρίζονται από τα Τ και Β κύτταρα,
έδωσε στους Ανοσολόγους τη δυνατότητα σχεδιασμού υποψήφιων εμβολίων, τα
οποία θα μεγιστοποιούν τη διέγερση και των δυο κλάδων του ανοσοποιητικού
συστήματος. Μετά την ανακάλυψη των μηχανισμών της επεξεργασίας των αντιγόνων,
άρχισε ο σχεδιασμός των εμβολίων και η χρήση ανοσοενισχυτικών τα οποία
μεγιστοποιούν την αντιγονοπαρουσίαση μέσω των μορίων ιστοσυμβατότητας MHC I
και ΙΙ.

1.1 Ανοσία
Η ανοσία είναι η ικανότητα ενός οργανισμού να αμύνεται ενάντια σε κάποιον
εξωτερικό βλαπτικό παράγοντα και να μην υφίσταται τις συνέπειές του. Την ικανότητα
αυτή την αποκτά ο οργανισμός με τη βοήθεια του ανοσοποιητικού συστήματος.

Διδακτορική διατριβή: Ιωάννα Ζέρβα
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1.1.1 Τα συστατικά του ανοσοβιολογικού συστήματος

Το ανοσοβιολογικό σύστημα αποτελείται από ένα δίκτυο λεμφικών οργάνων, ιστών και
κυττάρων. Tα όργανα που το αποτελούν κατατάσσονται λειτουργικά σε δύο
κατηγορίες:

τα

πρωτογενή

λεμφικά

όργανα

που

παρέχουν

το

κατάλληλο

μικροπεριβάλλον για την ανάπτυξη και ωρίμανση των λεμφοκυττάρων και τα
δευτερογενή λεμφικά όργανα τα οποία αποτελούν περιοχές όπου παγιδεύονται
αντιγόνα που προέρχονται από συγκεκριμένους ιστούς ή από τον αγγειακό χώρο και
προσφέρουν τη δυνατότητα στα λεμφοκύτταρα να αλληλεπιδράσουν με αυτά.
Τα κύτταρα του ανοσοβιολογικού συστήματος είναι τα λευκά αιμοσφαίρια που
κυκλοφορούν στο αίμα και στη λέμφο και εντοπίζονται σε μεγάλους αριθμούς στα
λεμφικά όργανα. Από τα κύτταρα αυτά μόνο τα λεμφοκύτταρα κατέχουν τις ιδιότητες
της ποικιλομορφίας, της εξειδίκευσης και της μνήμης, χαρακτηριστικά γνωρίσματα της
προσαρμοστικής ανοσίας.

1.1.1.1 Όργανα του ανοσοβιολογικού συστήματος

Ερυθρός Μυελός των οστών: ανήκει στα πρωτογενή λεμφικά όργανα και όλα τα
κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος αρχικά προέρχονται από το μυελό των
οστών. Κατά τη διάρκεια της αιμοποίησης, στο μυελό των οστών τα βλαστικά κύτταρα
θα εξελιχθούν σε ώριμα κύτταρα ή σε πρόδρομα των κυττάρων που μεταναστεύουν
έξω από τον μυελό των οστών για να συνεχίσουν την ωρίμανση τους αλλού. Ο μυελός
των οστών παράγει λεμφοκύτταρα (Β-κύτταρα, ανώριμα Τ-κύτταρα, και τα φυσικά
κύτταρα φονιάδες), καθώς επίσης και κοκκιοκύτταρα (συμπεριλαμβανομένων των
ουδετερόφιλων, μονοκυττάρων-μακροφάγων και δενδριτικών κυττάρων).

Θύμος Αδένας: ανήκει στα πρωτογενή λεμφικά όργανα και αποτελεί το μέρος όπου
λαμβάνει χώρα η ανάπτυξη και ωρίμανση των Τ-λεμφοκυττάρων. Τα ανώριμα Τκύτταρα αφήνουν το μυελό των οστών και μεταναστεύουν εντός του θύμου.
Διδακτορική διατριβή: Ιωάννα Ζέρβα
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Υπόκεινται σε μια διαδικασία ωρίμανσης και στη συνέχεια απελευθερώνονται στην
κυκλοφορία του αίματος.
Ο σπήνας και οι λεμφαδένες αποτελούν τα αρτιότερα οργανωμένα δευτερογενή
λεμφικά όργανα. Οι λεμφαδένες ειδικεύονται στην παγίδευση αντιγόνων που
προέρχονται από τοπικούς ιστούς ενώ ο σπλήνας ειδικεύεται στη διήθηση του
αίματος και τον εγκλωβισμό των αντιγόνων που κυκλοφορούν σε αυτό.

Σπλήνας:

παίζει

σημαντικό

ρόλο

στην

ανοσολογική απόκριση εναντίον αντιγόνων που
βρίσκονται στο αίμα.
Περιβάλλεται

από

μια

κάψα

η

οποία

παρουσιάζει προεκτάσεις προς το εσωτερικό
δημιουργώντας

μια

διαμερισματοποιημένη

εσωτερική δομή.
Τα εσωτερικά διαμερίσματα είναι δύο τύπων:
ο

ερυθρός

και

ο

λευκός

πολφός

που

διαχωρίζονται από μια διάχυτη περιθωριακή

Εικόνα 1.1: Ανατομία του σπλήνα.
(http://gr.dreamstime.com/E-image53395468)

ζώνη. Ο ερυθρός πολφός συνίσταται σε ένα
δίκτυο κολπίσκων που βρίθουν μακροφάγων, αρκετών ερυθροκυττάρων και λίγων
λεμφοκυττάρων. Αποτελεί το μέρος όπου καταστρέφονται και απομακρύνονται τα
γηρασμένα ερυθροκύτταρα. Ο λευκός πολφός περιβάλλει τους κλάδους της σπληνικής
αρτηρίας και αποτελείται από Β-κύτταρα, Τ-κύτταρα, μακροφάγα, δενδριτικά και
κύτταρα φυσικoύς φονιάδες. Τα αντιγόνα που κυκλοφορούν στο αίμα και και τα
λεμφοκύτταρα εισέρχονται στο σπλήνα διαμέσου της σπληνικής αρτηρίας, η οποία
αδειάζει το περιεχόμενό της στη διάχυτη ζώνη. Στη ζώνη αυτή τα αντιγόνα
εγκλωβίζονται από διαπλεκόμενα δενδριτικά κύτταρα τα οποία τα μεταφέρουν στα
διαμερίσματα του λευκού πολφού. Στις περιοχές αυτές τα δενδριτικά και μακροφάγα
κύτταρα παγιδεύουν τα αντιγόνα και τα παρουσιάζουν σε συνδιασμό με μόρια του
κυρίου συμπλόκου ιστοσυμβατότητας στα Τ-βοηθητικά λεμφοκύτταρα, τα οποία θα
ενεργοποιήσουν τα υπόλοιπα κύτταρα. Μία ανοσοαπόκριση αρχίζει όταν ένα
μακροφάγο ή δενδριτικό κύτταρο "παρουσιάζει" ένα

αντιγόνο στα Τ και Β

Διδακτορική διατριβή: Ιωάννα Ζέρβα
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λεμφοκύτταρα. Στον σπλήνα, τα Β-λεμφοκύτταρα ενεργοποιούνται και παράγουν
μεγάλες ποσότητες αντισώματος.
Οι λεμφαδένες: Το λεμφικό σύστημα είναι παράλληλο με το κυκλοφορικό σύστημα
του αίματος. Οι λεμφαδένες βρίσκονται σε όλο το σώμα και αποτελούνται κυρίως από
Τ-κύτταρα, Β-κύτταρα, δενδριτικά και μακροφάγα. Τα αντιγόνα φιλτράρονται στο
λεμφαδένα πριν την επιστροφή της λέμφου στην κυκλοφορία. Κατά παρόμοιο τρόπο,
όπως η σπλήνα, τα μακροφάγα και τα δενδριτικά κύτταρα συλλαμβάνουν τα αντιγόνα
και τα παρουσιάζουν στα Τ και Β-κύτταρα με στόχο την έναρξη ανοσοαπόκρισης.

Εικόνα 1.2: Tα όργανα του ανοσοβιολογικού συστήματος.
(http://www.shutterstock.com/s/spleen/search.html)

1.1.1.2 Κύτταρα του ανοσοβιολογικού συστήματος

Β-λεμφοκύτταρα: Τα Β-λεμφοκύτταρα ωριμάζουν στο μυελό των οστών και τα ώριμα Β
διακρίνονται από τα υπόλοιπα λεμφοκύτταρα λόγω της σύνθεσης και έκφρασης στην
επιφάνειά τους μεμβρανικών ανοσοσφαιρινών οι οποίες λειτουργούν σαν υποδοχείς
αντιγόνων.

Η

αλληλεπίδραση

ανάμεσα

στο

αντιγόνο

και

τη

μεμβρανική

ανοσοσφαιρίνη (αντίσωμα) καθώς επίσης και οι αλληλεπιδράσεις με τα Τ-κύτταρα και
τα μακροφάγα, επάγουν με επιλεκτικό τρόπο την ενεργοποίηση και διαφοροποίηση
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των αντίστοιχων ειδικών Β κυτταρικών κλώνων. Στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής το
Β-κύτταρο

διαιρείται

επανειλλημένα

και

διαφοροποιείται

σε

πληθυσμούς

πλασματοκυττάρων και κυττάρων μνήμης. Τα πλασματοκύτταρα εκκρίνουν μεγάλες
ποσότητες αντισωμάτων μετά τη διέγερση από κάποιο αντιγόνο και όλα τα μέλη ενός
κλώνου από ένα δεδομένο Β κύτταρο, εκκρίνουν αντισώματα με την ίδια
αντιγονοδεσμευτική ειδικότητα. Τα αντισώματα είναι εξειδικευμένες πρωτεΐνες που
αναγνωρίζουν ειδικά και δεσμεύονται στα συγκεκριμένα αντιγόνα που προκάλεσαν τη
διέγερση τους. Η παραγωγή αντισωμάτων και η σύνδεσή τους με τα αντιγόνα είναι
κρίσιμη ως μέσο σηματοδότησης ώστε άλλα κύτταρα

να εξουδετερώσουν ή να

αφαιρέσουν το αντιγόνο αυτό από το σώμα.

Τ-λεφοκύτταρα: Τα Τ-λεμφοκύτταρα όπως και τα Β διαθέτουν μεμβρανικούς υποδοχείς
για αντιγόνα. Αντίθετα όμως με τα μεμβρανικά αντισώματα των Β, ο Τ κυτταρικός
υποδοχέας (T cell receptor, TCR) δεν αναγνωρίζει ελεύθερα αντιγόνα αλλά αντιγόνα
που παρουσιάζονται από κύτταρα του ίδιου του οργανισμού. Όλοι οι υποπληθυσμοί
των Τ-κυττάρων εκφράζουν τον TCR, ένα σύμπλεγμα πολυπεπτιδίων που περιλαμβάνει
και το μόριο CD3, ενώ η πλειοψηφία τους διακρίνεται από την παρουσία του CD4 ή του
CD8 επιφανειακού μορίου. Τα Τ κύτταρα που εκφράζουν το μεμβρανικό
γλυκοπρωτεϊνικό μόριο CD4, περιορίζονται στην αναγνώριση αντιγόνων που
συνδέονται με μόρια τάξης ΙΙ του μείζονος συμπλόκου ιστοσυμβατότητας (major
histocompatibility complex, MHC), ενώ τα T-κύτταρα που εκφράζουν το CD8, ένα
διμερές μεμβρανικό γλυκοπρωτεϊνικό μόριο, περιορίζονται στην αναγνώριση
αντιγόνων που συνδέονται με MHC τάξης Ι μόρια.

Εικόνα 1.3: Μείζον σύμπλοκο ιστοσυμβατότητας (MHC)
(http://www.ask4biology.com/major-histocompatibility-complex-mhc/)
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Τα CD4+ κύτταρα λειτουργούν ως βοηθητικά και εμπλέκονται στο συντονισμό και τη
ρύθμιση των ανοσολογικών αποκρίσεων. Ενεργοποιούνται μετά την αναγνώριση του
συμπλέγματος αντιγόνου-μορίου MHC τάξης ΙΙ που βρίσκεται επάνω σε ένα
αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο και εκκρίνουν κυτοκίνες που παίζουν κεντρικό ρόλο
στην ενεργοποίηση των Β-λεμφοκυττάρων. Τα CD8+ κύτταρα λειτουργούν ως
κυτταροτοξικά (κύτταρα Tc ή cytotoxic T lymphocyte, CTLs) και εμπλέκονται στην άμεση
θανάτωση καρκινικών κυττάρων, κυττάρων μολυσμένων από ιό ή κυττάρων
μεταμοσχευμένου ιστού. Και οι δύο τύποι των Τ κυττάρων μπορούν να βρεθούν σε όλο
το σώμα, σε μεγαλύτερο ποσοστό στα λεμφοειδή όργανα (λεμφαδένες και σπλήνα),
αλλά και στο ήπαρ, τον πνεύμονα, το αίμα, και τον σωλήνα του εντέρου.

Φυσικά κύτταρα φονιάδες (ΝΚ): Τα ΝΚ κύτταρα είναι παρόμοια με τα CTLs (CD8 + Τ
κύτταρα). Λειτουργούν ως κύτταρα τελεστές που σκοτώνουν άμεσα ορισμένα κύτταρα
όγκων όπως μελανώματος, λεμφώματος και κύτταρα μολυσμένα από ιούς, κυρίως από
έρπη. Ωστόσο, τα κύτταρα ΝΚ, σε αντίθεση με τα T-κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα
σκοτώνουν τα κύτταρα-στόχους τους χωρίς την ανάγκη αναγνώρισης του αντιγόνου σε
συνδυασμό με μόρια τάξης Ι και τάξης ΙΙ του μείζονος συμπλόκου ιστοσυμβατότητας.

Μακροφάγα: Το σύστημα των μονοπύρηνων φαγοκυττάρων περιλαμβάνει τα
μονοκύτταρα που κυκλοφορούν στο αίμα και τα μακροφάγα που εγκαθίστανται στους
ιστούς. Τα μακροφάγα βρίσκονται διάσπαρτα σε όλο το σώμα. Μερικά από αυτά
εγκαθίστανται σε συγκεκριμένους ιστούς, αποτελώντας τα καθηλωμένα μακροφάγα
ενώ άλλα παραμένουν περιπλανώμενα. Τα μακροφάγα είναι σημαντικά στη ρύθμιση
των ανοσολογικών αποκρίσεων. Εκτός από το ρόλο τους στη φαγοκυττάρωση, μπορούν
να λειτουργήσουν ως κύτταρα παρουσίασης αντιγόνου (APC), διότι έχουν την
ικανότητα εγκόλπωσης, κατάποσης του αντιγόνου και στη συνέχεια παρουσίασης των
αντιγονικών επιτόπων στα Τ-κύτταρα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος. Αυτό
είναι ένα από τα σημαντικά πρώτα βήματα στην έναρξη μιας ανοσολογικής απόκρισης.
Η φαγοκυττάρωση συγκεκριμένων αντιγόνων αποτελεί το εναρκτήριο ερέθισμα, ενώ η
δραστικότητά τους μπορεί να ενισχυθεί από τις κυτοκίνες που εκκρίνουν τα
ενεργοποιημένα

Τ-βοηθητικά

λεμφοκύτταρα,

από

τους

μεσολαβητές

της

φλεγμονώδους αντίδρασης κι από διάφορα συστατικά του βακτηριακού τοιχώματος.
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Ένας από τους ισχυρότερους ενεργοποιητές τους είναι η ιντερφερόνη γ (IFN-γ) η οποία
εκκρίνεται από ενεργοποιημένα Τ-βοηθητικά λεμφοκύτταρα. Άρα τα μακροφάγα και τα
Τ-βοηθητικά κύτταρα αλληλο-διευκολύνουν την ενεργοποίησή τους κατά τη διάρκεια
μιας ανοσοβιολογικής απόκρισης.

Δενδριτικά κύτταρα: Τα δενδριτικά κύτταρα προέρχονται επίσης από το μυελό των
οστών και λειτουργούν ως αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (APC). Βρίσκονται συνήθως
σε δομικά τμήματα των λεμφικών οργάνων και στην κυκλοφορία του αίματος.

Εικόνα 1.4: Τα κύτταρα του ανοσοβιολογικού συστήματος. (http://textbookofbacteriology.net/innate.html)

1.1.2 Έμφυτη και Προσαρμοστική Ανοσία

Η ανοσιολογική απόκριση αποτελείται από δυο διαφορετικούς κλάδους, την έμφυτη
και την προσαρμοστική ανοσία οι οποίες αναγνωρίζουν κοινά αντιγόνα στους
παθογόνους μικροοργανισμούς ή ειδικά αντιγονικά πεπτίδια που σχετίζονται με
συγκριμένους εισβολείς αντίστοιχα. Αν και οι δύο αυτοί κλάδοι φαίνονται
ανεξάρτητοι, η κατάλληλη αλληλεπίδραση τους είναι ουσιαστική για την φυσιολογική
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ανοσιακή απόκριση. Πράγματι, «λάθη» που μπορούν να συμβούν στον κάθε κλάδο
επηρεάζουν τον οργανισμό στο σύνολο του.
Η έμφυτη ανοσία (innate immunity) είναι η πρώτη γραμμή άμυνας έναντι των
παθογόνων εισβολέων και λειτουργεί συνεχώς διατηρώντας την επαγρύπνηση του
ανοσολογικού συστήματος [3,4]. Το έμφυτο ανοσοποιητικό σύστημα αποτελεί ένα
σημαντικό υποσύστημα του συνολικού ανοσοποιητικού συστήματος το οποίο
περιλαμβάνει τα κύτταρα και τους μηχανισμούς που υπερασπίζονται τον ξενιστή σε
περίπτωση μόλυνσης από κάποιο αντιγόνο. Τα κύτταρα του έμφυτου συστήματος
αναγνωρίζουν και ανταποκρίνονται σε παθογόνα, αλλά, σε αντίθεση με το
προσαρμοστικό ανοσοποιητικό σύστημα (το οποίο βρίσκεται μόνο σε σπονδυλωτά),
δεν προσδίδουν ανοσία μακράς διαρκείας στον ξενιστή [5].

Εικόνα 1.5: Όπως υποδηλώνει το όνομά του, το
έμφυτο ανοσοποιητικό σύστημα αποτελείται
από κύτταρα και πρωτεΐνες που είναι πάντα
έτοιμα να ξεκινήσουν την καταπολέμηση
μικροβίων στο σημείο της μόλυνσης. Τα κύρια
συστατικά του έμφυτου ανοσοποιητικού
συστήματος είναι 1) ο φυσικός επιθηλιακός
φραγμός, 2) τα φαγοκύτταρα, 3) τα δενδριτικά
κύτταρα, 4) ένας ειδικός τύπος λεμφοκυττάρων
που ονομάζεται φυσικοί φονιάδες (ΝΚ) , και
5) διάφορες αντιμικροβιακές πρωτεΐνες του
πλάσματος.(
http://missinglink.ucsf.edu/lm/immunology_m
odule/prologue/objectives/obj02.html)

Το έμφυτο ανοσοποιητικό σύστημα παρέχει άμεση άμυνα ενάντια σε κάθε είδους
αντιγόνο, αποτελεί τον εξελικτικά παλαιότερο αμυντικό μηχανισμό, και είναι το
κυρίαρχο ανοσοποιητικό σύστημα των φυτών, μυκήτων και εντόμων [6].
Οι κύριες λειτουργίες του περιλαμβάνουν: προσέλευση των κυττάρων του
ανοσοποιητικού συστήματος στα εκάστοτε σημεία της λοίμωξης, μέσω της παραγωγής
χημικών παραγόντων που ονομάζονται κυτοκίνες, ενεργοποίηση του συμπληρώματος
Διδακτορική διατριβή: Ιωάννα Ζέρβα
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για να την κάθαρση των συμπλοκών αντισώματος ή νεκρών κυττάρων, ο
προσδιορισμός και η απομάκρυνση των ξένων ουσιών που υπάρχουν στα όργανα,
τους ιστούς, στο αίμα και στη λέμφο από εξειδικευμένα λευκά αιμοσφαίρια και τέλος,
ενεργοποίηση του προσαρμοστικού ανοσοποιητικού συστήματος μέσω μιας
διαδικασίας γνωστής ως παρουσίαση αντιγόνου.
Η έμφυτη ανοσία συντελείται από τα αντιγοναπαρουσιαστικά κύτταρα (APCs) όπως
είναι τα μακροφάγα και τα δενδριτικά. Η απόκριση στα πλαίσια της έμφυτης ανοσίας
δεν είναι ειδική καθώς στηρίζεται στην αναγνώριση μοριακών προτύπων (Pathogenassociated molecular patterns, PAMPs) που είναι κοινά σε πολλούς παθογόνους
μικροοργανισμούς αλλά δεν απαντώνται στον ανθρώπινο οργανισμό.
Η λειτουργία της προσαρμοστικής ανοσίας (adaptive immunity) είναι αφενός η
εξειδικευμένη καταπολέμηση του παθογόνου εισβολέα και αφετέρου η δημιουργία
ανοσολογικής μνήμης. Συστατικά στοιχεία της προσαρμοστικής ανοσίας είναι τα Τ και
Β λεμφοκύτταρα.
Η ανοσολογική απόκριση στα πλαίσια της προσαρμοστικής ανοσίας επιτυγχάνεται
κατόπιν επαφής με ειδικά επεξεργασμένα αντιγονικά πεπτίδια που εμφανίζονται στην
επιφάνεια των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων. Τα Β κύτταρα ενεργοποιούνται για
να εκκρίνουν αντισώματα, τα οποία είναι πρωτεΐνες επίσης γνωστές ως
ανοσοσφαιρίνες.
Αντισώματα ταξιδεύουν μέσω της κυκλοφορίας του αίματος και δεσμεύονται στο
αντιγόνο με τελικό αποτέλεσμα την καταστροφή του [7].
Η προσαρμοστική ανοσία γενικά καθυστερεί αλλά όταν πραγματοποιηθεί οδηγεί στην
δημιουργία κυττάρων μνήμης ικανών να αναγνωρίζουν και να καταπολεμούν
γρηγορότερα τον εισβολέα στις επαναμολύνσεις. Έτσι καθώς η έμφυτη ανοσία είναι
ταχύτερη ελέγχει και καθυστερεί τη λοίμωξη μέχρι την ενεργοποίηση της
προσαρμοστικής ανοσίας. Σημαντικό ρόλο στα APCs που συνδέουν την έμφυτη με την
προσαρμοστική

ανοσία

παίζουν

τα

αντιγόνα

του

Κυρίου

Συμπλόκου

Ιστοσυμβατότητας (Major Histocompatibility Complex, MHC) τα οποία προσδένουν τα
αντιγονικά

πεπτίδια

και

τα

παρουσιάζουν

στα

Τ-

λεμφοκύτταρα.
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Εικόνα 1.6: Το προσαρμοστικό ανοσοποιητικό
σύστημα, λαμβάνει δράση έναντι παθογόνων που
κατάφεραν να ξεπεράσουν την άμυνα του έμφυτου
ανοσοποιητικού. Τα συστατικά του προσαρμοστικού
ανοσοποιητικού
συστήματος
είναι
συνήθως
"σιωπηλά". Ωστόσο, όταν ενεργοποιείται, τα
συστατικά αυτά προσαρμόζονται στην παρουσία
μολυσματικών
παραγόντων,
ενεργοποιούνται,
πολλαπλασιάζονται και δημιουργούν ισχυρούς
μηχανισμούς για την εξουδετέρωση ή την εξάλειψη
των μικροβίων. Υπάρχουν δύο τύποι της
προσαρμοστικής απόκρισης του ανοσοποιητικού:
χυμική ανοσία, που διαμεσολαβείται από
αντισώματα που παράγονται από τα Β
λεμφοκύτταρα, και κυτταρική ανοσία, που
διαμεσολαβείται
από
Τ-λεμφοκύτταρα.(
http://missinglink.ucsf.edu/lm/immunology_module
/prologue/objectives/obj02.html)

1.1.3 Επεξεργασία και παρουσίαση του αντιγόνου

Το μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας (MHC) είναι ένα σύνολο μορίων που
κωδικοποιούνται από μια μεγάλη οικογένεια γονιδίων η οποία ελέγχει ένα
σημαντικό μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος και χωρίζεται σε δύο
υποκατηγορίες: αντιγόνα ιστοσυμβατότητας τάξης Ι (MHC class I) και αντιγόνα
ιστοσυμβατότητας τάξης ΙΙ (MHC class II). Η αναγνώριση ξένων πρωτεϊνικών
αντιγόνων από ένα Τ-κύτταρο προϋποθέτει ότι τα πεπτίδια που προέρχονται από το
αντιγόνο εκτίθενται μέσα από την αύλακα ενός μορίου MHC στη μεμβράνη ενός
κυττάρου. Ο σχηματισμός τέτοιων συμπλεγμάτων μορίου MHC- πεπτιδίου απαιτεί
την πέψη ενός πρωτεϊνικού αντιγόνου σε πεπτίδια μέσω μιας ακολουθίας γεγονότων
που ονομάζεται επεξεργασία του αντιγόνου (antigen processing). Τα πεπτίδια που
προέρχονται από την αποικοδόμηση του πρωτεϊνικού αντιγόνου, συνδέονται με
μόρια MHC στο εσωτερικό του κυττάρου και τα συμπλέγματα μορίου MHC-πεπτιδίου
μεταφέρονται στη μεμβράνη, όπου και παρουσιάζονται (αντιγονοπαρουσίαση,
antigen

presentation).
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Εικόνα 1.7: Ο ρόλος του αντιγονοπαρουσιαστικού κυττάρου.
(http://science-tuition.co.uk/immune-response/)

Τα μόρια MHC τάξης Ι και ΙΙ συνδέονται με πεπτίδια που υφίστανται επεξεργασία σε
διαφορετικά ενδοκυτταρικά διαμερίσματα. Τα μόρια MHC τάξης Ι δεσμεύουν πεπτίδια
που προέρχονται από ενδογενή αντιγόνα, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία στο
κυτταρόπλασμα ενός κυττάρου (π.χ. φυσιολογικές κυτταρικές πρωτεΐνες, καρκινικές
πρωτεΐνες ή ιικές και βακτηριακές πρωτεΐνες που παράγονται σε μολυσμένα κύτταρα).
Τα μόρια MHC τάξης ΙΙ δεσμεύουν πεπτίδια που προέρχονται από εξωγενή αντιγόνα,
τα οποία εισέρχονται στα κύτταρα μέσω φαγοκυττάρωσης ή ενδοκυττάρωσης και
υφίστανται επεξεργασία διαμέσου της ενδοκυτταρικής οδού.
Επομένως, η ανάπτυξη μιας ανοσολογικής απόκρισης έγκειται στην επιτυχή
παρουσίαση αντιγόνων από αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (APCs). Η παραδοσιακή
άποψη για την αντιγονοπαρουσίαση δηλώνει ότι αντιγόνα που συντίθενται
ενδοκυτταρικά παρουσιάζονται από το μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας (MHC)
μαζί με τάξης Ι μόρια και αναγνωρίζονται από τα ενεργοποιημένα CD8+ κυτταροτοξικά
Τ (Tcyt) κύτταρα, ενώ τα εξωκυττάρια αντιγόνα εσωτερικεύονται σε φαγοσώματα ή
ενδοσώματα, που στη συνέχεια ωριμάζουν και υποβάλλονται σε σειρά μοριακών
αλλαγών, όπως η οξίνιση και η σύντηξη με οργανίδια που περιέχουν ένζυμα, ιδίως
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λυσοσώματα. Τα παραγόμενα αντιγονικά πεπτίδια φορτώνονται στα τάξης ΙΙ MHC
μόρια και μεταφέρονται στην κυτταρική επιφάνεια των APCs για να τα παρουσιαστούν
στα CD4+ Τ βοηθητικά κύτταρα (Th) [8].

Εικόνα 1.8: Κλασικές διαδρομές της παρουσίασης αντιγόνου από MHC τάξης Ι και II μόρια. Αντιγονοπαρουσίαση
με τάξης Ι μόρια (αριστερά): πρωτεασώματα παράγουν πεπτίδια από όλες τις πρωτεΐνες υπάρχουν εντός του
κυττάρου. Τα πεπτιδικά θραύσματα μεταφέρονται στο ενδοπλασματικό δίκτυο, όπου κόβονται περαιτέρω από
αμινοπεπτιδάσες και φορτώνονται στα MHC τάξης Ι μόρια. Το σύμπλοκο MHC τάξης Ι-αντιγονικό πεπτίδιο
μεταφέρεται στην επιφάνεια του κυττάρου, όπου παρουσιάζονται σε CD8 + Τ κύτταρα. Αντιγονοπαρουσίαση με
τάξης II μόρια (δεξιά): Το εξωκυτταρικό αντιγόνο παραλαμβάνεται εντός των φαγοσωμάτων, που συντήκονται
με λυσοσώματα, τα οποία περιέχουν πρωτεολυτικά ένζυμα και διασπούν τις πρωτεΐνες σε μικρά πεπτίδια. Τα
MHC τάξης II μόρια από το ενδοπλασματικό δίκτυο παραδίνονται στα φαγολυσοσώματα και φορτώνονται με
ένα πεπτίδιο. Το σύμπλοκο τάξης ΙΙ-πεπτίδιο μεταφέρεται στην επιφάνεια του κυττάρου, επιτρέποντας την
παρουσίαση αντιγόνου σε CD4 + Τ κύτταρα. (Α. Νeerincx et al., 2013)

Η ενεργοποίηση των Τ βοηθητικών κυττάρων αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές
δραστηριότητες του ανοσοποιητικού συστήματος, δεδομένου ότι οδηγεί σε χυμική ή
κυτταρική ανοσία, καθώς και ανοχή. Έτσι, τα Τ-βοηθητικά κύτταρα θα διεγείρουν τα Β
κύτταρα για συγκεκριμένη παραγωγή αντισωμάτων ή Tcyt για τη θανάτωση των
κυττάρων-στόχων, ενώ η έκφραση των αρνητικών δεικτών της επιφάνειας θα
καταστείλει και τα δύο είδη της ανοσίας για να εξασφαλίσει την ομοιόσταση του
ανοσοποιητικού συστήματος. Οι επίτοποι, δηλαδή οι ανοσολογικά ενεργές περιοχές
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ενός ανοσογόνου, που αναγνωρίζονται από τα Τ κύτταρα, βρίσκονται στο εσωτερικό
των μορίων και προσδένονται στους ειδικούς για το αντιγόνο μεμβρανικούς υποδοχείς
των Τ-κυττάρων.

Εικόνα 1.9: Η διαδικασία της ανοσολογικής απόκρισης. (CSLS/The University of Tokyo).

Η ανοχή είναι το ανοσοποιητικό φαινόμενο που χαρακτηρίζεται από τη μνήμη και την
ειδικότητα και αντιπροσωπεύει την απουσία ή την καταστολή της ανοσίας. Ένας από
τους κύριους μηχανισμούς που αποδίδονται στη διατήρηση της αυτοανοχής είναι η
ανάπτυξη της ανοσοκαταστολής. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει την απόκτηση
συγκεκριμένων κυτταρικών πληθυσμών που ασκούν αρνητικές επιδράσεις στα
κύτταρα στόχους, είτε κατά την επαφή των κυττάρων ή μέσω διαλυτών προϊόντων
[9,10,11].

1.1.4 Ανοσοσφαιρίνες

Οι ανοσοσφαιρίνες είναι πρωτεϊνικά μόρια που παίζουν το ρόλο των αντισωμάτων,
που παράγονται από τα κύτταρα της τελικής διαφοροποίησης των Β-κυττάρων και
έχουν σημαντικό ρόλο στη χυμική ανοσία. Αποτελούνται από 5 μεγάλες κατηγορίες ή
ισομορφές: ανοσοσφαιρίνη G (IgG), ανοσοσφαιρίνη Α (IgA), ανοσοσφαιρίνη M (IgM),
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ανοσοσφαιρίνη Α (IgD), και ανοσοσφαιρίνη E (IgE). Η πιο πλούσια τάξη των
ανοσοσφαιρινών στο αίμα είναι η IgG (75%) [12], η οποία έχει μοριακό βάρος 150 kD
[13,14]. Η IgM είναι παρούσα στο πλάσμα και σε εξωτερικές εκκρίσεις και εκφράζεται
στη μεμβράνη των Β-κυττάρων.

Εικόνα 1.10: Η ΙgG είναι η κύρια ανοσοσφαιρίνη στο αίμα και αντιπροσωπεύει 70% -75% του συνόλου των
ανοσοσφαιρινών. Αρκετές υποκατηγορίες της IgG διασχίζουν τον πλακούντα και είναι υπεύθυνες για την άμυνα κατά
τους πρώτους μήνες της ζωής ενός μωρού. Η IgΑ παρέχει τοπική προστασία σε βλεννογόνους. Περιέχεται σε
βλεννογόνες εκκρίσεις (σάλιο, δάκρυα, ιδρώτα) και αποτελεί πρωταρχική άμυνα έναντι των μικροοργανισμών που
επιτίθονται σε επιφάνειες των βλεννογόνων. Η IgΜ είναι η κύρια ανοσοσφαιρίνη στην επιφάνεια των ανώριμων Β
κυττάρων και είναι αποτελεσματική έναντι μικροβίων μέσω σύνδεσης με πρωτείνες του συμπληρώματος,
προκαλώντας συγκόλληση και βακτηριόλυση. Είναι η πρώτη ανοσοσφαιρίνη που λαμβάνει μέρος στην ανοσολογική
απόκριση. Η IgD είναι παρούσα στην επιφάνεια των Β κυττάρων και ίσως εμπλέκεται στη διέγερση και την
καταστολή αυτών των κυττάρων για την παραγωγή αντισωμάτων. Η IgΕ βρίσκεται σε πολύ χαμηλή συγκέντρωση στον
ανθρώπινο ορό, αλλά αυξάνεται κατά τη διάρκεια αλλεργικών αντιδράσεων και κάποιων παρασιτικών
λοιμώξεων.(http://www.dentalcare.com/en-US/dental-education/continuing-education)

Τα αντισώματα είναι τα βασικά συστατικά του ανοσοποιητικού συστήματος. Η IgG
είναι το κύριο ισότυπο των αντισωμάτων στο αίμα και το εξωκυττάριο υγρό και
ελέγχει τις λοιμώξεις των ιστών του σώματος. Δεσμεύει πολλά είδη παθογόνων
συμπεριλαμβανομένων των ιών, βακτηρίων, μυκήτων και προστατεύει το σώμα από
τη χρήση διάφορων μηχανισμών του ανοσοποιητικού: Για παράδειγμα, συγκόλληση
και ακινητοποίηση, ενεργοποίηση του συμπληρώματος (κλασική διαδρομή),
οψωνινοποίηση και φαγοκυττάρωση, και εξουδετέρωση των τοξινών. Επίσης, παίζει
σημαντικό ρόλο στην εξαρτώμενη από τα αντισώματα κυτταρική κυτταροτοξικότητα
(ADCC) και στη μεσολαβούμενη από ενδοκυττάρια αντισώματα πρωτεόλυση [15].
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Τα IgG αντισώματα δημιουργούνται μέσω του μηχανισμού του class switch κατά την
ωρίμανση των αντισωμάτων και έτσι συμμετέχουν κυρίως στη δευτερογενή
ανοσολογική απόκριση [16]. Η IgG εκκρίνεται ως ένα μονομερές με μικρό μέγεθος,
που του επιτρέπει να διαχέεται εύκολα στους ιστούς.

1.1.5 Κυτοκίνες

Οι κυτοκίνες είναι μια ευρεία κατηγορία μικρών πρωτεϊνών (~5-20 kDa), σημαντικές
στην κυτταρική σηματοδότηση. Απελευθερώνονται από τα κύτταρα και επηρεάζουν
την συμπεριφορά των άλλων κυττάρων, καθώς επίσης εμπλέκονται στην αυτοκρινή
σηματοδότηση.

Οι

κυτοκίνες

περιλαμβάνουν

χημειοκίνες,

ιντερφερόνες,

ιντερλευκίνες, λεμφοκίνες και παράγοντες νέκρωσης όγκου. Παράγονται από ένα ευρύ
φάσμα κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων των κυττάρων του ανοσοποιητικού
συστήματος, όπως μακροφάγα, Β-λεμφοκύτταρα, Τ-λεμφοκύτταρα και ιστιοκύτταρα,
καθώς και ενδοθηλιακά κύτταρα και ινοβλάστες. Η ίδια κυτοκίνη μπορεί να παραχθεί
από περισσότερους από έναν τύπο κυττάρων [17,18,19].
Δρουν μέσω υποδοχέων, και είναι ιδιαίτερα σημαντικές στο ανοσοποιητικό σύστημα.
Κάθε κυτοκίνη συνδέεται με ένα συγκεκριμένο υποδοχέα της κυτταρικής επιφάνειας
και ακολουθεί ένα μονοπάτι ενδοκυτταρικής σηματοδότησης που θα καθορίσει τη
λειτουργία των κυττάρων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη ρύθμιση αρκετών γονιδίων
και παραγόντων μεταγραφής, με αποτέλεσμα την παραγωγή άλλων κυτοκινών, την
αύξηση του αριθμού των υποδοχέων της κυτταρικής επιφάνειας για άλλα μόρια, ή την
καταστολή τους.
Η επίδραση μιας συγκεκριμένης κυτοκίνης σε ένα κύτταρο εξαρτάται από την
κυτοκίνη, την αφθονία της, την παρουσία και την αφθονία του συμπληρωματικού
υποδοχέα στην κυτταρική επιφάνεια, τα οποία μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον
τύπο του κυττάρου. Τέλος, πολλές κυτοκίνες φαίνεται να έχουν παρόμοιες
λειτουργίες.
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Οι

κυτοκίνες

ρυθμίζουν

την

ισορροπία

μεταξύ

χυμικής

και

κυτταρικής

ανοσοαπόκρισης, την ωρίμανση, την ανάπτυξη και την ανταπόκριση συγκεκριμένων
κυτταρικών πληθυσμών. Ορισμένες κυτοκίνες ενισχύουν ή αναστέλλουν την δράση των
άλλων κυτοκινών με πολύπλοκους τρόπους.
Εκφράζονται από τα λευκοκύτταρα και από αυτές εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και οι ελλείψεις τους αφορούν σε αυτόάνοσα νοσήματα ή ανοσολογική ανεπάρκεια. Η πλειοψηφία τους συντίθεται από τα
CD4+ Τ-βοηθητικά λεμφοκύτταρα (Τh) καθώς και μακροφάγα. Προωθούν την ανάπτυξη
και τη διαφοροποίηση των Τ, Β και αιμοποιητικών κυττάρων.

Η ιντερλευκίνη-2 (IL-2) είναι ένας τύπος κυτοκίνης που λειτουργεί σαν μόριο
σηματοδότησης στο ανοσοποιητικό σύστημα. Είναι μια πρωτεΐνη που ρυθμίζει τις
δραστηριότητες των λευκών αιμοσφαιρίων που είναι υπεύθυνα για την ανοσία.
Εκκρίνεται από ενεργοποιημένα από κάποιο αντιγόνο Τ-λεμφοκύτταρα και επάγει τον
πολλαπλασιασμό τους. Είναι αναγκαία για την ανάπτυξη και τη λειτουργία των Τκυττάρων και παράγεται φυσιολογικά από τον οργανισμό κατά τη διάρκεια της
ανοσολογικής απόκρισης. Το αντιγόνο δεσμεύεται στον Τ-κυτταρικό υποδοχέα (TCR)
και διεγείρει την έκκριση της IL-2, και την έκφραση των υποδοχέων της (IL-2R). Η
αλληλεπίδραση των IL-2/IL-2R διεγείρει την ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση και την
επιβίωση των CD4 + Τ-βοηθητικών κυττάρων. Ως εκ τούτου, η IL-2 είναι αναγκαία για
την ανάπτυξη της ανοσολογικής μνήμης των Τ-κυττάρων, η οποία εξαρτάται από τον
αριθμό και τη λειτουργία των αντιγονοειδικών Τ-κυττάρων κλώνων [20,21]. Επίσης,
συμβάλλει στην ανάπτυξη των Τ-κυττάρων του θύμου αδένα για την ωρίμανση ενός
υποσύνολου τους που ονομάζονται ρυθμιστικά Τ-κύτταρα (Τ-regs) και αποτρέπουν τα
άλλα Τ-κύτταρα από το να αναγνωρίζουν και να αντιδρούν με αντιγόνα του εαυτού,
αποφεύγοντας έτσι την αυτοανοσία. Αυτό το επιτυγχάνουν με την παρεμπόδιση των
κυττάρων να παράγουν IL-2. Επίσης η IL-2 είναι σε θέση να διευκολύνει την παραγωγή
των ανοσοσφαιρινών από τα Β κύτταρα και επάγει τη διαφοροποίηση και τον
πολλαπλασιασμό των φυσικών κυττάρων φονιάδων (ΝΚ).
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Η ιντερλευκίνη-4 (ΙL-4) είναι ρυθμιστής-κλειδί στη χυμική και προσαρμοστική ανοσία με
πολλούς βιολογικούς ρόλους όπως διέγερση των Β-κυττάρων, πολλαπλασιασμός των Τκυττάρων

και

διαφοροποίηση

των

CD4+

Τ-βοηθητικών

κυττάρων.

Έχει

ανοσορυθμιστικές ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένων της αυτοκρινούς δραστηριότητας
των Τ-αυξητικού παράγοντα, τη ρύθμιση των Β-κυττάρων για την έκφραση του IgE
ισοτύπου, όπως και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και διαφοροποίησης μακροφάγων
και αιμοποιητικών κυττάρων [22].

Η ιντερλευκίνη 10 (IL-10) είναι μια κυτοκίνη με πολλές επιδράσεις στη λειτουργία
κυττάρων όπως λεμφοκύτταρα, μονοκύτταρα, φυσικά κύτταρα φονιάδες και
δενδριτικά κύτταρα. Συγκεκριμένα, ρυθμίζει την ανοσιακή φλεγμονή μέσω δύο
σημαντικών λειτουργιών: (1) της αναστολής παραγωγής άλλων κυτοκινών από
μακροφάγα κύτταρα όπως TNF, IL-1, IL-12 και (2) της αναστολής των λειτουργιών των
μακροφάγων που συμβάλλουν στην ενεργοποίηση των Τ-κυττάρων. Η τελευταία
λειτουργία επιτυγχάνεται μέσω μειωμένης έκφρασης των μορίων MHC τάξης II και
ορισμένων συν-διεγερτών (π.χ. Β7). Το αποτέλεσμα των λειτουργιών αυτών είναι η
αναστολή των Τ-κυττάρων κατά τη φλεγμονή. Η IL-10 έχει επίσης διεγερτική δράση σε
Β-κύτταρα και μπορεί να λειτουργεί ως ένας παράγοντας ενεργοποίησης για την
παραγωγή IgG [23]. Μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε ποντίκια έδειξε ότι η IL-10
παράγεται επίσης από μαστοκύτταρα, εξουδετερώνοντας τη φλεγμονή σε περιπτώσεις
που τα κύτταρα αυτά εμπλέκονται σε αλλεργική αντίδραση [24]. Επιπρόσθετα, η IL-10
αναστέλλει τη σύνθεση προ-φλεγμονωδών κυτοκινών όπως IFN-γ, IL-2, IL-3, TNFa και
GM-CSF κατά την παραγωγή της από μακροφάγα και ρυθμιστικά Τ-κύτταρα (Τ-reg).
Τέλος, εμφανίζει μια ισχυρή ικανότητα να καταστέλλει την ικανότητα παρουσίασης
αντιγόνου από αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα.

Ο παράγοντας νέκρωσης όγκου-α (tumor necrosis factor a, TNFa, cachexin ή καχεκτίνη)
είναι μία πρωτεΐνη κυτταρικής σηματοδότησης (κυτοκίνη) που συμμετέχει στη
φλεγμονή συνθέτοντας την αντίδραση οξείας φάσης. Παράγεται κυρίως από
ενεργοποιημένα μακροφάγα, αν και μπορεί να παραχθεί κι από πολλούς άλλους
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τύπους κυττάρων, όπως CD4+ Τ-βοηθητικά λεμφοκύτταρα, κύτταρα φυσικούς
φονιάδες (ΝΚ), ουδετερόφιλα, μαστοκύτταρα, ηωσινόφιλα και νευρώνες.

