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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ
Αιτιολογία: Η ουδετεροπενία είναι η μείωση των ουδετερόφιλων που κυκλοφορούν στο περιφερικό
αίμα. Η απόλυτη ουδετεροφιλική αρίθμηση (ANC) καθορίζει την

ύπαρξη ουδετεροπενίας. Ο

φυσιολογικός αριθμός ANC πρέπει να είναι στους περισσότερους πληθυσμούς μεγαλύτερος από 1500
κύτταρα ανά mm3. Για παράδειγμα, οι φυσιολογικοί Αφρό-Αμερικανοί έχουν χαμηλότερη ANC,
περίπου 1000 κύτταρα ανά mm3. Η βαρύτητα της ουδετεροπενίας είναι ταξινομημένη ως εξής: ήπια με
μια ANC 1000-1500 κυττάρων ανά mm3, μέτρια με μια ANC 500-1000 κυττάρων ανά mm3 και
σοβαρή με μια ANC λιγότερων από 500 κύτταρα ανά mm3. Ο κίνδυνος βακτηριακής μόλυνσης
σχετίζεται με την βαρύτητα και τη διάρκεια της ουδετεροπενίας. Οι επαναλαμβανόμενες μολύνσεις
εμφανίζονται χαρακτηριστικά στην ουδετεροπενία, όμως πολλές φορές δεν είναι αυτή καθ' εαυτή η
κύρια ασθένεια, αλλά το αποτέλεσμα άλλων ασθενειών.
Παθοφυσιολογία: Τα ώριμα ουδετερόφιλα παράγονται από τα πρόδρομα κύτταρα στο μυελό των
οστών. Η συνολική περιεκτικότητα ουδετερόφιλων στο σώμα σε μπορεί να διαιρεθεί εννοιολογικά στα
ακόλουθα 3 τμήματα: στο μυελό των οστών, στο αίμα και στους ιστούς. Στο μυελό υπάρχουν σε 2
τμήματα: το πολλαπλασιαστικό ή μιτωτικό διαμέρισμα (μυελοβλάστες, προμυελοκύτταρα,
μυελοκύτταρα) και το διαμέρισμα ωρίμανσης- αποθήκευσης (μεταμυελοκύτταρα, bands, polys). Τα
ουδετερόφιλα αφήνουν το τμήμα αποθήκευσης και εισάγονται το αίμα χωρίς επανείσοδο στο μυελό.
Στο αίμα, 2 τμήματα είναι επίσης παρόντα: το διαμέρισμα των προσκολλημένων στο αγγειακό τοίχωμα
και εκείνο που κυκλοφορεί. Τα προσκολλημένα στην αγγειακή επιφάνεια, αποτελούν περίπου τα μισά
από συνολικά ουδετερόφιλα του αίματος.
Στη συνέχεια, τα ουδετερόφιλα αφήνουν την κυκλοφορία του αίματος με τρόπο τυχαίο ή
κατευθυνόμενο από χημειοτακτικούς παράγοντες, μετά από 6-8 ώρες και εισάγονται τους ιστούς, όπου
προορίζονται για την κυτταρική δράση ή το θάνατο. Κατά συνέπεια, εάν η διαδικασία που επάγει την
ουδετεροπενία είναι άγνωστη, οι μετρήσεις του αριθμού των ουδετερόφιλων του αίματος, πρέπει
συχνά να συμπληρώνονται από την εξέταση του μυελού των οστών για να καθοριστεί εάν υπάρχει
ανεπαρκής παραγωγή τους ή αυξανόμενη καταστροφή τους.
Τα κλινικά δευτερογενή συμπτώματα της ουδετεροπενίας είναι οι μολύνσεις, συνηθέστερα των
βλεννογόνων κοιλοτήτων. Το δέρμα είναι η δεύτερη πιο κοινή περιοχή μόλυνσης, εμφανίζοντας έλκη,
αποστήματα, αναφυλαξίες και καθυστερήσεις στη θεραπεία πληγών. Τα σημάδια της μόλυνσης, για
παράδειγμα η διόγκωση, μπορεί να είναι απόντα. Στην παρατεταμένη σοβαρή ουδετεροπενία,
εμφανίζονται απειλητικές για τη ζωή γαστρεντερικές και πνευμονικές μολύνσεις, ακόμη και σηψαιμία.
Εντούτοις, οι ασθενείς με ουδετεροπενία δεν διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο από τις παρασιτικές και
ιϊκές μολύνσεις.
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Εικ. 1.1) ουδετερόφιλο
Συχνότητα Διεθνώς:

Η επίπτωση της μειωμένης παραγωγής κοκκιοκυττάρων και μάλιστα της

ακοκκίο-κυτταραιμίας είναι 3,4 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο άτομα ετησίως. Η επίπτωση της
φάρμακο-προσκληθείσας ουδετεροπενίας είναι μία περίπτωση ανά εκατομμύριο άτομα ετησίως.
Θνησιμότητα/ Νοσηρότητα: Η νοσηρότητα περιλαμβάνει συνήθως τις μολύνσεις κατά τη διάρκεια
των αυστηρών, παρατεταμένων επεισοδίων της ουδετεροπενίας. Οι σοβαρές ιατρικές επιπλοκές
εμφανίζονται σε 21% των ασθενών με καρκίνο και ουδετεροπενικό πυρετό.
Φύλο: Η ουδετεροπενία εμφανίζεται συχνότερα στις γυναίκες απ' ό,τι στους άνδρες.
Ηλικία: Τα ηλικιωμένα άτομα εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά ουδετεροπενίας από τα νεώτερα
άτομα.
Προκαλείται: Η αιτιολογία μπορεί να ταξινομηθεί ως συγγενής ή ως επίκτητη.
Οι κληρονομήσιμες ουδετεροπενίες είναι οι εξής:
•

Αμιγείς συγγενείς ουδετεροπενίες

-

Βαρειά συγγενής ουδετεροπενία (Σύνδρομο Kostmann’s).

-

Κυκλική ουδετεροπενία.

-

Μυελοκάθεξη.

-

Ισοάνοση ουδετεροπενία των νεογνών.

•

Ουδετεροπενίες με συγγενείς ανοσοεπάρκειες

-

Υπέρ-IgM-σύνδρομο (XHIM).

-

Συγγενής δυσκεράτωση (Dyskeratosis congenita).

-

Βαριά συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια (Severe combined immunodeficiency).

-

Σύνδρομο Chediak-Higashi.

•

Σπάνια συγγενή σύνδρομα με διαταραχές του μεταβολισμού

-

Σύνδρομο Shwachman-Diamond (SDS).

-

Ανεπάρκεια τρανσκοβαλαμίνης ΙΙ.

-

Glycogen storagen disease 1b (GSD-1b).

-

Methylmalonic aciduria.
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-

Lecithin cholesterol acetyl-transferase deficiency (LCAT).

•

Εθνική και οικογενής ουδετεροπενία

-

Αφρικανοί.

-

Ιεμενίτες Ιουδαίοι, Ιορδανοί.

-

Χρόνια καλοήθης οικογενής.

Οι επίκτητες ουδετεροπενίες είναι οι εξής:
•

Ιδιοπαθείς (πρωτοπαθείς) ουδετεροπενίες

-

Ανοσολογικής αρχής ουδετεροπενία (AIN).

-

Μη ανοσολογικής αρχής ιδιοπαθής χρόνια ουδετεροπενία (Chronic Idiopathic
Neutropenia-CIN-).

•

Φαρμακοεπαγόμενες ουδετεροπενίες.

•

Δευτεροπαθείς ουδετεροπενίες

-

Μυελοπάθειες

(απλαστική

αναιμία,

έλλειψη

βιταμίνης

Β-12

ή

φυλλικού

οξέος,

μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, μυελοϊνωση).
-

Αυτοάνοσα νοσήματα:

-

Νοσήματα θυρεοειδούς (N.Graves, θυρεοειδίτις Hashimoto).

-

Ρευματικά νοσήματα (SLE, RA, S.Felty).

-

Λοιμώξεις (ιογενείς, βακτηριακές).

-

Υπερσπληνισμός: Σπληνομεγαλία.

-

Υπερπλασία LGL κυττάρων: Αντιδραστική ή μονοκλωνική.

Θεραπεία:
Κοινή θεραπεία σε βαριές συγγενείς ουδετεροπενίες: ο παράγοντας G-CSF, ο granulocytemacrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) και η μεταμόσχευση μυελού (2).
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Εικ.1.2) Συστατικά του μυελού και κύτταρα που παράγει.