Ο

πρωταρχικός του ρόλος είναι η ρύθμιση των κυττάρων του ανοσοποιητικού
συστήματος. Έχει την ικανότητα να επάγει αποπτωτικό κυτταρικό θάνατο, φλεγμονή
και να αναστέλει την ογκογένεση, την αντιγραφή ιών, καθώς και να ανταποκρίνεται σε
σήψη μέσω κυττάρων που παράγουν IL-1 & IL-6. Απορύθμιση της παραγωγής TNF έχει
εμπλακεί σε μία ποικιλία ασθενειών συμπεριλαμβανομένης της ασθένειας Alzheimer
[25] ή του καρκίνου. Έχει μια σειρά δράσεων σε διάφορα συστήματα οργάνων, μαζί με
τις IL-1 και IL-6 όπως διέγερση του υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων, καταστολή
της όρεξης και πυρετό, ενώ προωθεί την έκφραση των μορίων προσκόλλησης σε
ενδοθηλιακά κύτταρα, βοηθώντας τα ουδετερόφιλα να μεταναστεύουν. Επίσης,
διεγείρει τη φαγοκυττάρωση και την παραγωγή της IL-1.

Η ιντερφερόνη γ (ΙFΝ-γ) είναι μία διμερισμένη διαλυτή κυτοκίνη και αποτελεί το μόνο
μέλος της κατηγορίας ιντερφερονών τύπου II [28]. Είναι μία κρίσιμη κυτοκίνη για την
έμφυτη και προσαρμοστική ανοσία έναντι ιικών μολύνσεων αλλά και κάποιων
βακτηριακών και πρωτοζωικών. Θεωρείται σημαντικός ενεργοποιητής μακροφάγων
και επαγωγέας των τάξης II αντιγόνων του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας
(MHC). Μη φυσιολογική έκφραση ΙFΝ-γ, συνδέεται με έναν μεγάλο αριθμό
αυτοφλεγμονωδών και αυτοάνοσων ασθενειών. Η σημασία της για το ανοσοποιητικό
σύστημα πηγάζει εν μέρει από την ικανότητά της να αναστέλλει άμεσα την ιική
αντιγραφή, αλλά και από τη σπουδαία ανοσοδιεγερτική και ανοσορυθμιστική της
επίδραση. Παράγεται κατά κύριο λόγο από κύτταρα φυσικούς φονιάδες (ΝΚ) ως μέρος
της έμφυτης ανοσοαπόκρισης, καθώς και από CD4+ T-βοηθητικά λεμφοκύτταρα και
CD8 Τ-κυτταροτοξικά

λεμφοκύτταρα κατά την προσαρμοστική ανοσία [29]. Πιο

πρόσφατες μελέτες έδειξαν την έκκρισή της και από μακροφάγα που είναι ιδιαίτερα
σημαντική για την ενεργοποίηση των κυττάρων αυτών

κατά την έναρξη μιας

λοίμωξης [30]. Έχει τη δυνατότητα να μεταβάλλει τη μεταγραφή έως και 30 γονιδίων
που παράγουν μια ποικιλία φυσιολογικών κυτταρικών αποκρίσεων. Προκαλεί αύξηση
της

δραστηριότητας

των

μακροφάγων

και

των

λυσοσωμάτων

κατά
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αντιγονοπαρουσίαση και επάγει την παραγωγή IgG από ενεργοποιημένα Β-κύτταρα
του πλάσματος.

Εικόνα 1.11 Οι κυτοκίνες που παράγονται κατά την έναρξη της ανοσολογικής απόκριση καθορίζουν τον τύπο της
ανοσολογικής απάντησης που θα αναπτυχθεί. Τα βοηθητικά κύτταρα παράγουν κυτοκίνες που ρυθμίζουν την
επίκτητη ανοσοαπόκριση. Τα μακροφάγα και τα μυελοειδή δενδριτικά κύτταρα (DCs) παράγουν κυτοκίνες όπως
η ιντερλευκίνη-12 (IL-12) οι οποίες συνδέονται με Τ βοηθητικών 1 (ΤΗ1) -τύπου αποκρίσεις, ενώ τα
μαστοκύτταρα και τα ηωσινόφιλα παράγουν IL-4 και IL-5, και συνδέονται με αποκρίσεις τύπου ΤΗ2. Επιπλέον,
τα κύτταρα αυτά του έμφυτου ανοσοποιητικού συστήματος μπορούν να παράγουν την κατασταλτική κυτοκίνη
IL-10 για τον περιορισμό των ανοσοαποκρίσεων. Τα ΤΗ1Εκτός από το σήμα κατατεθέν κυτοκίνη ΙFN-γ, παράγουν
επίσης IL-10 κατά τη διάρκεια ιδιαίτερων φλεγμονωδών αποκρίσεων σε παθογόνα. Ακόμη, αντι-φλεγμονώδεις
αποκρίσεις εμφανίζονται όταν ενεργοποιούνται τα ρυθμιστικά Τ-κύτταρα.

1.2 Ενεργητική και παθητική ανοσοποίηση
Η ανοσία έναντι των λοιμογόνων μικροοργανισμών μπορεί να επιτευχθεί είτε με την
ενεργητική είτε με την παθητική ανοσοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, η ανοσοποίηση
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μπορεί να γίνει είτε με φυσικές διαδικασίες, συνήθως με τη μεταφορά από τη μητέρα
στο έμβρυο ή με την προηγούμενη λοίμωξη από το μικροοργανισμό, είτε με τεχνητές
μεθόδους, όπως η χορήγηση αντισωμάτων ή εμβολίων. Στους παράγοντες που
χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της παθητικής ανοσοποίησης περιλαμβάνονται
αντισώματα ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, ενώ η ενεργητική ανοσοποίηση
πραγματοποιείται με τη χορήγηση είτε μικροβιακών παθογόνων τα οποία επάγουν την
ανοσολογική απόκριση, χωρίς όμως να προκαλούν νόσο, ή αντιγονικών μορίων των
μικροβίων.
Η

παθητική

ανοσοποίηση

περιλαμβάνει

τη

χορήγηση

προσχηματισμένων

αντισωμάτων. Η μεταφορά αυτή πραγματοποιείται με φυσικό τρόπο, όπως για
παράδειγμα από τη μητέρα στο έμβρυο μέσω του πλακούντα ή από τη μητέρα στο
νεογνό μέσω του μητρικού γάλακτος. Ο τεχνητός τρόπος παθητικής ανοσοποίησης
είναι ο ορός έτοιμων αντισωμάτων ο οποίος χορηγείται σε περιπτώσεις κατά τις
οποίες ο ασθενής παρουσιάζει ανεπαρκή παραγωγή αντισωμάτων, όταν έχει υποστεί
έκθεση σε ένα νόσημα και υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης επιπλοκών ή δεν υπάρχουν τα
χρονικά περιθώρια για την αποτελεσματική προστασία του ασθενούς και όταν φέρει
μια λοίμωξη από παθογόνα των οποίων η δράση μπορεί να εξουδετερωθεί από ειδικά
αντισώματα, όπως ένα σοβαρό τραύμα που αντιμετωπίζεται με αντιτετανικό ορό.
Κατά την παθητική ανοσία δεν ενεργοποιείται το ανοσοποιητικό σύστημα, δεν
επάγεται η ανοσολογική μνήμη, με αποτέλεσμα η προστασία να είναι μικρής
διάρκειας.
Παρόλο ότι η παθητική ανοσοποίηση μπορεί να αποτελέσει θεραπευτικό μέσο, θα
πρέπει να εφαρμόζεται με μεγάλη προσοχή γιατί πολλοί κίνδυνοι έχουν συσχετιστεί
με την παρεντερική χορήγηση προσχηματισμένων αντισωμάτων. Σε περίπτωση
παρασκευής του αντισώματος σε ένα άλλο ζωικό είδος, υπάρχει η πιθανότητα
ανάπτυξης στο δέκτη μιας έντονης ανοσολογικής απόκρισης έναντι των ισοτυπικών
καθοριστών του ξένου αντισώματος. Έτσι μπορούν να προκληθούν σοβαρές επιπλοκές
όπως η παραγωγή IgE αντισωμάτων ειδικά για αντιγονικούς επίτοπους του
χορηγηθέντος αντισώματος των οποίων το ανοσοσύμπλεγμα θα προκαλέσει
συστηματική

αποκοκκίωση

των

μαστοκυττάρων

και

συνεπώς

γενικευμένη

αναφυλακτική αντίδραση. Άλλα άτομα παράγουν IgM ή IgG αντισώματα, ειδικά για το
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ξένο αυτό αντίσωμα, τα οποία σχηματίζουν ανοσοσυμπλέγματα αυτών που
ενεργοποιούν το συμπλήρωμα.
Η ενεργητική ανοσοποίηση έγκειται στην επαγωγή προστατευτικής ανοσολογικής
απόκρισης και ανοσολογικής μνήμης. Μπορεί να επιτευχθεί τεχνητά με τη χορήγηση
ενός εμβολίου και υπάρχει ένα ολόκληρο πρόγραμμα εμβολιασμού που ξεκινάει από
την ηλικία των 2 μηνών. Ο εμβολιασμός όμως δεν είναι 100% αποτελεσματικός. Για
κάθε εμβόλιο θα υπάρχει ένα ποσοστό εμβολιαζόμενων οι οποίοι δεν θα
αποκρίνονται επαρκώς σε αυτό και συνεπώς δε θα προστατεύονται από το αντίστοιχο
νόσημα.
Η εμφάνιση ενός αντιγόνου στον οργανισμό μπορεί να οδηγήσει σε ανοσολογική
διέγερση ή καταστολή ανάλογα με:
 τη φύση του αντιγόνου,
 την οδό της ανοσοποίησης,
 τη συγκέντρωση του αντιγόνου και
 την ηλικία του οργανισμού.

Φύση του αντιγόνου: Συσσωρευμένα αντιγόνα είναι συνήθως πολύ ανοσογόνα. Μησυσσωρευμένα ή αντιγόνα που αποδιατάσσονται είναι λιγότερο πιθανό να
καταποθούν από τα αντιγονο-παρουσιαστικά και οδηγούμαστε σε ανοχή.
Οδός ανοσοποίησης: Η διαχείριση του αντιγόνου από τα αντιγονο-παρουσιαστικά
κύτταρα, προδιαθέτει τον οργανισμό σε ανοχή. Έτσι, το ίδιο αντιγόνο μπορεί να είναι
ανοσογόνο όταν χορηγείται υποδορίως ή ενδομυϊκώς και ανοχογόνο όταν χορηγείται
ενδοφλεβίως ή ενδοπεριτοναϊκά.
Δόση αντιγόνου: Υψηλές δόσεις του αντιγόνου προκαλούν ανοχή και ανήκουν στη
λεγόμενη ζώνη υψηλής ανοχής. Επιπλέον, επαναλαμβανόμενες ενέσεις με υποανοσοποιητικές δόσεις του αντιγόνου (χαμηλές δόσεις) έχουν ως αποτέλεσμα την
ανοχή και ανήκουν στη χαμηλή ζώνη ανοχής.
Ηλικία του οργανισμού: Η ανοσολογική ανωριμότητα διευκολύνει την ανάπτυξη της
ανοχής. Τα ζώα είναι πολύ πιο εύκολο να παρουσιάσουν ανοχή αμέσως μετά τη
γέννησή τους, παρά αργότερα στη ζωή τους.
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1.3 Εμβόλια
Το εμβόλιο είναι μία βιολογική παρασκευή που παρέχει ανοσία στον οργανισμό
απέναντι σε κάποιον συγκεκριμένο παθογόνο μικροοργανισμό. Συνήθως περιέχει έναν
νοσογόνο παράγοντα ο οποίος είναι υπεύθυνος για μια ασθένεια και προέρχεται από
εξασθενημένα ή ακόμα και νεκρά μικρόβια καθώς και τοξίνες ή επιφανειακές
πρωτεΐνες. Ο παράγοντας αυτός διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού
ώστε να τον αναγνωρίσει ως ξένο, να τον καταστρέψει και να αποκτήσει μνήμη για
αυτόν ώστε το ανοσοποιητικό σύστημα να μπορεί αργότερα να τον αναγνωρίσει πιο
εύκολα και να καταστρέψει οποιοδήποτε μικροοργανισμό τον περιέχει, εάν ο
οργανισμός ξαναμολύνει τον άνθρωπο.
Τα εμβόλια μπορεί να έχουν είτε προληπτικό είτε θεραπευτικό ρόλο.

1.3.1 Εμβόλια με προληπτικό ρόλο

Κατά το σχεδιασμό ενός εμβολίου, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ορισμένοι
παράγοντες. Πρώτον και σημαντικότερο, η ανάπτυξη ανοσολογικής απόκρισης δε
συνδέεται απαραίτητα με την ανάπτυξη προστατευτικής ανοσίας. Αυτό που παίζει
συνήθως καθοριστικό ρόλο είναι το ποιος κλάδος του ανοσοποιητικού συστήματος
ενεργοποιείται. Ένας δεύτερος παράγοντας είναι η ανάπτυξη ανοσολογικής μνήμης. Ένα
εμβόλιο το οποίο επάγει μια πρωτογενή προστατευτική ανοσοαπόκριση μπορεί να μην
έχει τη δυνατότητα να προκαλεί την παραγωγή κυττάρων μνήμης, με αποτέλεσμα να
χάνεται η προστατευτική του δράση μετά την εξασθένηση της πρωτογενούς
ανοσοαπόκρισης. Ο ρόλος των κυττάρων μνήμης στην ανοσία ενός ατόμου εξαρτάται, εν
μέρει, από την περίοδο επώασης του παθογόνου.

1.3.1.1 Εμβόλια με ολόκληρους οργανισμούς
Προκαλείται εξασθένιση των μικροοργανισμών ώστε να χαθεί η ικανότητά τους να
προκαλούν νόσο, αλλά να διατηρηθεί η ικανότητά τους να αναπτύσσονται για μικρό
χρονικό διάστημα μέσα στον οργανισμό στον οποίο χορηγήθηκαν. Αυτό επιτυγχάνεται
με την καλλιέργεια ενός παθογόνου βακτηρίου ή ιού για μεγάλο χρονικό διάστημα και
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κάτω από μη φυσιολογικές συνθήκες ή με την αδρανοποίησή του με θέρμανση ή
χημική κατεργασία. Έτσι επιλέγονται οι μεταλλαγμένες μορφές οι οποίες θα έχουν
μειωμένη ικανότητα ανάπτυξης στο φυσικό τους ξενιστή. Το μειονέκτημα των
εξασθενημένων εμβολίων είναι η πιθανότητα μεταστροφής προς τον άγριο τύπο του
λοιμογόνου στελέχους.

1.3.1.2 Εμβόλια με απομονωμένα μακρομόρια
Τα εμβόλια με πολυσακχαρικό βακτηριακό έλυτρο κατασκευάζονται με την κάλυψη
του ελύτρου αυτού με αντισώματα και μόρια συμπληρώματος και αυξάνουν
σημαντικά

την

ικανότητα

των

μακροφάγων

και

τον

ουδετερόφιλων

να

φαγοκυτταρώνουν τέτοιου τύπου παθογόνα. Το μειονέκτημά τους είναι ότι δεν έχουν
τη δυνατότητα να διεγείρουν τα TH κύτταρα, αλλά μόνο Β κύτταρα και ναι μεν
παράγεται IgM όμως γίνεται ελάχιστη έως καθόλου παραγωγή κυττάρων μνήμης.
Επίσης κατασκευάζονται εμβόλια χρησιμοποιώντας εξωτοξίνες βακτηρίων που
αδρανοποιούνται με φορμαλδεΰδη και παράγεται το τοξοειδές το οποίο προκαλεί
παραγωγή αντισωμάτων που θα εξουδετερώσουν τη δράση της.
Επιπλέον με την τεχνολογία του ανασυνδιασμένου DNA δίνεται η δυνατότητα
παραγωγής μιας συγκεκριμένης ανοσογόνου πρωτεΐνης η οποία μπορεί να
κλωνοποιηθεί και να εκφραστεί σε κύτταρα βακτηρίων, μυκήτων ή θηλαστικών. Πολλά
γονίδια που κωδικοποιούν επιφανειακά αντιγόνα παθογόνων ιών, βακτηρίων ή
πρωτόζωων έχουν κλωνοποιηθεί σε τέτοια συστήματα με επιτυχία για την ανάπτυξη
εμβολίων.
Επίσης έχει γίνει προσπάθεια εμβολιασμού με συνθετικά πεπτίδια, τα οποία όμως δεν
είναι τόσο ανοσογόνα όσο οι πρωτεΐνες και είναι δύσκολο να επάγουν και χυμική και
κυτταρομεσολαβητική ανοσία.
1.3.1.3 Εμβόλια με γενετικά τροποποιημένους φορείς
Τα γονίδια που κωδικοποιούν τα κυριότερα αντιγόνα ορισμένων ιδιαίτερα παθογόνων
μικροοργανισμών είναι δυνατόν να εισαχθούν μέσα σε εξασθενισμένος ιούς ή
βακτήρια. Οι εξασθενισμένοι μικροοργανισμοί έχουν ρόλο φορέα, ο οποίος θα
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πολλαπλασιαστεί μέσα στον ξενιστή και θα εκφράσει το γονιδιακό προϊόν του
παθογόνου. Αν το προϊόν του ξένου γονιδίου είναι μια πρωτεΐνη του ιικού
περιβλήματος, τότε αυτό εισχωρεί στη μεμβράνη του προσβεβλημένου κυττάρου του
ξενιστή και επάγει την ανάπτυξη τόσο κυτταρομεσολαβητικής όσο και χυμικής
ανοσοαπόκρισης.
1.3.1.4 Εμβόλια DNA
Μια πρόσφατα αναπτυγμένη μέθοδος εμβολιασμού, συνίσταται στην άμεση ενδομυϊκή
χορήγηση πλασμιδιακού DNA. Τα μυϊκά κύτταρα προσλαμβάνουν το DNA και εκφράζουν
το πρωτεϊνικό αντιγόνο που κωδικοποιείται από αυτό, με αποτέλεσμα την πρόκληση τόσο
χυμικής όσο και κυτταρομεσολαβητικής ανοσοαπόκρισης. Τα εμβόλια αυτά πλεονεκτούν
σε σχέση με τα προηγούμενα γιατί η πρωτεΐνη εκφράζεται στη φυσική της μορφή και έτσι
η ανοσοαπόκριση κατευθύνεται στο ίδιο ακριβώς αντιγόνο με αυτό που εκφράζεται στο
παθογόνο ενώ επίσης προκαλείται παρατεταμένη έκφραση του αντιγόνου που οδηγεί στη
δημιουργία σημαντικής ανοσολογικής μνήμης. Ωστόσο τα εμβόλια αυτά δεν αποτελούν
λύση καθώς είναι δυνατή η κωδικοποίηση μόνο πρωτεϊνικών αντιγόνων και όχι
πολυσακχαρικών για παράδειγμα.

1.3.1.5 Εμβόλια πολυσθενών υπομονάδων
Ένας τρόπος παρασκευής τους είναι το σύμπλεγμα αντιγόνου-αντισώματος στερεάς
φάσης όπου τοποθετούνται μονοκλωνικά αντισώματα σε συγκεκριμένα στερεά σωματίδια
και ακολουθεί κορεσμός με το επιθυμητό αντιγόνο. Ένας άλλος τρόπος είναι η χρήση
απορρυπαντικών με σκοπό την ενσωμάτωση των πρωτεϊνικών αντιγόνων σε πρωτεϊνικά
μικκύλια ή λιποσώματα. Ωστόσο, τα εμβόλια αυτά έχουν χαμηλή ανοσογονικότητα και την
τάση να επάγουν χυμική και όχι τόσο κυτταρομεσολαβητική ανοσοαπόκριση.
Παρά τις πολυάριθμες αυτές προσπάθειες, δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί πλήρως
αποτελεσματικά και χωρίς παρενέργειες εμβόλια. Έτσι, κρίνονται απαραίτητες, νέες
γνώσεις στρατηγικών και τεχνολογιών με ευρείες εφαρμογές για την ανοσοποιητική
διαφοροποίηση, ανάλογα με την παθολογική κατάσταση του εκάστοτε οργανισμού.
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1.3.2 Εμβόλια με θεραπευτικό ρόλο
Τα θεραπευτικά εμβόλια είναι μια επιλογή ενεργής ανοσοθεραπείας του καρκίνου
που στοχεύει στη θεραπεία του ασθενούς χρησιμοποιώντας το ανοσολογικό σύστημα
του ίδιου του ασθενούς.
1.3.2.1 Εμβόλια με κύτταρα όγκου
Μπορεί να είναι αυτόλογα ή αλλογενετικά. Τα αυτόλογα παρασκευάζονται
χρησιμοποιώντας

κύτταρα

όγκου

που

λαμβάνονται

από

τον

ασθενή

και

αντιπροσωπεύουν ένα από τα πρώτα είδη εμβολίων καρκίνου που έχουν δοκιμαστεί.
Τα κύτταρα αυτά ακτινοβολούνται και χορηγούνται ξανά στον ασθενή με τη χρήση
ανοσοενισχυτικού. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του εμβολίου αυτού είναι ότι δίνει
δυνατότητα για παρούσίαση ολόκληρου του εύρους των αντιγόνων του όγκου στο
ανοσολογικό σύστημα του ασθενή. Ωστόσο απαιτεί υψηλή ειδικότητα όγκου που
περιορίζει την τεχνολογία αυτή σε περιοσμένα μόνο είδη καρκίνου ή στάδια.
Τα αλλογενετικά εμβόλια ολόκληρων καρκινικών κυττάρων περιέχουν δύο-τρεις
κυτταρικές σειρές όγκων και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή
εμβολίων μεγάλης κλίμακας, με αξιόπιστη ανάλυση κλινικών αποτελεσμάτων, εύκολο
χειρισμό στην έκφραση ανοσοδιεγερτικών μορίων και καλή σχέση κόστουςαποτελεσματικότητας. Αλλά, δύο τυχαίες δοκιμές στη φάση ΙΙΙ σε ασθενείς με
μελάνωμα σταδίου ΙΙΙ και ΙV απέτυχαν και γι αυτό οι εν λόγω δοκιμές διεκόπησαν.
1.3.2.2 Εμβόλια δενδριτικών κυττάρων
Παρασκευή εμβολίων με δενδριτικά κύτταρα μπορεί να επιτευχθεί με φόρτωση
καρκινικών αντιγόνων σε δενδριτικά κύτταρα του ασθενή ex vivo με ταυτόχρονη
χορήγηση ανοσοενισχυτικού και δίνονται πίσω στον ασθενή για την επαγωγή
αντικαρκινικής ανοσίας. Τα αντιγόνα που χρησιμοποιούνται μπορεί να είναι πρωτεΐνες
ή πεπτίδια από όγκους, ολόκληρα κύτταρα όγκου, DNA, RNA ή ιοί ή σύντηξη
καρκινικών και δενδριτικών κυττάρων. Έχουν δοκιμαστεί σε καρκίνο του προστάτη και
μελάνωμα. Ωστόσο αυτή η εξατομικευμένη χορήγηση εμβολίου απαιτεί απομόνωση
δενδριτικών κυττάρων από τον ασθενή και διαδικασία κυτταροκαλλιεργειών που
περιορίζουν τον αριθμό των εμβολιασμών.
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1.3.2.3 Εμβόλια καρκίνου βασισμένα σε πρωτεΐνες ή πεπτίδια
Τα ανασυνδιασμένα εμβόλια βασίζονται σε πεπτίδια από καθορισμένα αντιγόνα του
όγκου και χορηγούνται συνήθως με κάποιο ανοσοενισχυτικό. Τα εμβόλια αυτά μπορεί
να γίνουν πιο αποδοτικά από τα εξατομικευμένα αλλά έχουν το μειονέκτημα ότι
στοχεύουν από έναν εως λίγους επιτόπους.

1.3.2.4 Γενετικά εμβόλια
Μια άλλη στρατηγική για τη μεταφορά αντιγόνου ή θραυσμάτων όγκου in vivo είναι η
χρήση ιικών ή πλασμιδιακών φορέων DNA. Οι φορείς αυτή θα χορηγούνται σε
σωματικά κύτταρα (κερατινοκύτταρα ή μυικά), θα παραλαμβάνονται από τα
δενδριτικά

κύτταρα λόγο της φλεγμονώδους αντίδρασης που θα προκαλέσει ο

εμβολιασμός και θα γίνεται παρουσίαση του αντιγόνου.
Τα εμβόλια DNA περιλαμβάνουν βακτηριακά πλασμίδια που κατασκευάζονται για να
μεταφέρουν το γονίδιο του αντιγόνου του όγκου με στόχο την αναπαραγωγή του που
θα οδηγήσει σε κυτταρική και χυμική ανοσία. Παρά το γεγονός ότι όλα δείχνουν
πολλά υποσχόμενα σε προκλινικές δοκιμές, αποτυγχάνει η μετάφραση από ποντίκια
και αρουραίους, σε μη ανθρώπινα πρωτεύοντα θηλαστικά και ανθρώπους.
Το αγγελιοφόρο RNA (mRNA) από αυτόλογους ιστούς όγκου μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί για να επάγει μια ειδική απόκριση CTL. Σε αντίθεση με τα DNA, τα
RNA εμβόλια προκαλούν λιγότερες παρενέργειες καθώς αποδομούνται πολύ πιο
γρήγορα. Συνήθως τα εμβόλια αυτά διεξάγονται μαζί με άλλα μόρια για
σταθεροποίηση ή ενίσχυση όπως λιποσώματα ή πρωταμίνες και έχουν δοκιμαστεί
κλινικά σε φάσεις Ι/ΙΙ σε ασθενείς με μελάνωμα.
Τέλος υπάρχει και το σκεπτικό της χρήσης ιού για ανοσολογικό μέσο, που βασίζεται
στο φαινόμενο του ότι η ιική επίδραση είναι αποτελεσματική στην παρουσίαση του
ειδικού αντιγόνου για τον ιό από το μείζον σύμπλοκο ιστοσυμβατότητας. Υπάρχουν
κάποια όπως το PROSTVAC που βρίσκονται στη δεύτερη φάση των κλινικών δοκιμών.
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1.4 Ανοσοενισχυτικά (immuno-adjuvants)
Η χορήγηση του αντιγόνου μαζί με ανοσοενισχυτικό είναι μέχρι τώρα απαραίτητη
ώστε να επαχθεί ανοσία, αντί της ανοχής. Τα ανοσοενισχυτικά ορίζονται ως χημικές
ενώσεις ή μακρομόρια που αυξάνουν την ανοσολογική απόκριση στο αντιγόνο με
ελάχιστη τοξικότητα ή μακροχρόνια ανοσία [31,32]. Οι ουσίες αυτές επιτυγχάνουν το
στόχο τους μιμούμενες συγκεκριμένα μοτίβα εξελικτικά διατηρημένων μορίων που
ονομάζονται PAMPs, τα οποία περιλαμβάνουν λιποσώματα, λιποπολυσακχαρίτη (LPS),
συστατικά βακτηριακών κυτταρικών τοιχωμάτων και ενδοκυτταρικά νουκλεϊκά οξέα
όπως δίκλωνο RNA (dsRNA) , μονόκλωνο DNA (ssDNA) και μη μεθυλιωμένου DNA που
περιέχει CpG [33]. Επειδή τα ανοσοποιητικά συστήματα έχουν εξελιχθεί για να
αναγνωρίσουν

αυτά

τα

ειδικά

αντιγονικά

τμήματα,

η

παρουσία

ενός

ανοσοενισχυτικού σε συνδυασμό με το εμβόλιο μπορεί να αυξήσει σημαντικά την
έμφυτη ανοσοαπόκριση προς το αντιγόνο με αύξηση των δραστηριοτήτων των
δενδριτικών κυττάρων (DCs), λεμφοκυττάρων και μακροφάγων μιμούμενο μία φυσική
μόλυνση [34].
Ανοσοενισχυτικά, όπως άλατα αλουμινίου, πετρελαίου σε νερό γαλακτώματα και
λιποσώματα διευκολύνουν την αποθήκευση αντιγόνου και κατά συνέπεια την
αποδοχή του από τα APCs. Άλλες βοηθητικές ουσίες, όπως η monophosphoryl
λιπιδίων Α, CpG, ή πολυ Ι:C, ενεργοποιούν τα APCs μέσω σύνδεσης με Toll-like
υποδοχείς [35]. Όλες αυτές οι βοηθητικές ουσίες προκαλούν φλεγμονή στο σημείο της
χορήγησης, αλλά έχουν και δυνατότητες για μακροπρόθεσμες παρενέργειες και
συνεπώς δεν έχουν εγκριθεί για ανθρώπινη χρήση. Την πιο διαδεδομένη χρήση
ανοσοενισχυτικού στις κλινικές πρακτικές έχουν τα μεταλλικά άλατα αλουμινίου [36],
τα οποία θεωρούνται πλέον ασφαλή και χρησιμοποιούνται ευρέως σε εμβόλια [37].
Ωστόσο, τα μεταλλικά άλατα αλουμινίου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
αντιγόνα, όπως influenza hemaggulutinin, Haemophilous influenza τύπου Β, το
πολυσακχαριδικό καψίδιο συζευγμένο σε τοξοειδές του τετάνου, το ανασυνδυασμένο
προστατευτικό αντιγόνο του άνθρακα ή τον τύφο [38,39,40,41]. Εκτός από τις
ανεπιθύμητες παρενέργειες, το αλουμίνιο είναι ευαίσθητο στη λυοφιλίωση ή την
κατάψυξη, η οποία προκαλεί απώλεια της ισχύος του [42,43,44].
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Εικόνα 1.12: Τα ανοσοενισχυτικά είναι
απαραίτητα για να κατευθύνουν την
προσαρμοστική ανοσοαπόκριση προς τα αντιγόνα
του εκάστοτε εμβολίου. Αυτή η απόκριση
μεσολαβείται από δύο κύριους τύπους
λεμφοκυττάρων, των Β και Τ. Κατά την
ενεργοποίηση από κυτοκίνες, τα κύτταρα Β
διαδοροποιούνται σε Β λεμφοκύτταρα μνήμης ή
πλασματοκύτταρα που εκκρίνουν μεγάλες
ποσότητες αντισωμάτων. Τα περισσότερα
αντιγόνα ενεργοποιούν Β κύτταρα
χρησιμοποιώντας ενεργοποιημένα βοηθητικά Τ
κύτταρα(Th), κυρίως τα κύτταρα Th1 και Th2.
(http://www.invivogen.com/review-vaccineadjuvants)

Εναλλακτικά ανοσοενισχυτικά εμβόλια που είναι μη τοξικά, σταθερά και εύκολα στο
χειρισμό τους αναζητούνται τα τελευταία τριάντα χρόνια [45].

1.4.1 Ανοσοενισχυτικά στην έρευνα
Εξίσου προσεκτική πρέπει να είναι και η χρήση ανοσοενισχυτικών στην έρευνα πάνω
σε μοντέλα ζώων. Όπως και τα ανοσοενισχυτικά που χρησιμοποιούνται στον
άνθρωπο, έτσι κι αυτά που χρησιμοποιούνται στα ζώα και κυρίως το Freud's Complete
Adjuvant (FCA) μπορεί να έχουν διάφορες παρενέργειες στα ζώα. Υπάρχουν και στη
έρευνα κάποια εναλλακτικά ανοσοενισχυτικά όπως σαπονίνες (Quil A, Iscom),
κυτοκίνες, ανοσοδιεγερτικά νουκλεϊκά οξέα, τριπεπτίδια (MDP και MTP) [46-49] και
άλλα, τα οποία έχουν λιγότερες παρενέργειες αλλά δεν αποδεικνύονται επαρκή για
κάποιους επιστημονικούς σκοπούς.
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Το FCA είναι γαλάκτωμα ελαίου σε νερό και περιλαμβάνει νεκρά από θέρμανση
μυκοβακτηρίδια ή στοιχεία του κυτταρικού τους τοιχώματος. Η δράση του είναι
αποτέλεσμα παρατεταμένης απελευθέρωσης αντιγόνων από αποθέματα λιπιδίων και
διέγερση μιας τοπικής έμφυτης ανοσίας, με αποτέλασμα μια ενισχυμένη
προσαρμοστική ανοσία. Ουσιαστικό στοιχείο της απόκρισης αυτής είναι η έντονη
φλεγμονώδης αντίδραση στο σημείο χορήγησης του αντιγόνου με αποτέλεσμα την
εισροή λευκών κυττάρων και την αντίδρασή τους με αυτό.
Η χρήση του FCA είναι ευρέως διαδεδομένη στην έρευνα και θα πρέπει να
χρησιμοποιείται υπεύθυνα για την αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των παρενεργειών
όπως χρόνια φλεγμονή, έλκος του δέρματος κ.ά.
Ο επιθυμητός στόχος στην ανάπτυξη αντιγόνο-ειδικών εμβολίων in vivo θα ήταν η
εύρεση ενός τρόπου ενεργοποίησης των Τ βοηθητικών λεμφοκυττάρων χωρίς την
ανάγκη χρήσης των ανοσοενισχυτικών. Κατά τη διάρκεια μιας φυσικής μόλυνσης του
οργανισμού αναπτύσσεται μια ανοσολογική απόκριση με αντιγόνο-εξαρτώμενο
τρόπο. Στόχος λοιπόν θα ήταν να μπορέσουμε να μιμηθούμε την φυσική ανοσοποίηση
του οργανισμού. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ένα αντιγόνο είναι ανοσογόνο, εφόσον
καταφέρει να υποστεί την σωστή επεξεργασία και παρουσίαση από τα APCs.

1.5 Βιομημιτικές κατασκευές
Στη φύση συναντά κανείς μια πλούσια συλλογή από επιφάνειες, οι οποίες, σε
αντίθεση με τις αδρανείς επιφάνειες των τεχνικών υλικών, παρουσιάζουν διάφορες
μορφές

λειτουργικότητας, όπως αυτό-καθαρισμός, προσκόλληση και ικανότητες

ανταπόκρισης. Αντλώντας πληροφορίες από τη φύση, στις μέρες μας γίνονται
προσπάθειες ανάπτυξης νέων τεχνικών και μεθόδων για την κατασκευή ενεργών
τεχνιτών υλικών. Αυτή η νέα τεχνοτροπία αποτελεί τον αναπτυσσόμενο τομέα της
βιομημιτικής (biomimetics). Όπως όλα τα φυσικά υλικά, οι βιολογικές επιφάνειες
συνδυάζουν σε μικρο- και νανο-κλίμακα την απαιτούμενη τραχύτητα και χημεία για
την επίτευξη της επιθυμητής λειτουργικότητας.

Η κατασκευή των βιομιμητικών
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επιφανειών στις οποίες αναφέρεται η διατριβή αυτή, επιτυγχάνεται με λέιζερ στενών
παλμών.
Η χρήση των λέιζερ στενών παλμών αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμη στην
κατασκευή τρισδιάστατων δομών σε επιφάνειες υλικών. Ένα από τα πιο σημαντικά
πλεονεκτήματα της τεχνικής είναι ότι η μικρή διάρκεια της εφαρμογής της (της τάξεως
των femtoseconds),

η μείωση της συνολικής έντασης και συνεπώς η αποφυγή

απώλειας σε παράπλευρες περιοχές, ενώ ταυτόχρονα το υλικό επηρεάζεται σε
μικροσκοπική κλίμακα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι τρισδιάστατες δομές που
κατασκευάζονται με χρήση λέιζερ να υπόκεινται σε εξαιρετικό έλεγχο της μικρο- και
νανο- κλίμακας.
Πιο αναλυτικά η διαδικασία έχει να κάνει με τη μορφοποίηση δομών πυριτίου τόσο
σε μικρο- όσο και σε νάνο- κλίμακα, μέσω ακτινοβόλησης με λέιζερ στενών παλμών
της τάξης των 10-15 του δευτερολέπτου, παρουσία δραστικού ατμοσφαιρικού αερίου
(SF6). Το πλεονέκτημα του συγκεκριμένου λέιζερ είναι ότι έχει τη δυνατότητα ελέγχου
της τραχύτητας στις επιφάνειες, που αποτελούνται από μικρο-κωνικές δομές και
φέρουν νανο-προεξοχές σε διπλή διάσταση μέσω μιας απλής διαδικασίας. Το πυρίτιο
επιλέγεται ως κύριο υλικό διότι δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας επιφανειών υψηλής
τραχύτητας, επιτρέποντας την όποια χημική τροποποίηση θεωρηθεί απαραίτητη για
την καλλιέργεια βιολογικού υλικού.
Οι επιφάνειες του πυριτίου που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία
δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας τον ίδιο αριθμό παλμών λέιζερ σε διαφορετικές
ενέργειες ακτινοβολίας. Η αύξηση της προσπίπτουσας ενέργειας/μονάδα επιφάνειας,
ο ρυθμός επανάληψης, η διάρκεια του παλμού, το μήκος κύματος και η πίεση [50]
προκαλούν αξιοσημείωτες αλλαγές στο σχήμα, τις διαστάσεις και την πυκνότητα της
δομής (Εικ. 1.13). Η αύξηση της ενέργειας του λέιζερ προάγει τη δημιουργία κωνικής
μορφολογίας με νανο- προεξοχές στην επιφάνεια του πυριτίου. Οι μικρο- κώνοι σε
συνδυασμό με τις νανο- προεξοχές τους αυξάνουν σημαντικά τη συνολική τραχύτητα
της επιφάνειας [51].
Μια σημαντική ιδιότητα των επιφανειών είναι η υδροφιλικότητά τους, εφόσον αυτή
ελέγχει και τη δυνατότητα προσκόλλησης ή μη κυτταρικών πληθυσμών. Αυτό
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ελέγχεται με τη καταγραφή της διαβρεξιμότητας, δηλαδή της συμπεριφοράς μιας
σταγόνας ύδατος πάνω στις εν λόγω επιφάνειες. Βασιζόμενοι στο φαινόμενο του
«φύλλου του λωτού» [52-54], από τη μέτρηση της διαβρεξιμότητας προκύπτει ότι όσο
αυξάνεται η τραχύτητα της επιφάνειας, τόσο αυξάνεται και η γωνία επαφής.
Επιπλέον, όσο αυξάνεται η ενέργεια τόσο αυξάνεται η γωνία επαφής και μειώνεται η
γωνία διάχυσης.

Εικόνα 1.13: Όψη των επιφανειών πυριτίου στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης κατά σειρά αύξουσας
πυκνότητας ενέργειας του λέιζερ. Η αύξηση της τραχύτητας των υδρόφοβων κορυφών μειώνει την επαφή της
επιφάνειας με τη σταγόνα του νερού.(Stratakis et al,2011)

Το φύλλο του λωτού είναι τόσο αδιάβροχο, ώστε

ένα σταγονίδιο ύδατος που

βρίσκεται στην επιφάνειά του διατηρεί σχήμα σφαιρικό (Εικ. 1.14). Τα σταγονίδια
κυλούν στην επιφάνεια του φύλλου γρηγορότερα από μια σφαίρα λόγω βαρύτητας. Η
ιδιότητα αυτή, μελετήθηκε σε φύλλα λωτού με μικροσκοπία σάρωσης (SEM). Η
μείωση της γωνίας επαφής της οφείλεται στη τραχύτητα των υδρόφοβων κορυφών.
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Εικόνα 1.14: Η όψη του φύλλου του λωτού στο SEM. (Barberoglou et al.,2009)

Χαρακτηριστικό των επιφανειών που μορφοποιούνται με λέιζερ στενών παλμών είναι
οι πολύ υψηλές τιμές της γωνίας επαφής της επιφάνειας με τη σταγόνα.
Ακολουθώντας τα στιγμιότυπα της πτώσης μια σταγόνας που κυλά στην επιφάνεια του
φύλλου του λωτού και σε μια τεχνητή επιφάνεια (Εικόνα 1.15), παρατηρούμε ότι η
τεχνητή επιφάνεια παρουσιάζει μια στατική γωνία επαφής 154 ο και μια γωνία επαφής
στερεο-παρεμπόδισης 5ο, που συμφωνούν με τις αντίστοιχες τιμές στο φύλλο του
λωτού [55-57]. Οι μετρήσεις της γωνίας επαφής και διάχυσης μπορούν να
προβάλλουν την υδροφοβικότητα της επιφάνειας. Για την ποσοτικοποίηση της
διαβρεξιμότητας επιπλέον λαμβάνεται υπόψη

η αλλαγή σχήματος, η κινητική

ενέργεια και η ελαστικότητα των κρούσεων.

Εικόνα 1.15 Αναπήδηση μιας σταγόνας που πέφτει σε ένα φύλλο λωτού και σε μια κατασκευασμένη από λέιζερ
επιφάνεια. Και στις 2 περιπτώσεις η σταγόνα αναπηδά πολλές φορές πριν επανατοποθετηθεί στην επιφάνεια.
(Stratakis et al,2001)
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Έτσι, οι τεχνητές επιφάνειες που μορφοποιούνται με λέιζερ στενών παλμών μπορούν
να μιμηθούν τόσο τη δομή όσο και τα αδιάβροχα χαρακτηριστικά του φύλλου του
λωτού.

Εικόνα 1.16: Οι τεχνητές επιφάνειες που κατασκευάζονται με λέιζερ μπορούν να μιμηθούν τόσο τη δομή όσο
και τα αδιάβροχα χαρακτηριστικά του φύλλου του λωτού. Παραπάνω φαίνονται η σύγκριση της μιας
σταγόνας σε μια τεχνητή επιφάνεια και στο φύλλο του λωτού. (Stratakis et al,2011)

Συγκρίνοντας την τεχνητή επιφάνεια και ένα φύλλου λωτού, παρατηρείται μια
παρόμοια

υφή

αποτελούμενη

από

μικροσκοπικούς

κώνους

με

προεξοχές

νανοκλίμακας (Εικ. 1.16). Η ανακτηθείσα τραχύτητα της επιφάνειας παρέχει τη
δυνατότητα

απόκρισης

σε

εξωτερικά

ερεθίσματα

όπως

θερμοκρασία,

pH,

ηλεκτρομαγνητικά πεδία, υγρασία, χημικές ουσίες κ.ά. και τροποποίηση της
υδροφοβικότητάς τους. Το ύψος των προεξοχών (spikes) ποικίλει από 1-10mm, ενώ το
μέγεθος των νανο-προεξοχών από κάποιες δεκάδες ως μερικές εκατοντάδες nm,
προσδίνοντας έτσι τη δυσδιάστατη-κλίμακα στην επιφάνεια του πυριτίου και συνεπώς
τρισδιάστατη στο συνολικό υπόστρωμα, δίνοντας τη δυνατότητα στις κυτταρικές
καλλιέργειες να βρεθούν σε περιβάλλον που μιμείται στο φυσικό περιβάλλον της
προέλευσής τους.
Εκτός από τη τραχύτητα του βιοϋλικού, η χημεία της επιφάνειας θεωρείται ότι μπορεί
να επηρεάσει την επιβίωση και ανάπτυξη των κυτταρικών πληθυσμών. Λαμβάνοντας
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υπόψη ότι το θρεπτικό μέσο της καλλιέργειας είναι υγρό, η αλληλεπίδραση της
κυτταρικής μεμβράνης με το υποκείμενο υπόστρωμα αναμένεται να διέπεται από
τους κανόνες διαβρεξιμότητας της επιφάνειας και συνεπώς την τραχύτητας της
επιφάνειας. Προφανώς όμως το κάθε είδος κυττάρου, θα αναζητά ιδιαίτερες
συνθήκες στην εκάστοτε επιφάνεια, ώστε να εξασφαλίζεται η φυσική του λειτουργία.
Επίσης το πυρίτιο είναι ένα υλικό στο οποίο μπορούν να γίνουν χημικές
τροποποιήσεις. Σε μικροκατασκευές, η θερμική οξείδωση είναι ένας τρόπος για να
σχηματιστεί ένα λεπτό στρώμα οξειδίου (διοξείδιο του πυριτίου) στην επιφάνεια των
ικριωμάτων. Η τεχνική αναγκάζει έναν οξειδωτικό παράγοντα να διαχέεται στην
επιφάνεια σε υψηλή θερμοκρασία και να αντιδρά με αυτή. Κατά τη θερμική οξείδωση
το πυρίτιο του υποστρώματος ενσωματώνεται με το ατμοσφαιρικό οξυγόνο, με
αποτέλεσμα να αλλοιώνεται το πάχος του υποστρώματος πυριτίου κ να αλλάζει η
χημεία της επιφάνειας.

1.6 Τεχνολογικά χαρακτηριστικά των ικριωμάτων πυριτίου
Τα μεταμοσχεύσιμα ικριώματα αποτελούνται από τρισδιάστατη μικρο- και νάνοδόμηση των επιφανειών που μορφοποιούνται με λέιζερ στενών παλμών [59]. Αυτές
είναι προτιμότερες από τις 2D επιφάνειες, επειδή προσφέρουν πιο ρεαλιστικό μικροπεριβάλλον για τη δραστηριότητα των κυττάρων. Πράγματι, οι 2D επιφάνειες έχει
αποδειχθεί ότι μεταβάλλουν τον μεταβολισμό των κυττάρων και τα πρότυπα
γονιδιακής έκφρασης. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι η 3D μικρο/νανο τοπογραφία και
η χημική επεξεργασία των επιφανειών επηρεάζουν τη διαφοροποίηση και τη
μετανάστευση των μακροφάγων [60,61]. Η προτεινόμενη δόμηση επιφανειών με
λέιζερ στενών παλμών παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα [62], δεδομένου ότι:

 είναι ευέλικτο και ανεξάρτητο υλικό
 είναι ταχύ, εύκολα προσαρμόσιμο και επεκτάσιμο μέσω της παράλληλης
επεξεργασίας,
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 επιτρέπει

τη

χαρακτηριστικά

μοναδική

δυνατότητα

για

ελεγχόμενα,

υψηλής

ανάλυσης

τόσο στη μικρο- όσο και στη νανο-κλίμακα.

Πρόσθετα πλεονεκτήματα των λέιζερ περιλαμβάνουν την υψηλή απόδοση
κατασκευής, απουσία επαφής αλληλεπίδρασης, εφαρμοσιμότητα σε πολλούς τύπους
υλικών και αναπαραγωγιμότητα. Επιπλέον, η λειτουργία των λέιζερ μπορεί να
ρυθμιστεί εύκολα με τη βοήθεια προγραμματισμού σε Η/Υ ώστε να εξασφαλίζεται η
κατασκευή πολύπλοκων και εξατομικευμένων δομών σε 3D μήτρες σχεδιασμού. Τα
συστήματα αυτά προκάλεσαν μια ευέλικτη κατηγορία τεχνικών παραγωγής
ικριωμάτων που βασίζεται σε τεχνικές κατασκευής στερεάς ελεύθερης μορφής (SFF)
με λέιζερ. Το SFF είναι ουσιαστικά μια ταχεία τεχνική παραγωγής πρωτοτύπων που
επιτρέπει τον έλεγχο των μακροσκοπικών ιδιοτήτων, όπως το σχήμα και η
μικροσκοπική εσωτερική αρχιτεκτονική του ικριώματος.

1.7 Υβριδικά φωτοπολυμερή υποστρώματα Ζιρκονίου/ DMAEMA
Το ζιρκόνιο προποξειδίου (ZPO) είναι ένα ιδιαίτερο βιοϋλικό χάρη στις πλεονεκτικές
μηχανικές ιδιότητες του όπως υψηλή αντοχή, σκληρότητα, και σταθερότητα. Το ZPO
ως συστατικό σε ένα υβριδικό βιοϋλικό έχει χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή της
μηχανικής ιστών.
Τα οργανικά υλικά από την άλλη, έχουν ορισμένες λειτουργίες που επηρεάζουν τις
αλληλεπιδράσεις τους με τα κύτταρα. Πολυάριθμες οργανικές επικαλύψεις έχουν
χρησιμοποιηθεί για στερεά υποστρώματα με στόχο την ανάπτυξη ικριωμάτων
καλλιέργειας κυττάρων. Μεταξύ αυτών, το πολυ (2- (διμεθυλαμινοαιθυ-μεθακρυλικό)
(PDMAEMA). Τα υλικά αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα σε επιφάνειες [63-66].
Μια πρόσφατη μελέτη για PDMAEMA [67] προτείνει ότι τα πολυμερή με
διακλαδισμένη αρχιτεκτονική παρουσιάζουν χαμηλή κυτταροτοξικότητα. Υβριδικά
οργανικά-ανόργανα υλικά που συνδυάζουν μηχανικές, χημικές, και βιολογικές
ιδιότητες αποτελούν μια νέα κατηγορία υλικών στη μηχανική ιστών.
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Τα ικριώματα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διατριβή αποτελούνται από 50%
ζιρκόνιο και 50% DMAEMA και κατασκευάστηκαν με λέιζερ υπερταχέων παλμών που
προκαλεί πολυμερισμό δύο-φωτονίων (DLW, laser lithography or direct laser writing ),
Η ακτίνα του λέιζερ υπερταχέων παλμών

είναι αυστηρά επικεντρωμένη στο

φωτοευαίσθητο υλικό και γίνεται έναρξη του πολυμερισμού φωτονίων εντός του
υλικού [68]. Μετακινώντας τη δέσμη, επικεντρώνεται σε τρεις διαστάσεις, υψηλής
ανάλυσης. Μια ποικιλία υλικών έχουν δομηθεί χρησιμοποιώντας DLW όπως οργανικά
πολυμερή, [69] οργανικά-ανόργανα υβρίδια, [70] βιοδιασπώμενα υλικά, [71] και
πρωτεΐνες[72,73].

1.8 Επιστημονικός στόχος της διατριβής

Η ασφάλεια των εμβολίων είναι ένα σοβαρό θέμα που απασχολεί την Παγκόσμια
Οργάνωση Υγείας [96]. Το γεγονός ότι η ασφάλεια του εμβολίου μπορεί να
αξιολογηθεί μόνο μετά από μαζική ανοσοποίηση του πληθυσμού, εγείρει σοβαρά
ζητήματα βιοηθικής. Παρά το γεγονός ότι έχει γίνει κατασκευή εμβολίων που
σημείωσαν επιτυχία ως ένα βαθμό στην εξάλειψη της μολυσματικότητας του ίδιου
του μικροοργανισμού, οι μη ειδικές επιδράσεις λόγο των ανοσο-ενισχυτικών
εξακολουθούν να μην παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια. Από την άλλη πλευρά,
μικρή δόση αντιγόνων δεν μπορεί να είναι ανοσογόνος και συνεπώς η χρήση των
προσθέτων είναι υποχρεωτική για την έναρξη μιας φλεγμονώδους αντίδρασης που θα
μπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητες παρουσίασης του αντιγόνου από τα αντιγονοπαρουσιαστικάκύτταρα.
Η παρούσα εργασία έχει στόχο

την ανεύρεση τρόπων που να επιτρέπουν στα

αντιγονο-παρουσιαστικά κύτταρα του παραλήπτη που θα είναι προσκολλημένα σε μια
επιφάνεια να προσλαμβάνουν, να επεξεργάζονται και να παρουσιάζουν το βέλτιστο
αντιγονικό πεπτίδιο του αρχικού αντιγόνου του μολυσματικού παράγοντα εκτός
οργανισμού, τα οποία μετά από εμφύτευση στον παραλήπτη να ενισχύουν τα Τκύτταρα και την ανάπτυξη αντιγονοειδικής απόκρισης. Αυτή η προσέγγιση θα
υπερνικούσε την ανάγκη των πρόσθετων ουσιών, εξασφαλίζοντας την καλύτερη
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επιλογή αντιγονικών πεπτιδίων για κάθε άτομο και αποφεύγοντας παράγοντες
παθογένειας και μολυσματικότητας, επειδή η σπορά του αντιγόνου πραγματοποιείται
μόνο in vitro.
Στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής διατριβής πραγματοποιήθηκε προσρόφηση
των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων του ξενιστή στην επιλεγμένη επιφάνεια in
vitro και ακολούθησε εμβολιασμός των κυττάρων με τον εξασθενημένο μολυσματικό
ή παράγοντα ώστε να αποφευχθεί η μολυσματικότητα και να επιτραπεί η φυσική
επιλογή του βέλτιστου αντιγονικού επιτόπου. Τα ικριώματα όταν εμφυτεύτηκαν στον
οργανισμό του ποντικού ενεργοποίησαν με επιτυχία την

ανοσολογική απόκριση

εναντίον του μολυσματικού παράγοντα. Μεγάλη σημασία στις εφαρμογές του
παρόντος συστήματος δίνεται στη χρήση καρκινικών αντιγόνων τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και να ενεργοποιήσουν την ειδική άμυνα του κάθε ασθενή.
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2.1 Πειραματόζωα
Για την πραγματοποίηση των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκαν αρσενικά και θηλυκά
ποντίκια Balb/c ηλικίας 8-24 εβδομάδων, από το ζωοτροφείο του Τμήματος Βιολογίας
του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα ποντίκια εκτρέφονται σε σταθερές συνθήκες
θερμοκρασίας (18-25οC), υγρασίας (~50%) και φωτοπερίοδο με 12 ώρες φως (από
6.30π.μ. έως 18.30μ.μ.) και 12 ώρες σκοτάδι.

2.2 Διαχωρισμός σπλενοκυττάρων
ΥΛΙΚΑ: Χειρουργικά εργαλεία, πιπέτες Pasteur, Τριβλύα petri (SARSTEDT 100mm),
επωαστήρας Forma Scientific, 37˚C παρουσία 5% CO2, tubes 15ml, πιπέτες 5ml
(Sarstedt), Φυγόκεντρος Kubota, Αιμοκυτταρόμετρο Neubauer, μικροσκόπιο ορατού
φωτός.

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ:
1. HBSS (Hank's buffered salt solution): 50 ml HBSS (10x), 450ml nanopure H2O, 1015ml Sodium Bicarbonate για τελικό όγκο 500ml και pH=7,5.
2. PBS (Phosphate buffered saline, 10x): 80gr NaCl, 14,4gr Na2PO4 2H2O, 2gr KCl, 2gr
KH2PO4, 100ml dH2O για τελικό όγκο 1L και pH=7,2.
3. Lysing RC: 0,83gr NH4Cl, 0,1gr NaHCO3, 0,03gr EDTA, 100ml dH2O για τελικό όγκο
100ml και pH=7,4.
4. RPMI GIBCO 1x 10%FBS: 440ml RPMI 1x, 50ml L-Glutamine, 0,5ml Gentamycin, 50ml
FBS (Fetal Bovine Serum) για τελικό όγκο 500ml και pH=7-7,5.
 O σπλήνας απομονώνεται σε στείρες συνθήκες, πολτοποιείται και τα κύτταρα
απομονώνονται σε θρεπτικό μέσο HBSS.
 Μετά από διαδοχικές φυγοκεντρήσεις στις 1200rpm για 6 λεπτά το κυτταρικό ίζημα
επαναδιαλύεται σε 1ml διαλύματος Lysing RC και φυγοκεντρείται στις 1200rpm για
άλλα

6

λεπτά,

για

την

απομάκρυνση

των

ερυθροκυττάρων.

Διδακτορική διατριβή: Ιωάννα Ζέρβα

53

Κεφάλαιο 2 : Υλικά & Μέθοδοι

 Το κυτταρικό ίζημα επαναδιαλύεται σε RPMI 10% FBS και στρώνεται σε καλλιέργεια.

Αν η καλλιέργεια διεξάγεται σε petri dish τότε προστίθεται το σύνολο του κυτταρικού
πληθυσμού της σπλήνας επαναδιαλυμένο σε 10ml θρεπτικού υλικού.
Αν η καλλιέργεια διεξάγεται σε 24άρα plate, τότε προσθέτουμε τα κύτταρα σε τελική
συγκέντρωση 10.000.000 κύτταρα/ ml (τελικό όγκος 2ml).

2.3 Κυτταροκαλλιέργειες
2.3.1 Κυτταρική σειρά PC3 (prostate cancer)
Τα PC3 (Prostate Cancer) είναι μια κυτταρική σειρά ανθρώπινου καρκίνου του
προστάτη (Εικ. 1.21). Είναι κύτταρα υψηλού μεταστατικού δυναμικού [94] και
καθιερώθηκαν από το 1979 κατόπιν μετάστασης στα οστά σε 62χρονο καυκάσιο άντρα
[95].

Εικόνα 2.1: Καλλιέργεια κυττάρων PC3. (https://en.wikipedia.org/wiki/PC3)

Τα κύτταρα αυτά δεν ανταποκρίνονται σε ανδρογόνα, γλυκοκορτικοειδή ή αυξητικούς
παράγοντες ινοβλαστών και έχουν μειωμένη εξάρτηση από τον ορό σε ότι αφορά την
ανάπτυξή τους. Η καρυωτιπική τους ανάλυση έχει δείξει ότι είναι σχεδόν τριπλοειδή
αφού

παρουσιάζουν

62

χρωμοσώματα,

έχουν

κοινά

χαρακτηριστικά

με

νεοπλασματικά κύτταρα επιθηλιακής προέλευσης όπως πολλές μικρολάχνες, μη

Διδακτορική διατριβή: Ιωάννα Ζέρβα

54

Κεφάλαιο 2 : Υλικά & Μέθοδοι

φυσιολογικούς πυρήνες και μιτοχόνδρια. Οι λειτουργίες και η μορφολογία τους
παραπέμπουν σε ένα επαρκώς διαφοροποιημένο αδενοκαρκίνωμα.
Έχουν την ιδιότητα να παράγουν υποδόριους όγκους σε ποντίκια γι αυτό και
χρησιμοποιούνται ευρύτατα στη έρευνα για την εύρεση θεραπείας του καρκίνου σε in
vivo μοντέλα.

ΥΛΙΚΑ: Φλάσκες καλλιέργειας 25cm2 και 75cm2, Επωαστήρας Forma Scientific, 37˚C
παρουσία 5% CO2, πιπέτες Pasteur, tubes 15ml, Φυγόκεντρος Kubota, πιπέτες 5ml

Sarstedt.
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ:
1. Θρεπτικό DMEM F12: 450ml DMEM F12 1x (GIBCO), O,5ml Gentamycin, 50ml FBS
(10%), Προσθέτουμε NaOH έτσι ώστε το pH=7-7,5. Το θρεπτικό στη συνέχεια
φιλτράρεται και αφού κλειστεί με Parafilm φυλάσσεται στους 4˚C και χρησιμοποιείται
πάντοτε σε στείρες συνθήκες.
2. Trypsin -EDTA
Το θρεπτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την καλλιέργεια της κυτταρικής σειράς
PC3 ήταν το DMEM F12-FBS10%. Τα κύτταρα αυτά προσκολλούνται στην επιφάνεια
της φλάσκας, για το λόγο αυτό ο πολλαπλασιασμός τους γίνεται με τη φλάσκα σε
οριζόντια θέση. Η αλλαγή του θρεπτικού γίνεται ανά 2-3μέρες αφαιρώντας όλο το
θρεπτικό και προσθέτοντας 5ml στη φλάσκα των 25cm2 και 15ml στη φλάσκα των
75cm2.
Για το διαχωρισμό των κυττάρων σε νέες φλάσκες χρησιμοποιείται διάλυμα TrypsinEDTA. Κατά τη διαδικασία αυτή αφαιρούμε όλο το θρεπτικό υλικό και προσθέτουμε
ποσότητα διαλύματος Trypsin-EDTA (2ml στις φλάσκες των 25cm2 και 4ml στις
φλάσκες των 75cm2). Στη συνέχεια επωάζουμε στους 37˚C μέχρι να ξεκολλήσουν τα
κύτταρα από τα τοιχώματα τις φλάσκας, προσθέτουμε τις διπλάσιες σχεδόν ποσότητες
θρεπτικού σε κάθε φλάσκα (4ml στη φλάσκα των 25cm2 και 6ml στη φλάσκα των
75cm2) ώστε να σταματήσει η δράση της τρυψίνης, ξεπλένουμε φυγοκεντρώντας στις
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1200rpm για 6min και επαναδιαλύουμε τα κύτταρα διαχωρίζοντάς τα στις νέες
φλάσκες.

2.3.2 Πάγωμα κυττάρων
ΥΛΙΚΑ: Cryvials, Tubes 15ml, Πιπέτες Pasteur, Φυγόκεντρος Kubota, Αιμοκυτταρόμετρο
Neubauer, Μικροσκόπιο ορατού φωτός, Θρεπτικό μέσο καλλιέργειας.

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ:
DMSO (Dimethyl- sulphoxide Sigma, Germany). Είναι χημική ένωση με τον τύπο
(CH3)2SO. Είναι άχρωμο υγρό και σημαντικός πολικός απρωτονικός διαλύτης που
διαλύει και τις πολικές και τις μη πολικές ενώσεις και είναι αναμίξιμο σ’ ένα ευρύ
φάσμα οργανικών διαλυτών και του H2O.
Για τα προσκολλητικά κύτταρα PC3, αφαιρούμε από την καλλιέργεια το θρεπτικό
μέσο, προσθέτουμε διάλυμα Trypsin-EDTA και τοποθετούμε τη φλάσκα στον
επωαστήρα για 2-3 λεπτά ώστε να ξεκολλήσουν τα κύτταρα από τα τοιχώματα της
φλάσκας. Στη συνέχεια προσθέτουμε θρεπτικό υλικό για να σταματήσει η δράση της
τρυψίνης και ξεπλένουμε τα κύτταρα με φυγοκέντρηση στις 1200rpm για 6 λεπτά.
Κατόπιν μετράμε τα κύτταρα με χρήση αιμοκυτταρόμετρου και τα επαναδιαλύουμε σε
θρεπτικό μέσο που περιέχει 10%FBS. Προσθέτουμε ίσο όγκο DMSO 20% διαλυμένο σε
θρεπτικό υλικό έτσι ώστε το πάγωμα να γίνει σε τελική συγκέντρωση 10 6cells/ml. Η
προσθήκη του DMSO γίνεται πολύ ήπια ενώ ταυτόχρονα αναδεύουμε έτσι ώστε να
διαλυθεί. Η διαδικασία πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα διότι το DMSO
είναι ιδιαίτερα τοξικό για τα κύτταρα σε θερμοκρασία δωματίου. Τέλος το εναιώρημα
των κυττάρων χωρίζεται σε cryovials (1ml/vial= 106cells), μεταφέρονται πολύ γρήγορα
στους

-80˚C

για

μια

εβδομάδα

και

έπειτα

σε

υγρό
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2.3.3 Ξεπάγωμα κυττάρων
ΥΛΙΚΑ: Tubes 15ml, Πιπέτες Pasteur, Φυγόκεντρος Kubota, Φλάσκες καλλιέργειας
κυττάρων 25cm2, waterbath, πιπέτες 5ml Sarstedt.
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ:
Θρεπτικό υλικό: DMEM F12 20%FBS
Παίρνουμε τα cryovials με τα κύτταρα γρήγορα από τους -80˚C και τα βυθίζουμε σε
waterbath στους 37˚C. Αμέσως μόλις ξεπαγώσουν μεταφέρουμε το περιεχόμενο
(1ml/cryovial) σε tube 15ml, προσθέτοντας σ’ αυτό 9ml θρεπτικού υλικού που περιέχει
20%FBS αναδεύοντας ταυτόχρονα. Στη συνέχεια φυγοκεντρούμε για 6 λεπτά στις
1200rpm ώστε τα κύτταρα να ξεπλυθούν καλά από το τοξικό DMSO στο οποίο είχε
γίνει το πάγωμα. Απομακρύνουμε το υπερκείμενο και επαναδιαλύουμε την πελέτα
των κυττάρων σε θρεπτικό υλικό 20% FBS, τοποθετούμε τα κύτταρα σε φλάσκες των
25cm2 και τα μεταφέρουμε στον επωαστήρα. Οι πρώτες αλλαγές θρεπτικού γίνονται
με περιεκτικότητα 20% FBS, ενώ με το πέρας της πρώτης εβδομάδας αντικαθιστούμε
με θρεπτικό περιεκτικότητας 10% FBS το οποίο ανανεώνουμε κάθε 2-3μέρες.

2.3.4 Καλλιέργεια κυττάρων σε ικριώματα πυριτίου
ΥΛΙΚΑ: ικριώματα πυριτίου, 24-well plate, χειρουργικά εργαλεία, Επωαστήρας Forma
Scientific, 37˚C παρουσία 5% CO2, πιπέτες 5ml (Sarstedt).
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ:
Θρεπτικό υλικό: DMEM 20%FBS και 10%FBS ή RPMI 20%FBS και 10%FBS.
Για την προσκόλληση των μακροφάγων στις επιφάνειες των ικριωμάτων πυριτίου, τα
μακροφάγα που απομονώθηκαν από το σπλήνα (10.000.000 κύτταρα/ ml)
τοποθετήθηκαν σε 24αρα πλαστική πλάκα σε τελικό όγκο 2ml, σε θέσεις στο κέντρο
των οποίων είχαν τοποθετηθεί

αποστειρωμένα ικριώματα. Μετά από 24 ώρες

επώασης τα ικριώματα είτε υποβλήθηκαν σε ανάλυση με ηλεκτρονική μικροσκοπία
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σάρωσης (Scanning Electron Microscopy-SEM) είτε τοποθετήθηκαν σε νέες πλάκες
ώστε να απομακρυνθούν τα κύτταρα που είχαν προσκολλήσει στο πλαστικό και να
συνεχιστεί η καλλιέργεια για επαγωγή ανοσολογικής απόκρισης σε αντιγόνο. Mετά
από 24 ώρες επώασης, είτε προστέθηκαν Τ και Β λεμφοκύτταρα στην καλλιέργεια
(6.500.000 κύτταρα/ml) είτε τα ικριώματα εμφυτεύθηκαν σε ζώα.
In vitro: Mε το πέρας 4 και 7 ημερών επώασης, τα ικριώματα υποβλήθηκαν είτε σε
SEM ανάλυση ή σε συνεστιακή μικροσκοπία για ανάλυση ανοσοφαινότυπου. Τα
υπερκείμενα των καλλιεργειών ελέγχθηκαν για την παρουσία κυτοκινών και
αντιγονοειδικού αντισώματος. Όλα τα κύτταρα αναπτύχθηκαν σε επωαστικό κλίβανο
στους 37˚C παρουσία 5% CO2.
In vivo: Mετά από 24 ώρες ενεργοποίησης των μακροφάγων από το αντιγόνο το
ικρίωμα εμφυτευθεί υποδόρια σε ποντίκι στο οποίο θα γίνεται έλεγχος κυτοκινών και
αντιγονο-ειδικού αντισώματος με απομόνωση ορού.

2.3.5Καλλιέργεια κυττάρων σε ικριώματα ζιρκονίου/DMAEMA
ΥΛΙΚΑ: ικριώματα ζιρκονίου, 24-well plate, χειρουργικά εργαλεία, Επωαστήρας Forma
Scientific, 37˚C παρουσία 5% CO2, πιπέτες 5ml Sarstedt.
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ:
Θρεπτικό υλικό: DMEM 20%FBS και 10%FBS ή RPMI 20%FBS και 10%FBS.
Κατά παρόμοιο τρόπο με τις καλλιέργειες σε επιφάνειες πυριτίου έγινε διεξαγωγή
καλλιέργιας στα ικριώματα ζιρκονίου. Τα ικριώματα ζιρκονίου έχουν κυκλικό σχήμα με
διάμετρο 5mm. Τοποθετήθηκαν σε πηγαδάκια μιας 24άρας plate μέσα στα οποία
προστέθηκαν μακροφάγα κύτταρα, που είχαν απομονωθεί από σπλήνα, σε
συγκέντωση 106κύτταρα/ml. Στη συνέχεια ακολούθησε 24ωρη επώαση με το αντιγόνο
με το πέρας της οποίας ακολούθησε εμφύτευση της δομής υποδόρια σε ποντίκι και
κατόπιν έλεγχος παραγόντων φλεγμονής και ειδικού αντισώματος στον ορό του ζώου.
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2.4 Αντισώματα
 anti-mouse CD4 PE-conjugated monoclonal antibody PJP6 to CD4 (Mouse)
Cat-No: 22220044, ImmunoTools
 anti-mouse CD8a PE-conjugated monoclonal antibody YTS 169.4 to mouse CD8a
Cat-No: 22150084, ImmunoTools
 anti-mouse CD19 PE-conjugated monoclonal antibody PeCa1 to mouse CD19
Cat-No: 22220194, ImmunoTools
 anti-mouse IL-2 Monoclonal Antibody 67De1 to IL-2 (Mouse) Cat-No: 22229021
 anti-mouse IL-4 Purified, clone : 11B11, Catalog : 504107, BioLegend
 anti-mouse IL-10 Purified, clone: JES5-2A5, Catalog: 504901, BioLegend
 anti-mouse TNF-α Purified, clone: 6B8 Catalog: 510801, BioLegend
 anti-mouse IFN-γ Purified, Clone: R4-6A2, Catalog : 505701, BioLegend
 anti IgG-FITC Goat IgG-F(ab')2-FITC anti mouse IgG, Sigma Cat. number A 9917
 CSFR (Ab-561) Antibody, Assay bioTech (1/300)
 goat anti-rabbit PE, SIGMA (1/150)

2.5 Εμφυτεύσεις
ΥΛΙΚΑ: χειρουργικά εργαλεία, σύριγγες 1ml, ικρίωμα πυριτίου, ράμματα, λάμπα.
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ:
Avertin 2.5 mg 2,2,2 Tribromoethanol, 5 ml 2-methyl-2-butanol (amylene hydrate,
tertiary amyl alcohol), 200 ml distilled water - neutral pH.

 Αρχικά ζυγίζουμε το ποντίκι στο οποίο πρόκειται να τοποθετήσουμε το εμφύτευμα
για

να

υπολογίσουμε

την

ποσότητα

του

αναισθητικού.

(0,2ml/10gr)
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 Χορηγούμε αναισθητικό Avertin.
 Τοποθετώ τη βελόνα στο κέντρο πάνω από τα γεννητικά όργανα και περνώντας το
περιτόνιο την στρέφω λίγο δεξιά για να μην το τραυματίσω.
 Όταν αναισθητοποιηθεί το τοποθετώ με την πλάτη προς τα πάνω και κάνω μια
εγκάρσια τομή

0,5cm περίπου 1cm δεξιά ή αριστερά της σπονδυλικής στήλης στο

ύψος του τελευταίου πλευρού ώστε να χωράει η δομή μου προσέχοντας μην
τραυματιστεί κάποιο από τα αγγεία του δέρματος (Εικ. 2.2).
 Αφού τα τοποθετήσω ράβω την τομή.
 Τοποθετώ το ποντίκι κάτω από λάμπα για να βρει πιο γρήγορα τις αισθήσεις του.

Εικόνα 2.2: Εμφύτευση ικριώματος στο πειραματικό μοντέλο του ποντικού.

2.6 Αιμοληψίες
• Ακινητοποίηση του ζώου με τη βοήθεια ειδηκής θήκης κρατώντας την ουρά
σταθερά.

• Χρήση μικρού νυστεριού και δημιουργία μιας μικρής τομής στην ουρά.

• Με κινήσεις του χεριού πάνω στην ουρά στην κατεύθυνση της ουλής για να
κυκλοφορεί το αίμα προς αυτή την κατεύθυνση και συλλέγονται περίπου 100μl.
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• Φυγοκέντρηση του δείγματος στις 1000rpm για 30sec και συλλογή περίπου 5μl από
τον ορό του ζώου

2.7 Αντιγόνα
Στην ανοσολογία, ένα αντιγόνο (Antigen, Ag) είναι οποιαδήποτε ουσία που αποτελεί
στόχο των υποδοχέων της προσαρμοστικής ανοσολογικής απόκρισης, TCR ή BCR ή των
εκκρινόμενων αντισωμάτων [76]. Με άλλα λόγια, ένα αντιγόνο είναι οποιαδήποτε
ουσία προκαλεί ένα ανοσοποιητικό σύστημα να παράγει αντισώματα εναντίον του
[77]. Κάθε αντίσωμα είναι ειδικό για ένα ορισμένο αντιγόνο, χάρη της
διαφοροποίησης της μεταβλητής περιοχής του. Για την περιγραφή της ειδικής σχέσης
ταιράσματος αντιγόνου-αντισώματος χρησιμοποιείται για το πρότυπο κλειδιούκλειδαριάς.
Ανάλογα με την προέλευσή τους ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες, μεταξύ των
οποίων τα εξωγενή αντιγόνα, ενδογενή αντιγόνα, αυτοαντιγόνα, ιικά αντιγόνα και
αντιγόνα όγκου. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή συμπεριλαμβάνονται εξωγενή
αντιγόνα και αντιγόνα όγκου.

2.7.1 Πρωτεΐνη Ανθρώπινη Αλβουμίνη ( human Serum Albumin,HSA)

Η αλβουμίνη του ανθρώπινου ορού είναι η πιο άφθονη πρωτεΐνη στο ανθρώπινο πλάσμα
του αίματος. Αποτελεί περίπου το ήμισυ των συνολικών πρωτεϊνών του ορού. Παράγεται
στο ήπαρ και το προϊόν της, η προαλβουμίνη, διασπάται σε κυστίδια Golgi για να παράγει
την εκκρινόμενη λευκωματίνη. Είναι διαλυτή και μονομερής. Ο ρόλος της είναι να
μεταφέρει ορμόνες, λιπαρά οξέα και άλλες ενώσεις, η ρύθμιση του ρΗ, και η διατήρηση
της οσμωτική πίεσης, μεταξύ άλλων λειτουργιών.
Το εύρος αναφοράς για τις συγκεντρώσεις λευκωματίνης στον ορό είναι περίπου 35 - 50
g/l [78]. Έχει ένα χρόνο ημιζωής στον ορό περίπου 20 ημέρες. Έχει μια μοριακό βάρος
66,5 kDa (Εικ. 2.3).
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Εικόνα 2.3: Πρωτεΐνη ανθρώπινη αλβουμίνη (HSA).
(https://spinoff.nasa.gov/Spinoff2011/hm_4.html)

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή χρησιμοποιήθηκε ως αντιγόνο (Ηuman serum
albumin, HSA, SIGMA) σε καλλιέργειες μακροφάγων ποντικού, με στόχο την
ενεργοποίησή τους, σε συγκέντρωση 1μg/ml [79].

2.7.2 Salmonela typhimurium

To Salmonella typhimurium είναι ένα παθογόνο Gram-αρνητικό βακτήριο που
βρίσκεται κυρίως στον εντερικό αυλό (Εικ. 2.4). Η τοξικότητα του οφείλεται σε μία
εξωτερική μεμβράνη που διαθέτει και αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από
λιποπολυσακχαρίτες (LPS), οι οποίοι προστατεύουν τα βακτήρια από το περιβάλλον.
Οι λιποπολυσακχαρίτες αυτοί διαθέτουν φωσφορικές ομάδες που καθορίζουν την
βακτηριακή τοξικότητα. Τα ζώα φέρουν ένα ένζυμο που απομακρύνει ειδικά αυτές τις
ομάδες φωσφορικού σε μια προσπάθεια να προστατευθούν από αυτά τα παθογόνα
[80-81].

Εικόνα 2.4: Βακτηριακό στέλεχος Salmonella typhimurium. (http://kids.britannica.com/comptons/art91307/A-photograph-taken-with-a-scanning-electron-microscope-shows-Salmonella)
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Στο ακραίο τμήμα λιποπολυσακχαρίτη LPS βρίσκεται συδεδεμένο ένα Ο-αντιγόνο το
οποίο είναι υπεύθυνο για την ανοσοαπόκριση του ξενιστή στο βακτήριο. Το S.
typhimurium έχει την ικανότητα να υποστεί ακετυλίωση του O-αντιγόνου, το οποίο
αλλάζει τη διαμόρφωση του, και καθιστά δύσκολο για τα αντισώματα να το
αναγνωρίζουν [82].

Η μόλυνση των ποντικών με Salmonella typhimurium οδηγεί σε συστηματική μόλυνση
και ασθένεια παρόμοια με αυτή που παρατηρείται σε ανθρώπους από το ίδιο
στέλεχος. To βακτήριο διαπερνά το εσωτερικό επιθήλιο του εντέρου, κινείται στους
μεσεντέριους λεμφαδένες και από εκεί εξαπλώνεται με το κυκλοφορικό σύστημα. Στις
περισσότερες περιπτώσεις τα βακτήρια απομακρύνονται από το αίμα με
φαγοκύτταρα, το συγκεκριμένο βακτήριο όμως μπορεί να επιβιώσει μέσα στα
φαγοκύτταρα (Εικ. 2.5). Αυτό οφείλεται στο εκκριτικό σύστημα τύπου ΙΙΙ που διαθέτει,
με το οποίο βακτηριακές πρωτεΐνες εισέρχονται στα κύτταρα και προάγουν την
ενδοκυτταρική επιβίωση του παθογόνου παράγοντα [83].

Εικόνα 2.5: Παραβίαση των επιθηλίων του εντέρου από τη σαλμονέλα. Ο τρόπος εισόδου της σαλμονέλας
στον αυλό του εντέρου ποικίλει ανάλογα με τον τύπο των κυττάρων που συναντώνται στο επιθήλιο του
εντέρου. Τα κύτταρα Μακροφάγα καταλαμβάνουν τα βακτηρίδια μέσω ενδοκυττάρωσης με μεσολάβηση
υποδοχέα, ενώ τα δενδριτικά κύτταρα με φαγοκυττάρωση. Η μεμβράνη των επιθηλιακών κυττάρων έχει
τροποποιηθεί
από
τη
δράση
των
SPI1
να
διευκολυνθεί
η
είσοδος
των
βακτηρίων.(https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Salmonella_enterica_serovar_Typhi)

Τα Τ-βοηθητικά λεμφοκύτταρα έχει δειχθεί να καταλαμβάνουν ρόλο βαρύτητας στην
αντιμετώπισή του βακτηρίου της σαλμονέλας από τον οργανισμό του ποντικού.
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Πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε αθυμικά ποντίκια απέδειξαν πως είναι πιο
επιρρεπή σε λοιμώξεις που προκαλούνται από το συγκεκριμένο βακτήριο [84-88].
Βέβαια εξίσου σημαντικός είναι ο ρόλος των Β-λεμφοκυττάρων και η παραγωγή
αντισωμάτων.
 Στη παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε Salmonella enterica serovar Typhimurium
strain ATCC 14028.
 Τα κύτταρα αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό μέσο L.B. (Lysogeny Broth) για 16 ώρες
στους 37οC.
 Στη συνέχεια συλλέχθηκε 1ml από την καλλιέργεια και έγινε φυγοκέντρηση με τη
χρήση μικροφυγοκέντρου στις 4000rpm για 4 λεπτά. Η πελέτα επαναδιαλύθηκε σε
1ml PBS.
 Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε ακόμα μία φορά.
 Η οπτική πυκνότητα στα 600nm (OD600) υπολογίστηκε με στόχο να πάρουμε τιμή
OD600=0,2 που αντιστοιχεί σε συγκέντρωση βακτηρίων 3,2^108 CFU/ml.
 Ακολούθησαν περαιτέρω αραιώσεις ως την επιθυμητή αραίωση των 10 8cfu/mL
PBS1x.
Η διαχείρηση των βακτηρίων πραγματοποιήθηκε από την κ. Γραμμουστιάνου Αριστέα,
στο εργαστήριο Βιοαισθητήρων του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Στη συνέχεια, τα βακτήρια υπέστησαν θερμικό σοκ σε heating block (Bioblock
Scientific, Fisher) για 10min σε 100οC. Τα tubes που περιείχαν τα νεκρά βακτηριακά
κύτταρα φυλάχθηκαν στους -20οC.
Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε από την κ.Ελένη Κατσώνη στο εργαστήριο Ενζυμικής
Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Προστέθηκαν στην καλλιέργεια ως αντιγόνο τα θραύσματα του βακτηρίου Salmonella
typhimurium σε συγκέντρωση 3x106cfu/ml.
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2.7.3 Πεπτιδογλυκάνη (Peptidoglycan)

Η πεπτιδογλυκάνη είναι ένα δομικό στοιχείο του βακτηριακού κυτταρικού τοιχώματος
που περιλαμβάνει μοριακά μοτίβα μοναδικά για τα βακτήρια. Το ανοσολογικό
σύστημα των θηλαστικών εκμεταλλεύεται αυτές τις ιδιότητες και έχει εξελιχθεί στο να
αναγνωρίζει το μοριακό αυτό μοτίβο. Τα θηλαστικά έχουν τέσσερεις πρωτεΐνες
αναγνώρισης πεπτιδογλυκάνης: PGLYRP-1, PGLYRP-2, PGLYRP-3, PGLYRP-4, καθώς
επίσης και δύο ενδοκυτταρικούς αισθητήρες Nod 1 και Nod2. Η αναγνώριση της
πεπτιδογλυκάνης είναι σημαντική για την έναρξη ανοσολογικής απόκρισης [89].
Η πεπτιδογλυκάνη, είναι ένα πολυμερές που αποτελείται από τα σάκχαρα Νακετυλογλυκοζαμίνη και Ν-ακέτυλομουραμικό οξύ ενωμένα με β(1-4) γλυκοζιτικούς
δεσμούς. Επιπρόσθετα το μόριο του Ν-ακέτυλο μουραμικού οξέως προσδένει ένα
πεπτίδιο που αποτελείται από 5 αμινοξέα (Τα πρώτα 2 (L-Ala-D-Glu) και τα τελευταία
δυο αμινοξέα (D-Ala-D-Ala) είναι συνήθως κοινά μεταξύ των βακτηρίων, ωστόσο στην
θέση 3 συναντάμε Lys στα Gram positive και meso-Dap στα Gram negative και στα
Bacillus). Τα πεπτίδια συνήθως ενώνονται είτε άμεσα είτε μέσω πεπτιδικών γεφυρών
δημιουργώντας ένα πλέγμα (Εικ. 2.6). Έχει δομικό ρόλο στο βακτηριακό κυτταρικό
τοίχωμα, δίνοντας αντοχή, και συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ωσμωτικής πίεσης του
κυτταροπλάσματος.

Εικόνα 2.6: Πεπτιδογλυκάνη του κυτταρικού τοιχώματος
του Microccocus luteus.
(http://www.sigmaaldrich.com/technicaldocuments/articles/biology/glycobiology/peptidoglycans.
html)

Είναι ένα στοιχείο-κλειδί του βακτηριακού τοιχώματος και στα Gram-θετικά και στα
Gram-αρνητικά βακτήρια και είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της δομικής
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ακεραιότητας της πλασματικής τους μεμβράνης. Η σημασία της σύνθεσης της
πεπτιδογλυκάνης για τη βακτηριακή ανάπτυξη ενισχύεται από το γεγονός ότι ένας
μεγάλος αριθμός αντιβιοτικών συμπεριλαμβανομένων της πενικιλλίνης, στοχεύουν
στο μονοπάτι βιοσύνθεσης της πεπτιδογλυκάνης.
Η πεπτιδογλυκάνη έχει χρησιμοποιηθεί σαν ανοσοενισχυτικό για την επαγωγή IL-1
από μακροφάγα κύτταρα και βρέθηκε ότι είναι πιο αποτελεσματική στην
πολυμερισμένη της μορφή από ότι σε μορφή υπομονάδων μετά από επεξεργασία με
λυσοζύμη [90].
Στην παρούσα διαδακτορική διατριβή χρησιμοποιήθηκε πεπτιδογλυκάνη από το
βακτήριο Micrococcus luteus. Το Micrococcus luteus είναι ένα Gram-θετικό βακτήριο
που ανήκει στην οικογένεια των μικροκόκκων. Είναι υποχρεωτικά αερόβιος και
βρίσκεται στο έδαφος, τη σκόνη, το νερό και τον αέρα, και ως μέρος της φυσιολογικής
χλωρίδας του δέρματος θηλαστικών. Το βακτήριο αποικίζει το ανθρώπινο στόμα, το
βλεννογόνου του στοματοφάρυγγα και της άνω αναπνευστικής οδού. Ανακαλύφθηκε
από τον Φλέμινγκ πριν την ανακάλυψη της πενικιλίνης

το 1928, ο οποίος το

χαρακτήρισε μη παθογόνο αφού παρατήρησε ότι σε ιστούς που είχαν υπόστεί κάποια
μόλυνση, το βακτήριο καταστρεφόταν από τη λυσοζύμη [91]. Επειδή αποτελεί μέρος
της φυσικής χλωρίδας των θηλαστικών, χαρακτηρίζεται ως δυνητικά παθογόνο κυρίως
σε περιπτώσεις ασθενών με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, π.χ. ασθενείς με
AIDS καθώς και περιπτώσεις μηνιγγίτιδας, σηπτικού σοκ και ενδοκαρδίτιδας [92,93] .
Στη παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε Peptidoglycans (PGN), Cat No53243,
Peptidoglycan from Micrococcus luteus, SIGMA.
Αποτελεί μια άκαμπτη στιβάδα που συμμετέχει στο σχηματισμό του κυτταρικού
τοιχώματος των βακτηρίων. Συντίθεται από δύο παράγωγα σακχάρων, τη Νακετυλογλυκοζαμίνη και το Ν-ακετυλομουραμικό οξύ, και από μια μικρή ομάδα
αμινοξέων, αποτελούμενη από L-αλανίνη, D-αλανίνη, D-γλουταμικό οξύ και λυσίνη ή
διαμινοπιμελικό οξύ. Τα συστατικά αυτά συνδέονται μεταξύ τους σχηματίζοντας μια
επαναλαμβανόμενη δομή, το τετραπεπτίδιο γλυκάνης. Είναι αδιάλυτη στη φυσική της
μορφή αλλά μπορεί να κοπεί σε μικρότερα συστατικά ενζυμικά, με τη χρήση ενζύμων
[98].
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Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιείται πεπτιδογλυκάνη του θετικού κατά Gram
βακτηρίου Micrococcus luteus μετά από ενζυμική επεξεργασία με λυσοζύμη. Η
λυσοζύμη είναι ένα ένζυμο που διασπά τον β-1,4 γλυκοζιτικό δεσμό μεταξύ Νακετυλογλυκοζαμίνης και Ν-ακετυλομουραμικού οξέος [99] και στο οποίο εμφανίζει
μεγάλη ευαισθησία το βακτήριο Micrococcus luteus. Η πεπτιδογλυκάνη (3mg)
επαναδιαλύθηκε σε 1mL αποστειρωμένο dH2O, ο όγκος διαμοιράστηκε σε
50μL/eppendorf συγκέντρωσης 3mg/mL και φυλάσσεται στους -20οC.
Προστέθηκε στην καλλιέργεια σε τελική συγκέντρωση 1μg/ml.

2.7.4 PC3 GFP-transfected
Eπιμόλυνση (tranfection) είναι η διαδικασία στοχευμένης εισαγωγής νουκλεϊκών
οξέων σε κύτταρα. Ο όρος χρησιμοποιείται συχνά για μη-ιικές μεθόδους σε
ευκαρυωτικά κύτταρα. Η επιμόλυνση των ζωικών κυττάρων συνήθως περιλαμβάνει το
άνοιγμα παροδικών πόρων ή "οπών" στην κυτταρική μεμβράνη για να επιτραπεί η
πρόσληψη του υλικού. Η επιμόλυνση μπορεί να διεξαχθεί χρησιμοποιώντας
φωσφορικό ασβέστιο, με ηλεκτροδιάτρηση, με κυτταρική συμπίεση ή με ανάμιξη ενός
κατιονικού λιπιδίου με το υλικό, για την παραγωγή λιποσωμάτων, τα οποία
συντήκονται με την κυτταρική μεμβράνη και να καταθέσουν το φορτίο τους
εσωτερικά.
Η χημική μέθοδος φωσφορικού ασβεστίου[100,101] χρησιμοποιεί αλατούχο διάλυμα
HEPES (HeBS) που περιέχει φωσφορικά ιόντα σε συνδυασμό με ένα διάλυμα
χλωριούχου ασβεστίου που περιέχει το DNA που πρόκειται να επιμολυνθεί. Τα δύο
διαλύματα συνδυάζονται και δημιουργείται ένα λεπτό ίζημα του θετικά φορτισμένου
ασβεστίου και του αρνητικά φορτισμένου φωσφόρου, το οποίο θα δεσμεύσει το DNA
που πρόκειται να μεταφερθεί. Το εναιώρημα του ιζήματος στη συνέχεια προστίθεται
στα κύτταρα για να επιμολυνθούν (συνήθως μια κυτταρική καλλιέργεια σε
μονοστοιβάδα) και με μία διαδικασία όχι εντελώς κατανοητή, τα κύτταρα
καταλαμβάνουν μερικά τμήματα του ιζήματος, και μαζί με αυτό, το DNA.
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Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε από τον κ. Γιώργο Βρέντζο στο εργαστήριο του
κ.Ιωσήφ Παπαματθαιάκη στο ινστιτούτο μοριακής βιολογίας και βιοτεχνολογίας του
Ι.Τ.Ε.

2.8 Ικριώματα πυριτίου
Η κατασκευή των επιφανειών πυριτίου πραγματοποιείται μέσω ακτινοβολίας με
λέιζερ υπερταχέων παλμών (femtosecond, fs) υπό πίεση παρουσία του δραστικού
αερίου (SF6), ενώ οι διαφορετικές τοπολογίες της επιφάνειας αποκτούνται
μεταβάλλοντας την πυκνότητα ακτινοβολίας του λέιζερ.

Εικόνα 2.7: Σύστημα κατασκευής τραχύτητας στις επιφάνειες πυριτίου με τη χρήση laser στενών παλμών.

Κρύσταλλοι πυριτίου υπόκεινται σε ακτινοβολία λέιζερ σε θάλαμο κενού, σε πίεση
10-1 mbar με τη βοήθεια μιας περιστροφικής αντλίας, ο οποίος στη συνέχεια γεμίζει
με δραστικό αέριο (SF6). Η δέσμη λέιζερ εστιάζεται μέσω ενός φακού χαλαζία στην
επιφάνεια πυριτίου, σε διεύθυνση κάθετη ως προς το δείγμα. Ο θάλαμος που
βρίσκεται το δείγμα είναι τοποθετημένος σε

X-Y κινούμενες πλάκες, οι οποίες

επιτρέπουν μετακίνηση του δείγματος με βήμα 1μm. Η πηγή ακτινοβολίας λέιζερ
Διδακτορική διατριβή: Ιωάννα Ζέρβα

68

Κεφάλαιο 2 : Υλικά & Μέθοδοι

εκπέμπει 150 fs παλμούς σε συχνότητα 1 kHz (Εικ. 2.7). Δοκιμάστηκαν 3 διαφορετικές
πυκνότητες ισχύος λέιζερ (0.34 J/cm2 - 1.69 J/cm2) με τη χρήση ενός εξασθενητή. Τα
δείγματα τοποθετούνται με μεγάλη ακρίβεια σε Χ-Υ φυσιολογικό μεταφραστικό
επίπεδο στη στιγμιαία δέσμη του λέιζερ. Μετά την ακτινοβολία με λέιζερ, τα δείγματα
καθαρίζονται σε υπερηχητικά λουτρά τριχλωρο-αιθυλενίου, ακετόνης και μεθανόλης
και ακολουθεί πλύση σε 10% HF υδατικό διάλυμα για να αφαιρεθεί το οξύ που έχει
αναπτυχθεί στην επιφάνεια .
Μετά

την

ακτινοβόληση

με

λέιζερ,

οι

δομημένες

με

λέιζερ

επιφάνειες

χαρακτηρίστηκαν μορφολογικά με SEM και μετρήθηκε η γωνία επαφής. Ο
χαρακτηρισμός των ικριωμάτων πραγματοποιήθηκε από την κ. Σιμιτζή Χαρά στο
Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ιδρύματος τεχνολογίας και έρευνας.

2.9 Ικριώματα Zιρκονίου/DMAEMA
 MAPTMS (3-Methacryloxypropyltrimethoxysilane, 8:2 γραμμομοριακή αναλογία ως
προς ZPO) υδρολύθηκε με την προσθήκη HCl (συγκέντρωση 0,1 Μ) και το μίγμα
αναδεύτηκε για 15 λεπτά.

 Σε μία ξεχωριστή φιάλη, το ZPO αναμίχθηκε με DMAEMA σε μία μοριακή αναλογία
50% σε σχέση με MAPTMS και ΜΑΑ (Methyl Methacrylate).

 Το διάλυμα αναδεύτηκε για 20 λεπτά.

 Το υδρολυμένο MAPTMS στη συνέχεια προστέθηκε στάγδην στο διάλυμα ZPO, και
ακολούθησαν άλλα 20 λεπτά ανάδευσης.

 Στη συνέχεια, προστίθεται στο τελικό υλικό ο φωτοεκκινητής.

 Τέλος, το υλικό διηθείται χρησιμοποιώντας 0,45 μm μεγέθους πόρων φίλτρα.
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Η κατασκευή των δομών πραγματοποιήθηκε από τον κ.Αλέξανδρο Σελίμη στο
εργαστήριο της κ. Μαρίας Φαρσάρη στο Ι.Τ.Ε.

2.10 Ενζυμοσύνδετη Ανοσοπροσροφητική Δοκιμή (Enzyme-Linked
ImmunoSorbent Assay, ELISA)
Η ELISA είναι μια βιοχημική τεχνική που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της
παρουσίας μιας πρωτεΐνης σε ένα δείγμα. Μια πρωτεΐνη προσροφάται στην
επιφάνεια των πηγαδιών μιας

πλάκας 96 θέσεων κι κατόπιν η προσθήκη ενός

συγκεκριμένου αντισώματος δίνει τη δυνατότητα δέσμευσης και ταυτοποίησης της
πρωτεΐνης. Το αντίσωμα ανίχνευσης συνδέεται με ένα δεύτερο αντίσωμα (indirect
ELISA) το οποίο φέρει το ανιχνεύσιμο χρωμοφόρο, βάσει του οποίου γίνεται η
ταυτοποίηση της αντίδρασης.

ΥΛΙΚΑ: Πλάκες καλλιέργειας flat bottom 96 οπών (Costar Europe LTD, The
Netherlands), ELISA plate reader στα 450nm (ASYS HITECK-DigScan), πιπέτες Gilson
20μl,200μl, 1000μl.

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ:
1. Coating Buffer
Α. 0,05 NaHCO3 (Σε 500ml H2O διαλύουμε 2,1 gr NaHCO3) (Merck, Germany)
Β. 0,05 Na2CO3 ( Σε 500ml H2O διαλύουμε 2,65 gr Na2CO3) (Merck, Germany)
Προσθέτουμε το διάλυμα Β στο διάλυμα Α μέχρι PH=9,6
2. Διάλυμα πλυσίματος: PBS-Tween 20, 0,05% w/v Tween-20 (Merck, Germany)
3. Διάλυμα blocking: 2% w/v PBS-BSA
4. Διάλυμα αραίωσης αντισωμάτων: 0,1% w/v PBS-BSA
5. Υπόστρωμα BM blue POD Substrate, soluble (Boehringer Mannheim, Germany)
6. Αναστολέας H2SO4 (Merck, Germany)
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Σε 96άρα flat bottom πλάκα προσθέτουμε 100μl διαλύματος από τα δείγματα μας
αραιωμένα στο coating buffer: 1/2 για τα υπερκείμενα καλλιεργειών. Αφήνουμε να
κατακρημνιστούν οι πρωτεΐνες για 16-18 ώρες στους 4ºC.
Αφαιρούμε το υπερκείμενο και ξεπλένουμε τα πηγάδια της πλάκας 3 φορές με το
διάλυμα πλυσίματος. Προσθέτουμε το διάλυμα του blocking PBS-BSA 2% 100μl/well
και επωάζουμε για 2 ώρες. Ξεπλένουμε ξανά 3 φορές και προσθέτουμε τα πρώτα
αντισώματα σε αραίωση 1/1000 σε PBS-BSA 0,1%. Επωάζουμε για 1ώρα και 30λεπτά
σε θερμοκρασία δωματίου. Στη συνέχεια ξεπλένουμε 3 φορές και προσθέτουμε τα
δεύτερα αντισώματα σε αραίωση 1/5000 σε PBS-BSA 0,1%, (100μl/well). Επωάζουμε
για 1ώρα, ξεπλένουμε 3 φορές, προσθέτουμε το υπόστρωμα 100μl/well και
επωάζουμε για 15-20λεπτά ώστε να δράσει το υπόστρωμα. Τέλος σταματάμε την
αντίδραση προσθέτοντας 50μl/well H2SO4. Μετράμε απορρόφηση σε μήκος κύματος
450 σε φωτόμετρο ELISA READER.

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
1. rat anti-mouse IL-2, ImmunoTools (1/1000)
2. rat anti-mouse IL-4, BioLegend (1/1000)
3. rabbit anti-rat IgG, SIGMA (1/5000)
4. goat anti-mouse IgG, SIGMA (1/5000)
5. rat anti-mouse IL-10 ,BioLegend (1/1000)
6. rat anti-mouse TNF-α, BioLegend (1/1000)
7. rat anti-mouse IFN-γ, BioLegend (1/1000)

2.11 Παρατήρηση στο Μικροσκόπιο Σάρωσης (S.E.M.)
ΥΛΙΚΑ: Πλάκες καλλιέργειας flat bottom 24 οπών (Costar Europe LTD, The Netherlands),
Πιπέτες Pasteur
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ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ:
1. Διάλυμα πλυσίματος: SCB (sodium cacodilate buffer)
2. Μονιμοποιητής: 2% γλουταρική αλδεύδη (GDA) + 2% PFA σε SCB
3.Αλκοόλες:

30%alcohol,

50%alcohol,

70%alcohol,

80%alcohol,

90%alcohol,

100%alcohol, 100%dry alcohol

1. ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Ξεπλένουμε 2 φορές από 5 έως 7min με SCB τα δείγματα, τα επωάζουμε με το
μονιμοποιητή για 30min και ξεπλένουμε πάλι 2 φορές με επωάσεις των 5 έως 7min.
2. ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ
Ρίχνουμε διαδοχικά στα δείγματα διαφορετικές αραιώσεις αιθανόλης για 5 έως 7 min
την κάθε αραίωση. Οι αραιώσεις της αιθανόλης είναι οι εξής: 30%, 50%, 70%, 80%,
90%, 100%.
Τέλος ρίχνουμε 100% ξηρή αλκοόλη 2 φορές για 5 έως 7min.
Οι διαδικασίες της μονιμοποίησης και της αφυδάτωσης γίνονται σε πάγο.
3. ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ ΚΡΙΣΙΜΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ
Διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται η ξηρή αλκοόλη και επικαλύπτονται τα
δείγματα με CO2.
4. ΑΓΩΓΙΜΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ (sputtering)
Διαδικασία αφαίρεσης του CO2 από τα δείγματα. Μετά από 24ώρες τα δείγματα
μεταφέρονται σε αντικειμενοφόρους πλάκες και παρατηρούνται σε μικροσκόπιο
σάρωσης.

Η παρατήρηση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της κ. Σάντρας
Σιάκουλη.

2.12 Ανοσοφθορισμός

Ο ανοσοφθορισμός είναι η σήμανση των αντιγόνων με ειδικά αντισώματα που φέρουν
φθορίζουσες χρωστικές ουσίες. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για την απεικόνιση
της υπομοριακής διανομής των βιομορίων του ενδιαφέροντος. Χρησιμοποιείται τόσο
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για τον εντοπισμό επιφανειακών (εξωτερικός ανοσοφθορισμός), όσο και για τον
εντοπισμό ενδοκυτταρικών πρωτεΐνών (εσωτερικός ανοσοφθορισμός). Στην παρούσα
εργασία πραγματοποιήθηκε μια σειρά εξωτερικών ανοσοφθορισμών με τη χρήση τόσο
αντισωμάτων που ήταν απευθείας συνδεδεμένα με τη φθορίζουσα ουσία, όσο και μη
σημασμένων και σημασμένων πρώτων και δεύτερων αντισωμάτων αντίστοιχα.
Πραγματοποιήθηκε ανοσοφθορισμός τόσο σε σπλενοκύτταρα από ποντίκια με
εμφύτευμα, όσο και πάνω στις δομές μετά από in vitro καλλιέργεια.

ΥΛΙΚΑ: Μικροσκόπιο φθορισμού, plate 24 οπών, φυγόκεντρος Kubota, πιπέτες Gilson
20μl, 200μl, 1000μl, tubes 15ml.
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ:
1.Διάλυμα πλυσίματος: PBS 1x, pH=7,4
2. Διάλυμα blocking: PBS -BSA 3% w/v
3. Διάλυμα αραίωσης αντισωμάτων: PBS-BSA 1% w/v
4. Διάλυμα μονιμοποίησης: fixative buffer και PFA in PBS 4% w/v

2.12.1 Ανοσοφθορισμός σε σπλενοκύτταρα
Υπολογίζουμε 106 κύτταρα/δείγμα τα οποία πλένονται 2 φορές με PBS 1x στις
1200rpm, 6λεπτά και επωάζονται για 10λεπτά με διάλυμα μονιμοποίησης PFA in PBS
4% σε πάγο. Ακολουθούν 2 πλυσίματα και επώαση για 30 λεπτά με PBS-BSA 3% w/v.
Μετά από 2 ακόμα πλυσίματα επωάζουμε για 45 λεπτά με το 1ο αντίσωμα αραιωμένο
σε PBS-BSA 1% και μετά από άλλα 2 πλυσίματα για 30 λεπτά με το 2ο αντίσωμα
αραιωμένο σε PBS-BSA 1% w/v. Μετά τη χρώση τα κύτταρα μεταφέρονται σε FACstubes των 5ml για να υπολογιστεί η ένταση του φθορισμού με κυτταρομετρία ροής.
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2.12.2 Ανοσοφθορισμός σε ικριώματα
Με το τέλος της καλλιέργειας, τα ικριώματα μονιμοποιούνται στην 48αρα plate για 15
λεπτά με 0,5ml fixative buffer. Μετά από 2 πλυσίματα με PBS 1x προστίθεται blocking
PBS-BSA 3% (0,5ml/well) και τα δείγματα επωάζονται για 30 λεπτά σε θερμοκρασία
δωματίου. Κατόπιν πλυσίματος προστίθενται τα πρώτα αντισώματα διαλυμένα σε
PBS-BSA 1% (0,3ml/well) και επωάζονται για 1ώρα. Μετά από πλύσιμο προστίθενται
τα δεύτερα αντισώματα διαλυμένα σε PBS-BSA 1% (0,3ml/well) και επωάζονται για 45
λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και συνθήκες σκότους. Τέλος τα δείγματα
ξεπλένονται 2 φορές με PBS 1x και παρατηρούνται σε συνεστιακό μικροσκόπιο.

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ
1. anti-mouse CD4 PE-conjugated, ImmunoTools (1/1000)
2. anti-mouse CD8a PE-conjugated, ImmunoTools (1/100)
3. anti-mouse CD19 PE-conjugated, ImmunoTools (1/100)
4. CSFR (Ab-561) Antibody, Assay bioTech (1/300)
5. anti-rabbit PE, SIGMA (1/150)

2.13 Κυτταρομετρία ροής (Flow Cytometry)- FACs
H κυτταρομετρία ροής είναι μια τεχνολογία στην οποία με τη χρήση λέιζερ
επιτυγχάνεται η καταμέτρηση κυττάρων, η κυτταρική διαλογή και η ανίχνευση
βιοδεικτών σε εναιώρημα κυττάρων. Συγκεκριμένα, μια δέσμη λέιζερ χτυπάει
ξεχωριστά κάθε κύτταρο δίνοντας στοιχεία τόσο για την ένταση του φθορισμού όσο
και για τη μορφολογία του (Εικ. 2.8). Τα κύτταρα ρέουν σε ένα κανάλι του
κυτταρομετρητή όπου θερμοδυναμικά η ροή στενεύει σε διάμετρο αναγκάζοντας τα
να διέλθουν ένα-ένα από μια οπή και να συναντήσουν τη δέσμη του λέιζερ. Κάθε
κύτταρο δέχεται ακτινοβολία, ένα μέρος της οποίας απορροφάται, ενώ το υπόλοιπο
σκεδάζεται προς όλες τις κατευθύνσεις και μέσω φωτο-ανιχνευτών ανιχνεύεται από
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διαφορετικές γωνίες. Ανάλογα με τη γωνία του σκεδαζόμενου φωτός έχουμε τη
μέτρηση του πρόσθιου (Forward Scatter, FSC) η οποία μας δίνει πληροφορίες για το
μέγεθος του κυττάρου, και του πλάγιου (Side Scatter, SSC) η οποία μας δίνει
πληροφορίες για την κοκκιότητά του. Ο φθορισμός βασίζεται στις φθορίζουσες ουσίες
με τις οποίες έχουν σημανθεί τα κύτταρα: phycoerythrin, ΡΕ (κόκκινο), fluorescein
isothiocyanate, FITC (πράσινο). Οι ουσίες αυτές εκπέμπουν ακτινοβολία μεγαλύτερου
μήκους κύματος από αυτή που δέχονται, η οποία ανιχνευεται με τα κανάλια FL1 για
την FITC και FL2 για την ΡΕ.

Εικόνα 2.8: Σύστημα Κυτταρομετρίας ροής. (https://en.wikipedia.org/wiki/Flow_cytometry_bioinformatics)

2.14 Έλεγχος πολλαπλασιασμού κυττάρων με ραδιενεργή θυμιδίνη.
Είναι μια μέθοδος που μας επιτρέπει να ελέγχουμε τον πολλαπλασιασμό σε έναν
κυτταρικό πληθυσμό μετρώντας την ραδιενεργή θυμιδίνη που θα προσλάβουν τα
κύτταρα

κατά

τη

διάρκεια

της

κυτταρικής

διαίρεσής
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ΥΛΙΚΑ: Φίλτρα κυτταρίνης (Scatron filter MAT), Συλλέκτης κυττάρων (Tiretrek Cell
Harvester Flow Laboratories), Μετρητής β-ακτινοβολίας (LS1701 Beckman UK).
ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ:
1. Θρεπτικό υλικό HBSS
2. Θρεπτικό υλικό DMEM (FBS 10%),
3. Lysing RC
4. Ραδιενεργή θυμιδίνη (3Η) TdR (INC, 35 Ci/mmol, 1mCi/ml)
5. Σπινθηριστικό υγρό (τολουένιο Chromasol Sigma-Aldrich)

Απομονώνουμε σπλενοκύτταρα, τα διαλυτοποιούμε σε 1ml lysing RC και
φυγοκεντρούμε στις 1200 στροφές για 6λεπτά. Επαναλαμβάνουμε τη φυγοκέντρηση
διαλυτοποιόντας τα λευκά αιμοσφαίρια σε DMEM (10% FBS) και μετράμε τα κύτταρα.
Στρώνουμε τα δείγματα σε τριπλέτες σε τελικό όγκο 200μl/well με 106 κύτταρα/ml. Τα
τοποθετούμε στον επωαστήρα στους 370C για 48 ώρες. Στη συνέχεια προσθέτουμε
1μCi ραδιενεργής θυμιδίνης σε κάθε πηγάδι και τοποθετούμε στον επωαστήρα για
άλλες 18ώρες. Μεταφέρουμε τα κύτταρα σε φίλτρα με τη χρήση του συλλέκτη
κυττάρων και τα τοποθετούμε σε δοχεία που περιέχουν 2ml σπινθηριστικό υγρό. Κατά
τη διάρκεια της συλλογής των κυττάρων, τα πηγάδια της plate ξεπλένονται με ddH2O.
Τα κύτταρα και τα οργανίδια σπάνε και το DNA των κυττάρων απελευθερώνεται. Τα
κυτταρικά θραύσματα και το DNA μεταφέρονται στα φίλτρα κυτταρίνης. Η
ενσωμάτωση ραδιενεργής θυμιδίνης εκφράζεται σε κρούσεις ανά λεπτό (cpm) οι
οποίες καταγράφονται από το μετρητή β-ακτινοβολίας.

2.15 Χορήγηση αντιγόνου με τη χρήση του Freud's Complete Adjuvant
(FCA)
Προετοιμάζουμε το αντιγόνο σε αποστειρωμένες συνθήκες. Αναδεύουμε καλά το
δοχείο του FCA για την επαναιώρηση των μυκοβακτηριδίων και τα απομονώνουμε
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από το δοχείο με τη χρήση σύριγγας 1ml. Αναμειγνύουμε το αντιγόνο με το
ανοσοενισχυτικό σε αναλογία 1:1 και ανακατεύουμε το δείγμα με προσοχή για την
αποφυγή φυσαλίδων. Χορηγούμε ενδοπεριτονιακά στο ποντίκι.

2.16 Χορήγηση των καρκινικών κυττάρων PC3 στο ποντίκι
Για τη δημιουργία όγκων στο ποντίκι χρησιμοποιήθηκαν καρκινικά κύτταρα διαλυμένα
σε θρεπτικό μέσο καλλιέργειας DMEM χωρίς ορό σε αναλογία 1.000.000
κύτταρα/0,5ml. Έγινε απομάκρινση του τριχώματος του ζώου και με τη χρήση
σύριγγας 1ml έγινε υποδόρια χορήγηση των κυττάρων στο εξωτερικό σημείο του
μηρού του δεξιού ποδιού. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η ανάπτυξη του όγκου ξεκινά
με το τέλος της πρώτης εβδομάδας μετά τη χορήγηση.

2.17 In vivo-imaging
Είναι μια τεχνική που προσφέρει τη δυνατότητα μη επεμβατικής παρακολούθησης και
απεικόνισης μοριακών στόχων, μέσω της εκμετάλλευσης των σημάτων φθορισμού
που προέρχονται από τον ίδιο το στόχο. Αυτή η τεχνική, η οποία ονομάζεται
φθορισμός Molecular Τομογραφία (FMT) μπορεί να μετρήσει και να χαρακτηρίσει
ειδικές μοριακές διαδικασίες, και έτσι μπορούν να δοθούν απαντήσεις σε
συγκεκριμένα βιολογικά ερωτήματα σχετικά με την ανάπτυξη μιας νόσου, τη
λειτουργία κυττάρων, την έκφραση ενός γονιδίου ή την λήψη ενός φαρμάκου.
Τα ζώα αρχικά υποβλήθηκαν σε αναισθησία σε θάλαμο που περιείχε Isoflurane. Στην
συνέχεια τοποθετήθηκαν σε θερμενόμενη πλάκα στο θάλαμο του μηχανήματος και
τους τοποθετήθηκε σωλήνας στο πρόσωπο για διατήρηρση της κατάστασης
αναισθησίας. Στη συνέχεια τοποθετείται το laser με κατεύθυνση το επιθυμητό σημείο
ανίχνευσης που στην προκειμένη περίπτωση ήταν η εξωτερική πλευρά του μηρού.
Προηγήθηκε αφαίρεση του τριχώματος από την περιοχή καθώς θα σκεδάζονταν το
φως και δεν θα μπορούσε να γίνει ανίχνευση σήματος.
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Εικόνα 2.9: In vivo-imaging system. (Xin Li et al.,2013)

Το φώς της ακτινοβολίας θα απορροφάται από το ενδογενές χρωμοφόρο GFP που
βρίσκεται εντός των κυττάρων του όγκου (Εικ. 2.9). Σε γενικές γραμμές, η απορρόφηση
φωτός και σκέδασης μειώνεται με την αύξηση του μήκους κύματος. Άρα υπάρχει
δυνατότητα λήψης αποτελεσμάτων μόνο σε ρηχά βάθη διείσδυσης μερικών
χιλιοστών. Έτσι, στην ορατή περιοχή του φάσματος, μόνο επιφανειακή εκτίμηση των
χαρακτηριστικών του ιστού είναι δυνατή, για το λόγο αυτό επιλέχθηκε το
συγκεκριμένο σημείο στο ζώο.
Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια της κ. Στέλλας Αβτζή στο
εργαστήριο του κ.Ζαχαράκη στο Ι.Τ.Ε.

2.18 Σάρωση καρκινικών όγκων με τη χρήση του Vevo3100 Ultrasound
imaging system
Το Vevo 3100 είναι μια καινοτόμος πλατφόρμα που συνδιάζει απεικόνιση υψηλής
συχνότητας υπερήχων και ποσοτικοποίηση για μελέτες σε μικρά ζώα (Εικ. 2.10).
Πραγματοποιείται ενίσχυση των κρίσιμων πληροφοριών ιστού και απεικόνιση σε
πραγματικό χρόνο.
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Εικόνα 2.10: Vevo3100 Ultrasound imaging system

Τα ζώα αρχικά υποβλήθηκαν σε αναισθησία μέσα σε ειδικό θάλαμο. Στην συνέχεια
τοποθετήθηκαν στη θερμενόμενη πλάκα του συστήματος και έγινε αφαίρεση
τριχώματος στο σημείο που είχαν χορηγηθεί τα καρκινικά κύτταρα και αναμενόταν η
ανάπτυξη του όγκου. Ένα ειδικό τζελ απλώθηκε στο σημείο αυτό και με τη βοήθεια
του

ειδικού

ανιχνευτή

του

μηχανήματος

ακολούθησε

εντοπισμός

και

ποσοστικοποίηση του αναπτυσσόμενου καρκινικού όγκου στο υπολογιστικό
πρόγραμμα του συστήματος.
Το πείραμα πραγματοποίηθηκε με τη βοήθεια των κ. Philippe Trochet και κ. Savino
Lacerenza, υπό την επίβλεψη του κ.Ζαχαράκη στο Ι.Τ.Ε.
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Έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη εμφυτεύσιμων κυτταρικά ενεργοποιημένων
ικριωμάτων ικανών να διεγείρουν μια ανοσοαπόκριση in vivo, εφόσον ταυτοποιήθηκε
η δυναμική του συστήματος στην in vitro ανάπτυξη μιας ανοσολογικής απόκρισης,
αυτό στη συνέχεια μελετήθηκε in vivo, οπότε ακολούθησε ανάλυση της επίδρασης του
εμφυτεύματος στην αντιγονοειδική και μη διέγερση του οργανισμού.

3.1 In vitro καλλιέργεια κυττάρων σπλήνας ποντικού σε
υποστρώματα πυριτίου
Αρχικά, χρησιμοποιήθηκαν ικριώματα πυριτίου χαμηλής και υψηλής τραχύτητας,
οξειδωμένα και μη (η οξείδωση αυξάνει την υδροφιλικότητα των δομών), με στόχο να
διαπιστωθεί η προτίμηση των μακροφάγων για προσκόλληση. Η διαφορετική
τραχύτητα δημιουργήθηκε με αλλαγή της πυκνότητας της δέσμης του λέιζερ όπου
στην περίπτωση της χαμηλής τραχύτητας αντιστοιχεί στα 0,68 J/cm2 , ενώ στην
περίπτωση της υψηλής τραχύτητας στα 1,5 J/cm2 .
Η θερμική οξείδωση του πυριτίου γίνεται συνήθως σε θερμοκρασία μεταξύ 8001200°C. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν είτε υδρατμοί ή το μοριακό οξυγόνο ως
οξειδωτικό. Καλείται, κατά συνέπεια, ξηρή ή υγρή οξείδωση. Η αντίδραση είναι μια
από τις ακόλουθες:
Si + 2H2O → SiO2 + 2H2 (g)
Si + O2 → SiO2
Κατά τη θερμική οξείδωση το πυρίτιο του υποστρώματος αντιδρά με το ατμοσφαιρικό
οξυγόνο, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται το πάχος του πυριτίου (μείωση πυριτίου
κατά μια μονάδα αντιστοιχεί σε εμφάνιση 2,27 μονάδων οξειδίου του πυριτίου).
Χρησιμοποιήθηκαν επίσης επίπεδες επιφάνειες, δηλαδή ικριώματα που δεν είχαν
μορφοποιηθεί με λέιζερ και διαπιστώθηκε όπως φαίνεται και παρακάτω πως δεν
υποστηρίζουν την προσκόλληση των μακροφάγων, γεγονός που αποδεικνύει ότι το
τρισδιάστατο περιβάλλον είναι πιο ευνοϊκό για τα κύτταρα.
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3.1.1 Έλεγχος της προσκόλλησης και της μορφολογίας των μακροφάγων
Η

προτίμηση προσκόλλησης των μακροφάγων αποτυπώθηκε με μικροσκοπία

φθορισμού μετά από χρώση με τον ειδικό επιφανειακό μάρτυρα CSFR των κυττάρων
αυτών συνδεδεμένο με πράσινη φθορίζουσα ουσία. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια της
μικροσκοπίας σάρωσης διαπιστώθηκε και η μορφολογία των κυττάρων επάνω στη
δομή, η οποία συνάδει με τη λειτουργικότητα.

A

B

C

D

Εικόνα 3.1: Απεικόνιση μακροφάγων σημασμένων με τον επιφανειακό τους μάρτυρα CSFR συνδεδεμένο
με πράσινη φθορίζουσα ουσία, στις διαφορετικές τραχύτητες, με τη χρήση μικροσκοπίας φθορισμού. A:
χαμηλής τραχύτητας μη οξειδωμένη επιφάνεια, Β: χαμηλής τραχύτητας οξειδωμένη επιφάνεια, C: υψηλής
τραχύτητας μη οξειδωμένη επιφάνεια, D: υψηλής τραχύτητας οξειδωμένη επιφάνεια.
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Στις εικόνες του φθορισμού φαίνεται ότι η μεγαλύτερη προσκόλληση κυττάρων
παρατηρείται στις χαμηλής τραχύτητας μη οξειδωμένες επιφάνειες και στις υψηλής
τραχύτητας

οξειδωμένες

επιφάνειες.

Άρα

παρατηρείται

πως

τα

αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα έχουν μια σαφή προτίμηση στις πιο υδρόφιλες
επιφάνειες. Ακολούθησε ακριβής καταμέτρηση του πληθυσμού των κυττάρων σε
πολλά διαφορετικά οπτικά πεδία της επιφάνειας του ικριώματος μετά από χρώση
πυρήνων με τη χρωστική DAPI (Διαγ. 3.1).

Διάγραμμα 3.1: Απεικόνιση του αριθμού προσκόλλησης των μακροφάγων στις επιφάνειες με τη
διαφορετική τραχύτητα και χημεία. Οι μεγαλύτεροι αριθμοί παρατηρούνται στις μη οξειδωμένες
χαμηλής τραχύτητας επιφάνειες και στις οξειδωμένες υψηλής τραχύτητας. (Τα αποτελέσματα
2
εκφράζονται σε κύτταρα/mm ,30 διαφορετικά οτπικά πεδία/ικρίωμα)

Tα αποτελέσματα τις καταμέτρησης των πυρήνων των μακροφάγων που
προσκολλήθηκαν

στις

επιφάνειες

με

διαφορετική

τραχύτητα

και

χημεία,

επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα της μικροσκοπίας φθορισμού.
Το επόμενο βήμα είναι ο έλεγχος της μορφολογίας των κυττάρων στην κάθε
επιφάνεια.
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Εικόνα 3.2: Απεικόνιση μακροφάγου σε μη
οξειδωμένη χαμηλής τραχύτητας δομή πυριτίου με
τη χρήση μικροσκοπίας SEM.

Εικόνα 3.3: Απεικόνιση μακροφάγων σε οξειδωμένη
υψηλής τραχύτητας επιφάνεια με τη χρήση
μικροσκοπίας SEM.

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.1 η μεγαλύτερη προσκόλληση μακροφάγων λαμβάνει
χώρα στα χαμηλής τραχύτητας μη οξειδωμένα υποστρώματα και στα υψηλής τραχύτητας
οξειδωμένα υποστρώματα, ενώ σε επιφάνειες χωρίς τραχύτητα δεν παρουσιάζεται καμία
προσκόλληση. Στις εικόνες 3.2 και 3.3 παρατηρούμε τη μορφολογία των κυττάρων στις
επιφάνειες αυτές

και διαπιστώνουμε ότι στη χαμηλής τραχύτητας (0,68 J/mm2) μη

οξειδωμένη επιφάνεια η μορφολογία των μακροφάγων είναι σαφώς πολύ πιο κοντά στη
φυσιολογική, καθώς παρατηρείται το στρογγυλοποιημένο σώμα του κυττάρου και οι

αποφυάδες που απλώνουν στο τρισδιάστατο περιβάλλον. Αντίθετα, στην υψηλότερη
τραχύτητα (1.5 J/ mm2) τα κύτταρα παρουσιάζουν ένα είδος παραμόρφωσης, ενώ
δυσκολεύονται να εκτείνουν τις χαρακτηριστικές δομές των ψευδοποδίων. Επομένως
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η χαμηλής τραχύτητας μη οξειδωμένη επιφάνεια
φαίνεται να είναι η ευνοϊκότερη για τα μακροφάγα.

3.1.2 Έλεγχος της λειτουργικότητας της ανοσολογικής απόκρισης στα ικριώματα
πυριτίου
Μετά την προσκόλληση τα μακροφάγα επωάστηκαν για 24ώρες με αντιγόνο την
ανθρώπινη αλβουμίνη (HSA), και μετά την απομάκρυνση του αντιγόνου στην
καλλιέργεια προστέθηκαν παρθένα Τ- και Β-λεμφοκύτταρα (6,5x106 κύτταρα/well) και
επωάστηκαν για 24ώρες και για 4 ημέρες, χρόνος που αντιστοιχεί σε μια φυσιολογική
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ανοσολογική αντίδραση στον οργανισμό. Με την παρουσία των Τ- λεμφοκυττάρων
στην καλλιέργεια των μακροφάγων ενεργοποιείται η ανοσολογική αντίδραση και
παρατηρείται έντονη παραγωγή εκκριτικών κυστιδίων και από τα δυο είδη κυττάρων.
Τα κύτταρα που παρατηρούμε στις 7 ημέρες καλλιέργειας μοιάζουν «εξουθενωμένα»
αλλά όχι νεκρά εφόσον διατηρούν τις απολήξεις τους και δεν είναι συρρικνωμένα. Ο
αριθμός των κυστιδίων είναι μεγάλος εφόσον η ανοσολογική αντίδραση βρίσκεται σε
εξέλιξη (Εικ. 3.4, 3.5).

Εικόνα 3. 4: Απεικόνιση της in vitro ανοσολογικής αντίδρασης σε επιφάνεια χαμηλής τραχύτητας με τη χρήση
μικροσκοπίας SEM.

Εικόνα 3.5: Απεικόνιση της in vitro ανοσολογικής αντίδρασης σε επιφάνεια υψηλής τραχύτηττας με τη χρήση
μικροσκοπίας SEM.
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Για να ελεγχθεί η λειτουργικότητα του συστήματος που αναπτύχθηκε πάνω στις
τρισδιάστατες δομές, εξετάστηκε το υπερκείμενο των καλλιεργειών για τη
περιεκτικότητά του σε ιντερλευκίνες 2 & 4, καθώς και την παραγωγή ειδικού
αντισώματος με τη μέθοδο της ELISA. Για την ακριβή τους ποσοτικοποίηση,
προηγήθηκε η κατασκευή πρότυπης καμπύλης για τον κάθε παράγοντα, ώστε να
υπάρχει δυνατότητα προσδιορισμού της ακριβούς ποσότητας που παράχθηκε από
την αντίδραση.

Τόσο η ιντελευκίνη 2, όσο και η ιντερλευκίνη 4, είναι κυτοκίνες οι οποίες αποτελούν
σημαντική ένδειξη της ενεργοποίησης των Τ λεμφοκυττάρων εν όψει μιας ανοσολογικής
αντίδρασης. Επομένως, η ανίχνευσή τους στο υπερκείμενο της καλλιέργειας είναι μια
απόδειξη ότι η ανοσολογική αντίδραση πραγματοποιήθηκε, γεγονός που αποδεικνύει
την αποτελεσματικότητα του συστήματος και την προοπτική χρήσης ενός τρισδιάστατου
περιβάλλοντος στην κυτταρική ανάπτυξη και λειτουργία.

Διάγραμμα 3.2: Απεικόνιση των ποσοτήτων της IL-2 που ανιχνεύτηκαν
στις καλλιέργειες όλων των ικριωμάτων τόσοσ στις 4 όσο και στις 7
ημέρες.
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Διάγραμμα 3.3: Απεικόνιση των ποσοτήτων της IL-4 που ανιχνεύτηκαν
στις καλλιέργειες όλων των ικριωμάτων τόσο στις 4 όσο και στις 7
ημέρες.

Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα, υπάρχει παραγωγή ιντερλευκινών σε όλες τις
καλλιέργειες, γεγονός που υποδεικνύει ότι η ανοσολογική αντίδραση λειτούργησε
(Διαγ. 3.2, 3.3).
Τα επίπεδα της IL-2 στις 4 ημέρες καλλιέργειας φαίνεται να μην επηρεάζονται ούτε
από την τραχύτητα ούτε την υδροφιλικότητα της επιφάνειας, ενώ στις 7 ημέρες
καλλιέργειας η παραγωγή της IL-2 είναι πιο έντονη στις επιφάνειες υψηλής
τραχύτητας. Στις 4 ημέρες καλλιέργειας η παραγωγή της IL-4 ευνοείται στις χαμηλής
τραχύτητας οξειδωμένες και στις υψηλής τραχύτητας μη-οξειδωμένες επιφάνειες,
ενώ στις 7 ημέρες καλλιέργειας η παραγωγή της IL-4 ευνοείται μόνο στις χαμηλής
τραχύτητας οξειδωμένες επιφάνειες.
Η IL-2 σε μια φυσιολογική ανοσολογική απόκριση αυξάνεται στο πρώτο στάδιο για
να επάγει πολλαπλασιασμό των Τ κυττάρων. Η IL-4 σε μια φυσιολογική αντίδραση
αυξάνεται λίγο αργότερα για να επάγει τον πολλαπλασιασμό των Β κυττάρων.
Επομένως τα υποστρώματα χαμηλής τραχύτητας φαίνεται να προσφέρουν το
κατάλληλο μικροπεριβάλλον για την εξέλιξη μιας φυσιολογικής ανοσολογικής
αντίδρασης.
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Για την ποσοτικοποίηση του αντι-HSA ειδικού αντισώματος έγιναν πειράματα Elisa
στα οποία αρχικά το αντιγόνο απορροφήθηκε στην 96άρα flat-bottom plate με
επώαση για 18ώρες στους 4οC και μετά από πλύση προστέθηκαν στις πλάκες τα
υπερκείμενα των καλλιεργειών. Η ειδική πρόσδεση ανιχνεύθηκε χρησιμοποιώντας
ένα αντίσωμα anti-IgG συνδεδεμένο με υπεροξειδάση. Παρά τις διαφοροποιήσεις
που παρατηρήθηκαν στην παραγωγή των ιντερλευκινών, η παραγωγή του αντιγονοειδικού αντισώματος στις 4 και τις 7 ημέρες καλλιέργειας δεν φαίνεται να
διαφοροποιείται σημαντικά. Η βέλτιστη παραγωγή αντισώματος παρατηρείται στις 7
ημέρες καλλιέργειας και ευνοείται περισσότερο στις χαμηλής τραχύτητας μηοξειδωμένες επιφάνειες (Διαγ. 3.4).

Διάγραμμα 3.4: Απεικόνιση της ποσότητας αντιγονο-ειδικού αντισώματος που
ανιχνεύτηκε στα υπερκείμενα των καλλιεργειών όλων των υποστρωμάτων στις 4
και στις 7 ημέρες.

Συνεκτιμώντας τα μορφολογικά και λειτουργικά δεδομένα προκύπτει ότι οι μη
οξειδωμένες χαμηλής τραχύτητας επιφάνειες είναι οι βέλτιστες δομές για την ανάπτυξη
μιας αντιγονο-ειδικής ανοσολογικής απόκρισης [102].
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3.2 Εμφύτευση των ικριωμάτων πυριτίου υποδόρια στο
πειραματικό μοντέλο του ποντικού.
Έχοντας ταυτοποιήσει τις βέλτιστες in vitro συνθήκες για την ανάπτυξη
αντιγονοειδικής απόκρισης, στη συνέχεια ακολούθησε μια σειρά in vivo
εμφυτεύσεων. Ικριώματα πυριτίου, μεγέθους 5x5mm2 παρέμειναν για δύο 24ωρα σε
καλλιέργεια, στο πρώτο έγινε προσκόλληση μακροφάγων που είχαν απομονωθεί
από σπλήνα και στο δεύτερο 24ωρο έγινε ενεργοποίηση των προσκολλημένων
μακροφάγων με το αντιγόνο της ανθρώπινης αλβουμίνης (HSA). Στη συνέχεια οι
δομές με τα ενεργοποιημένα μακροφάγα εμφυτεύθηκαν υποδόρια σε ποντίκια
BALB/c αρσενικά ηλικίας 2 μηνών και ακολούθησε μια σειρά αιμοληψιών ανά τακτά
χρονικά διαστήματα για την απομόνωση ορού. Στον ορό έγινε έλεγχος παραγόντων
φλεγμονής και αντισώματος, τα αποτελέσματα των οποίων συγκρίθηκαν με
αντίστοιχα ποντικών που είχαν λάβει το αντιγόνο της HSA με το κλασσικό τρόπο
ανοσοποίησης, δηλαδή με τη χρήση ανοσοενισχυτικού.
Επίσης σε διαστήματα με διαφορά 7 ημερών έγινε αφαίρεση του ικριώματος και
ιστολογική ανάλυση ενώ τα ζώα θυσιάστηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές μετά
την αφαίρεση του ικριώματος και πραγματοποιήθηκε ανοσοφθορισμός στα κύτταρα
της σπλήνας για τον έλεγχο ανοσολογικής μνήμης.

3.2.1 Έλεγχος παραγόντων φλεγμονής στον ορό των ζώων που δέχτηκαν
εμφύτευμα
Στον ορό που απομονώθηκε μέσω αιμοληψίας από την ουρά του ζώου στις 3, 5, 7 και
15 ημέρες μετά την εμφύτευση, πραγματοποιήθηκε έλεγχος παραγόντων
φλεγμονής. Οι παράγοντες που ελέγχτηκαν ήταν η IL-2 που ρυθμίζει τις
δραστηριότητες των λευκών κυττάρων, η IL-10 που ως αντιφλεγμονώδης κυτοκίνη
παρεμποδίζει την έκκριση κυτοκινών από τα Τ βοηθητικά λεμφοκύτταρα, ο ΤΝF-α
που εκκρίνεται κυρίως από ενεργοποιημένα μακροφάγα και συμμετέχει στη
φλεγμονή και τέλος η IFN-γ που παράγεται από διεγερμένα λεμφοκύτταρα.
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Παράλληλα οι παράγοντες αυτοί ελέγχτηκαν σε ποντίκια στα οποία είχε γίνει
χορήγηση του αντιγόνου σύμφωνα με το κλασσικό πρωτόκολλο ανοσοποίησης
χρησιμοποιώντας το ανοσοενισχυτικό FCA.

Διάγραμμα 3.5: Απεικόνιση του ποσοστού αύξησης της IL-2 στον ορό των ζώων που δέχτηκαν
το αντίγόνο είτε με το εμφύτευμα είτε με τη χρήση ανοσοενισχυτικού.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, κατά τις 5 πρώτες μέρες η IL-2 παρουσιάζει
παρόμοια ποσοστά αύξησης τόσο μετά την κλασσική ανοσοποίηση (χορήγηση με
FCA) όσο και μετά την εμφύτευση. Στο διάστημα όμως 5-15 ημέρες, το εμφύτευμα
προκαλεί

μεγαλύτερη

αύξηση

της

IL-2,

γεγονός

που

υποδεικνύει

αποτελεσματικότερη διέγερση του οργανισμού.(Διαγ. 3.5).

Διάγραμμα 3.6: Απεικόνιση του ποσοστού αύξησης της IL-10 στον ορό των ζώων που δέχτηκαν το
αντιγόνο είτε με το εμφύτευμα είτε με τη χρήση ανοσοενισχυτικού.
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Όσον αφορά την IL-10 (Διαγ. 3.6)παρατηρούμε πως μέχρι το διάστημα των 5 πρώτων
ημερών τα επίπεδα και στις 2 περιπτώσεις είναι παρόμοια ενώ από την 7η μέρα
παρατηρούνται υψηλότερα ποσοστά στην περίπτωση του εμφυτεύματος.

Διάγραμμα 3.7: Απεικόνιση του ποσοστού αύξησης του TNF-α στον ορό των ζώων που δέχτηκαν
το αντίγόνο είτε με το εμφύτευμα είτε με τη χρήση ανοσοενισχυτικού.

Ο TNF-α από τις πρώτες μέρες παρουσιάζει μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης στην
περίπτωση του εμφυτεύματος, ενώ τη 14η ημέρα περίπου οι τιμές του συγκλίνουν
και για τις δύο περιπτώσεις (Διαγ. 3.7).

Διάγραμμα 3.8: Απεικόνιση του ποσοστού αύξησης της IFN-γ στον ορό των ζώων που δέχτηκαν
το αντίγόνο είτε με το εμφύτευμα είτε με τη χρήση ανοσοενισχυτικού.
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Τέλος, η IFN-γ ξεκινά με παρόμοια επίπεδα ενώ στη συνέχεια τα ποσοστά αύξησης
της έκκρισή της είναι πολύ μεγαλύτερα στην περίπτωση του εμφυτεύματος (Διαγ.
3.8).
Ο έλεγχος των παραγόντων φλεγμονής που πραγματοποιήθηκε είχε απώτερο στόχο
να εξεταστεί κατά πόσο η μέθοδος του εμφυτεύματος και των ενεργοποιημένων
μακροφάγων μπορεί να δημιουργήσει στον οργανισμό μια φλεγμονώδη αντίδραση
που να τον διεγείρει για την πραγματοποίηση ανοσοβιολογικής απόκρισης. Τα
αποτελέσματα αυτά με τα επίπεδα των κυτοκινών στα ζώα με τα εμφυτεύματα να
συγκλίνουν ή ακόμα και να ξεπερνούν τα αντίστοιχα επίπεδα των ζώων που
δέχτηκαν το κλασσικό πρωτόκολλο ανοσοποίησης, δείχνουν ότι η δομή έχει τη
δυνατότητα να αναλάβει το ρόλο του ανοσοενισχυτικού.

3.2.2 Καταμέτρηση λευκών κυττάρων στο αίμα των ζώων που δέχτηκαν
εμφύτευμα
Στην ποσόστητα αίματος που απομονώθηκε με απώτερο σκοπό την παραλαβή ορού
ακριβώς πριν την εμφύτευση και μετά την εμφύτευση στις 7 και στις 20 ημέρες,
πραγματοποιήθηκε και καταμέτρηση λευκών κυττάρων (white blood cells, WBC) με
τη βοήθεια οπτικού μικροσκοπίου. Τα αποτελέσματα αυτά συγκρίθηκαν με τα
αντίστοιχα από ποντίκια που έλαβαν το αντιγόνο με τη βοήθεια ανοσοενισχυτικού.
Στην πρώτη περίπτωση το αντιγόνο της HSA δόθηκε στο ποντίκι με ενεργοποιημένα
μακροφάγα προσκολλημένα πάνω στη δομή πυριτίου και στη δεύτερη περίπτωση
χορηγήθηκε με ένεση μαζί με ανοσοενισχυτικό FCA.

Διάγραμμα 3.9: Απεικόνιση της συγκέντρωσης των λευκών κυττάρων στον ορό των ζώων που
δέχτηκαν το αντίγόνο είτε με το εμφύτευμα είτε με τη χρήση ανοσοενισχυτικού.
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Όπως φαίνεται στο διάγραμμα (Διαγ. 3.9) στην περίπτωση της εμφύτευσης το ζώο
παρουσιάζει μικρότερο ποσοστό αύξησης λευκών κυττάρων, παρόλα αυτά υπάρχει
αξιοσημείωτη αύξηση. Το γεγονός αυτό συνάδει και με τα αποτελέσματα των
παραγόντων φλεγμονής και αποτελεί μια πρόσθετη απόδειξη πως η δομή μπορεί να
λειτουργήσει εξίσου διεγερτικά με το ανοσοενισχυτικό για το ανοσολογικό σύστημα.
Επίσης πραγματοποιήθηκε σύγκριση του αριθμού λευκών κυττάρων που
απομονώθηκαν από ζώα που είχαν λάβει εμφύτευμα με προ- ενεργοποιημένα
μακροφάγα (with cells) και από ζώα που είχαν λάβει ικρίωμα χωρίς ενεργοποιημένα
κύτταρα (no cells), για να διαπιστωθεί η συμβολή των ενεργοποιημένων κυττάρων
στην τοπική φλεγμονή που θα οδηγήσει στην διέγερση του ανοσοποιητικού
συστήματος. Η καταμέτρηση έγινε στις 3, 5, 7, 20 και 30 ημέρες μετά την εμφύτευση
(Διαγ. 3.10).

Διάγραμμα 3.10: Απεικόνιση συγκέντρωσης λευκών κυττάρων στον ορό των ζώων
που δέχτηκαν δομή με ενεργοποιημένα μακροφάγα και δομή χωρίς κύτταρα.

Στο διάγραμμα φαίνεται ότι τα ενεργοποιημένα μακροφάγα παίζουν πολύ σημαντικό
ρόλο στην ενεργοποίηση της ανοσολογικής απόκρισης. Στην περίπτωση που το
ικρίωμα εμφυτεύθηκε χωρίς καμία προσθήκη κυττάρων, η αύξηση των λευκών
κυττάρων στον οργανισμό ήταν ελάχιστη σε αντίθεση με την περίπτωση που
εμφυτεύθηκε με κύτταρα όπου παρατηρείται μια αρκετά μεγάλη αύξηση μεταξύ 5
και 20 ημερών.
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3.2.3 Έλεγχος έκκρισης αντιγονο-ειδικού αντισώματος στον ορό των ζώων που
δέχτηκαν εμφύτευμα.
Στον ορό που απομονώθηκε μέσω αιμοληψίας από την ουρά του ζώου στις 3, 5, 7 και
15 ημέρες μετά την εμφύτευση, πραγματοποιήθηκε έλεγχος του εκκρινόμενου
αντισώματος τόσο του συνολικού όσο και του αντιγονοειδικού, το οποίο αποτελεί το
πλέον αποδεικτικό στοιχείο ότι το σύστημα αυτό μπορεί να λειτουργήσει in vivo.
Παράλληλα έγινε χορήγηση αντιγόνου με χρήση του ανοσοενισχυτικού FCA
σύμφωνα με το κλασσικό πρωτόκολλο ανοσοποίησης των ποντικών, απομονώθηκε
ορός μέσω του αίματος και ακολούθησε έλεγχος ειδικού και μη ειδικού
αντισώματος.

Διάγραμμα 3.11: Απεικόνιση του ποσοστού αύξησης εκκρινόμενου ειδικού και μη ειδικού
αντισώματος μετά τη χορήγηση του αντιγόνου με τη χρήση της εμφυτεύσιμης δομής.

Διάγραμμα 3.12: Απεικόνιση του ποσοστού αύξησης εκκρινόμενου ειδικού και μη ειδικού
αντισώματος μετά τη χορήγηση του αντιγόνου με τη χρήση ανοσοενισχυτικού.
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Στα αποτελέσματα που συνοψίζονται στα διαγράμματα 3.11 & 3.12 φαίνεται πώς η
έκκριση αντισώματος έχει παρόμοια αποδοτικότητα και στις δύο περιπτώσεις. Αυτό
που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι στην περίπτωση του εμφυτεύματος το ποσοστό
αύξησης της ποσότητας του αντιγονο-ειδικού αντισώματος είναι πολύ μεγαλύτερη
συγκριτικά με την αύξηση που παρουσιάζει στα ζώα με το κλασσικό πρωτόκολλο
ανοσοποίησης, γεγονός που οδηγεί σε συμπεράσματα για καλύτερη αποδοτικότητα
της μεθόδου εμβολιασμού με τη χρήση ικριώματος με προσκολλημένα προενεργοποιημένα μακροφάγα.

3.2.4 Ιστολογική ανάλυση κατόπιν χειρουργικής αφαίρεσης των ικριωμάτων
πυριτίου.
Πραγματοποιήθηκε χειρουργική αφαίρεση των ικριωμάτων που είχαν εμφυτευθεί
στα ζώα. Η πρώτη αφαίρεση έγινε μετά από μια εβδομάδα παραμονής στο ζώο και
από κει και έπειτα ανά 7 ημέρες ως το διάστημα του ενός μήνα. Επίσης αφαιρέσεις
έγιναν και σε μεγαλύτερα διαστήματα όπως 3 και 6 μήνες.
Η γενική παρατήρηση που έγινε κατά την αφαίρεση των εμφυτευμένων δομών ήταν
πως με το πέρας των ημερών ο οργανισμός αρχίζει και σχηματίζει γύρω από αυτές
μεμβράνες οι οποίες ουσιαστικά απομονώνουν τη δομή από τον οργανισμό. Οι
μεμβράνες αυτές ενισχύονταν όλο και περισσότερο όσο το ικρίωμα παρέμενε στον
οργανισμό. Με τη χρήση ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης μελετήθηκαν τόσο το
ικρίωμα όσο και οι μεμβράνες που σχημάτισε γύρω του (Εικ. 3.6).

Εικόνα 3.6: Ιστολογική ανάλυση των πειραματόζωων που δέχτηκαν εμφύτευμα πυριτίου.
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Εικόνα 3.7: Στις φωτογραφίες A,B,C απεικονίζεται η δομή του πυριτίου μετά την αφαίρεσή της από τον
οργανισμό του ποντικού 7 ημέρες μετά την εμφύτευση. Διακρίνεται ένας μεγάλος αριθμός τόσο μακροφάγων
όσο και Τ και Β λεμφοκυττάρων που προσήλθαν στο σημείο εμφύτευσης. Στην φωτογραφία D διακρίνεται το
πλέγμα κολλαγόνου στην εσωτερική πλευρά του δέρματος στο σημείο της εμφύτευσης, ενώ στις φωτογραφίες
E και F απεικονίζονται οι μεμβράνες που είχαν καλύψει τη δομή στο εσωτερικό του οργανισμού, από την flat
πλευρά (Ε) και από την πλευρά με την τραχύτητα (F).
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Μετά τις πρώτες 7 ημέρες που το ικρίωμα με τα ενεργοποιημένα μακροφάγα
παρέμειναν στον οργανισμό του ποντικού, παρατηρήθηκε ένας μεγάλος αριθμός
ινοβλαστών, προσκολλημένων μακροφάγων και λεμφοκυττάρων (Εικ. 3.7). Τα
μακροφάγα προ-υπήρχαν προσκολλημένα στη δομή από την in vitro καλλιέργεια
αλλά πολύ πιθανόν να έγινε προσέλευση επιπλέον μακροφάγων που προέρχονταν
από τον οργανισμό στον οποίο έγινε η εμφύτευση της δομής. Το ίδιο ισχύει και για
τα κύτταρα των ινοβλαστών ενώ B- και Τ-λεμφοκύτταρα προήλθαν εξολοκλήρου
από τον ίδιο τον οργανισμό. Έτσι στις φωτογραφίες μικροσκοπίας σάρωσης
διακρίνουμε ένα μεγάλο αριθμό λεμφοκυττάρων που επικάθονται στα μακροφάγα
που βρίσκονται προσκολλημένα στη δομή και αυτό πολύ πιθανά οφείλεται στην
αναγνώριση των αντιγονικών επιτόπων που θα έχουν εκθέσει τα μακροφάγα αυτά
στην επιφάνειά τους μετά την ενεργοποίηση που τους έγινε στην in vitro
καλλιέργεια.
Γύρω από τη δομή ο ίδιος οργανισμός σχημάτισε μεμβράνες απομόνωσης της δομής
οι οποίες αποτελούνται από πολύπλοκους πρωτεϊνικούς ιστούς και ολόκληρα
στρώματα κολλαγόνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πολυπλοκότητα των μεμβρανών που
επικαλύπτουν τη δομή εξαρτάται και από την πλευρά της. Πιο αναλυτικά, η μεμβράνη
που επικαλύπτει την εσωτερική πλευρά της δομής με την τραχύτητα και τα
προσκολλημένα ενεργοποιημένα μακροφάγα είναι πολύ πιο ενισχυμένη και
περίπλοκη από την μεμβράνη που επικαλύπτει την επίπεδη πλευρά της δομής του
πυριτίου. Από την πρώτη εβδομάδα λοιπόν ο οργανισμός ξεκινά την προσπάθεια
απομόνωσης της δομής.
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Εικόνα 3.8: Στις φωτογραφίες A-E απεικονίζεται η δομή του πυριτίου μετά την αφαίρεσή της από τον οργανισμό
του ποντικού 14 ημέρες μετά την εμφύτευση. Διακρίνεται ένας πολύ μεγάλος αριθμός τόσο μακροφάγων όσο
και Τ και Β λεμφοκυττάρων που προσήλθαν στο σημείο εμφύτευσης, καθώς επίσης και ολόκληρα μεμβρανώδη
τμήματα που έχουν προσκολληθεί στο ικρίωμα. Στην φωτογραφία F διακρίνεται ένα πυκνό στρώμα κολλαγόνου
που καλύπτει τη δομή προς την εσωτερική πλευρά του οργανισμού.
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Μετά από 2 εβδομάδες παραμονής στο εσωτερικό του οργανισμού η χειρουργική
αφαίρεση πραγματοποιήθηκε με μεγαλύτερη δυσκολία καθώς όπως παρατηρούμε
στην εικόνα 3.8 από τη μια έχουμε αυξημένη προσέλευση κυττάρων στη δομή και από
την άλλη οι γύρω σχηματιζόμενες δομές έχουν γίνει ακόμα πιο πυκνές. Παρατηρούμε
ότι τα ενεργοποιημένα μακροφάγα που διακρίνονται σε κάποια σημεία έχουν αλλάξει
μορφή, ενώ σε κάποια άλλα σημεία βλέπουμε το παχύ στρώμα μεμβρανών και
κολλαγόνου να περιστοιχίζει τη δομή.

A

B

C

D

Ε

F

Εικόνα 3.9: Στις φωτογραφίες A,Β απεικονίζεται η δομή του πυριτίου μετά την αφαίρεσή της από τον οργανισμό του ποντικού 21
ημέρες μετά την εμφύτευση. Τα κύτταρα που βρίσκονται προσκολλημένα στη δομή καθώς και όσα έχουν προσέλθει από τον
οργανισμό έχουν καλυφθεί από μεμβρανώδη τμήματα. Στην φωτογραφία C διακρίνεται ένα πλήθος ερυθροκυττάρων στην
μεμβράνη που καλύπτει την τραχεία επιφάνεια της δομής, τα οποία προήλθαν από κάποιο τραυματισμένο αγγείο της περιοχής. Στις
φωτογραφίες D,E,F διακρίνεται ένα πολύ πυκνό στρώμα κολλαγόνου που καλύπτει τη δομή και από τις 2 πλευρές απομονώνοντάς
τη από τον οργανισμό.

Διδακτορική διατριβή: Ιωάννα Ζέρβα

99

Κεφάλαιο 3 : Αποτελέσματα

Στις 21 μέρες μετά την εφύτευση (Εικ. 3.9) ολόκληρα τμήματα μεμβρανών έχουν
προσκολληθεί ισχυρά πάνω στην ίδια τη δομή του πυριτίου, η οποία μπορεί
ελάχιστα να διακριθεί. Η διαδικασία αφαίρεσής της από τον οργανισμό ήταν αρκετά
δύσκολη ακριβώς λόγο της ισχυρής προσκόλλησης των γύρω μεμβρανών.
Παρατηρούνται επιπλέον πολύ πυκνά στρώματα κολλαγόνου τα οποία είχαν
περιτυλίξει τη δομή από κάθε πλευρά.
Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι για πρώτη φορά μετά από 3 εβδομάδες
παραμονής του ικριώματος στον οργανισμό παρατηρήθηκε αγγειογένεση στις
μεμβράνες που περιτυλίγουν τη δομή του πυριτίου. Στην Εικ. 3.9, φωτογραφία 3C
απεικονίζεται ένας μεγάλος αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων ο οποίος προήλθε από
τον τραυματισμό των αγγείων που είχαν σχηματιστεί γύρω από τη δομή κατά την
αφαίρεσή της. Το στοιχείο αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς με την κυκλοφορία του
αίματος,

περισσότερα

λευκά

κύτταρα

θα

βρίσκονται

στην

περιοχή

του

εμφυτεύματος και συνεπώς περισσότερα κύτταρα θα ενεργοποιούνται από τα ειδικά
αντιγονικά επίτοπα που βρίσκονται στην επιφάνεια των μακροφάγων που
βρίσκονται στην εμφυτεύσιμη δομή. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
ενίσχυση της ανοσοβιολογικής αντίδρασης του οργανισμού στο συγκεκριμένο
αντιγόνο.
Από τη μία πλευρά, η απομόνωση της δομής από τον οργανισμό με σχηματισμό
πληθώρας μεμβρανών είναι ένα γεγονός που προβληματίζει για την αποδοτικότητα
του συστήματος, με την έννοια ότι ο ρόλος των ενεργοποιημένων με κύτταρα
ικριωμάτων είναι να ενισχύσουν την ενεργοποίηση του ανοσοβιολογικού
συστήματος στον οργανισμό ερχόμενα σε επαφή με άλλα κύτταρά του και
προκαλώντας τη διέγερσή τους. Από την άλλη πλευρά όμως το γεγονός της
ανάπτυξης αγγείων του αίματος στης μεμβράνες αυτές θα οδηγήσει τελικά στη
προσέλευση πολύ περισσότερων κυττάρων μέσω της κυκλοφορίας στην περιοχή
αυτή, άρα πιθανότατα σε μια πιο αποτελεσματική τελικά ενεργοποίηση του
οργανισμού.
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Α

Β

C

D

Ε

F

Εικόνα 3.10 : Στις φωτογραφίες A,Β απεικονίζεται η δομή του πυριτίου μετά την αφαίρεσή της από τον
οργανισμό του ποντικού 30 ημέρες μετά την εμφύτευση. Τα κύτταρα που βρίσκονται προσκολλημένα στη δομή
καθώς και όσα έχουν προσέλθει από τον οργανισμό έχουν καλυφθεί από μεμβρανώδη τμήματα. Στην
φωτογραφία C διακρίνεται ένα πλήθος ερυθροκυττάρων στην μεμβράνη που καλύπτει την τραχεία επιφάνεια
της δομής, τα οποία προήλθαν από κάποιο τραυματισμένο αγγείο της περιοχής. Στις φωτογραφίες D,E,F
διακρίνεται ένα πολύ πυκνό στρώμα κολλαγόνου που καλύπτει τη δομή και από τις 2 πλευρές απομονώνοντάς
τη από τον οργανισμό.

Διδακτορική διατριβή: Ιωάννα Ζέρβα

101

Κεφάλαιο 3 : Αποτελέσματα

Με το πέρας ενός μήνα από την εμφύτευση της δομής στον οργανισμό του ποντικού
(Εικ. 3.10), μπορούμε να διακρίνουμε πλέον μόνο μεγάλα μεμβρανώδη τμήματα
προσκολλημένα στο ικρίωμα και ελάχιστα μεμονωμένα κύτταρα. Οι μεμβράνες
αυτές είναι πολύ πιθανό να αποτελούν κυτταρικό προϊόν των κυττάρων που
προσήλθαν στην περιοχή της εμφύτευσης. Το κολλαγόνο που συμβάλλει σημαντικά
στο σχηματισμό της "θήκης" απομόνωσης του ικριώματος είναι πάρα πολύ αυξημένο
(Εικ. 3.10). Η ενσωμάτωση της δομής στο μεμβρανώδες κύκλωμα που δημιούργησε ο
οργανισμός έκανε την αφαίρεσή του αρκετά δυσκολότερη από τις προηγούμενες
που πραγματοποιήθηκαν σε μικρότερα χρονικά διαστήματα και το γεγονός αυτό
είναι και μία από τις αιτίες για την αφαίρεση τόσο μεγάλης ποσότητας κολλαγόνου
μαζί με τη δομή.
Επίσης παρατηρήθηκε ένα πλήθος ερυθρών αιμοσφαιρίων προερχόμενα από αγγεία
που είχαν δημιουργηθεί να διαπερνούν τις μεμβράνες απομόνωσης της δομής. Η
αγγειογένεση γύρω από τη δομή παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στις 21 ημέρες
μετά την εμφύτευση και με την ολοκλήρωση ενός μήνα η παρατήρηση αυτή
επιβεβαιώνεται στον ίδιο βαθμό.
Το γεγονός ότι στο διάστημα του ενός μήνα που η δομή παραμένει στον οργανισμό
παρατηρήθηκε η επιθυμητή έκκριση ιντερλευκινών και ειδικού αντισώματος, οδηγεί
στο συμπέρασμα ότι είναι ένα διάστημα ικανοποιητικό για την αποτελεσματικότητα
λειτουργίας του συστήματος. Παρόλα αυτά σε κάποια από τα ζώα η αφαίρεση της
εμφυτεύσιμης δομής πραγματοποιήθηκε μετά από μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα,
των 3 και τον 6 μηνών με στόχο να διερευνηθεί η μακροχρόνια συμπεριφορά του
οργανισμού απέναντι στο εμφύτευμα.
Με το πέρας διαστήματος 3 μηνών, παρατηρήθηκε είναι ότι η δομή είχε
εναρμονιστεί με το μεμβρανικό περιβάλλον, με την έννοια ότι είχε αποτυπωθεί το
ακριβές της σχήμα σε αυτές.
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Εικόνα 3.11: Απεικόνιση της μεμβράνης που εφάπτεται στην επίπεδη πλευρά της δομής.

Εικόνα 3.12: Απεικόνιση της μεμβράνης που εφάπτεται στην πλευρά της δομής με την τραχύτητα.

Εικόνα 3.13: Απεικόνιση του ικριώματος πυριτίου μετά από 3 μήνες παραμονής στον οργανισμό του ζώου.
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Στις εικόνες 3.11 & 3.12 παρατηρούμε τμήματα μεμβρανών που κάλυπταν τη δομή
στο εσωτερικό του οργανισμού. Στις φωτογραφίες του μικροσκοπίου σάρωσης στην
εικόνα 3.11 απεικονίζεται η μεμβράνη που κάλυπτε την επίπεδη πλευρά της δομής
και στην εικόνα 3.12 οι φωτογραφίες τμημάτων της δομής που είχαν επαφή με την
πλευρά χαμηλής τραχύτητας του ικριώματος. Πιθανότατα η ισχυρή προσκόλληση
οδήγησε τις γύρω μεμβράνες στο να μιμηθούν το σχήμα του ικριώματος πυριτίου.
Στην εικόνα 3.13 απεικονίζονται φωτογραφίες από τη δομή που αφαιρέθηκε η οποία
μπορεί να διακριθεί ελάχιστα έως καθόλου κάτω από το μεμβρανικό συνονθύλευμα.
Μετά την αφαίρεση ικριώματος στους 3 μήνες ακολούθησε αφαίρεση μετά από 6
μήνες παραμονής της δομής στον οργανισμό του ζώου. Μετά το διάστημα αυτό
πραγματοποιήθηκαν νέες παρατηρήσεις σχετικά με το υλικό. Ο οργανισμός του
ποντικού άρχισε να διασπά τη δομή καθώς θραύσματα πυριτίου βρέθηκαν
διασκορπισμένα στους ιστούς που την περιστοίχιζαν. Στις παρακάτω εικόνες (Εικ.
3.14, 3.15) φαίνονται τα τμήματα πυριτίου που εντοπίστηκαν στις μεμβράνες καθώς
και η μέτρηση ανίχνευσης χημικών στοιχείων όπως καταγράφτηκε από ειδικό
πρόγραμμα του μικροσκοπίου σάρωσης για την αντίστοιχη εικόνα κάθε φορά.

Εικόνα 3.14: Τμήματα πυριτίου που εντοπίστηκαν στα ινίδια κολλαγόνου που περιτύλιγαν τη δομή στο εσωτερικό
του οργανισμού του ζώου.

Διδακτορική διατριβή: Ιωάννα Ζέρβα

104

Κεφάλαιο 3 : Αποτελέσματα

Α

Β

C
Εικόνα 3.15: Απεικόνιση των τμημάτων πυριτίου που εντοπίστηκαν στον οργανισμό του ζώου 6 μήνες μετά
την εμφύτευση. Στην φωτογραφία Α διακρίνεται ένα μεγάλο τμήμα πυριτίου και ο καταμετρητής χημικών
στοιχείων έδειξε τιμή 7,61. Στην φωτογραφία Β εντοπίστηκε ελάχιστο οργανικό υλικό (1,91) και ανιχνεύτηκε
πυρίτιο με τιμή 5,40 ενώ στη φωτογραφία C διακρίνεται ένα μικρότερο κομμάτι πυριτίου σε κάποιο σημείο
της μεμβράνης που κάλυπτε τη μία πλευρά της δομής.
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Ένας από τους λόγους της επιλογής του πυριτίου σαν υλικό για τη δημιουργία της
τρισδιάστατης εμφυτεύσιμης δομής, εκτός από την ευκολία επεξεργασίας ή τη
βιοσυμβατότητά του, ήταν το χαρακτηριστικό της σκληρότητας που αντιπροσωπεύει
προσδίδοντας σταθερότητα, προστατεύοντας το από την διάσπαση, κάνοντάς το
ασφαλέστερο για τον οργανισμό. Παρόλα αυτά τα παραπάνω αποτελέσματα
αποδεικνύουν αφενός πως η επιλογή του συγκεκριμένου υλικού προάγει την
αποτελεσματικότητα της μεθόδου, αλλά και ότι η δομή δεν είναι ανθεκτική για
μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επομένως μετά από την επίτευξη ενεργοποίησης του
οργανισμού έναντι του επιλεγμένου αντιγόνου η δομή θα πρέπει να αφαιρείται. Σε
κάθε περίπτωση αυτή είναι η ασφαλέστερη λύση για τον οργανισμό γιατί οτιδήποτε
είναι "ξένο" προς αυτόν είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει παρενέργειες. Τα
αποτελέσματα που παρουσιάζονται εδώ, αποσαφηνίζουν με ακρίβεια τόσο τον
χρόνο αποτελεσματικότητας της δομής όσο και το χρονικό περιθώριο αφαίρεσής της.

3.2.5 Έλεγχος της απόκτησης ανοσολογικής μνήμης
Τα ζώα θυσιάστηκαν σε διαστήματα 7,14, 21 και 30 ημερών μετά την αφαίρεση του
ικριώματος. Στόχος ήταν να απαντηθεί το σημαντικό ερώτημα του αν με τη
μεσολάβηση της ανοσοποίησης, το εμφύτευμα οδήγησε στη δημιουργία κυττάρων
μνήμης, τα οποία θα μπορούσαν να παρέχουν αντιγόνο-ειδική ανοσία στον
οργανισμό, που θα οδηγήσει σε δευτερογενή ανοσολογική απόκριση σε περίπτωση
δεύτερης επαφής του αντιγόνου με τον οργανισμό.
Απομονώθηκαν τα κύτταρα της σπλήνας των ζώων που θυσιάστηκαν και ελέγχθηκαν
ως προς την ικανότητά τους να προσδένουν HSA μέ κυτταρομετρίας ροής. Τα
κύτταρα επωάστηκαν με φθορίζουσα HSA (FITC) και έγινε καταμέτρηση του
ποσοστού συνεντοπισμού της με τον επιφανειακό μάρτυρα CD4(PE) των Τβοηθητικών λεμφοκυττάρων, με τον επιφανειακό μάρτυρα CD8 (PE) των Τκυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων και με τον επιφανειακό μάρτυρα CD19(PE) των Βλεμφοκυττάρων.
Πειράματα διπλής χρώσης 7ημέρες μετά την αφαίρεση του εμφυτεύματος έδειξαν
ποσοστό συνεντοπισμού των CD19 κυττάρων (κύτταρα Β) με HSA-θετικά κύτταρα,
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17%. Το ποσοστό αυτό πιθανότατα υποδεικνύει τα αντιγονο-ειδικά Β λεμφοκύτταρα.
Το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 6% σε ποντίκια που είχαν μεσολαβήσει 20 ημέρες
από την αφαίρεση του ικριώματος ενώ αυξήθηκε στο 14% σε ποντίκια που
θυσιάστηκαν 30 ημέρες μετά την αφαίρεση της δομής.

Διάγραμμα 3.13: Απεικόνιση των ποσοστών συνεντοπισμού Τ-βοηθητικών (CD4), Τ-κυτταροτοξικών (CD8)
και Β-λεμφοκυττάρων (CD19) με HSA-θετικά κύτταρα στο σπλήνα ποντικών από τα οποία προηγήθηκε
αφαίρεση ικριώματος ενεργοποιημένων από ΗSA μακροφάγων. Παρατηρείται μια σημαντική αύξηση των
Β-λεμφοκυττάρων μνήμης και μικρότερη αύξηση ειδικών βοηθητικών και κυτταροτοξικών κυττάρων.

Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι ένα ποσοστό 2-5% των CD4+ και CD8+

Τ-

λεμφοκυττάρων παρουσιάζουν συνεντοπισμό με την HSA. Παρά το γεγονός ότι τα Τ
κύτταρα μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνο από το σύμπλεγμα MHC-αντιγόνο, ο
υποδοχέας του Τ-κυττάρου εμφανίζει θέσεις αναγνώρισης για το αντιγόνο, γεγονός
που θα μπορούσε να εξηγήσει τη δέσμευση της HSA σε CD4+ και CD8+ κύτταρα. Θα
πρέπει να σημειωθεί εδώ, ότι η πρωτογενής ανοσολογική απόκριση απαιτεί
αναγνώριση του αντιγόνου, με τα CD4+ Τ κύτταρα να παίζουν βασικό ρόλο στο
σύστημα, ενώ η ενεργοποίηση των κυττάρων Β (χυμική απόκριση) και CD8+ Τκυτταροτοξικών (κυτταρική απόκριση) κυττάρων απαιτεί την ενεργοποίηση των CD4+
Τ-κυττάρων.
Παρόμοια ανάλυση πραγματοποιήθηκε με κύτταρα σπλήνας από ποντίκια στα οποία
είχαν εμφυτευθεί και αφαιρεθεί ικριώματα με ενεργοποιημένα μακροφάγα, με τη
διαφορά

ότι μετά την απομόνωσή τους από τον σπλήνα έγινε διέγερση των

κυττάρων αυτών in vitro με HSA. Τα πειράματα αυτά έδειξαν μια σημαντική αύξηση
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του συνεντοπισμού των CD19 B-λεμφοκυττάρων με HSA-θετικά κύτταρα, ειδικά όταν
τα κύτταρα απομονώθηκαν 20 ημέρες μετά την εμφύτευση, ενώ τα CD8+ Tκυτταροτοξικών παρουσίασαν το μέγιστο της αύξησής τους 15 ημέρες μετά την
εμφύτευση. Τα CD4+ Τ-κύτταρα αυξήθηκαν 15 μέρες μετά την εμφύτευση και μετά
τα επίπεδα τους δεν ήταν ανιχνεύσιμα (Διαγ. 3.14).

Διάγραμμα 3.14: Απεικόνιση των ποσοστών συνεντοπισμού Τ-βοηθητικών (CD4), Τ-κυτταροτοξικών (CD8)
και Β-λεμφοκυττάρων (CD19) με HSA-θετικά κύτταρα στο σπλήνα ποντικών από τα οποία προηγήθηκε
αφαίρεση ικριώματος ενεργοποιημένων από ΗSA μακροφάγων και περαιτέρω επώαση in vitro με το
αντιγόνο. Παρατηρείται μια σημαντική αύξηση των Β-λεμφοκυττάρων μνήμης και μικρότερη αύξηση Τκυτταροτοξικών κυττάρων.

Έτσι, αν και ο οργανισμός έχει καλύψει τα ικριώματα πυριτίου με αρκετά στρώματα
κολλαγόνου, κυψελοειδή δίκτυα και μεμβρανώδεις σχηματισμούς, μπορούν να
ανιχνευτούν στον σπλήνα αντιγονο-ειδικά κύτταρα μνήμης για το αντιγόνο το οποίο
είχε εμφυτευθεί, υποδεικνύοντας την επιτυχία της διαδικασίας του εμβολιασμού.

3.2.6 Επίδραση του μεγέθους του ικριώματος στην ανάπτυξη ανοσολογικής
απόκρισης.
Προκειμένου να εξεταστεί η μικρότερη δυνατή πυκνότητα ενεργοποιημένων
μακροφάγων που μπορεί να ενεργοποιήσει το ανοσολογικό σύστημα του
οργανισμού αλλά και άλλοι πιθανοί τρόποι χορήγησης του ικριώματος στον
οργανισμό πέραν της χειρουργικής μεθόδου, χρησιμοποιήθηκαν δομές μεγέθους
2x2mm2. Οι δομές μικρότερου μεγέθους εμφυτεύθηκαν σε ποντίκια αφού έγινε
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προσκόλληση και ενεργοποίηση μακροφάγων από HSA στην χαμηλής τραχύτητας
επιφάνειά τους. Ακολουθώντας το ίδιο πρωτόκολλο, έγιναν αιμοληψίες στις 3, 5, 7
και 20 μέρες μετά την εμφύτευση και απομόνωση ορού με σκοπό τον έλεγχο
έκκρισης ειδικού, μη ειδικού αντισώματος και ιντερλευκινών, και σύγκριση με τα
εμφυτεύματα διαστάσεων 5x5mm2 (Διαγρ. 3.15-3.18).

*

Διάγραμμα 3.15: Απεικόνιση των ποσοστών αύξησης της IL-2 κατόπιν εμφύτευσης στο ζώο δομών
2
2
μεγέθους 5x5mm και 2x2mm . Παρατηρούνται παρόμοια ποσοστά αύξησης στις 3 και στις 20 μέρες μετά
την εμφύτευση, ενώ στις 5 και 7 ημέρες το ποσοστό αύξησης είναι με διαφορά υψηλότερο στη
μεγαλύτερου μεγέθους δομή.(*p=0,05)

Διάγραμμα 3.16: Απεικόνιση των ποσοστών αύξησης της IL-10 κατόπιν εμφύτευσης στο ζώο δομών μεγέθους
2
2
5x5mm και 2x2mm . Παρατηρούνται υψηλότερα ποσοστά στην περίπτωση της δομής μικρότερου μεγέθους
2
στις 3, 5 και 20 μέρες μετά την εμφύτευση και μόνο στις 7 ημέρες η δομή των 5x5mm παρουσιάζει
μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης.
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Διάγραμμα 3.17: Απεικόνιση των ποσοστών αύξησης του TNF-a κατόπιν εμφύτευσης στο ζώο δομών
2
2
μεγέθους 5x5mm και 2x2mm . Παρατηρούνται παρόμοια ποσοστά αύξησης και στις 2 περιπτώσεις με
εξαίρεση την 7η μέρα μετά την εμφύτευση όπου το ποσοστό αύξησης του μεγαλύτερου μεγέθους δομής
είναι εμφανώς μεγαλύτερο.

*

Διάγραμμα 3.18: Απεικόνιση των ποσοστών αύξησης της IFN-γ κατόπιν εμφύτευσης στο ζώο δομών
2
2
μεγέθους 5x5mm και 2x2mm . Την 3η μέρα μετά την εμφύτευση η μικρότερη δομή έχει πολύ μεγαλύτερο
2
ποσοστό αύξησης, ενώ τις μέρες που ακολουθούν η 5x5mm δομή προηγείται με αρκετή διαφορά ποσοστού
αύξησης.(*p=0,01)

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι δομές των 2x2mm2μπορούν μεν να
ενεργοποιήσουν την έκκρισή των κυτοκινών που εξετάστηκαν, αλλά με μικρότερη
αποτελεσματικότητα. Συγκεκριμένα, η έκκριση της IL-2 ήταν κατά μέσο όρο 63%
μεγαλύτερη (με ιδιαίτερη έμφαση την έβδομη μέρα μετά την εμφύτευση) με το
5x5mm2 εμφύτευμα σε σύγκριση με τη δομή των 2x2mm2. Η IL-10, η οποία έχει
ανοσοκατασταλτική δράση, υπερέχει στη μικρότερου μεγέθους δομή σε όλα τα
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χρονικά σημεία με εξαίρεση την έβδομη ημέρα που υπερέχουν κατά

27% τα

εμφυτεύματα των 5x5mm2 . Ο TNF-a παρουσιάζει παρόμοια συμπεριφορά και στις
δύο περιπτώσεις με μια μικρή διαφορά της τάξης του 11% υπέρ της δομής των
5x5mm2, ενώ το ποσοστό αύξησης της IFN-γ υπερέχει κατά 45% στην περίπτωση της
δομής των 5x5mm2 πέντε ημέρες μετά την εμφύτευση. Σε σε όλες τις περιπτώσεις, η
πιο έντονη διαφοροποίηση παρατηρείται μια εβδομάδα μετά την εμφύτευση,
περίοδος κατά την οποία αναμένεται η εκδήλωση της δράσης του ανοσοποιητικού
συστήματος. Προφανώς, η μικρότερη προσκόλληση ενεργοποιημένων κυττάρων στη
δομή μικρότερου μεγέθους επηρεάζει αρνητικά την αποδοτικότητα του συστήματος.
Ακολούθησαν πειράματα ελέγχου έκκρισης ειδικού και μη ειδικού αντισώματος στον
ορό των ζώων που είχαν δεχτεί τα εμφυτεύματα
διαφορετικού μεγέθους. Στα
C
πειράματα αυτά οι δομές μεγέθους 2x2mm2 δεν κατάφεραν να λειτουργήσουν
αποτελεσματικά καθώς στο μη ειδικό αντίσωμα υπήρξε αρκετά μικρότερο ποσοστό
αύξησης σε σύγκριση με τη μεγαλύτερη δομή. Το σημαντικότερο είναι ότι σε
αντίθεση με τα ζώα που έλαβαν το εμφύτευμα των 5x5mm2 (Διαγρ. 3.19), στα ζώα
με το εμφύτευμα των 2x2mm2 δεν υπήρξε καθόλου αύξηση αντιγονο-ειδικού
αντισώματος (Διαγρ. 3.20). Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η
αντιγονοπαρουσίαση ήταν ανεπαρκής και το σύστημα δεν κατάφερε να
ενεργοποιήσει ειδικά τον οργανισμό του ζώου για το συγκεκριμένο αντιγόνο.

Διάγραμμα 3.19: Απεικόνιση της έκκρισης ειδικού και μη ειδικού αντισώματος στην περίπτωση
2
εμφυτεύσιμης δομής 5x5mm . Μετά την 7η μέρα τα ποσοστά έκκρισης αυξάνονται.
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Διάγραμμα 3.20: Απεικόνιση της έκκρισης ειδικού και μη ειδικού αντισώματος στην
2
περίπτωση εμφυτεύσιμης δομής 5x5mm . Μετά την 7η μέρα τα ποσοστά έκκρισης
αυξάνονται.

Τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν το πόσο σημαντικός είναι ο αριθμός των
ενεργοποιημένων κυττάρων που δίνονται στον οργανισμό ώστε να καταφέρει να
ενεργοποιηθεί ειδικά το ανοσολογικό του σύστημα. Το μέγεθος της δομής επηρεάζει
άμεσα τον αριθμό των προσκολλούμενων αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων και
επομένως καθορίζει την αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου

συστήματος

εμβολιασμού.

3.3 Ο καθοριστικός ρόλος της δομής πυριτίου στη λειτουργία
του συστήματος.
Προκειμένου να ελεγχθεί πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος της δομής πυριτίου στη
λειτουργία αυτού του συστήματος πραγματοποιήθηκαν πειράματα στα οποία
χορηγήθηκαν στον οργανισμό τα ενεργοποιημένα μακροφάγα χωρίς τη δομή και
πειράματα στα οποία χρησιμοποιήθηκε δομή από διαφορετικό υλικό.
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3.3.1 Έλεγχος αποτελεσματικότητας της μεθόδου με την απευθείας χορήγηση των
ενεργοποιημένων μακροφάγων στον οργανισμό χωρίς τη χρήση της δομής
πυριτίου.
Πραγματοποιήθηκαν πειράματα στα οποία τα μακροφάγα (10 6) που απομονώθηκαν
από το σπλήνα ποντικού, επωάστηκαν με το αντιγόνο της HSA σε in vitro καλλιέργεια
και μετά την 24ωρη ενεργοποίησή τους, χορηγήθηκαν με ενδοπεριτοναϊκή ένεση
(injection) στο ποντίκι. Αντίστοιχα έγινε και επώαση ίδιου αριθμού μακροφάγων
πάνω σε δομή πυριτίου χαμηλής τραχύτητας με επακόλουθο την εμφύτευση της
δομής (implant) υποδόρια στα ζώα. Ακολούθησαν αιμοληψίες στις 3, 5 και 7 ημέρες
μετά τη χορήγηση και την εμφύτευση με στόχο την απομόνωση ορού και έλεγχο
παραγωγής κυτοκινών (Διαγρ. 3.21-3.24) , έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν η
παρατηρούμενη ανοσοδιέγερση οφείλεται στη δομή ή στα ενεργοποιημένα κύτταρα.

Διάγραμμα 3.21: Απεικόνιση του ποσοστού αύξησης της IL-2 στον ορό των ζώων που δέχτηκαν τα
ενεργοποιημένα μακροφάγα ενδοπεριτοναικά με ένεση ή με εμφυτεύσιμη δομή. Το ποσοστό αυξάνεται
σημαντικά στην περίπτωση του εμφυτεύματος.(*p=0,02)

*

Διάγραμμα 3.22: Απεικόνιση του ποσοστού αύξησης της IL-10 στον ορό των ζώων που δέχτηκαν τα
ενεργοποιημένα μακροφάγα ενδοπεριτοναικά με ένεση ή με εμφυτεύσιμη δομή. Το ποσοστό είναι λίγο πιο
αυξημένο στην περίπτωση του εμφυτεύματος.( *p=0,017)
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*

Διάγραμμα 3.23: Απεικόνιση του ποσοστού αύξησης του TNF-a στον ορό των ζώων που δέχτηκαν τα
ενεργοποιημένα μακροφάγα ενδοπεριτοναικά με ένεση ή με εμφυτεύσιμη δομή. Το ποσοστό αυξάνεται
σημαντικά στην περίπτωση του εμφυτεύματος. (*p=0,003)

*

Διάγραμμα 3.24: Απεικόνιση του ποσοστού αύξησης της IL-2 στον ορό των ζώων που δέχτηκαν τα
ενεργοποιημένα μακροφάγα ενδοπεριτοναικά με ένεση ή με εμφυτεύσιμη δομή. Το ποσοστό αυξάνεται
σημαντικά στην περίπτωση του εμφυτεύματος.(*p=0,06)

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως σε αντίθεση με την εμφύτευση ικριωμάτων πυριτίου,
στην περίπτωση που τα ενεργοποιημένα μακροφάγα χορηγηθούν με ένεση στον
οργανισμό, δεν παρουσιάζεται καμία αύξηση του ποσοστού των παραγόντων
φλεγμονής στον ορό των ζώων με μόνη εξαίρεση την IFN-γ που έδειξε κάποια
αύξηση στην 7η μέρα μετά τη χορήγηση. Συγκεκριμένα, η IL-2 παρουσιάζει διαφορά
ποσοστού αύξησης υπέρ του εμφυτεύματος της τάξης του 50%. Ακολουθεί ο TNF-a
με διαφορά 35% στην 7η μέρα, ενώ η IFN-γ παρουσιάζει μεγάλη διαφορά της τάξης
του 200% περίπου υπέρ του εμφυτεύματος την 5η μέρα αυτή η οποία μειώνεται σε
40% την 7η μέρα μετά την εμφύτευση. Τέλος η IL-10, αντιφλεγμονώδης κυτοκίνη του
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ορού, παρουσιάζει αυξημένο ποσοστό στην περίπτωση του εμφυτεύματος, ενώ η
μικρότερη διαφορά που κυμαίνεται στο 20% παρατηρείται στην 7η μέρα μετά την
εμφύτευση.
Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, είναι φανερό πώς τα ενεργοποιημένα κύτταρα
συμβάλλουν στην ανοσοδιέγερση του οργανισμού όπως αποδείχθηκε και με τη
χρήση μικρότερου μεγέθους δομής άρα λιγότερων ενεργοποιημένων κυττάρων,
αλλά σε καμία περίπτωση δε θα μπορούσαν να την προκαλέσουν χωρίς τη βοήθεια
του εμφυτεύματος. Άρα ο ρόλος της δομής είναι καθοριστικός στην πρόκληση της
ανοσολογικής απόκρισης.

3.3.2 Έλεγχος αποτελεσματικότητας της μεθόδου με τη χρήση επιφανειών από
ζιρκόνιο και DMAEMA.
Για τα πειράματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν κυκλικά επίπεδα δισκάκια διαμέτρου
2mm, κατασκευασμένα από ζιρκόνιο, σε αναλογία 50:50 με το πολυμερές DMAEMA
(N,N-Dimethylaminoethyl Methacrylate).

Η δομή επωάστηκε σε καλλιέργεια με μακροφάγα που απομονώθηκαν από σπλήνα
ποντικού και στη συνέχεια με το αντιγόνο της HSA για 24ώρες ακολουθώντας πιστά
το πειραματικό πρωτόκολλο των ικριωμάτων πυριτίου. Κατόπιν, εμφυτεύθηκε στον
οργανισμό και ακολούθησαν αιμοληψίες από τις οποίες πραγματοποιήθηκε
απομόνωση ορού σε διάφορα χρονικά σημεία και έλεγχος παραγόντων φλεγμονής
και έκκρισης αντισώματος.
Το πολυμερές Ζι/DMAEMA ενώ δεν κατόρθωσε να προκαλέσει επαγωγή TNF-a και
IFN-γ, ήταν σε θέση να αυξήσει τη παραγωγή των IL-2 και IL-10 σε ανάλογα επίπεδα
με αυτά της δομής πυριτίου (Διαγρ. 3.25-3.28).
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Διάγραμμα 3.25: Απεικόνιση του ποσοστού αύξησης της IL-2 στον ορό των ζώων που δέχτηκαν εμφύτευμα
πυριτίου σε σύγκριση με των ζώων που δέχτηκαν εμφύτευμα Zi/DMAEMA. Tα ποσοστά έκκρισης είναι
παρόμοια στις 3 και 15 ημέρες μετά την εμφύτευση αλλά παρουσιάζουν αρκετή διαφορά υπέρ του πυριτίου
την 7η μέρα.

Διάγραμμα 3.26: Απεικόνιση του ποσοστού αύξησης της IL-10 στον ορό των ζώων που δέχτηκαν εμφύτευμα
πυριτίου σε σύγκριση με των ζώων που δέχτηκαν εμφύτευμα Zi/DMAEMA. Tα ποσοστά έκκρισης είναι
παρόμοια στις 7 και 15 ημέρες μετά την εμφύτευση αλλά παρουσιάζουν κάποια διαφορά υπέρ του
Zi/DMAEMA την 3η μέρα.

Διάγραμμα 3.27: Απεικόνιση του ποσοστού αύξησης του TNF-a στον ορό των ζώων που δέχτηκαν εμφύτευμα
πυριτίου σε σύγκριση με των ζώων που δέχτηκαν εμφύτευμα Zi/DMAEMA. Tα ποσοστά έκκρισης
παρουσιάζουν μεγάλη διαφορά υπέρ του πυριτίου σε όλα τα χρονικά σημεία μετά την εμφύτευση.
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Διάγραμμα 3.28: Απεικόνιση του ποσοστού αύξησης της IFN-γ στον ορό των ζώων που δέχτηκαν εμφύτευμα
πυριτίου σε σύγκριση με των ζώων που δέχτηκαν εμφύτευμα Zi/DMAEMA. Tα ποσοστά έκκρισης
παρουσιάζουν μεγάλη διαφορά υπέρ του πυριτίου σε όλα τα χρονικά σημεία μετά την εμφύτευση.

Η έκκριση IL-2 παρουσιάζει παρόμοια επίπεδα με τα ικριώματα πυριτίου στα χρονικά
σημεία των 3 και 15 ημερών μετά την εμφύτευση, αλλά αρκετά μειωμένα για το
Zi/DMAEMA στις 7 ημέρες. Ο TNF-α και η IFN-γ δεν παρουσιάζουν καμία απολύτως
αύξηση μετά την εμφύτευση του νέου υλικού, ενώ η αντι-φλεγμονώδης IL-10 είναι η
μόνη που παρουσιάζει σχεδόν τα ίδια ποσοστά αύξησης και στις δύο περιπτώσεις.
Με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης φάνηκε ότι η προσκόλληση
μακροφάγων στα ικριώματα Zi/DMAEMA ήταν πολύ μικρότερη σε σχέση με αυτή
που παρατηρείται στα χαμηλής τραχύτητας ικριώματα πυριτίου (Εικ. 3.16-3.17).
Πάραυτα, όπως δείχτηκε σε προηγούμενα πειράματα, τα ενεργοποιημένα
μακροφάγα Άρα συμπεραίνεται ότι το μείγμα συγκεκριμένο Zi/DMAEMA δεν μπορεί
να εκπληρώσει τον ανοσοδιεγερτικό ρόλο του πυριτίου.

Εικόνα 3.16: Απεικόνιση των ικριωμάτων Zi/DMAEMA
με τη χρήση μικροσκοπίας SEM.

Εικόνα 3.17: Απεικόνιση προσκολλημένων ενεργοποιημένων
μακροφάγων στην επιφάνεια Zi/DMAEMA.
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Επιπλέον, όταν o ορός που απομονώθηκε από τα ζώα με το εμφύτευμα Ζi/DMAEMA
ελέγχθηκε ως προς την έκκριση αντισώματος, παρατηρήθηκε ότι ενώ υπήρξε αύξηση
του μη ειδικού αντισώματος, δεν ήταν δυνατή η ανίχνευση ειδικού αντι-HSA
αντισώματος (Διαγρ. 3.29).

Διάγραμμα 3.29: Απεικόνιση του ποσοστού αύξησης ειδικού και μη ειδικού αντισώματος που
ανιχνεύτηκε στον ορό των ζώων που είχαν δεχτεί εμφύτευμα επιφάνειες Zi/DMAEMA με
ενεργοποιημένα μακροφάγα.

Επομένως, το συμπέρασμα των πειραμάτων αυτών είναι ότι τόσο η απουσία δομής
όσο και η χρήση ικριώματος Zi/DMAEMA

δε μπορούν

να οδηγήσουν σε

αντιγονοειδική απόκριση του οργανισμού. Ασφαλώς, πέρα από τα πλαίσια της
παρούσης διδακτορικής διατριβής, θα μπορούσε να δοκιμαστεί μια τεράστια
ποικιλία υλικών και δομών, , που πιθανά να είχαν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
αλλά σίγουρα, όπως αποδεικνύεται από τα παραπάνω η προτεινόμενη τεχνική δεν
μπορεί να λειτουργεί με οποιασδήποτε επιφάνεια τόσο από πλευράς υλικού όσο και
γεωμετρίας.

3.4 Έλεγχος λειτουργίας του συστήματος με βακτηριακό
Salmonella typhimurium αντιγόνο
Επεκτείνοντας το εν λόγω σύστημα εμβολιασμού σε ένα βακτηριακό αντιγόνο,
χρησιμοποιήθηκαν θραύσματα του βακτηρίου Salmonella typhimurium, το οποίο
παρουσιάζει

παρόμοια

δράση

στο

ποντίκι

και

στον

άνθρωπο.
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Αρχικά αναζητήθηκε η ιδανική συγκέντρωση στην οποία θα έπρεπε τα θραύσματα
του βακτηρίου να προστεθούν στην καλλιέργεια για να επιτευχθεί η ενεργοποίηση
των προσκολλημένων μακροφάγων. Ελέγχοντας τη πολλαπλασιαστική ικανότητα των
σπλενικών κυττάρων με τη μέθοδο της ενσωμάτωσης 3HTdR, πραγματοποιήθηκε
καλλιέργεια 72 ωρών με συγκεντρώσεις θραυσμάτων S. typhimurium 103 cfu, 104 cfu,
105 cfu, 5x105 cfu, 106 cfu, 2x106 cfu, 3x106 cfu, 4x106 cfu, 5x106 cfu και 107 cells/mL.

Διάγραμμα 3.30: Απεικόνιση της καμπύλης πολλαπλασιασμού λευκών κυττάρων παρουσία θραυσμάτων του
3
βακτηρίου S.typhimurium σε διαφορετικές συγκεντρώσεις, με τη μέθοδο ενσωμάτωσης HTdR. Ο
6
μεγαλύτερος κυτταρικός πολλαπλασιασμός παρατηρείται στη συγκέντρωση θραυσμάτων 3x10 cfu/ml.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η βέλτιστη ενεργοποίηση παρατηρείται σε
συγκέντρωση θραυσμάτων 3x106cfu/ml (Διαγρ. 3.30), οπότε η συγκέντρωση
επιλέχθηκε για χρήση στα περαιτέρω πειράματα.

3.4.1 Εμφύτευση ικριώματος πυριτίου με S.typhimurium ενεργοποιημένα
μακροφάγα.
Με παρόμοιο τρόπο με τα πειράματα που διεξήχθησαν με αντιγόνο την HSA,
πραγματοποιήθηκαν πειράματα χρησιμοποιώντας τα θραύσματα του βακτηρίου της
σαλμονέλας. Μετά από προσκόλληση των μακροφάγων σε δομές πυριτίου χαμηλής
τραχύτητας προστέθηκαν στην καλλιέργεια 3x106cfu/ml θραύσματα του βακτηρίου
της σαλμονέλας και μετά από 24ώρες τα ικριώματα εμφυτεύθηκαν υποδόρια στα
ζώα και ακολούθησε μια σειρά αιμοληψιών που στα πλαίσια της συγκεκριμένης
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διδακτορικής διατριβής διήρκησαν 2 εβδομάδες. Ακολούθησε αφαίρεση του
ικριώματος και ιστολογική ανάλυση με τη χρήση μικροσκοπίας σάρωσης.

3.4.2 Έλεγχος έκκρισης των παραγόντων φλεγμονής στον ορό των ζώων που
δέχτηκαν το S.typhimurium – ενεργοποιημένο εμφύτευμα.
Χρησιμοποιώντας ως θετικούς μάρτυρες ζώα που είχαν υποβληθεί στο κλασσικό
πρωτόκολλο ανοσοποίησης με το αντιγόνο γαλακτοποιημένο σε FCA, τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι τα S. Typhimurium-ενεργοποιημένα εμφυτεύματα ήταν
σε θέση να προάγουν παρόμοια έκκριση παραγόντων φλεγμονής (Διαγρ. 3.313.34).

Διάγραμμα 3.31: Απεικόνιση του ποσοστού αύξησης της IL-2 στην περίπτωση χορήγησης των
ενεργοποιημένων από θραύσματα σαλμονέλας μακροφάγων με ανοσοενισχυτικό Freud ή με
εμφύτευσή τους με τη χρήση δομής πυριτίου. Στην περίπτωση του εμφυτεύσιμου ικριώματος το
ποσοστό αύξησης είναι σαφώς υψηλότερο.(*p=0,05)

Διάγραμμα 3.32: Απεικόνιση του ποσοστού αύξησης της IL-10 στην περίπτωση χορήγησης των
ενεργοποιημένων από θραύσματα σαλμονέλας μακροφάγων με ανοσοενισχυτικό Freud ή με εμφύτευσή
τους με τη χρήση δομής πυριτίου. Στην περίπτωση της ενέσιμης χορήγησης το ποσοστό αύξησης είναι
υψηλότερο την 7η μέρα, ενώ την 14η μέρα τα ποσοστά κινούνται στα ίδια επίπεδα.

Διδακτορική διατριβή: Ιωάννα Ζέρβα

120

Κεφάλαιο 3 : Αποτελέσματα

Διάγραμμα 3.33: Απεικόνιση του ποσοστού αύξησης του TNF-a στην περίπτωση χορήγησης των
ενεργοποιημένων από θραύσματα σαλμονέλας μακροφάγων με ανοσοενισχυτικό Freud ή με εμφύτευσή
τους με τη χρήση δομής πυριτίου. Και στις 2 περιπτώσεις το ποσοστό αύξησης είναι αρκετά μικρό σε σχέση
με το control.

Διάγραμμα 3.34: Απεικόνιση του ποσοστού αύξησης της IFN-γ στην περίπτωση χορήγησης των
ενεργοποιημένων από θραύσματα σαλμονέλας μακροφάγων με ανοσοενισχυτικό Freud ή με εμφύτευσή
τους με τη χρήση δομής πυριτίου. Τα ποσοστά αύξησης κινήθηκαν σε παρόμοια επίπεδα.

Το ποσοστό έκκρισης της IL-2 ήταν 26% αυξημένο στην περίπτωση του
εμφυτεύματος. Στη περίπτωση της IL-10 παρατηρήθηκε μια αύξηση ποσοστού 25%
στην 7η μέρα μετά τη χορήγηση με Freud, η οποία όμως στις 14 ημέρες κινήθηκε στα
ίδια επίπεδα με αυτά του εμφυτεύματος. Ο TNF-a και η IFN-γ έδειξαν παρεμφερή
επίπεδα αύξησης και στις 2 περιπτώσεις.
Επομένως, η πρόκληση φλεγμονής για την έναρξη μιας ανοσολογικής απόκρισης
φαίνεται να καθορίζεται από το υλικό, τη γεωμετρία του υλικού και τα
προσκολλημένα κύτταρα, ενώ το είδος του αντιγόνου με το οποίο γίνεται
ενεργοποίηση των μακροφάγων κυττάρων, δε φαίνεται να επηρεάζει.
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3.4.3 Έλεγχος έκκρισης αντιγονο-ειδικού αντισώματος στον ορό των ζώων που
δέχτηκαν το S.typhimurium – ενεργοποιημένο εμφύτευμα.
Ο ορός εξετάστηκε επιπλέον για την έκκριση ειδικού και μη ειδικού αντισώματος με
διαδιακασίες ELISA (Διαγρ. 3.35-3.36).

*

Διάγραμμα 3.35: Απεικόνιση του ποσοστού αύξησης του μη ειδικού αντισώματος που ανιχνεύτηκε
στον ορό των ζώων στην περίπτωση χορήγησης των ενεργοποιημένων από θραύσματα σαλμονέλας
μακροφάγων με ανοσοενισχυτικό Freud ή με εμφύτευσή τους με τη χρήση δομής πυριτίου.

**

Διάγραμμα 3.36: Απεικόνιση του ποσοστού αύξησης του ειδικού αντισώματος που ανιχνεύτηκε στον
ορό των ζώων στην περίπτωση χορήγησης των ενεργοποιημένων από θραύσματα σαλμονέλας
μακροφάγων με ανοσοενισχυτικό Freud ή με εμφύτευσή τους με τη χρήση δομής πυριτίου.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η χορήγηση των ενεργοποιημένων κυττάρων που
δόθηκαν προσκολλημένα στο εμφύτευμα προκάλεσε μεγαλύτερη αύξηση ποσοστού
έκκρισης τόσο μη ειδικού (300%, *p=0,018) όσο και ειδικού αντισώματος (34%, **p=
0,022)

σε

σχέση

με

το

κλασσικό

πρωτόκολλο

ανοσοποίησης.
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Επομένως, γίνεται λόγος για ένα σύστημα το οποίο βρίσκει εφαρμογή για
διαφορετικά αντιγόνα και παρουσιάζει σε κάποιες περιπτώσεις

μεγαλύτερη

αποτελεσματικότητα από την κλασσική μέθοδο χορήγησης του αντιγόνου με
ανοσοενισχυτικό.
Το γεγονός αυτό, καθιστά το σύστημα του εμφυτεύματος πυριτίου με
προσκολλημένα ενεργοποιημένα μακροφάγα, ένα σύτημα-πατέντα, το οποίο μπορεί
να εφαρμοστεί για μια ποικιλία αντιγόνων.

3.4.4 Έλεγχος αύξησης κυτταρικών πληθυσμών στο σπλήνα των ζώων που
δέχτηκαν το S.typhimurium – ενεργοποιημένο εμφύτευμα.
Με το πέρας 15 ημερών, τα ζώα που είχαν λάβει το αντιγόνο των θραυσμάτων της
σαλμονέλας είτε με εμφυτεύσιμη δομή είτε με ανοσοενισχυτικό Freud θυσιάστηκαν
και ακολούθησε έλεγχος των κυτταρικών πληθυσμών στο σπλήνα με ανοσοφθορισμό
και ανάλυση με κυτταρομετρία ροής. Οι κυτταρικοί πληθυσμοί που εξετάστηκαν
ήταν τα T-βοηθητικά λεμφοκύτταρα μέσω του επιφανειακού τους μάρτυρα CD4, τα
Τ-κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα μέσω του επιφανειακού τους μάρτυρα CD8 και τα Βλεμφοκύτταρα μέσω του επιφανειακού τους μάρτυρα CD19 (Διαγρ. 3.40).

Διάγραμμα 3.40: Απεικόνιση του ποσοστού αύξησης των κυτταρικών πληθυσμών που εντοπίστηκαν στο
σπλήνα ποντικών που είχαν λάβει το αντιγόνο των θραυσμάτων της σαλμονέλας είτε μέσω εμφυτεύσιμης
δομής είτε με τη χορήγηση ανοσοενισχυτικού.
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Τα αποτελέσματα έδειξαν παρόμοια αύξηση των τριών κυτταρικών πληθυσμών τόσο
στην περίπτωση χορήγησης του αντιγόνου με ανοσοενισχυτικό όσο και στην
περίπτωση του εμφυτεύματος. Ιδιαίτερη αύξηση παρατηρήθηκε στον πληθυσμό των
Β-λεμφοκυττάρων, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει την παραγωγή αντισώματος.
Ακολουθεί ο πληθυσμός των Τ-βοηθητικών λεμφοκυττάρων με μικρότερο ποσοστό
αύξησης, το οποίο όμως επαρκεί για την ενεργοποίηση των Β-κυττάρων. Τέλος, τα Τκυτταροτοξικά κύτταρα δεν παρουσιάζουν καμία στατιστικά σημαντική αύξηση που
είναι λογικό γιατί πρόκειται για ένα βακτηριακό αντιγόνο.

3.4.5 Ιστολογική ανάλυση κατόπιν χειρουργικής αφαίρεσης των ικριωμάτων
πυριτίου.
Σε διάστημα 2 εβδομάδων μετά την εμφύτευση των ικριωμάτων πυριτίου με τα
ενεργοποιημένα από θραύσματα σαλμονέλλας μακροφάγα, έγινε η αφαίρεσή τους.
Ακολούθησε ιστολογική ανάλυση με τη χρήση μικροσκοπίας σάρωσης.

Α

Β

C

D

Εικόνα 3.18: Απεικόνιση των ικριωμάτων που αφαιρέθηκαν από ζώα στα οποία είχαν εμφυτευθεί έχοντας στην
επιφάνειά τους προσκολλημένα μακροφάγα ενεργοποιημένα από βακτηριακά θραύσματα σαλμονέλας για το
χρονικό διάστημα των 2 εβδομάδων. Στις φωτογραφίες Α,Β,C και D παρατηρείται ένα πλήθος μακροφάγων
κυττάρων που σε ορισμένες περιπτώσεις πιθανόν λόγο ενεργοποίησης έχουν αλλάξει δομή (Α), κύτταρα
ινοβλαστών (C) αλλά και ένα πλήθος λεμφοκυττάρων που προήλθαν από τον ίδιο τον οργανισμό και πιθανότατα
αναγνώρισαν τον αντιγονικό επίτοπο στην επιφάνεια των αντιγονοπαρουσιαστηκών κυττάρων.
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Α

Β

C

D

Εικόνα 3.19: Απεικόνιση των ικριωμάτων που αφαιρέθηκαν από ζώα στα οποία είχαν εμφυτευθεί έχοντας στην
επιφάνειά τους προσκολλημένα μακροφάγα ενεργοποιημένα από βακτηριακά θραύσματα σαλμονέλας για το χρονικό
διάστημα των 2 εβδομάδων. Σε όλες τις φωτογραφίες A,B,C και D παρατηρούνται μακροφάγα κύτταρα είτε που
εμφυτεύθηκαν μαζί με τη δομή είτε που προήλθαν από τον ίδιο τον οργανισμό, καθώς και λεμφοκύτταρα του
οργανισμού που έφτασαν στο σημείο της εμφύτευσης.

Στις 2 εβδομάδες, το μέγιστο διάστημα που η δομή πυριτίου με τα ενεργοποιημένα
από σαλμονέλα μακροφάγα παρέμεινε στον οργανισμό του ποντικού στα πλαίσια
αυτής της διδακτορικής εργασίας, έγινε μια εύκολη αφαίρεση χωρίς την ανάγκη
αποκόλλησης μεμβρανών από το εσωτερικό του ζώου. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα να
μελετηθεί στο μικροσκόπιο αποκλειστικά το ικρίωμα, εφόσον η σύνδεσή του με το
εσωτερικό του ζώου δεν ήταν καθόλου ισχυρή σε σχέση με την αντίστοιχη του
ικριώματος με ενεργοποιημένα από HSA κύτταρα, στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Όπως παρατηρήθηκε στις φωτογραφίες του μικροσκοπίου σάρωσης ο οργανισμός
του ποντικού δεν είχε κατασκευάσει τόσο ισχυρές μεμβράνες για την απομόνωση της
δομής, αντίστοιχες με την περίπτωση της HSA. Ο ιστός γύρω από τη δομή ήταν ένα
σύνολο χαλαρών μεμβρανών.
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Το καινούριο αυτό στοιχείο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο οργανισμός του ποντικού
αντιμετωπίζει

διαφορετικά

το

ικρίωμα

πυριτίου

με

τα

προσκολλημένα

ενεργοποιημένα μακροφάγα ανάλογα με το αντιγόνο που χρησιμοποιήθηκε για την
ενεργοποίησή τους. Θα πρέπει να ακολουθήσουν μια σειρά ερευνών για το αν το
αντιγόνο που θα ενεργοποιήσει τα προσκολλημένα μακροφάγα θα οδηγήσει τον
οργανισμό σε μια διαφορετική συμπεριφορά ως προς την αποδόμηση του
ικριώματος ή έστω το χρόνο που αυτή μπορεί να ξεκινήσει μετά την εμφύτευσή στον
οργανισμό.
Επομένως, εκτός από την συμβολή στην έναρξη της ανοσολογικής απόκρισης η
ενεργοποίηση των μακροφάγων φαίνεται να παίζει ένα ακόμη πολύ σημαντικό ρόλο.
Είναι πιθανό ο αντιγονικός επίτοπος στην επιφάνειά τους να παίζει ρόλο στη
συνολική συμπεριφορά του οργανισμού έναντι του συστήματος εμφύτευσης. Η
παρατήρηση αυτή ανοίγει ένα μεγάλο πεδίο για μελέτη και έρευνα, θέτοντας το
ερώτημα του πώς ένα εξωγενές ερέθισμα σε εμφυτεύσιμα κύτταρα έχει τη δύναμη
να αλλάζει τη αντιμετώπιση του οργανισμού ως προς το ίδιο το εμφύτευμα.
C

3.5 Έλεγχος λειτουργίας του συστήματος με αντιγόνο την
πεπτιδογλυκάνη του βακτηρίου Micrococcus luteus.
Η πεπτιδογλυκάνη είναι δομικό στοιχείο του βακτηριακού κυτταρικού τοιχώματος
και είναι απαραίτητη στα Gram-θετικά και αρνητικά βακτήρια για τη διατήρηση της
ακεραιότητας της πλασματικής τους μεμβράνης. Έχει χρησιμοποιηθεί στην έρευνα
σαν ανοσοενισχυτικό και βρέθηκε ότι είναι πιο αποτελεσματική στην πολυμερισμένη
της μορφή από ότι σε μορφή υπομονάδων. Στη συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή
χρησιμοποιήθηκε για την ενεργοποίηση των προσκολλημένων μακροφάγων στη
δομή του πυριτίου και ελέγχθηκε αν μπορεί να λειτουργήσει σαν μιτογόνο στο
συγκεκριμένο σύστημα και να ενισχύσει την έναρξη μιας ανοσολογικής απόκρισης
του οργανισμού. Η πεπτιδογλυκάνη που χρησιμοποιήθηκε βρισκόταν στην
πολυμερισμένη της μορφή και είχε απομονωθεί από το βακτήριο Micrococcus luteus.
Αρχικά αναζητήθηκε η ιδανική συγκέντρωση στην οποία η πεπτιδογλυκάνη θα
προστεθεί στην καλλιέργεια για να επιτευχθεί η ενεργοποίηση των μακροφάγων. Για
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το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε καλλιέργεια σπλενικών κυττάρων και η
πολλαπλασιαστική τους ικανότητα ελέγχθηκε μετά από 72ώρες με τη μέθοδο
ενσωμάτωσης

3

HTdR

χρησιμοποιώντας

τις

συγκεντρώσεις

πεπτιδογλυκάνης

0,01μg/ml, 0,1μg/ml, 1μg/ml, 10μg/ml, 50μg/ml και 100μg/ml.

Διάγραμμα 3.41: Απεικόνιση της καμπύλης πολλαπλασιασμού λευκών κυττάρων παρουσία της
πολυμερισμένης μορφής της πεπτιδογλυκάνης σε διαφορετικές συγκεντρώσεις, με τη μέθοδο ενσωμάτωσης
3
HTdR. Ο μεγαλύτερος κυτταρικός πολλαπλασιασμός παρατηρείται στη συγκέντρωση 1μg/ml.

Τα αποτελέσματα έδειξαν βέλτιστο κυτταρικό πολλαπλασιασμό σε συγκέντρωση
πεπτιδογλυκάνης 1μg/ml, η οποία χρησιμοποιήθηκε στα περαιτέρω πειράματα.

3.5.1 Εμφύτευση του ικριώματος πυριτίου με πεπτιδογλυκάνη-ενεργοποιημένα
μακροφάγα.
Μετά από προσκόλληση των μακροφάγων σε δομές πυριτίου χαμηλής τραχύτητας
προστέθηκαν στην καλλιέργεια πεπτιδογλυκάνη σε συγκέντρωση 1μg/ml και μετά
από 24ώρες τα ικριώματα εμφυτεύθηκαν υποδόρια στα ζώα και ακολούθησε μια
σειρά αιμοληψιών που διήρκησαν 7 ημέρες.
Στον ορό που συλλέχθηκε ελέγχθηκαν οι παράγοντες φλεγμονής IL-2, IL-10, TNF-a και
IFN-γ, καθώς και η έκκριση ειδικού και μη ειδικού αντισώματος για την
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πεπτιδογλυκάνη. Ακολούθησε αφαίρεση του ικριώματος και ιστολογική ανάλυση με
τη χρήση μικροσκοπίας σάρωσης.

3.5.2 Έλεγχος έκκρισης των παραγόντων φλεγμονής στον ορό των ζώων που
δέχτηκαν το ενεργοποιημένο με πεπτιδογλυκάνη εμφύτευμα.
Χρησιμοποιώντας ως θετικούς μάρτυρες ζώα που είχαν υποβληθεί στο κλασσικό
πρωτόκολλο ανοσοποίησης με το αντιγόνο γαλακτοποιημένο σε FCA, τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι τα ενεργοποιημένα με πεπτιδογλυκάνη εμφυτεύματα
ήταν σε θέση να προάγουν παρόμοια έκκριση παραγόντων φλεγμονής (Διαγρ.
3.42-3.45).

Διάγραμμα 3.42: Απεικόνιση της ποσοστιαίας αύξησης της έκκρισης της IL-2 στον ορό ποντικών που δέχτηκαν
την πεπτιδογλυκάνη μαζί με ανοσοενισχυτικό και μέσω ενεργοποιημένων γι αυτή μακροφάγων με
εμφυτεύσιμη δομή πυριστίου. Δεν παρατηρούνται αξιοσημείωτες διαφορές.

Διάγραμμα 3.43: Απεικόνιση της ποσοστιαίας αύξησης της έκκρισης της IL-10 στον ορό ποντικών που δέχτηκαν
την πεπτιδογλυκάνη μαζί με ανοσοενισχυτικό και μέσω ενεργοποιημένων γι αυτή μακροφάγων με
εμφυτεύσιμη δομή πυριστίου. Δεν παρατηρούνται αξιοσημείωτες διαφορές.
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Διάγραμμα 3.44: Απεικόνιση της ποσοστιαίας αύξησης της έκκρισης του TNF-a στον ορό ποντικών που
δέχτηκαν την πεπτιδογλυκάνη μαζί με ανοσοενισχυτικό και μέσω ενεργοποιημένων γι αυτή μακροφάγων με
εμφυτεύσιμη δομή πυριστίου. Παρατηρείται μια μικρή διαφορά υπέρ του ανοσοενισχυτικού την 7η μέρα, της
τάξης του 12%.

Διάγραμμα 3.45: Απεικόνιση της ποσοστιαίας αύξησης της έκκρισης της IFN-γ στον ορό ποντικών που δέχτηκαν
την πεπτιδογλυκάνη μαζί με ανοσοενισχυτικό και μέσω ενεργοποιημένων γι αυτή μακροφάγων με
εμφυτεύσιμη δομή πυριστίου. Παρατηρείται μια μεγάλη διαφορά υπέρ του ανοσοενισχυτικού την 3η μέρα,
της τάξης του 21%.

Πιο συγκεκριμένα, η IL-2, η IL-10 και ο TNF-a κινήθηκαν σχεδόν στα ίδια επίπεδα
τόσο στις 3 όσο και στις 7 ημέρες μετά την χορήγηση και την εμφύτευση. Αντίθετα, η
IFN-γ παρουσίασε 45% αύξηση υπέρ του κλασσικού εμβολιασμού την 3η ημέρα και
επανήλθε σε παρόμοια επίπεδα με την εμφυτεύσιμη δομή την 7η μέρα.
Άρα το πρώτο συμπέρασμα είναι πως όπως και στην περίπτωση της HSA τα
ενεργοποιημένα κύτταρα εξακολουθούν να συμβάλλουν στην ενεργοποίηση μιας
ανοσοβιολογικής απόκρισης στον οργανισμό σε συνδυασμό με τη δομή του
πυριτίου. Με τη χρήση της πεπτιδογλυκάνης σαν αντιγόνο, ο οργανισμός επιτυγχάνει
την

ίδια

ενεργοποίηση

όπως

με

τη

χρήση

ανοσοενισχυτικού.
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3.5.3 Έλεγχος έκκρισης αντιγονο-ειδικού αντισώματος στον ορό των ζώων που
δέχτηκαν το ενεργοποιημένο με πεπτιδογλυκάνη εμφύτευμα.
Ο ορός που απομονώθηκε από τα ζώα που δέχτηκαν το ενεργοποιημένο με
πεπτιδογλυκάνη εμφύτευμα, εξετάστηκε για την έκκριση ειδικού και μη ειδικού
αντισώματος με διαδικασίες ELISA (Διαγρ. 3.46-3.47).

Διάγραμμα 3.46: Απεικόνιση των ποσοστών αύξησης μη ειδικού αντισώματος στον ορό των ζώων
που δέχτηκαν εμφύτευμα με ενεργοποιημένα από πεπτιδογλυκάνη κύτταρα και με ανοσοενισχυτικό.
Δεν παρατηρείται αύξηση.

Διάγραμμα 3.47: Απεικόνιση των ποσοστών αύξησης ειδικού αντισώματος στον ορό των ζώων που
δέχτηκαν εμφύτευμα με ενεργοποιημένα από πεπτιδογλυκάνη κύτταρα και με ανοσοενισχυτικό. Δεν
παρατηρείται αύξηση.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πώς δεν υπήρξε αύξηση της έκκρισης ούτε ειδικού, ούτε
μη ειδικού αντισώματος. Άρα τα ενεργοποιημένα από πεπτιδογλυκάνη μακροφάγα
μπορούν να συμβάλλουν στην ενεργοποίηση του οργανισμού δίνοντας παρόμοια
αποτελέσματα

φλεγμονωδών

παραγόντων

με

το

κλασσικό

πρωτόκολλο
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ανοσοποίησης με ανοσοενισχυτικό, αλλά ο οργανισμός δε μπορεί να δημιουργήσει
αντισώματα εναντίον του συγκεκριμένου αντιγόνου.

3.5.4 Έλεγχος αύξησης κυτταρικών πληθυσμών στο σπλήνα των ζώων που
δέχτηκαν το ενεργοποιημένο με πεπτιδογλυκάνη εμφύτευμα.
Με το πέρας 7 ημερών τα ζώα που είχαν λάβει το αντιγόνο της πεπτιδογλυκάνης είτε
με εμφυτεύσιμη δομή είτε με ανοσοενισχυτικό Freud θυσιάστηκαν και ακολούθησε
έλεγχος των CD4-, CD8- και CD19-θετικών κυττάρων στο σπλήνα με ανοσοφθορισμό
και ανάλυση με . κυτταρομετρία ροής (Διαγρ. 3.48).

Διάγραμμα 3.48: Απεικόνιση του ποσοστού αύξησης των κυτταρικών πληθυσμών που εντοπίστηκαν στο
σπλήνα ποντικών που είχαν λάβει το αντιγόνο της πεπτιδογλυκάνης είτε μέσω εμφυτεύσιμης δομής είτε με
τη χορήγηση ανοσοενισχυτικού.

Τα αποτελέσματα έδειξαν παρόμοια αύξηση των τριών κυτταρικών πληθυσμών με
στατιστικά ασήμαντες διαφορές υπέρ του ανοσοενισχυτικού. Άρα οδηγούμαστε στο
συμπέρασμα ότι παρόλο που η έκκριση αντισώματος είναι μηδαμινή, η
πεπτιδολυκάνη μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο στην ενίσχυση της έναρξης της
ανοσολογικής απόκρισης. Παρατηρήθηκε μάλιστα ιδιαίτερη αύξηση του πληθυσμού
των Β-λεμφοκυττάρων, γεγονός το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την έλλειψη
παραγωγής αντισώματος. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα ζώα
θυσιάστηκαν μόλις μια εβδομάδα μετά την εμφύτευση ή τη χορήγηση αντίστοιχα,
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οπότε πιθανότατα να είχε προηγηθεί η αύξηση του κυτταρικού πληθυσμού χωρίς να
ήταν ακόμη δυνατή η ανίχνευση αντισωμάτων.

3.5.5 Ιστολογική ανάλυση κατόπιν χειρουργικής αφαίρεσης των ενεργοποιημένων
με πεπτιδογλυκάνη ικριωμάτων πυριτίου.
Σε διάστημα μίας εβδομάδας μετά την εμφύτευση των ικριωμάτων πυριτίου με τα
ενεργοποιημένα από πεπτιδογλυκάνη μακροφάγα, έγινε η αφαίρεσή τους.
Ακολούθησε ιστολογική ανάλυση με μικροσκοπίας σάρωσης.

Εικόνα 3.20: Απεικόνιση των ικριωμάτων που αφαιρέθηκαν από ζώα στα οποία είχαν εμφυτευθεί έχοντας
στην επιφάνειά τους προσκολλημένα μακροφάγα ενεργοποιημένα από πεπτιδογλυκάνη για το χρονικό
διάστημα των 7 ημερών. Στις φωτογραφίες παρατηρούνται μακροφάγα κύτταρα είτε που εμφυτεύθηκαν
μαζί με τη δομή είτε που προήλθαν από τον ίδιο τον οργανισμό, αλλά ελάχιστα έως καθόλου λεμφοκύτταρα.

Στις φωτογραφίες της μικροσκοπίας σάρωσης παρατηρήθηκε ένας μεγάλος αριθμός
μακροφάγων, αλλά χαρακτηριστική ήταν η έλλειψη λεμφοκυττάρων. Είναι ελάχιστες
οι περιπτώσεις μακροφάγων που στην επιφάνειά τους φέρουν Τ κύτταρα όπως
συνέβαινε με προηγούμενα αντιγόνα. Το αποτέλεσμα αυτό συνάδει και με τα
προηγούμενα αποτελέσματα της απουσίας έκκρισης αντισώματος, γεγονός που
υποδεικνύει ότι δεν επιτεύχθηκε έναρξη ανοσολογικής απόκρισης εναντίον της
πεπτιδογλυκάνης.
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3.6
Έλεγχος λειτουργίας του συστήματος με αντιγόνο
θραύσματα καρκινικών κυττάρων PC3.
Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής πραγματοποιήθηκαν κάποια
αρχικά πειράματα με στόχο την πιθανή εφαρμογή του συστήματος εμβολιασμού με
τη χρήση ενεργοποιημένων μακροφάγων για την ενίσχυση του οργανισμού στην
καταπολέμηση καρκινικών κυττάρων. Για τις μελέτες αυτές, επιλέχθηκε η κυτταρική
σειρά PC3 (prostate cancer) η οποία σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές έχει την
ιδιότητα να προκαλεί υποδόριους όγκους σε Βαlb/c ποντίκια στο σημείο χορήγησης,
γι αυτό και χρησιμοποιείται ευρύτατα στην έρευνα για την εύρεση θεραπείας του
καρκίνου σε in vivo μοντέλα.
Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τη σταθεροποίηση των συνθηκών δημιουργίας των
όγκων. Θα πρέπει να βρεθεί ο ιδανικός αριθμός καρκινικών κυττάρων PC3 που όταν
χορηγηθεί στο ζώο να προκαλεί ογκογένεση. Το «θεραπευτικό εμβόλιο» θα
κατασκευάζεται με τρόπο ανάλογο με αυτόν της HSA, με τη διαφορά ότι τι αντιγόνο
που θα χρησιμοποιείται είναι τα θραύσματα των καρκινικών κυττάρων. Η δομή με τα
ενεργοποιημένα μακροφάγα εμφυτεύεται υποδόρια σε ποντίκια ηλικίας 6 μηνών και
εξετάζεται το κατά πόσο αυτή μπορεί να παίξει κάποιο θετικό ρόλο στη θεραπεία
μέσω ελέγχου κυτοκινών του ορού και κυτταροτοξικών κυττάρων στο σπλήνα. Για
την παρακολούθηση αλλαγών στο μέγεθος του καρκινικού όγκου χρησιμοποιήθηκε
υπέρηχος μικρών ζώων. Επίσης έγινε επιμόλυνση των κυττάρων PC3 που
χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία των όγκων με φθορίζοντα τμήματα γενετικού
υλικού με σκοπό τη χρήση της in vivo-imaging μεθόδου παρακολούθησης του
καρκινικού όγκου.

3.6.1 Πρότυπο κατασκευής εμβολίου με στόχο την καταπολέμηση του καρκινικού
όγκου, in vitro.
Αρχικά πραγματοποιήθηκαν πειράματα για την εύρεση του βέλτιστου αριθμού
καρκινικών κυττάρων, ικανών να προκαλέσουν επιτυχή αντιγονοπαρουσίαση. Όπως
και στις προηγούμενες περιπτώσεις, τα μακροφάγα απομονώθηκαν από σπλήνα
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ποντικού μετά από 24ωρη επώαση σε ικριώματα πυριτίου χαμηλής τραχύτητας. Στη
συνέχεια διαφορετικός αριθμός καρκινικών κυττάρων διασπάστηκαν σε θραύσματα
με τη μέθοδο βύθισης σε υγρό άζωτο και τα θραύσματα αυτά προστέθηκαν στην
καλλιέργεια για 24 ώρες. Δοκιμάστηκαν 3 διαφορετικοί αριθμοί καρκινικών
κυττάρων: 106 κύτταρα, 5^105 κύτταρα και 25^104κύτταρα. Στη συνέχεια
προστέθηκαν στην καλλιέργεια Τ και Β λεμφοκύτταρα που απομονώθηκαν εκ νέου
από σπλήνα ποντικού και πραγματοποιήθηκαν πειράματα ELISA με στόχο τον έλεγχο
της έκκρισης αντισώματος στα υπερκείμενα της καλλιέργειας. Οι καλλιέργειες
ελέγχθηκαν για έκκριση αντισώματος σε 2 χρονικά σημεία: 24ώρες μετά την
προσθήκη Τ και Β λεμφοκυττάρων (3d culture) και 72 ώρες μετά την προσθήκη Τ και
Β λεμφοκυττάρων (5d culture).

Διάγραμμα 3.49: Απεικόνιση των ποσοστών αύξησης έκκρισης αντισώματος σε υπερκείμενα in vitro
συγκαλλιέργειας ενεργοποιημένων από θραύσματα καρκινικών κυττάρων μακροφάγων, Τ & Β
λεμφοκυττάρων με διάρκεια 3 εως 5 ημέρες. Παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού έκκρισης της IgG
5
με τα θραύσματα που προέκυψαν από διάσπαση 5^10 κυττάρων PC3.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πώς το μεγαλύτερο ποσοστό έκκρισης αντισώματος
σημειώθηκε μετά από ενεργοποίηση των προσκολλημένων μακροφάγων με
θραύσματα 5^105 κυττάρων PC3, στο πρώτο 24ωρο μετά την προσθήκη των Τ και Β
λεμφοκυττάρων (Διαγρ. 3.49). Στις 5 μέρες καλλιέργειας ο αριθμός αυτός μειώνεται
παραμένοντας όμως αισθητά μεγαλύτερος από τις άλλες δύο περιπτώσεις που
εξετάστηκαν.
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3.6.2 Πρότυπο κατασκευής εμβολίου με στόχο την καταπολέμηση του καρκινικού
όγκου, in vivo.
Με βάση βιβλιογραφικές αναφορές, σχεδιάστηκαν τα πρώτα πειράματα δημιουργίας
υποδόριων όγκων. Χρησιμοποιήθηκαν 106 καρκινικά κύτταρα της σειράς PC3, τα
οποία ενέθηκαν υποδόρια με θρεπτικό υλικό RPMI απουσία ορού, στο εξωτερικό
μέρος του δεξιού μηρού ποντικών ηλικίας 6 μηνών. Ο επιθυμητός όγκος ξεκινά να
διαμορφώνεται μόλις μια εβδομάδα μετά τη χορήγηση των κυττάρων.
Σε κάποια αρχικά πειράματα, τα ζώα ενέθηκαν με καρκινικά κύτταρα και στη
συνέχεια σε κάποια από αυτά έγινε υποδόρια εμφύτευση της δομής με τα
ενεργοποιημένα μακροφάγα.

Εικόνα 3.21: Απεικόνιση της πειραματικής προσέγγισης για τον έλεγχο της λειτουργίας του
6
συστήματος εμβολιασμού στην καταπολέμηση καρκινικών όγκων. Στα ποντίκια χορηγήθηκαν 10
κύτταρα PC3 για τη δημιουργία υποδόριων όγκων και στη συνέχεια σε κάποια έγινε εμφύτευση
ικριώματος πυριτίου με ενεργοποιημένα από κύτταρα του όγκου, μακροφάγα.

Στόχος αυτής της σειράς πειραμάτων ήταν
οργανισμού

απέναντι

στον

όγκο

στην

να ελεγχθεί η συμπεριφορά του
περίπτωση

της

εμφύτευσης.

Πραγματοποιήθηκε συλλογή αίματος για τον έλεγχο κυτοκινών ορού σε ζώα με όγκο
παρουσία ή μη εμφυτεύματος, καθώς και έλεγχος του ποσοστού αύξησης του
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αντισώματος στο ορό και των CD19+ στο σπλήνα μετά από διάστημα 14 ημερών, (21
ημερών από την αρχική χορήγηση των PC3 κυττάρων).

3.6.3 Έλεγχος της έκκρισης κυτοκινών στον ορό ζώων με όγκους που δέχτηκαν
εμφύτευμα με ενεργοποιημένα μακροφάγα.
Σε ποντίκια ηλικίας 6 μηνών χορηγήθηκαν 106 PC3 καρκινικά κύτταρα. Μετά από 7
ημέρες, χρόνος που σύμφωνα με βιβλιογραφικά στοιχεία έχει ξεκινήσει η
δημιουργία του υποδόριου όγκου, έγινε εμφύτευση ικριώματος πυριτίου χαμηλής
τραχύτητας.

Στο

ικρίωμα

είχαν

προσκολληθεί

μακροφάγα

στα

οποία

πραγματοποιήθηκε ενεργοποίηση με 5^105 καρκινικά κύτταρα PC3. Ακολούθησαν
αιμοληψίες στις 7 και 14 μέρες σε ποντίκια που έλαβαν (PC3+scaffold) και σε
ποντίκια που δεν έλαβαν (PC3) εμφύτευμα μία εβδομάδα μετά τη χορήγηση. Στον
ορό του αίματος που απομονώθηκε εξετάστηκε το ποσοστό αύξησης των κυτοκινών
TNF-a και IL-10 (Διαγρ. 3.50-3.51).

Διάγραμμα 3.50: Απεικόνιση του ποσοστού αύξησης του TNF-a σε δύο χρονικά σημεία, σε ορό από ζώα στα
οποία είχαν δημιουργηθεί καρκινικοί όγκοι με τη χορήγηση της καρκινικής σειράς PC3. Συγκρίνονται τα
ποσοστά αύξησης των ζώων που έλαβαν στις 7 ημέρες μετά τη χορήγηση ικρίωμα με ενεργοποιημένα
μακροφάγα με αυτών που δεν έλαβαν εμφύτευμα. Βλέπουμε ότι στην περίπτωση των ζώων με το εμφύτευμα
το ποσοστό αύξησης του TNF-a είναι μεγαλύτερο.
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Διάγραμμα 3.51: Απεικόνιση του ποσοστού αύξησης της IL-10 σε δύο χρονικά σημεία, σε ορό από ζώα στα
οποία είχαν δημιουργηθεί καρκινικοί όγκοι με τη χορήγηση της καρκινικής σειράς PC3. Συγκρίνονται τα
ποσοστά αύξησης των ζώων που έλαβαν στις 7 ημέρες μετά τη χορήγηση ικρίωμα με ενεργοποιημένα
μακροφάγα με αυτών που δεν έλαβαν εμφύτευμα. Βλέπουμε ότι στην περίπτωση των ζώων που δεν έλαβαν
εμφύτευμα το ποσοστό αύξησης της IL-10 είναι μεγαλύτερο.

Τα αποτελέσματα ως προς τον παράγοντα νέκρωσης όγκου TNF-a έδειξαν
μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού έκκρισης στον ορό των ζώων που έλαβαν το
εμφύτευμα. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια πρώτη θετική ένδειξη για την ενίσχυση
του οργανισμού στην καταπολέμηση του καρκινικού όγκου, καθώς ο TNF-a αποτελεί
μια κυτοκίνη που αναστέλλει την ογκογένεση. Όσον αφορά την IL-10, που αποτελεί
μια ανοσοκατασταλτική πρωτεΐνη, βλέπουμε πως παρουσιάζει μειωμένα ποσοστά
στα ζώα που δέχτηκαν το εμφύτευμα κι αυτό αποτελεί μια πολύ θετική ένδειξη της
λειτουργίας του συστήματος εμβολιασμού, καθώς επιδιώκεται ανοσοδιέγερση και
όχι ανοσοκαταστολή.

3.6.4 Έλεγχος της έκκρισης αντισώματος στον ορό ζώων με όγκους που δέχτηκαν
εμφύτευμα με ενεργοποιημένα μακροφάγα.
Μια ακόμα ένδειξη της ενίσχυσης του ανοσολογικού συστήματος και της απόκρισης
ενάντια στον όγκο είναι η έκκριση αντισωμάτων. Από τις αιμοληψίες που
πραγματοποιήθηκαν στις 7 και στις 14 μέρες σε ποντίκια που έλαβαν (PC3+scaffold)
και σε ποντίκια που δεν έλαβαν (PC3) εμφύτευμα μία εβδομάδα μετά τη χορήγηση,
απομονώθηκε ορός στον οποίο ελέγχθηκε το ποσοστό αύξησης αντισώματος (Διαγρ.
3.52).
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Διάγραμμα 3.52: Απεικόνιση του ποσοστού αύξησης αντισώματος σε δύο χρονικά σημεία, σε ορό από ζώα στα
οποία είχαν δημιουργηθεί καρκινικοί όγκοι με τη χορήγηση της καρκινικής σειράς PC3. Συγκρίνονται τα
ποσοστά αύξησης των ζώων που έλαβαν στις 7 ημέρες μετά τη χορήγηση ικρίωμα με ενεργοποιημένα
μακροφάγα με αυτών που δεν έλαβαν εμφύτευμα. Παρατηρείται διαφορά ποσοστού αύξησης υπέρ των ζώων
που δέχτηκαν το εμφύτευμα, στις 14 μέρες μετά την εμφύτευση.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως στις 7 ημέρες μετά την εμφύτευση, τόσο τα ζώα που
δέχτηκαν το εμφύτευμα όσο κι αυτά στα οποία δεν έγινε εμφύτευση δομής
παρουσιάζουν σχεδόν το ίδιο ποσοστό αύξησης. Στις 14 ημέρες μετά την εμφύτευση
παρατηρείται ότι το ποσοστό του αντισώματος στα ζώα χωρίς εμφύτευμα έχει
αρχίσει να μειώνεται αισθητά ενώ στα ζώα με το εμφύτευμα το ποσοστό αύξησης
παραμένει στα ίδια ακριβώς επίπεδα.
Όσον αφορά λοιπόν την έκκριση αντισώματος παρατηρήθηκε μια μικρή διαφορά
υπέρ των ζώων που δέχτηκαν εμφύτευμα στις 14 μέρες, αλλά σε γενικές γραμμές
φαίνεται η δομή να συμβάλλει έστω και κατά μικρό ποσοστό στην παραγωγή
αντισωμάτων έναντι του καρκινικού όγκου.

3.6.5 Έλεγχος του ποσοστού αύξησης των Β λεμφοκυττάρων στο σπλήνα των ζώων
με όγκους που δέχτηκαν το εμφύτευμα με τα ενεργοποιημένα μακροφάγα.
Τα ζώα στα οποία είχε γίνει ογκογένεση και από τα οποία κάποια είχαν δεχτεί
εμφύτευμα με ενεργοποιημένα μακροφάγα και κάποια όχι, θυσιάστηκαν 14 ημέρες
μετά την εμφύτευση, άρα 21 ημέρες μετά την δημιουργία των όγκων και έγινε
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καταμέτρηση των Β λεμφοκυττάρων στο σπλήνα, με χρώση για τον επιφανειακό
μάρτυρα CD19 και ανάλυση με κυτταρομετρίας ροής (Διαγρ. 3.53).

Διάγραμμα 3.53: Απεικόνιση του ποσοστού αύξησης του φθορισμού των CD19 κυττάρων στο σπλήνα ζώων
στα οποία είχαν δημιουργηθεί καρκινικοί όγκοι με τη χορήγηση της καρκινικής σειράς PC3. Συγκρίνονται τα
ποσοστά αύξησης των ζώων που έλαβαν στις 7 ημέρες μετά τη χορήγηση ικρίωμα με ενεργοποιημένα
μακροφάγα με αυτών που δεν έλαβαν εμφύτευμα. Τα ζώα που έλαβαν εμφύτευμα εμφανίζουν υψηλότερο
ποσοστό Β λεμφοκυττάρων.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως το ποσοστό αύξησης των Β-λεμφοκυττάρων στο
σπλήνα ποντικών που είχαν δεχτεί εμφύτευμα με ενεργοποιημένα μακροφάγα ήταν
υψηλότερο. Αυτό είναι ένα στοιχείο ενίσχυσης της χυμικής απόκρισης του ζώου
έναντι του όγκου, αφού τα Β λεμφοκύτταρα θα οδηγήσουν στην παραγωγή
μεγαλύτερης ποσότητας αντισωμάτων.

3.6.6 Ανοσολογική απόκριση σε ικριώματα πυριτίου με ενεργοποιημένα από
θραύσματα καρκινικών κυττάρων μακροφάγα, in vitro.
Στην in vitro καλλιέργεια, πραγματοποιήθηκε προσκόλληση μακροφάγων κυττάρων
στην επιφάνεια ικριωμάτων χαμηλής τραχύτητας και ακολούθησε μια επώαση με
θραύσματα καρκινικών κυττάρων PC3 για 24ώρες και μια επώαση με Τ και Β
λεμφοκύτταρα για ακόμη 24 ώρες.
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Εικόνα 3.22: Απεικόνιση των ικριωμάτων πυριτίου στα οποία έχει γίνει προσκόλληση μακροφάγων,
5
ενεργοποίησή τους με 5^10 καρκινικά κύτταρα PC3 και στη συνέχεια έχουν προστεθεί στην καλλιέργεια Τ και Β
λεμφοκύτταρα. Στην φωτογραφία Α διακρίνεται το πλήθος των προσκολλημένων κυττάρων, ενώ στις
φωτογραφίες Β,C και D διακρίνονται τα προσκολλημένα μακροφάγα μαζί με κάποια λεμφοκύτταρα στην
επιφάνειά τους πιθανόν τη στιγμή αναγνώρισης από το αντιγόνο.

Στις φωτογραφίες του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης μπορούμε να
διακρίνουμε τα ενεργοποιημένα μακροφάγα που βρίσκονται προσκολλημένα στην
επιφάνεια του πυριτίου. Ο αριθμός τους είναι πολύ μεγάλος (φωτογραφία Α), ενώ Τ
και Β λεμφοκύτταρα διακρίνονται επάνω στην επιφάνειά τους. Πολύ πιθανό να
αποθανατίζεται η στιγμή που τα λεμφοκύτταρα αναγνωρίζουν τους αντιγονικούς
επίτοπους των καρκινικών κυττάρων που έχουν εκθέσει τα μακροφάγα στην
επιφάνειά τους κατόπιν επεξεργασίας.
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3.6.7 Ιστολογική ανάλυση κατόπιν χειρουργικής αφαίρεσης των ικριωμάτων
πυριτίου.
Στην in vitro καλλιέργεια, πραγματοποιήθηκε προσκόλληση μακροφάγων κυττάρων
στην επιφάνεια ικριωμάτων χαμηλής τραχύτητας και ακολούθησε μια 24ωρη
επώαση με θραύσματα καρκινικών κυττάρων PC3. Στη συνέχεια τα ικριώματα
πυριτίου εμφυτεύθηκαν στον οργανισμό μαζί με τα ενεργοποιημένα μακροφάγα.
Μετά από 2 εβδομάδες παραμονής στον οργανισμό του ζώου πραγματοποιήθηκε
χειρουργική αφαίρεση των ικριωμάτων και παρατήρηση με τη χρήση μικροσκοπίας
σάρωσης.

Α

Β

Β

Εικόνα 3.23: Απεικόνιση των ικριωμάτων πυριτίου στα οποία έχει γίνει προσκόλληση μακροφάγων,
5
ενεργοποίησή τους με 5^10 καρκινικά κύτταρα PC3 και εμφύτευση σε ζώα. Στην φωτογραφία Α διακρίνεται
το πλήθος των προσκολλημένων κυττάρων, ενώ στη φωτογραφία Β διακρίνονται τα προσκολλημένα
μακροφάγα μαζί με κάποια λεμφοκύτταρα.

Β

Α

Εικόνα 3.24: Απεικόνιση των ικριωμάτων πυριτίου στα οποία έχει γίνει προσκόλληση μακροφάγων,
5
ενεργοποίησή τους με 5^10 καρκινικά κύτταρα PC3 και εμφύτευση σε ζώα. Στην φωτογραφία Α διακρίνονται
λεμφοκύτταρα γύρω από ένα μακροφάγο και στη φωτογραφία Β διακρίνονται τα προσκολλημένα
μακροφάγα μαζί με κάποια λεμφοκύτταρα.
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αφαίρεση που πραγματοποιήθηκε μετά από 2
εβδομάδες παραμονής των ικριωμάτων στα ζώα, ήταν πολύ μεγαλύτερης ευκολίας
συγκριτικά με την αντίστοιχη αφαίρεση ικριώματος με HSA. Για άλλη μια φορά
επιβεβαιώνεται πως η συμπεριφορά του οργανισμού απέναντι στο ικρίωμα
επηρεάζεται και από το είδος του αντιγόνου με το οποίο έχει γίνει η ενεργοποίηση
των μακροφάγων. Στις φωτογραφίες του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης
μπορούμε

να

διακρίνουμε

ενεργοποιημένα

μακροφάγα

που

βρίσκονται

προσκολλημένα στην επιφάνεια του πυριτίου και ένα πλήθος Τ και Β
λεμφοκυττάρων τα οποία προήλθαν από τον ίδιο τον οργανισμό για να
αναγνωρίσουν τους αντιγονικούς επίτοπους των καρκινικών κυττάρων που τα
μακροφάγα έχουν εκθέσει στην επιφάνειά τους.

3.6.8 In vivo-imaging για τον εντοπισμό του καρκινικού όγκου από PC3-GFP
κύτταρα.
Είναι μια τεχνική που προσφέρει τη δυνατότητα μη επεμβατικής παρακολούθησης
και απεικόνισης μοριακών στόχων, μέσω της εκμετάλλευσης των σημάτων
φθορισμού που προέρχονται από τον ίδιο το στόχο. Στα PC3 καρκινικά κύτταρα που
χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία υποδόριων καρκινικών όγκων στα ζώα
πραγματοποιήθηκε μεταφορά φθοριζόντων GFP μορίων γενετικού υλικού. Τα
κύτταρα χορηγήθηκαν στα ζώα και ακολούθησε μια προσπάθεια παρακολούθησης
της εξέλιξης του όγκου με την τεχνική του in vivo-imaging.

Εικόνα 3.25: Απεικόνιση του εξωτερικού μέρους του μηρού του ζώου το οποίο είχε υποβληθεί σε χορήγηση
καρκινικών κυττάρων στο σημείο αυτό πριν από 7 ημέρες. Δεν παρατηρήθηκε κάποιο σήμα.
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Στις φωτογραφίες που αποκομίστηκαν από πρώτες δοκιμές της τεχνικής δεν υπήρξε
κάποιο καθαρό σήμα φθορισμού το οποίο να υποδεικνύει τον όγκο. Η τεχνική
εφαρμόστηκε στα ζώα μόλις μια εβδομάδα μετά την χορήγηση των καρκινικών
κυττάρων, οπότε είναι πολύ πιθανό να χρειαζόταν ένα μεγαλύτερο χρονικό
παράθυρο. Αν ο αριθμός των φθοριζόντων κυττάρων είναι πολύ μικρός επίσης θα
ήταν πολύ δύσκολο να υπάρξει κάποιο ξεκάθαρο σήμα.

3.6.9 Εντοπισμός του καρκινικού όγκου με το Vevo3100 Ultrasound imaging
system.
Το Vevo 3100 είναι μια πλατφόρμα που συνδυάζει απεικόνιση υψηλής συχνότητας
υπερήχων και ποσοτικοποίηση και είναι σχεδιασμένη για μελέτες σε μικρά ζώα. Η
πλατφόρμα χρησιμοποιήθηκε σε ζώα στα οποία είχε γίνει χορήγηση PC3 καρκινικών
κυττάρων 5 ημέρες πριν. Σκοπός του πειράματος ήταν να διαπιστωθεί αν όντως τα
καρκινικά αυτά κύτταρα δημιουργούν υποδόριους όγκους στα ζώα και ο χρόνος
έναρξης της δημιουργίας τους.
Με τη βοήθεια της τεχνολογίας των υπερήχων διαπιστώσαμε πως τα καρκινικά
κύτταρα PC3 έχουν την ιδιότητα να δημιουργούν μετά από απλή χορήγηση,
υποδόριους όγκους σε ποντίκια και μάλιστα από την 5η κιόλας ημέρα μετά τη
χορήγηση. Στο συγκεκριμένο πείραμα, 106 καρκινικά κύτταρα PC3 χορηγήθηκαν
υποδόρια στο εξωτερικό μέρος του δεξιού μηρού του ζώου και μετά από 5 ημέρες
διαπιστώθηκε καρκινικός όγκος με μήκος 5mm, ύψος 0,5mm και όγκο 12,6mm3.
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E
Εικόνα 3.26: Φωτογραφίες του καρκινικού όγκου με την τεχνολογία των υπερήχων. Στις φωτογραφίες Α και Β
φαίνεται ο εντοπισμός του όγκου και η καταμέτρηση των διαστάσεων που έχει πάρει την 5η μέρα μετά τη
χορήγηση των καρκινικών κυττάρων. Με χρήση της ίδιας τεχνολογίας έγινε και ποσοτικοποίηση του όγκου
που διακρίνεται στις φωτογραφίες C,D και E σε τρισδιάστατη απεικόνιση.
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Τα εμβόλια είναι μεταξύ των πλέον αποτελεσματικών παρεμβάσεων στη σύγχρονη
ιατρική. Από το πρώτο εμβόλιο του Edward Jenner κατά της ευλογιάς το 1796, η
χρήση των εμβολίων έχει γίνει απαραίτητη για την εξάλειψη πολλών ασθενειών.
Μόνο τον 20ο αιώνα, η ευλογιά εκτιμάται ότι στοίχισε 375 εκατομμύρια ζωές, αλλά
από το 1978, μετά την ολοκλήρωση ενός επιτυχή κύκλου εμβολιασμών, ούτε ένας
άνθρωπος δεν έχει χάσει τη ζωή του από την ασθένεια αυτή [103].
Σήμερα, περισσότερα από 70 εμβόλια έχουν αδειοδοτηθεί για χρήση [105,106],
απαλλάσσοντας τον άνθρωπο από ασθένειες όπως πολιομυελίτιδα, ιλαρά,
παρωτίτιδα, ερυθρά και άλλων, ενώ εκτιμάται πως προκάλεσαν περίπου 39
εκατομμύρια λοιμώξεις κατα τη διάρκεια του 20ου αιώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες
[107,108]. Η επιτυχία αυτής της δημόσιας παρέμβασης για την υγεία προέρχεται όχι
μόνο από την αναγνώριση αποτελεσματικών εμβολίων, αλλά και από μια ισχυρή
υποδομή για την κατασκευή τους. Τα εμβόλια αποτελούν τη λιγότερο δαπανηρή και
πιο εύκολη λύση για την προστασία από καταστροφικές επιδημίες. Εν συντομία, τα
εμβόλια αποτελούν το πιο αποδοτικό μέσο για να σωθούν ζωές και να διατηρηθεί μια
υψηλή ποιότητα ζωής.
Παρά την κληρονομιά αυτή, πολλά λοιμώδη νοσήματα οπως το AIDS, η φυματίωση
και η ελονοσία, εξακολουθούν να αποτελούν αξεπέραστο πρόβλημα για τον άνθρωπο
και υπάρχουν στοιχεία πως 4 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζώη τους κάθε χρόνο
από τα νοσήματα αυτά [109-110]. Τα εμβόλια δεν έχουν ακόμη αξιοποιήσει πλήρως
τις δυνατότητές εξέλιξής τους και υπάρχει ανάγκη για την ανάπτυξη πλήρως
αποτελεσματικών μεθόδων εμβολιασμού.
Η επίτευξη της πλήρους προστασίας απαιτεί μια ξεχωριστή προσέγγιση στο
σχεδιασμό εμβολίων, με βάση την κατανόηση της ανοσοπαθογένειας και
επιβεβαίωση μέσω των ζώων-μοντέλων. Επίσης, πολλές τεχνολογίες εμβολίων
θεωρούνται παλιές και ακατάλληλες για την ταχεία αντιμετώπιση αναδυόμενων
εστιών. Για παράδειγμα, τα εμβόλια της γρίπης βασίζονται σε μια τεχνολογία 50
χρόνων και δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικά κατά των στελεχών ιών που
κυκλοφορούν [111]. Έτσι, αν και ο θρίαμβος των εμβολίων του χθες είναι
ενθαρρυντικός, μια ποικιλία από προκλήσεις παραμένουν για τα εμβόλια του αύριο.
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Η ανάπτυξη πλήρως αποτελεσματικών και χωρίς παρενέργειες εμβολίων είναι ένα
αινιγματικό και ανοιχτό θέμα στην έρευνα. Τα εμβόλια «πρώτης γενιάς»
πραγματεύονται κυρίως την αποδυνάμωση ενός μικροοργανισμού. Αυτά είναι ικανά
να επάγουν ειδικές αποκρίσεις Τ και Β λεμφοκυττάρων. Ωστόσο, μολονότι είναι πιο
αποτελεσματικά, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος μολυσματικότητας. Η ανάγκη για την
ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών εμβολίων με χαμηλές παρενέργειες οδήγησε στη
δεύτερη γενιά εμβολίων. Πρόκειται για τα εμβόλια που δεν χρησιμοποιούν ολόκληρο
τον μικροοργανισμό, αλλά συγκεκριμένες πρωτεΐνες του ή και κομμάτια των
πρωτεϊνών του. Από τη μία, τα εμβόλια αυτά είναι σε θέση να επάγουν τη παραγωγή
ειδικού αντισώματος, ενώ από την άλλη απαιτούν τη χρήση των ενισχυτικών για μη
ειδική ανοσολογική διέγερση του οργανισμού. Δυστυχώς οι ενισχυτικές αυτές ουσίες
έχουν μη ειδικές παρενέργειες και δεν ελέγχονται αποτελεσματικά στις μέρες μας. Η
ασφάλεια των εμβολίων είναι ένα σοβαρό θέμα που απασχολεί την Παγκόσμια
Οργάνωση Υγείας. Το γεγονός ότι η ασφάλεια του εμβολίου μπορεί να αξιολογηθεί
μόνο μετά από μαζική ανοσοποίηση του πληθυσμού εγείρει σοβαρά ζητήματα
βιοηθικής.
Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην ανάπτυξη ενός
εμβολίου είναι η μοναδικότητα του κάθε ατόμου ως προς την ιστοσυμβατότητά του.
Η ιστοσυμβατότητα εκπροσωπείται από δύο κυρίως είδη πρωτεϊνών, τις πρωτεΐνες
τάξης Ι και τάξης ΙΙ. Οι πρωτεΐνες αυτές είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη μιας
ανοσολογικής απόκρισης, εφόσον πρέπει να προσδέσουν κάποια μικρά κομμάτια
(αντιγονικά επίτοπα) της παθογόνου ουσίας. Ετσι, ο κάθε οργανισμός καταπολεμά το
εκάστοτε παθογόνο με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, που εξαρτάται από την
ιστοσυμβατότητά του. Έτσι, όσο πιο μεγάλος είναι ο μικροοργανισμός που
προσβάλλει τον οργανισμό, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να βρεθεί κάποιο
παθογόνο τμήμα που να ταιριάζει με την ιστοσυμβατότητά του, ώστε να μπορεί να
καταπολεμήσει το παθογόνο. Αυτός είναι ο λόγος που τα εμβόλια πρώτης γενιάς είναι
πιο αποτελεσματικά. Αντιθέτως, στη δεύτερη γενιά εμβολίων αυτή η πιθανότητα είναι
περιορισμένη λόγω του μικρότερου αριθμού αντιγονικών επιτόπων. Σε αυτή τη
περίπτωση υπάρχουν άτομα που δεν καταφέρνουν να αναπτύξουν ανοσολογική
απόκριση και οδηγούνται σε απάθεια.
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Η αποτελεσματικότητα ενός εμβολίου εξαρτάται από μία σειρά παραγόντων: Την ίδια
την ασθένεια (σε μερικές ασθένειες ο εμβολιασμός αποδίδει καλύτερα από ότι σε
άλλες), το στέλεχος που χρησιμοποιείται για το εμβόλιο (κάποια εμβόλια είναι ειδικά
απέναντι σε κάποιο συγκεκριμένο στέλεχος ενός μικροοργανισμού), το κατά πόσο το
πρόγραμμα των εμβολιασμών έχει τηρηθεί σωστά, τα ατομικά χαρακτηριστικά του
ασθενούς καθώς μερικά άτομα δεν παράγουν αντισώματα ακόμα και μετά τον
εμβολιασμό τους, η ηλικία καθώς και διάφοροι γενετικοί παράγοντες.
Για να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα, η ιδέα της προτεινόμενης έρευνας ήταν να
συνδυάσει ένα in vitro και in vivo σύστημα που εκμεταλλεύεται τα εμβόλια πρώτης
γενεάς, όπου η παροχή του συνόλου του εξασθενημένου παθογόνου δίνει τη
δυνατότητα στο κάθε άτομο να μπορεί να επιλέξει το κατάλληλο αντιγονικό επίτοπο
προς φόρτωση στα MHC μόρια. Η επιλογή θα πραγματοποιείται in vitro για να
αποφεύγεται η μολυσματικότητα, αποφεύγοντας παράλληλα και τη χρήση των
ενισχυτικών in vivo, με τη χρήση εμφυτεύσιμων βιο-υλικών.
Η λειτουργία ενός ιστού, οργάνου ή μέρους αυτών, περιλαμβάνει μια μοναδική
συνεργασία μεταξύ βιολογίας, μηχανικής, χημείας και φυσικής. Για το λόγο αυτό την
περασμένη δεκαετία δημιουργήθηκαν βάσεις δεδομένων που αποσκοπούν στη
σύνδεση των αρχών της κυτταρικής βιολογίας με τις ιδιότητες των υλικών ώστε να
αναπτυχθούν βιο-υλικά που μιμούνται το φυσικό εξωκυττάριο περιβάλλον. Έχει
αποδειχθεί ότι οι αλληλεπιδράσεις των κυττάρων μεταξύ τους και η προσκόλλησή
τους στο υπόστρωμα παίζουν ρόλο ζωτικής σημασίας σε φυσικές βιολογικές
διαδικασίες όπως διαφοροποίηση, μορφογένεση, αναγέννηση ιστού, επούλωση
πληγών, ενώ συγχρόνως μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία προβλημάτων
όπως καρκινογένεση, θρομβογένεση ή ανώμαλη εμβρυογένεση. Γι’ αυτό είναι
απαραίτητη μια μελέτη κατανόησης των μηχανισμών αυτών για τη δημιουργία
κυτταρο-βιο-υλικών που να συνάδουν με τη μηχανική ιστών.
Από

τους

μηχανισμούς

κυτταρικής

προσκόλλησης

που

έχουν

μελετηθεί

επιβεβαιώνεται ο ρόλος της αρχιτεκτονικής του ιστού στη λειτουργία των κυττάρων.
Από την άλλη μεριά οι ιδιότητες των υλικών, όπως η επιφανειακή χημεία, ενέργεια
και μορφολογία αναγνωρίζονται από παράγοντες- κλειδιά στον έλεγχο της
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συναρμολόγησης κυττάρων σε τρισδιάστατα χαρακτηριστικά. Συνεπώς η ικανότητα να
προσαρμόζουμε τη μορφολογία και χημεία της επιφάνειας θα είναι ωφέλιμη για τη
χρήση τέτοιων δομών ως μοντέλα επιφανειών για τη συστηματική έρευνα του ρόλου
των τρισδιάστατων μικρο-νανο-δομών στη κυτταρική συμπεριφορά.
Με

την

προοπτική

αυτή

ερευνάται

η

ανάπτυξη

κατασκευασμένων με τη χρήση λέιζερ στενών παλμών.
έντασης

του

λέιζερ

προκαλεί

αξιοσημείωτες

ικριωμάτων

πυριτίου,

Η διαφοροποίηση της

αλλαγές

στα

μορφολογικά

χαρακτηριστικά των μικρο-κώνων όπως το ύψος και η τραχύτητα. Συνεπώς, τα
υποστρώματα που παράγονται πρέπει να παρέχουν τρισδιάστατους ελεύθερους
χώρους στην καλλιέργεια και να προβάλουν συνθήκες παρόμοιες με αυτές του
φυσικού περιβάλλοντος ώστε να διευκολύνεται η κυτταρική προσκόλληση και
διασπορά. Επιπλέον, η δυνατότητα ελεγχόμενης διαμόρφωσης των ιδιοτήτων
διαβρεξιμότητας της επιφάνειας επιτρέπει την τροποποίηση της χημείας της
επιφάνειας ώστε να υποστηρίζεται με καλύτερο τρόπο η επιβίωση και λειτουργία των
κυττάρων.
Ως εκ τούτου, γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας μιας επιφάνειας που θα επιτρέπει τη
φόρτωση και παρουσίαση του αντιγονικού πεπτιδίου, με φυσικό ερέθισμα, από τα
αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (APCs) σε in vitro καλλιέργεια. Κατόπιν με την
εμφύτευσή της δομής με τα ενεργοποιημένα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα στον
ξενιστή, θα επιτυγχάνεται περαιτέρω ενεργοποίηση της ανοσολογικής απόκρισης in
νίνο χωρίς τη χρήση ανοσοενισχυτικών.
Χρησιμοποιήθηκαν δομές πυριτίου διαστάσεων 5x5mm2 οι οποίες υπέστησαν
επεξεργασία με λέιζερ ώστε να σχηματιστούν στην επιφάνειά τους μίκρο- και νάνοκώνοι, καθώς η δυνατότητα ελέγχου της τραχύτητας και της επιφανειακής χημείας
μπορεί να εξυπηρετήσει νέες προσεγγίσεις για τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων
τρισδιάστατων βιοΰλικών in vivo. Έχει δειχθεί ότι η διαβρεξιμότητα τέτοιων τεχνικών
υποστρωμάτων μπορεί να τροποποιηθεί

από υδροφοβικό σε υδροφιλικό μέσω

ανεξάρτητου ελέγχου διαβρεξιμότητας και χημείας. Μελέτη που έγινε σε ινοβλάστες
έδειξε ότι μια θεμελιώδης παράμετρος που πιστοποιεί την κυτταρική προσκόλληση σε
τρισδιάστατες δομές δεν είναι μόνο ο βαθμός τραχύτητας ή η επιφανειακή χημεία,
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αλλά η συνεργασία και των δύο, ώστε να καθορίζεται η διαβρεξιμότητα και η
επιφανειακή ενέργεια του υποστρώματος. Η ανάπτυξη των ινοβλαστών προωθείται
σε υδροφιλικά ή σε χαμηλής τραχύτητας υποστρώματα, επιτρέποντας στα κύτταρα να
επωφεληθούν αυτής της επαφής αποκτώντας επιφανειακή δύναμη η οποία ωφελεί
την προσκόλληση και την εξάπλωσή τους. Αντίθετα, η προσκόλληση είναι σχεδόν
αδύνατη σε υπερ-υδροφοβικές ή σε υψηλής τραχύτητας επιφάνειες υποστρωμάτων
[56-57].
Από την άλλη μεριά όμως, σύμφωνα και με προηγούμενα μοντέλα που περιέγραφαν
κυτταρική προσκόλληση, βρέθηκε μια μη-μονότονη εξάρτηση της προσκόλλησης των
ινοβλαστών από τη διαβρεξιμότητα. Παρατηρήθηκε ότι η εξάπλωση των κυττάρων
βελτιώνεται

σε

χαμηλής

τραχύτητας

υποστρώματα,

ανεξάρτητα

από

τη

διαβρεξιμότητά τους. Αυτό δείχνει ότι η κυτταρική προσκόλληση ενισχύεται
περισσότερο και διευκολύνεται από ένα κατάλληλο μέγεθος και σχήμα της
τοπογραφίας της επιφάνειας.
Ο σχεδιασμός των ικριωμάτων πυριτίου είναι ζωτικής σημασίας καθώς επηρεάζει
την κυτταρική προσκόλληση και παρέχει εργαλεία σε μικρο- και νανο-κλίμακα και
διερευνά τα σύμπλοκα αλληλεπίδρασης των αγκυροβολημένων κυττάρων με το in
vitro περιβάλλον. Η τραχύτητα της επιφάνειας πρέπει να παρέχει δυνατότητες για τον
προσανατολισμό και την εξάπλωση των κυττάρων.
Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκε αρχικά έλεγχος της προσκόλλησης και
της λειτουργικότητας των κυττάρων του ανοσολογικού συστήματος που λαμβάνουν
μέρος στην αντιγονοπαρουσίαση, δηλαδή των μακροφάγων, σε επιφάνειες πυριτίου
με διαφορετική τραχύτητα και χημεία. Απώτερος σκοπός ήταν η εύρεση των
κατάλληλων συνθηκών προσκόλλησής τους και μετέπειτα η δυνατότητα ανάπτυξης
ανοσολογικής απόκρισης στα τρισδιάστατα αυτά ικριώματα πυριτίου.
Ο έλεγχος της προσκόλλησης έγινε σε 2 είδη τραχύτητας υψηλή και χαμηλή σε
οξειδωμένη και μη μορφή. Το αποτέλεσμα ήταν ότι τα κύτταρα προτιμούσαν τη
χαμηλή τραχύτητα σε μη-οξειδωμένη επιφάνεια, ενώ μετά από οξείδωση, μεγαλύτερη
προσκόλληση παρατηρήθηκε στη μεγαλύτερη τραχύτητα. Έχει παρατηρηθεί ότι μετά
από οξείδωση, το υψηλής τραχύτητας υπόστρωμα μετατρέπεται από υδροφοβικό σε
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υδροφιλικό επιτρέποντας την

εξάπλωση και βιωσιμότητα νευρικών κυττάρων. Σε

πειράματα που έχουν γίνει χρησιμοποιώντας νευρικές κυτταρικές σειρές, το κύτταρο
τείνει να δημιουργήσει προσκολλήσεις σε περιοχές όπου υπάρχει ισορροπία των
δυνάμεων του κυτταροσκελετού. Για το λόγο αυτό, η διαβρεξιμότητα της επιφάνειας
είναι ζωτικής σημασίας καθώς περιγράφει σε τι έκταση η επιφάνεια εκτίθεται στο
μέσο της καλλιέργειας και κατ’ επέκταση την πρωτεϊνική απορρόφηση. Μείωση στην
απορρόφηση προσκολλημένης πρωτεΐνης εξαιτίας μειωμένης επιφάνειας υγρού, ίσως
επιβλαβώς

επηρεάσει

την

ικανότητα

των

κυττάρων

να

δημιουργήσουν

προσκολλήσεις. Σε κάθε περίπτωση, η ενέργεια της επιφάνειας επηρεάζει την περιοχή
επαφής της κυτταρικής μεμβράνης με το υπόστρωμα, ενώ το προφίλ της μεμβράνης
μπορεί να αλλάξει βάσει της διαβρεξιμότητας του παρακείμενου στερεού [54]. Τέλος,
το γεγονός ότι μη επεξεργασμένα ικριώματα δεν κατάφεραν να υποστηρίξουν την
κυτταρική προσκόλληση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η επεξεργασμένη με λέιζερ
τρισδιάστατη επιφάνεια δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες προσκόλλησης και ανάπτυξης
των κυττάρων.
Παρουσία του αντιγόνου της HSA και λεμφοκυττάρων που προστέθηκαν στην
καλλιέργεια, τα προσκολλημένα σε ικριώματα μακροφάγα ήταν σε θέση να
ενεργοποιήσουν την παραγωγή κυτοκινών και ειδικού αντισώματος, γεγονός που
αποδεικνύει άμεσα τη λειτουργικότητα της ανοσολογικής αντίδρασης που
προκλήθηκε. Η υψηλής ευκρίνειας ανάλυση με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης
επέτρεψε την αποτύπωση λεπτομερούς αλληλεπίδρασης Τ-λεμφοκυττάρων με
μακροφάγα να αλληλεπιδρούν, πιθανότατα στα πλαίσια της αντιγονοπαρουσίασης.
Χρησιμοποιώντας υψηλής και χαμηλής τραχύτητας οξειδωμένα ή μη ικριώματα
αποδείχτηκε ότι οι μη οξειδωμένες χαμηλής τραχύτητας (0.68 J/ cm 2) επιφάνειες είναι
οι βέλτιστες δομές για την παραγωγή των χαρακτηριστικών κυτοκινών της
ανοσοαπόκρισης IL-2 και IL-4 αλλά και αντιγονο-ειδικού αντισώματος, η ποσότητα
του οποίου έφτανε τα 4,8 ng/ml.
Η επιφάνεια αυτή χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση in vivo πειραμάτων στο
πειραματικό μοντέλο του ποντικού, όπου ενεργοποιημένα μακροφάγα από το
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αντιγόνο της HSA προσκολλημένα στη δομή του πυριτίου εμφυτεύθηκαν υποδόρια
στα ζώα. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκαν μελέτες:
α) για την ικανότητα ανάπτυξης in vivo ανοσολογικής απόκρισης μέσω ελέγχου
αντισώματος και κυτοκινών στον ορό των ζώων, σε σύγκριση με το κλασσικό
πρωτόκολλο ανοσοποίησης, όπου το αντιγόνο χορηγείται στον οργανισμό μαζί με
ανοσοενισχυτικό.
β) για τις δυνατότητες της δομής να λειτουργήσει σαν ανοσοενισχυτικό μέσω ελέγχου
έκκρισης φλεγμονωδών παραγόντων και παρουσίας λευκών κυττάρων στον ορό του
αίματος
γ) για πιθανές παρενέργειες του υλικού στον οργανισμό μέσω ιστολογικής ανάλυσης
σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα παραμονής του στα ζώα
δ) για τη γενικότερη συμβολή της δομής, αλλάζοντας το μέγεθός της ή
αντικαθιστώντας τη με ένα άλλο υβριδικό πολυμερές υλικό.
ε) για την ύπαρξη κυττάρων μνήμης ειδικών για το συγκεκριμένο αντιγόνο μέσω
κυτταρομετρίας ροής σε κύτταρα από σπλήνα ποντικού που είχε δεχτεί το εμφύτευμα
με τα ενεργοποιημενα μακροφάγα.
Τα συμπεράσματα των ερευνών αυτών ήταν τα εξής:
α) Το αντιγόνο δόθηκε στο οργανισμό του ποντικού είτε γαλακτοποιημένο σε
ανοσοενισχυτικό

Freud

(FCA)

είτε

μέσω

ενεργοποιημένων

μακροφάγων,

προσκολλημένων σε δομή πυριτίου. Στον ορό των ζώων αυτών έγινε έλεγχος για την
παραγωγή τόσο ειδικού όσο και μη ειδικού αντισώματος. Στην περίπτωση του μη
ειδικού αντισώματος το ποσοστό αύξησης με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο κινήθηκε
στα ίδια επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, 15 ημέρες μετά την χορήγηση ή την εμφύτευση
αντίστοιχα, παρουσιάστηκε ποσοστό αύξησης περίπου 700%. Στην περίπτωση του
ειδικού αντισώματος όμως τα αποτελέσματα παρουσίασαν μια αξιοσημείωτη
απόκλιση. Στα ζώα που δέχτηκαν εμφύτευμα το ποσοστό αύξησης ειδικού
αντισώματος 15 μέρες μετά την εμφύτευση, υπολογίστηκε στο 570%, ενώ στα ζώα
που έγινε χορήγηση αντιγόνου με ανοσοενισχυτικό παρουσιάστηκε αύξηση ποσοστού
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της τάξης του 200%. Τα αποτελέσματα λοιπόν όχι απλά επιβεβαίωσαν τη λειτουργία
του συστήματος in vivo, αλλά επιπλέον παρατηρήθηκε καλύτερη απόδοση του
συστήματος εμφύτευσης με πολύ μεγαλύτερη έκκριση ειδικού αντισώματος. Άρα
μπορούμε να επιτύχουμε τη δημιουργία ειδικών αντισωμάτων στον οργανισμό
δίνοντας στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα τη δυνατότητα να επιλέξουν in vitro με
φυσικό τρόπο τους καλύτερους αντιγονικούς επίτοπους και να τους παρουσιάσουν
στον οργασισμό, χωρίς να έχει έρθει ο ίδιος καθόλου σε άμεση επαφή με ολόκληρο το
αντιγόνο. Έτσι επιτυγχάνεται η αποφυγή της μολυσματικότητας των εμβολίων πρώτης
γενιάς και ο περιορισμένος αριθμός αντιγονικών επιτόπων των εμβολίων της
δεύτερης γενιάς.
β) Ένα ακόμα ζητούμενο ήταν η δομή αυτή να μπορεί να αντικαταστήσει τη δράση
του ανοσοενισχυτικού προκαλώντας τοπική φλεγμονή και ενισχύοντας την έναρξη
μιας ανοσολογικής απόκρισης στον οργανισμό. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε
έλεγχος παραγόντων φλεγμονής στον ορό των ζώων που έλαβαν το αντιγόνο με
ανοσοενισχυτικό και των ζώων που έλαβαν εμφύτευμα με ενεργοποιημένα από το
αντιγόνο μακροφάγα.

D7

D15

IL-2

IL-10

TNF-a

IFN-γ

Si: 54%

Si: 43%

Si: 30%

Si: 31%

FCA: 19%

FCA: 28%

FCA: 18%

FCA: 16%

Si: 35%

Si: 38%

Si: 25%

Si: 38%

FCA: 28%

FCA: 26%

FCA: 24%

FCA: 15%

Πίνακας 4.1: Απεικόνιση των ποσοστών αύξησης των παραγόντων φλεγμονής στον ορό ζώων που
δέχτηκαν το αντιγόνο της HSA μέσω χορήγησης με ανοσοενισχυτικό και ζώων που δέχτηκαν
ενεργοποιημένα μακριφάγα με εμφυτεύσιμη δομή.

Ο έλεγχος των παραγόντων φλεγμονής πραγματοποιήθηκε σε 2 χρονικά σημεία μετά
την χορήγηση ή την εμφύτευση, στις 7 και στις 15 ημέρες. Η ιντερλευκίνη-2 (IL-2) είναι
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μια κυτοκίνη που εκκρίνεται από ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα και επάγει τον
πολλαπλασιασμό τους, ενώ θεωρείται αναγκαία για την ανάπτυξη της ανοσολογικής
μνήμης των Τ-κυττάρων. Τα αποτελέσματα έδειξαν διαφορά ποσοστού αύξησης υπέρ
των ορών από ζώα με εμφύτευμα της τάξης του 35% στις 7 ημέρες, ενώ στις 15
ημέρες η διαφορά αυτή μειώθηκε στο 7%. Άρα η έκκριση της IL-2 κινείται αρχικά σε
υψηλότερα επίπεδα με τη χρήση τη δομής κι αργότερα τα ποσοστά έκκρισης
συγκλίνουν.
Η ιντερλευκίνη-10 (IL-10) είναι μια αντιφλεγμονώδης κυτοκίνη που αναστέλει την
παραγωγή κυτοκινών από μακροφάγα κύτταρα και τις λειτουργείες τους που
συμβάλλουν στην ενεργοποίηση των Τ-κυττάρων, ενώ εμφανίζει μια ισχυρή ικανότητα
να καταστέλλει την ικανότητα παρουσίασης αντιγόνου από τα αντιγονοπαρουσιαστικά
κύτταρα. Τόσο στην περίπτωση των ζώων με το εμφύτευμα όσο και στην περίπτωση
αυτών που δέχτηκαν χορήγηση με ανοσοενισχυτικό Freud (FCA) παρατηρήθηκε μια
σταθερή διαφορά ποσοστού υπέρ του ικριώματος πυριτίου που κυμάνθηκε από 15%
στις 7 ημέρες και έπεσε στο 12% στις 15 ημέρες.
Ο παράγοντας νέκρωσης όγκου-α (TNF-a) αποτελεί ένα από τους κατεξοχήν
επαγωγείς της φλεγμονώδους αντίδρασης και άρα της ανοσοβιολογικής απόκρισης με
περαιτέρω ενεργοποίηση μακροφάγων κυττάρων. Στη συγκεκριμένη μελέτη τα
ποσοστά αύξησής του ήταν παρόμοια και στις δύο περιπτώσεις επαφής του
οργανισμού του ζώου με το αντιγόνο της HSA. Πιο συγκεκριμένα στις 7 ημέρες
παρουσιάζει μια μικρή διαφορά της τάξης του 12% υπέρ των ζώων με το ικρίωμα,
αλλά στις 15 ημέρες τα δύο ποσοστά ταυτίζονται.
Η ιντερφερόνη-γ (IFN-γ) αποτελεί πολύ σπουδαίο ενεργοποιητή της ανοσολογικής
απόκρισης, καθώς προκαλεί αύξηση της δραστηριότητας των μακροφάγων κατά την
αντιγονοπαρουσίαση και επάγει την παραγωγή αντισώματος από ενεργοποιημένα Βκύτταρα. Στην παρούσα μελέτη τα ποσοστά έκκρισής της παρουσιάζονται πιο
αυξημένα στον ορό των ζώων που δέχτηκαν εμφύτευμα. Μάλιστα, η διαφορά ξεκινάει
με 12% υπέρ των ζώων με εμφύτευμα στις 7 ημέρες και ακολούθως αυξάνεται στο
23% στις 15 μέρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο στην περίπτωση της IFN-γ
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παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού διαφοράς στις 15 μέρες, ενώ όλοι οι υπόλοιποι
παράγοντες συγκλίνουν στο χρονικό αυτό διάστημα.
Τα αποτελέσματα αυτών των πειραμάτων έδειξαν πως στον ορό των ζώων που
δέχτηκαν εμφύτευμα με ενεργοποιημένα μακροφάγα και στον ορό των ζώων που
δέχτηκαν χορήγηση αντιγόνου με ανοσοενισχυτικό, οι παράγοντες φλεγμονής που
εξετάστηκαν κινήθηκαν σε παρόμοια επίπεδα με εξαίρεση κάποιες ελάχιστες
διαφορές υπέρ του ικριώματος. Επομένως θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εμφύτευση
της δομής με τα προ-ενεργοποιημένα κύτταρα είναι δυνατό να προκαλέσει την
απαιτούμενη φλεγμονώδη αντίδραση που θα οδηγήσει σε έναρξη ανοσοβιολογικής
απόκρισης, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τη χρήση του ανοσοενισχυτικού. Άρα η
εμφυτεύσιμη δομή φαίνεται να είναι σε θέση να καταργήσει τη χρήση των πρόσθετων
χημικών ουσιών.
Σε ερευνητικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση κρυσταλλικών
τμημάτων πυριτίου έχει δειχθεί ότι ενεργοποιούν τα μακροφάγα, διεγείρουν την
παραγωγή κυτοκινών και από μακροφάγα και από Τ-λεμφοκύτταρα, ενώ ενισχύουν
και την ανοσοαπόκριση σε ξένες πρωτεΐνες [114] Σε ένα άλλο πείραμα οι Naim και
Lanzafame [115] σύγκριναν την ανοσοαπόκριση των αρουραίων σε BSA χορηγώντας
τη με FCA ή με gel σιλικόνης. Ιστολογική ανάλυση στο σημείο της ένεσης 56 μέρες
μετά την ανοσοποίηση αποκάλυψε πως δεν υπήρχε καμία φλεγμονώδης αντίδραση
γύρω από το gel ενώ στο σημείο της ένεσης με FCA υπήρχε μεγάλος αριθμός
κοκκιοκυττάρων. Άρα το gel εκτός του ότι έχει μεγαλύτερο κίνδυνο αποικοδόμησης
και διάσπασης από τον οργανισμό, δεν έχει και τη δυνατότητα να προκαλέσει
ανοσοδιέγερση. Η μελέτη των Suska et al. περιελάμβανε τη χρήση δομών
αποτελούμενες από τιτάνιο και χαλκό. Σε επώαση με ανθρώπινα μονοκύτταρα και
μακροφάγα κύτταρα είδαν πως το τιτάνιο προκαλεί ήπια φλεγμονώδη αντίδραση ενώ
ο χαλκός αντίθετα προκαλούσε οξεία φλεγμονή και μαζικό κυτταρικό θάνατο [116].
Οπότε η επιλογή του πυριτίου ως υλικό φαίνεται αρκετά σωστή καθώς μπορεί να
προσφέρει την ζητούμενη φλεγμονώδη αντίδραση στα επιθυμητά όρια.
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Παράλληλα πραγματοποίηθηκε καταμέτρηση λευκών κυττάρων στον ορό που
απομονώθηκε από τα ζώα αυτά. Η αύξηση του αριθμού των λευκών κυττάρων
αποτελεί ένδειξη ενεργοποίησης του ανοσολογικού συστήματος.
Λευκά κύτταρα
FCA

80^106

Si+ενεργοποιημένα μακροφάγα

150^106

Πίνακας 4.2: Απεικόνιση του αριθμού των λευκών κυττάρων στον ορό ζώων
που δέχτηκαν το αντιγόνο της HSA μέσω χορήγησης με ανοσοενισχυτικό και
ζώων που δέχτηκαν ενεργοποιημένα μακροφάγα με εμφυτεύσιμη δομή.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως σε διάστημα 15 ημερών μετά την εμφύτευση της δομής
ή τη χορήγηση ανοσοενισχυτικού Freud, τα ζώα με τη δομή παρουσίασαν πιο
αυξημένο αριθμό λευκών κυττάρων. Η διαφορά αυτή μπορεί να σχετίζεται τόσο με την
ενεργοποίηση που προκαλεί η ίδια η δομή, όσο και με περαιτέρω ενεργοποίηση η
οποία να οφείλεται στα ενεργοποιημένα μακροφάγα που προστέθηκαν μαζί με αυτή.
Για να εξεταστεί η συμβολή των ενεργοποιημένων κυττάρων όχι μόνο στην ειδικότητα
της ανοσοαπόκρισης, αλλά και στην ενεργοποίησή της πραγματοποιήθηκαν
πειράματα εμφύτευσης με δομές χωρίς προσκολλημένα μακροφάγα.
Λευκά κύτταρα
Si

90^106

Si+ενεργοποιημένα μακροφάγα

400^106

Πίνακας 4.3: Απεικόνιση του αριθμού των λευκών κυττάρων στον ορό
ζώων που δέχτηκαν το εμφύτευμα χωρίς κύτταρα και ζώων που δέχτηκαν
ενεργοποιημένα μακροφάγα με την εμφυτεύσιμη δομή.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα ενεργοποιημένα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα
έχουν σημαντική συνεισφορά στην έναρξη της ανοσολογικής απόκρισης του
οργανισμού. Άρα οι προσδοκίες του παρόντος συστήματος εμβολιασμού για την
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αποφυγή της χρήσης των ανοσοενισχυτικών, επιτυγχάνονται μέσω της επιλεγμένης
προς εμφύτευση δομής αλλά και των ενεργοποιημένων αντιγονοπαρουσιαστικών
κυττάρων που προσροφώνται σε αυτή.
γ) Σειρά έχει ο έλεγχος της συμπεριφοράς του οργανισμού απέναντι στο υλικό μέσω
ιστολογικής ανάλυσης της περιοχής εμφύτευσης. Η δομή παρέμεινε εμφυτευμένη στο
σώμα του ποντικού για διάφορα χρονικά διαστήματα, με το πέρας των οποίων
πραγματοποιήθηκε αφαίρεση ικριώματος και παρατήρηση τόσο της δομής όσο και
των γύρω κυττάρων και ιστών. Το υλικό του πυριτίου επιλέχθηκε τόσο για τις χημικές
και δομικές δυνατότητες επεξεργασίας που προσφέρει όσο και γιατί έχει
χαρακτηριστεί ως ένα βιοσυμβατό υλικό, ενώ η φύση του σκληρού και άκαμπτου
μετάλλου δίνει τη δυνατότητα αποφυγής οποιασδήποτε παρενέργειας που μπορεί να
προκύψει από ένα βιοδιασπώμενο υλικό.
Οι αναλύσεις αυτές ακολούθησαν ένα χρονικό πλάνο αφαίρεσης ικριώματος από τον
οργανισμό κάθε 7 ημέρες για ένα μήνα και ακολούθησαν αφαιρέσεις στους 3 και
στους 6 μήνες μετά την εμφύτευση. Αυτό που παρατηρήθηκε ήταν πως ο οργανισμός
ήδη από την πρώτη εβδομάδα παραμονής της δομής στο εσωτερικό του σήμανε την
έναρξη σχηματισμού μεμβρανών γύρω από τη δομή, με πιθανό στόχο την απομόνωσή
της, αφού αποτελεί ξένο σώμα γι αυτόν. Όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα παρέμενε
η δομή στον οργανισμό τόσο πιο πολλοί και περίπλοκοι μεμβρανικοί σχηματισμοί
περιτύλιγαν το ικρίωμα κάνοντας παράλληλα και την εκάστοτε αφαίρεση μια πιο
δύσκολη διαδικασία.
Ήδη από τα in vitro πειράματα είχε γίνει η παρατήρηση ότι τα κύτταρα όταν
ευδοκιμούν πάνω σε ένα υπόστρωμα, αρχίζουν να φτιάχνουν με τα δικά τους
κυτταρικά προϊόντα το μικροπεριβάλλον τους πάνω στη δομή. Το πιθανότερο είναι ότι
στον οργανισμό που είναι το φυσικό τους περιβάλλον, ήδη τα προσκολλημένα στη
δομή κύτταρα θα συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία του μεμβρανικού
αυτού περιτυλίγματος, αλλά αδιαμφισβήτητα σημαντικό ρόλο θα έπαιζαν τα κύτταρα
που προσελκύστηκαν στο σημείο της εμφύτευσης.
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Εικόνα 4.117: Απεικόνιση της δομής πυριτίου με ενεργοποιημένα μακροφάγα που αφαιρέθηκε από τα ζώα
σε τέσσερα διαφορετικά χρονικά σημεία από τις 7 μέρες και ανα μια εβδομάδα εως τις 30 ημέρες.

Οι μεμβράνες που σχηματίστηκαν γύρω από τη δομή αποτελούνταν από
πολύπλοκους πρωτεϊνικούς ιστούς και ολόκληρα στρώματα κολλαγόνου. Η μεμβράνη
που κάλυπτε την εσωτερική πλευρά της δομής με την τραχύτητα και τα
προσκολλημένα ενεργοποιημένα μακροφάγα ήταν πολύ πιο ενισχυμένη και
περίπλοκη από την μεμβράνη που επικάλυπτε την επίπεδη χωρίς κύτταρα πλευρά της.
Μια άλλη σημαντική πληροφορία που δόθηκε από τα πειράματα αυτά είναι ότι μετά
από 3 εβδομάδες παραμονής στο εσωτερικό του ζώου, γύρω από τη δομή εκτός των
μεμβρανικών σχηματισμών, παρατηρήθηκε αγγειογένεση. Η μεγάλη προσέλευση
λευκοκυττάρων που προκαλείται λόγω της αγγειογένεσης στην περιοχή, πιθανότατα
να πολλαπλασιάζει ειδικά ενεργοποιημένα κύτταρα για το συγκεκριμένο αντιγόνο,
άρα να ενισχύει την ανοσολογική απόκριση ενάντια σε αυτό.
Με το πέρας 3 μηνών με τη δομή εμφυτευμένη στο σώμα του ποντικού, η
επιπρόσθετη παρατήρηση ήταν η πλήρης ενσωμάτωσή της δομής στους φυσικούς
ιστούς του οργανισμού. Μετά την αφαίρεση του ικριώματος έγινε αποκόλληση των
μεμβρανών που το κάλυπταν στις 2 του πλευρές και η κάθε μεμβράνη αποτελούσε
ακριβές είδωλο της αντίστοιχης επιφάνειας.
Το σπουδαιότερο στοιχείο για τη συμπεριφορά του οργανισμού απέναντι στη
συγκεκριμένη δομή δόθηκε με την αφαίρεση που ακολούθησε μετά από 6 μήνες
παραμονής της στο σώμα του ζώου. Στην ιστολογική ανάλυση των μεμβρανωδών
σχηματισμών που κάλυπταν τη δομή, το πρόγραμμα ανάλυσης στοιχείων του
μικροσκοπίου σάρωσης εντόπισε τμήματα πυριτίου. Το γεγονός αυτό ανέτρεψε την
μέχρι τώρα θεωρία για το άκαμπτο και μη αποικοδομήσιμο υλικό του πυριτίου,
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υποδεικνύοντας πως η ιδανική χρήση του συστήματος είναι η αφαίρεση του
εμφυτεύματος μετά την έναρξη της ειδικής ανοσολογικής απόκρισης και την επίτευξη
του στόχου του εμβολίου.
Σε μια εποχή όπου ένα μεγάλο κομμάτι στην επιστήμη ασχολείται με τη διερεύνηση
της συμπεριφοράς των κυττάρων και του οργανισμού απέναντι σε διάφορα υλικά, η
παρούσα διατριβή παρουσιάζει ένα εμπλουτισμένο αρχείο για το υλικό του πυριτίου.
Η εν λόγω έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα πως ακόμα κι ένα άκαμπτο σκληρό
υλικό όπως το πυρίτιο, μπορεί να καταστραφεί από τον οργανισμό και τα τμήματά
του σε συνδιασμό με την αγγειογένεση που παρατηρήθηκε είναι αρκετά ανησυχητικά
για παρενέργειες που μπορεί να έχει στον οργανισμό. Υπάρχει όμως ένα χρονικό
παράθυρο 6 μηνών μέχρι την παρατήρηση αυτών των ευρημάτων, διάστημα που
είναι υπέρ-αρκετό για τη διαδικασία του εμβολιασμού. Η μέθοδος φαίνεται να είναι
σαφώς ασφαλής για τον οργανισμό εφόσον το ικρίωμα μπορεί να αφαιρεθεί έχοντας
ολοκληρώσει το ρόλο του στην έναρξη της ανοσοβιολογικής απόκρισης και
δημιουργίας κυτταρικής μνήμης σε ανώτερο διάστημα ενός μήνα.
δ) Κατόπιν πραγματοποιήθηκαν πειράματα για την απάντηση του ερωτήματος του
κατά πόσο είναι σημαντικός και απαραίτητος ο ρόλος της δομής για τη λειτουργία του
συστήματος. Αρχικά, λόγω της σημαντικής συμβολής των ενεργοποιημένων
μακροφάγων στην έναρξη φλεγμονώδους αντίδρασης και μετέπειτα ανοσολογικής
απόκρισης στον οργανισμό που παρατηρήθηκε σε πειράματα καταμέτρησης λευκών
κυττάρων σε ζώα που είχαν λάβει εμφύτευμα, με και χωρίς κύτταρα, επιχειρήθηκε η
χορήγηση των ενεργοποιημένων κυττάρων χωρίς τη χρήση της δομής.
IL-10 (7d)
IL-2 (7d)

TNF-a (7d)

IFN-γ (7d)

Si scaffold

60%

32%

45%

240%

injection

11%

9%

11%

180%

Πίνακας 4.4: Απεικόνιση των ποσοστών αύξησης των παραγόντων φλεγμονής στον ορό
των ζώων που δέχτηκαν τα ενεργοποιημένα κύτταρα με εμφύτευμα και χωρίς.
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Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η δομή είναι απαραίτητη για να μπορέσει να
επιτευχθεί η έναρξη της ανοσολογικής απόκρισης. Τα ποσοστά φλεγμονωδών
παραγόντων που κατέγραψε η απλή χορήγηση ενεργοποιημένων κυττάρων ήταν
αρκετά χαμηλά (ειδικότερα όσον αφορά την IL-2 και TNF-a) και ως εκ τούτου
ανεπαρκή για την έναρξη ανοσοαπόκρισης.
Η εξάρτηση της λειτουργίας του συστήματος από τη δομή του πυριτίου ελέγχθηκε
επιπλέον αντικαθιστώντας τη δομή αυτή με ένα διαφορετικό ικρίωμα. Στα πλαίσια της
παρούσας διατριβής επιλέχθηκε ένα εναλλακτικό υλικό που ανήκει στην κατηγορία
υβριδικών οργανικών-ανόργανων, τα οποία συνδυάζουν μηχανικές, χημικές, και
βιολογικές ιδιότητες και έχουν αποτελέσει τα τελευταία χρόνια μια σημαντική νέα
κατηγορία υλικών στη μηχανική ιστών. Τα ικριώματα που χρησιμοποιήθηκαν
αποτελούνταν από 50% ζιρκόνιο- 50% DMAEMA, ήταν επίπεδα κυκλικά διαμέτρου
2mm. Οι επιφάνειες εμφυτεύθηκαν σε ζώα μαζί με ενεργοποιημένα μακροφάγα και
ελέγχθηκαν ως προς την έκκριση παραγόντων φλεγμονής αλλά και αντισώματος.

Zi/DMAEMA
scaffold

Si scaffold

IL-2

IL-10

TNF-a

IFN-γ

3d: 112%

3d: 60%

3d: 5%

3d: 3%

7d: 82%

7d: 25%

7d: 3%

7d: 23%

15d: 110%

15d: 105%

15d: 9%

15d: 2%

3d: 111%

3d: 21%

3d: 43%

3d: 164%

7d: 184%

7d: 24%

7d: 141%

7d: 143%

15: 122%

15: 107%

15: 102%

15: 106%

Πίνακας 4.5: Απεικόνιση των ποσοστών αύξησης στον ορό των ζώων που δέχτηκαν ικρίωμα πυριτίου με
ενεργοποιημένα μακροφάγα και στο ορό των ζώων που δέχτηκαν ικριώματα Zi/DMAEMA με ενεργοποιημένα
μακροφάγα.

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν πως η εναλλακτική δομή δε θα μπορούσε να πάρει
το ρόλο της δομής πυριτίου στο σύστημα αυτό, καθώς τα ποσοστά έκκρισης
Διδακτορική διατριβή: Ιωάννα Ζέρβα

160

Κεφάλαιο 4 : Συζήτηση

παραγόντων φλεγμονής ήταν αρκετά χαμηλά στις περισσότερες περιπτώσεις, άρα
ανεπαρκή για την ενεργοποίηση ανοσοαπόκρισης στον οργανισμό. Επιπλέον τα
αποτελέσματα έδειξαν σχεδόν μηδενική παραγωγή αντιγονο-ειδικού αντισώματος με
τη χρήση της συγκεκριμένης δομής.
Επομένως καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η συγκεκριμένη δομή με τη
συγκεκριμένη τραχύτητα και χημεία παίζει πολύ βασικό ρόλο στη λειτουργία του
προτεινόμενου συστήματος εμβολιασμού. Το προτεινόμενο σύστημα δε θα μπορούσε
να αποδώσει ούτε χωρίς τη χρήση της δομής ούτε με αντικατάστασή της από
οποιαδήποτε

δομή

με

δυνατότητες

προσκόλλησης

αντιγονοπαρουσιαστικών

κυττάρων.
Με βάση λοιπόν τη δομή αυτή και τα χαρακτηριστικά της τέθηκε σε έρευνα το
μέγεθός της. Η λειτουργία του συστήματος εξετάστηκε σε ικριώματα πυριτίου
μικρότερων διαστάσεων με στόχο κυρίως την αναζήτηση νέων μεθόδων εμφύτευσης
προς αποφυγή της χειρουργικής παρέμβασης. Τα ικριώματα που κατασκευάστηκαν
για τη δοκιμή ήταν δομές διαστάσεων 2x2mm2 αντί 5x5mm2 που εμφυτεύθηκαν μαζί
με ενεργοποιημένα μακροφάγα σε ποντίκια και ακολούθησε έλεγχος φλεγμονωδών
παραγόντων και αντισώματος.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα υπέδειξαν κατά μέσο 63% μεγαλύτερη αύξηση της IL-2
στις δομές μεγαλύτερων διαστάσεων, 45% αύξηση της IFN-γ και 11% αύξηση του
TNF-a πάλι στις δομές μεγαλύτερων διαστάσεων, ενώ η IL-10 έδειξε μεγαλύτερο
ποσοστό αύξησης με διαφορά περίπου 27% στις δομές μικρότερων διαστάσεων. Τα
αποτελέσματα αυτά είναι αρνητικά για τις μικρότερες δομές, καθώς ήδη έχει μειωθεί
η ικανότητα του συστήματος για ενεργοποίηση του οργανισμού με απώτερο σκοπό
την έναρξη μιας ανοσοβιολογικής απόκρισης.
Επιπρόσθετα, στην εμφύτευση με δομή διαστάσεων 2x2mm2 δεν ανιχνεύτηκε
καθόλου παραγωγή ειδικού αντισώματος, γεγονός που κάνει αυτόματα ακατάλληλη
τη χρήση της για το συγκεκριμένο σύστημα.
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IL-2

IL-10

TNF-a

IFN-γ

3d: 106%

3d: 103%

3d: 73%

3d: 172%

Ικρίωμα διαστάσεων

5d: 55%

5d: 43%

5d: 53%

5d: 66%

2x2mm2

7d: 103%

7d: 57%

7d: 55%

7d: 52%

20d: 135%

20d: 178%

20d: 116%

20d: 107%

3d: 119%

3d: 30%

3d: 40%

3d: 17%

5d: 111%

5d: 13%

5d: 37%

5d: 36%

7d: 181%

7d: 116%

7d: 132%

7d: 132%

20d: 113%

20d: 102%

20d: 103%

20d: 107%

Ικρίωμα διαστάσεων
5x5mm2

Πίνακας 4.6: Απεικόνιση των ποσοστών αύξησης των παραγόντων φλεγμονής στον ορό των ζώων που
δέχτηκαν τα ικριώματα δύο διαφορετικών διαστάσεων.

Το πιθανότερο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα αυστηρό κατώτερο όριο
προσρόφησης ενεργοποιημένων μακροφάγων στην επιφάνεια, ώστε το μήνυμα για
έναρξη αντιγονο-ειδικής απόκρισης να μπορέσει να δοθεί στον οργανισμό. Σαφώς ένα
ικρίωμα μικρότερων διαστάσεων παρά την τριασδιάστατη δομησή του είναι αδύνατο
να προσφέρει τον ίδιο χώρο για προσκόλληση κυττάρων. Η αναζήτηση εναλλακτικών
μεθόδων εμφύτευσης της δομής παραμένει ένα ζήτημα ανοιχτό προς διερεύνηση
στην ανάπτυξη του παρόντος συστήματος.
ε) Τέλος, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για την ταυτοποίηση της λειτουργικότητας του
παρόντος συστήματος εμβολιασμού είναι ο έλεγχος κυττάρων μνήμης για το
συγκεκριμένο αντιγόνο. Τα ζώα που είχαν λάβει το εμφύτευμα θυσιάστηκαν σε
διάφορα χρονικά διαστήματα μετά την αφαίρεσή του και με τη χρήση κυτταρομετρίας
ροής ελέγχθηκε η παρουσία κυττάρων μνήμης που απομονώθηκαν από το σπλήνα
του

ζώου.
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Ημέρες μετά CD19-αντιγονο-

CD8-αντιγονο-ειδκά

CD4- αντιγονο-ειδικά

την

ειδικά Β

Τ-κυτταροτοξικά

Τ βοηθητικά

αφαίρεση

λεμφοκύτταρα

λεμφοκύτταρα

λεμφοκύτταρα

7η

17%

4%

4%

20η

6%

4%

5,5%

30η

14%

2%

5%

Πίνακας 4.7: Απεικόνιση των ποσοστών εντοπισμού των αντιγονο-ειδικών κυττάρων στο απλήνα ποντικών που
θυσιάστηκαν 7,20 και 30 ημέρες μετά την αφαίρεση του ικριώματος με ενεργοποιημένα μακροφάγα.

Ένα σημαντικό ποσοστό παρατηρήθηκε για τα ειδικά Β-λεμφοκύτταρα, δηλαδή Β
κυττάρων με ειδικές για το αντιγόνο της HSA ανοσοσφαιρίνες στην επιφάνειά τους. Το
γεγονός αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για την απόδοση του παρόντος
συστήματος, καθώς η απόκτηση ανοσολογικής μνήμης είναι ο βασικός στόχος ενός
εμβολίου. Μικρά ποσοστά παρατηρήθηκαν για τους κυτταρικούς πληθυσμούς των Τ
κυτταροτοξικών και Τ βοηθητικών λεμφοκυττάρων. Να σημειωθεί ότι οι πληθυσμοί
αυτοί ελέγχθηκαν καθώς ο υποδοχέας του Τ-κυττάρου εμφανίζει θέσεις αναγνώρισης
για το αντιγόνο, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγήσει τη δέσμευση της HSA σε CD4+
και CD8+ κύτταρα.
Συμπερασματικά λοιπόν η παρούσα μελέτη φαίνεται να αποτελεί ένα πραγματικά
λειτουργικό και αποδοτικό σύστημα που τηρεί τα κριτήρια που τέθηκαν εξαρχής,
δηλαδή την αποφυγή παρενεργειών τόσο ως προς τη μολυσματικότητα όσο και στη
χρήση των ανοσοενισχυτικών. Για την καθιέρωση του συστήματος αυτού σε άλλα
αντιγονικά ερεθίσματα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος της λειτουργικότητάς του με τη
χρήση αντιγόνων βακτηριακής φύσης.
Το σύστημα εφαρμόστηκε για το βακτήριο Salmonella typhimurium. Το βακτήριο
υπέστει θερμικό σοκ και η καλλιέργεια προσκολλημένων σε ικριώματα πυριτίου
μακροφάγων, εμβολιάστηκε με την κατάλληλη ποσότητα των βακτηριακών
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θραυσμάτων που προέκυψαν. Επειδή πρόκειται για ένα νέο αντιγόνο, ο έλεγχος
απόδοσης του συστήματος έγινε σε όλες τις παραμέτρους που είχαν τεθεί και για το
αρχικό αντιγόνο της HSA. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν οι παράγοντες φλεγμονής:
IL-2, IL-10, TNF-a και IFN-γ.

D7

D15

IL-2

IL-10

TNF-a

IFN-γ

Si: 45%

Si: 23,4%

Si: 45,5%

Si: 36,5%

FCA: 19%

FCA: 48,5%

FCA: 21%

FCA: 45%

Si: 42%

Si: 39,5%

Si: 59,5%

Si: 59,5%

FCA: 16%

FCA: 27%

FCA: 27%

FCA: 54%

Πίνακας 4.8 : Απεικόνιση των ποσοστών αύξησης των παραγόντων φλεγμονής στον ορό ζώων που
δέχτηκαν το αντιγόνο των θραυσμάτων του βακτηρίου μέσω χορήγησης με ανοσοενισχυτικό και ζώων
που δέχτηκαν ενεργοποιημένα μακροφάγα με εμφυτεύσιμη δομή.

Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι οι παράγοντες φλεγμονής έχουν διττό ρόλο. Από τη
μία ο στόχος στο εν λόγω σύστημα είναι η ενεργοποίηση φλεγμονώδους αντίδρασης
με σκοπό την έναρξη ανοσολογικής απόκρισης, από την άλλη έχουν ρόλο στην
αντιμετώπιση του αντιγόνου κατά τη διάρκεια της ανοσοαπόκρισης. Η ενεργοποίηση
μακροφάγων από κυτοκίνες όπως IFN-γ και TNFα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
για την καταστροφή του βακτηριακού στελέχους S. typhimurium. Παράγονται στα
αρχικά στάδια της μόλυνσης προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι βακτηριοκτόνοι
μηχανισμοί των μακροφάγων [117-118].
Τα ποσοστά των αποτελεσμάτων ήταν παρεμφερή και σε αρκετές περιπτώσεις, όπως
η έκκριση TNF-a την 7η μέρα, πολύ υψηλότερα από τα αντίστοιχα του κλασσικού
πρωτοκόλλου ανοσοποίησης με τη χρήση του ανοσοενισχυτικού του Freud. Επίσης
αξίζει να σημειωθεί πως τα ποσοστά συγκλίναν αρκετά με τα αντίστοιχα του
αντιγόνου της HSA.
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D7

IL-2

IL-10

TNF-a

IFN-γ

Si HSA: 54%

Si HSA: 43%

Si HSA: 30%

Si HSA: 31%

Si S.t.: 45%

Si S.t.: 23,4% Si S.t.: 45,5% Si S.t.: 36,5%

D15 Si HSA: 35%
Si S.t.: 28%

Si HSA: 38%

Si HSA: 25%

Si HSA: 38%

Si S.t.: 26%

Si S.t.: 24%

Si S.t.: 15%

Πίνακας 4.9 : Απεικόνιση των ποσοστών αύξησης των παραγόντων φλεγμονής στον ορό ζώων
που δέχτηκαν ενεργοποιημένα μακροφάγα με εμφυτεύσιμη δομή για το αντιγόνο HSA και
για το αντιγόνο των θραυσμάτων της Salmonella typhimurium (S.t.)

Όπως φαίνεται στον πίνακα 4.9 τα ποσοστά αύξησης της IL-10 και IFN-γ ήταν
χαμηλότερα στην περίπτωση του αντιγόνου των θραυσμάτων της σαλμονέλας, ενώ
αντίθετα υπήρξε υψηλότερο ποσοστό έκκρισης τoυ παράγοντα TNF-a. Έχοντας ήδη
συμπεράνει πως στη δημιουργία φλεγμονώδους αντίδρασης στον οργανισμό με
απώτερο σκοπό την έναρξη ανοσολογικής απόκρισης συμμετέχει κυρίως η δομή αλλά
και τα ενεργοποιημένα κύτταρα που έχουν προσροφηθεί σε αυτή, βλέπουμε πως
ρόλο μπορεί να παίζει και το αντιγόνο το οποίο ενεργοποίησε τα μακροφάγα
κύτταρα.
Στη συνέχεια διερευνήθηκε η έκκριση αντισώματος ειδικού και μη ειδικού στον ορό
των ζώων που δέχτηκαν το εμφύτευμα με τα ενεργοποιημένα από σαλμονέλα
κύτταρα και με χορήγηση συνοδεία ανοσοενισχυτικού. Στην περίπτωση του μη
ειδικού αντισώματος, το ποσοστό αύξησης με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στις 7
ημέρες κινήθηκε στα ίδια επίπεδα (Si: 527%, FCA: 591%), ενώ στις 15 ημέρες
παρουσίασε μια μεγάλη διαφορά υπέρ του εμφυτεύματος της τάξης του 300% (Si:
820%- FCA: 508%). Στην περίπτωση του ειδικού αντισώματος το ποσοστά έκκρισης
στις 7 ημέρες είναι πάλι παρεμφερή τόσο για το ανοσοενισχυτικό όσο και για το
εμφύτευμα ενώ στις 15 μέρες, η διαφορά αυξάνεται πολύ με το ανοσοενισχυτικό να
αντιστοιχεί σε ποσοστό έκκρισης 14% και την εμφυτεύσιμη δομή στο 48,4% . Επίσης
τα αποτελέσματα αυτά είναι παρόμοια και με τα αντίστοιχα για την HSA.
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Άρα επιβεβαιώνεται πως το σύστημα αυτό μπορεί να λειτουργήσει με ένα μεγάλο
εύρος αντιγόνων.
Η αποδοτικότητα του συστήματος επιβεβαιώθηκε και με τον έλεγχο των κυτταρικών
πληθυσμών στο σπλήνα των ζώων που θυσιάστηκαν 15 ημέρες μετά την εμφύτευση
ή τη χορήγηση αντιγόνου με ανοσοενισχυτικό. Τα ποσοστά των τριών κυτταρικών
πληθυσμών, Β-λεμφοκύτταρα, Τ-κυτταροτοξικά και Τ-βοηθητικά κινήθηκαν σχεδόν
στα ίδια ακριβώς επίπεδα και για τις δύο περιπτώσεις. Τα Β-λεμφοκύτταρα βέβαια
αποτελούσαν πολύ σημαντικότερο ποσοστό των λευκών κυττάρων του σπλήνα από
τα υπόλοιπα που εξετάστηκαν και ακολούθησαν τα Τ-βοηθητικά λεμφοκύτταρα.
Αυτό το γεγονός είναι λογικό καθώς τα Β-κύτταρα είναι αυτά που παίζουν το βασικό
ρόλο στην ανοσολογική απόκριση εναντίον του βακτηρίου και σύμφωνα με
προηγούμενες έρευνες, τα CD4+ Τ λεμφοκύτταρα φαίνεται συνεισφέρουν πολύ
περισσότερο στην καταπολέμηση της σαλμονέλας απ’ ό,τι τα CD8+ Τ λεμφοκύτταρα
[119].
Η ιστολογική ανάλυση των ικριωμάτων και των γύρω δομών που αφαιρέθηκαν από
τα ζώα έδειξε πολυάριθμα προσκολλημένα μακροφάγα και λεμφοκύτταρα που είχαν
προσέλθει στο εμφύτευμα για την αναγνώριση του αντιγόνου και την παραγωγή
αντισωμάτων. Επίσης, σημαντική ήταν η παρατήρηση, ότι η διαφορετικότητα του
αντιγόνου ορίζει διαφορετική συμπεριφορά του οργανισμού απέναντι στο ικρίωμα.
Στην περίπτωση που το αντιγόνο ήταν η HSA, σε αντίστοιχο χρονικό διάστημα (15
ημέρες) είχαν ήδη σχηματιστεί ισχυρές μεμβράνες απομόνωσης του ικριώματος.
Στην περίπτωση που το αντιγόνο ήταν τα βακτηριακά θραύσματα της σαλμονέλας, οι
γύρω μεμβράνες αποτελούσαν ένα αρκετά χαλαρό σχηματισμό και δεν πρόβαλλαν
καμία δυσκολία στην αφαίρεσή του από τον οργανισμό. Άρα η συμπεριφορά του
οργανισμού απέναντι στο υλικό επηρεάζεται τελικά και από το συνδυασμό της
τραχύτητας και χημείας του, από τα κύτταρα που προσκολλώνται στην επιφάνειά
του, αλλά και το αντιγόνο με το οποίο ενεργοποιήθηκαν τα κύτταρα αυτά προτού την
εμφύτευση. Η παρατήρηση αυτή ανοίγει ένα μεγάλο πεδίο για μελέτη και έρευνα. Το
ερώτημα που τίθεται είναι το πώς ένα εξωγενές ερέθισμα σε εμφυτεύσιμα κύτταρα
έχει τη δύναμη να αλλάζει την αντιμετώπιση του οργανισμού ως προς το ίδιο
εμφύτευμα.
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Επιπλέον πειράματα πραγματοποιήθηκαν και με τη χρήση της πεπτιδογλυκάνης, ως
αντιγόνο. Η πεπτιδογλυκάνη αποτελεί συστατικό του κυτταρικού τοιχώματος πολλών
βακτηρίων αλλά έχει δειχθεί σε έρευνες ότι το ανοσοποιητικό σύστημα των
θηλαστικών δυσκολεύεται να την αναγνωρίσει λόγω της απακετυλίωσης και γενικά
τροποποιήσεων που κάνει το βακτήριο στο πολυμερές της πεπτιδογλυκάνης με
βασικό στόχο να αποφύγει το ανοσοποιητικό του ξενιστή.
και να ξεκινήσει ανοσολογική απόκριση εναντίον του εκάστοτε βακτηρίου. Επίσης η
πεπτιδογλυκάνη έχει χρησιμοποηθεί σαν ανοσοενισχυτικό, γιατί παρουσιάζει
μιτογόνο δράση. Στην παρούσα διατριβή εξετάστηκε η πεπτιδογλυκάνη του
βακτηρίου Micrococcus luteus ως αντιγόνο και μελετήθηκε τόσο η παραγωγή ειδικού
αντισώματος εναντίον της όσο και η μιτογόνος δράση της.
Σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες που διεξήχθησαν σε in vitro καλλιέργειες η
χρήση της πεπτιδογλυκάνης του συγκεκριμένου βακτηριακού στελέχους ως αντιγόνο
δεν οδήγησε στην παραγωγή αντισωμάτων [130,131], γεγονός που επιβεβαιώθηκε
και με την παρούσα μελέτη όπου η παραγωγή αντισώματος τόσο ειδικού όσο και μη
ειδικού δεν επετεύχθει ούτε in vitro αλλά ούτε και in vivo με το συγκεκριμένο
σύστημα. Στη συνέχεια ερευνήθηκε η μιτογόνος δράση της και το σενάριο να μπορεί
να επιτυγχάνει ενεργοποίηση του οργανισμού που θα οδηγήσει σε έναρξη
ανοσοβιολογικής απόκρισης για κάποιο αντιγόνο, καθώς η συγκεκριμένη
πεπτιδογλυκάνη από το συγκεκριμένο βακτηριακό στέλεχος, βιβλιογραφικά
υποστηρίζεται πως δεν έχει μιτογόνο δράση [132-134].
Πραγματοποιήθηκε λοιπόν εμφύτευση ικριώματος με ενεργοποιημένα από
πεπτιδογλυκάνη μακροφάγα και ελέγχθηκαν οι παράγοντες φλεγμονής, καθώς και οι
κυτταρικοί πληθυσμοί του σπλήνα των ζώων μετά από 7 ημέρες.

IL-10 (7d)

TNF-a (7d)

IFN-γ (7d)

10%

26,5%

14,9%

59%

10,5%

27%

27%

54%

IL-2 (7d)
Si scaffold
FCA

Πίνακας 4.10: Απεικόνιση των ποσοστών αύξησης των παραγόντων φλεγμονής στον ορό των ζώων που
δέχτηκαν τα ενεργοποιημένα από πεπτιδογλυκάνη κύτταρα με εμφύτευμα και με ανοσοενισχυτικό.
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CD4

CD8

CD19

Si
scaffold

24,07%

13,19%

60,78%

FCA

23,99%

12,35%

62,26%

Πίνακας 4.11: Απεικόνηση των κυτταρικών πληθυσμών από
σπλήνα ζώων που δέχτηκαν το αντιγόνο της πεπτιδογλυκάνης
είτε με εμφυτεύσιμη δομή είτε με χορήγηση με ανοσοενισχυτικό.

Τα αποτελέσματα που παραθέτονται στους πίνακες 4.10 & 4.11 αποδεικνύουν πως η
πεπτιδογλυκάνη του M. luteus πιθανότατα μπορεί να δράσει ως μιτογόνο, καθώς τα
ποσοστά τόσο των κυτοκινών στον ορό όσο και των κυτταρικών πληθυσμών στο
σπλήνα ποντικών που έλαβαν την πεπτιδογλυκάνη, τόσο με εμφυτευμα όσο και με
ανοσοενισχυτικό, είναι παρεμφερή. Άρα η πεπτιδογλυκάνη μπορεί να μην είναι ικανή
να διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα ειδικά εναντίον της μετά την ενεργοποίηση
μακροφάγων, αλλά μπορεί να συμβάλλει στην έναρξη φλεγμονώδους αντίδρασης που
θα οδηγήσει σε ανοσοαπόκριση με μιτογόνο δράση και εξίσου καλά με τα αντιγόνα
που προεξετάστηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής. Έτσι, η προτεινόμενη
τεχνολογία, η οποία περιλαμβάνει την in vitro προ-ενεργοποίηση μακροφάγων
προσκολλημένων σε τρισδιάστατα ικριώματα πυριτίου από πεπτιδογλυκάνη του M.
luteus, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με στόχο την επαγωγή μιτογονικής απόκρισης
ελεγχόμενης

από

διαφορετικές

συγκεντρώσεις

της

προαναφερθείσας

πεπτιδογλυκάνης. Συνεπώς, η τεχνολογία αυτή, έχοντας την ικανότητα να διεγείρει μη
ειδικά τα CD4+ και CD19+ κύτταρα, θα μπορούσε να αντικαταστήσει τα
ανοσοενισχυτικά.
Τέλος, μια νέα προοπτική εφαρμογής της προτεινόμενης τεχνολογίας θα ήταν στην
ανοσοθεραπεία του καρκίνου. Στο χώρο της έρευνας τα τελευταία χρόνια έχει
δημιουργηθεί όλο και μεγαλύτερη ανάγκη για εύρεση νέων τεχνολογιών που θα
συμβάλλουν σε μια αποτελεσματική ανοσοθεραπεία. Ένα από τα κυριότερα
προβλήματα είναι η αδυναμία των ανοσολογικών αποκρίσεων να αντιμετωπίσουν τα
ογκοσχετιζόμενα αντιγόνα (tumor-associated antigens, TAAs) τα οποία αναγνωρίζονται
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από το ανοσοποιητικό σύστημα ως αντιγόνα-εαυτού. Η βιοψία του καρκινικού ιστού θα
αποτελεί το αντιγονικό ερέθισμα για τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα του
πάσχοντος. Τα ογκο-ειδικά αντιγόνα που εμφανίζονται στα καρκινικά κύτταρα
ονομάζονται TSTA (Tumor specific transplantation antigens) και επάγονται συνήθως
από χημικές ουσίες ή ιούς. Τα TSTA είναι πολυμορφικά. Ένας οργανισμός εμφανίζεται
να εκφράζει μοναδικά TSTAs και για αυτό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
θεραπευτικά. Με την εφαρμογή του in vitro vaccination (IVV) τα αντιγόνα αυτά
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να ενεργοποιήσουν την ειδική άμυνα του κάθε
ασθενή.
Πιο συγκεκριμένα, τα προσκολλημένα στο ικρίωμα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα θα
εμβολιάζονται in vitro με θραύσματα κυττάρων του όγκου και στη συνέχεια θα
εμφυτεύονται στον οργανισμό με στόχο την ενίσχυση της ανοσοβιολογικής απόκρισής
του ενάντια στον όγκο.

Εικόνα

4.2:

Απεικόνιση

της

χρήσης

της

μεθόδου

για

την

καταπολέμηση

καρκινικών

όγκων.

(http://www.efsyn.gr/arthro/emvolia-poy-anoigoyn-neoys-orizontes-stin-ereyna-kai-therapeia-toy-karkinoy)

Στα πλαίσια της παρούσας διαδακτορικής διατριβής έγινε επιλογή μιας καρκινικής
σειράς (PC3, prostate cancer) με δυνατότητα δημιουργίας υποδόριων όγκων σε
ποντίκια. Πραγματοποιήθηκαν αρχικά πειράματα στα οποία με τεχνικές in-vivo imaging
και χρήση υπερήχων, ελέγχθηκε η επιτυχία δημιουργίας των καρκινικών όγκων και στη
συνέχεια έγινε εμφύτευση δομών με ενεργοποιημένα από θραύσματα καρκινικών
κυττάρων

μακροφάγα

στα

ζώα
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Η διαδικασία αυτή διήρκησε για το χρονικό διάστημα των δύο εβδομάδων, στο οποίο
πραγματοποιήθηκε έλεγχος του ορού των ζώων με όγκους και των ζώων που είχαν
όγκους και τους είχε γίνει ταυτόχρονη εμφύτευση ικριώματος, για ειδικό αντίσωμα,
ΙL-10 και TNF-a.

PC3

PC3+ Si

TNF-a

IL-10

IgG

D7: 34,4%

D7: 85%

D7: 128%

D14: 45,8% D14: 34%

D14: 101%

D7: 51,1%

D7: 172%

D7: 17%

D14: 66,1% D14: 17%

D14: 167%

Πίνακας 4.12: Απεικόνιση των ποσοστών αύξησης των κυτοκινών TNF-a, ΙL-10 και
αντισώματος στον ορό ζώων που ανέπτυξαν καρκινικούς όγκους και δέχτηκαν ή όχι,
ικρίωμα με ενεργοποιημένα από θραύσματα καρκινικών κυττάρων αντιγόνα.

Τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της έρευνας παρατίθενται συνολικά στον πίνακα 4.12.
Οι παράγοντες οι οποίοι εξετάστηκαν αρχικά ήταν ο TNF-a, καθώς αποτελεί κατεξοχήν
κυτοκίνη

καταπολέμησης

καρκινικών

κυττάρων,

η

IL-10

η

οποία

έχει

ανοσοκατασταλτική δράση και εμποδίζει τον οργανισμό να καταπολεμήσει τον όγκο
που έχει δημιουργηθεί, και φυσικά ελέγχθηκε και η έκκριση αντισώματος που
αποτελεί δείγμα της ανοσοβιολογικής απόκρισης που εξελίσσεται στον οργανισμό του
ζώου. Παρατηρήθηκε λοιπόν στα ζώα που δέχτηκαν το εμφύτευμα, αύξηση του TNF-a
με διαφορά ποσοστού 16,7% στις 7 ημέρες μετά την εμφύτευση που αμβλύνεται σε
ποσοστό διαφοράς 20,3% την 14η μέρα συγκριτικά με ένα ζώο που δεν έλαβε
εμφύτευμα. Η IL-10 παρουσιάζει μεγάλη διαφορά ποσοστού υπέρ των ζώων που δεν
έλαβαν εμφύτευμα αυτή τη φορά με ποσοστό διαφοράς 68 % και 17% κατα την 7η και
14η μέρα μετά την εμφύτευση αντίστοιχα. Εν ολίγοις, παρατηρούμε πως στην
περίπτωση του ζώου που δέχτηκε το εμφύτευμα η ανοσοκατασταλτική κυτοκίνη
παραμένει και στα δύο χρονικά σημεία σε ένα σταθερά χαμηλό ποσοστό. Τέλος
παρατηρούμε πως τα ποσοστά έκκρισης αντισώματος κινήθηκαν σε πιο ευνοϊκά
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επίπεδα για τα ζώα που δέχτηκαν εμφύτευμα και αυτό επιβεβαιώνεται και με την
ανάλυση των κυτταρικών πληθυσμών στο σπλήνα αυτών των ζώων, που υπέδειξε
ποσοστό των CD19 κυττάρων 72,5% για τα ζώα που δέχτηκαν εμφύτευμα και 56,32%
για τα ζώα που δεν δέχτηκαν. To 2011 μια επιστημονική ομάδα στις Η.Π.Α. κατά
παρόμοιο τρόπο, δημιούργησε όγκους σε νευρογλοιακά κύτταρα αρουραίων και
εμφύτευσαν στην περιοχή αυτή μια τρισδιάστατη δομή από ένα πολυμερές.
Τοποθετώντας στη συσκευή διάφορους παράγοντες όπως GM-CSF, υποστήριξαν ότι
μπορεί να ρυθμίσει τη δράση των δενδριτικών κυττάρων και να παρατείνει το χρόνο
ζωής [136]. Στην προτεινόμενη τεχνολογία θα ενισχύεται η δράση των κυττάρων του
ανοσολογικού συστήματος από τα ίδια του τα ενεργοποιημένα κύτταρα.
Μια ακόμη τεχνολογία που αξίζει να αναφερθεί είναι η νανοτεχνολογία

που

διαδραματίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη εμβολίων.

Ένα

σημαντικό κομμάτι του επιστημονικού χώρου που ασχολείται με τη βελτίωση των
εμβολίων υποστηρίζει τη χρήση νανοσωματιδίων. Τα νανοσωματίδια αισιοδοξούν να
προσφέρουν βελτιωμένη σταθερότητα και ανοσογονικότητα του αντιγόνου, αλλά
επίσης και στοχευόμενη διανομή βραδείας απελευθέρωσης [138]. Ωστόσο, υπάρχει
έλλειψη θεμελιώδους κατανόησης όσον αφορά την in vivo συμπεριφορά των
νανοσωματιδίων, η οποία είναι απαραίτητη για την αποφυγή παρενεργειών. Tα
εμβόλια εμφυτεύσιμων δομών έχουν στόχο την πρόκληση τοπικής φλεγμονής που θα
οδηγήσει στην έναρξη ανοσολογικής απόκρισης και στη συνέχεια θα αφαιρούνται για
να αποφεύγονται οι οποιεσδήποτε παρενέργειες του υλικού στον οργανισμό.
Τα αποτελέσματα αυτά οδηγούν σε ένα καλό μονοπάτι για την πραγματοποίηση μιας
ανοσολογικής αντίδρασης in vivo, σε ικριώματα πυριτίου κατασκευασμένα με λέιζερ
στενών παλμών. Η ενεργοποίηση των κυττάρων του ανοσολογικού συστήματος χωρίς
την ανάγκη χρήσης πρόσθετων ουσιών όπως τα ανοσοενισχυτικά, θα ήταν ένα νέο
κεφάλαιο στην ιστορία των εμβολίων. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει στην απαλλαγή
του εκάστοτε οργανισμού από παράγοντες παθογένειας και μολυσματικότητας,
εφόσον θα υπάρχει δυνατότητα επίτευξης ανοσοδιέγερσης με κύτταρα από τον ίδιο
των οργανισμό ενεργοποιημένα in vitro.
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Προβλέπεται ότι αυτές οι πολυποίκιλες δυνατότητες που προσφέρονται από τα βιομιμητικά διαμορφωμένα υποστρώματα, θα βρουν εφαρμογές στη βιομηχανία, ειδικά
στην καθοδήγηση της κυτταρικής εξάπλωσης, κινητικότητας και διαφοροποίησης,
καθώς και στην ανάπτυξη ικριωμάτων ιστών και κυτταρικών μικροσυστοιχιών, στα
οποία η ικανότητα ρύθμισης της κυτταρικής προσκόλλησης είναι πλεονεκτική. Επίσης
θα ανοιχτούν νέοι ανοσολογικοί ορίζοντες, ενισχύοντας το σύστημα της
ανοσοαπόκρισης με φυσικό τρόπο οδηγώντας έτσι σε μια πιο αποτελεσματική
αντιμετώπιση νοσημάτων και ανοσοθεραπειών.
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