1.2. ΧΡΟΝΙΑ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ
(Chronic Idiopathic Neutropenia -CIN-)
Ο όρος «ιδιοπαθής» περιγράφει τους διάφορους τύπους παρατεταμένων ουδετεροπενιών που μπορούν
να εμφανιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου, για συνήθως άγνωστους λόγους.
Περιλαμβάνει ασθενείς με φυσιολογικό ιστορικό και φυσιολογικούς αριθμούς κυττάρων αίματος πριν
εμφανίσουν την ασθένεια. Οι αριθμοί αιμοπεταλίων και ερυθροκυττάρων είναι κανονικοί, αλλά όχι και
των μονοκυττάρων. Επίσης, η μορφολογική εξέταση του μυελού δεν δείχνει κάποια σοβαρή
υποπλασία και ο καρυότυπος εμφανίζεται κανονικός (3). Αν μαζί με τη λήψη φαρμάκων, την έκθεση
σε ακτινοβολία, αποκλειστούν οι αυτοάνοσες ασθένειες (αντί- ουδετεροφιλικά αντισώματα), και τα
μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα στους ασθενείς (4), τότε υπάρχουν άλλες αφανείς αιτίες δημιουργίας
αυτής της επίκτητης ασθένειας. Στην παρούσα διατριβή θα γίνει μια προσπάθεια αναζήτησης των
αιτιών της CIN, με τη βοήθεια της υπάρχουσας έρευνας που έχει πραγματοποιηθεί για το
συγκεκριμένο πεδίο.
Πιο συγκεκριμένα, οι μηχανισμοί που ενοχοποιούνται για την ουδετεροπενία περικλείουν:
1) Την οξεία απαίτηση ουδετερόφιλων ή κατανάλωση στους ιστούς ή καταστροφή των ιδίων και των
προδρόμων τους από αντισώματα (5,6).
2) Τη μειωμένη παραγωγή τους από το μυελό (7,8).
3) Τη μη αποτελεσματική δημιουργία κοκκιοκυττάρων (4).
4) Tη μείωση των ουδετερόφιλων που κυκλοφορούν και αύξηση των προσκολλημένων στο αγγειακό
τοίχωμα ουδετερόφιλων του αίματος.
Ο πρώτος μηχανισμός πραγματοποιείται εάν υπάρχει φλεγμένων ιστός ή σήψη. Τα ουδετερόφιλα σε
αυτή τη περίπτωση επιστρατεύονται και μεταναστεύουν στους ιστούς (9). Η ουδετεροπενία συμβαίνει,
όταν το ποσοστό μετανάστευσης στον ιστό υπερβαίνει την ικανότητα του μυελού να αναπληρώσει τα
αποθέματα ουδετερόφιλων. Έτσι, παρατηρείται υπερπλασία των πρόδρομων μυελικών κυττάρων του
ΜΟ.
Ο δεύτερος μηχανισμός προτείνει πως η ουδετεροπενία οφείλεται σε μειωμένη παραγωγή
ουδετερόφιλων από το μυελό. Οι πιθανές αιτίες περιλαμβάνουν: παρενέργειες φαρμάκων, έκθεση σε
τοξικές χημικές ουσίες, μολυσματικούς παράγοντες ή την πιθανή άνοσο-εξαρτώμενη καταστροφή του
μυελού (10). Στην CIN συγκεκριμένα, τις περισσότερες φορές, δεν παρατηρείται τίποτα από τα
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παραπάνω, μόνο μικρή μορφολογική αλλαγή του ΜΟ (ήπια υποπλασία), γεγονός που δεν δικαιολογεί
το βαθμό της ουδετεροπενίας (11).
Η δημιουργία κάποιου αριθμού κοκκιοκυττάρων (granulocytopoiesis) είναι πολύ σημαντική για τον
οργανισμό. Η ουδετεροπενία μπορεί να εμφανιστεί λόγω της αναστολής της ανάπτυξης αυτών των
κυττάρων ή της μείωσης της απελευθέρωσης τους, παρ’ όλη τη φυσιολογική παραγωγή των προγόνων
τους από το μυελό (12).
Ποια είναι η αιτιoλογία της χρόνιας ιδιοπαθούς ουδετεροπενίας (CIN);
Αρχικά οι αιτίες αναζητήθηκαν σε μετρήσεις και παρατηρήσεις της δράσης των κυττάρων του
αίματος. Διαπιστώθηκε πως η δραστηριότητα των NK (Natural Killers) κυττάρων στο περιφερικό αίμα
ασθενών με CIN, είναι μειωμένη και σχετίζεται με το βαθμό της ουδετεροπενίας τους (13). Επίσης, η
επιλεκτική μείωση των CD45RO+ T λεμφοκυττάρων μνήμης, σχετίστηκε με τα αυξημένα επίπεδα
κυτταροκινών του ορού και των διαλυτών κυτταρικών υποδοχέων που έχουν προέλθει από
ενδοθηλιακά κύτταρα (14). Γενικά, σε αυτούς τους ασθενείς μετρήθηκαν πολύ υψηλές συγκεντρώσεις
φλεγμονωδών κυτταροκινών και χημειοκινών (15). Άλλες έρευνες έδειξαν ότι υπήρχε μεγάλος αριθμός
IgA ανοσοσφαιρινών και μειωμένος IgG3. Αυτό το εύρημα συσχετίστηκε με

την αυξημένη

συγκέντρωση TGF-b1 στον ορό των ασθενών (16). Η μεγάλη συγκέντρωση του ΤGF-b στο μυελό,
προκαλεί και αναστολή στη δημιουργία μεγακαρυοκυττάρων (17). Τέλος, οι φλεγμονώδεις κυτοκίνες
καταστέλλουν την ερυθροποίηση στη CIN, μειώνοντας την έκφραση της EPOR στα πρόδρομα
ερυθροκύτταρα του MΟ (18).
Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν διαπιστώσεις για την CIN, αλλά δεν φανερώνουν τα αρχικά
αίτια που την προκάλεσαν. Έτσι και οι έρευνες για κάποια γονίδια που θα μπορούσαν να θεωρηθούν
υπαίτια, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η χαμηλή έκφραση τους είναι αποτέλεσμα του χαμηλού
αριθμού ουδετερόφιλων και όχι κάποιων μεταλλάξεων. Πιο αναλυτικά:
Η μόνη γενετική «ιδιαιτερότητα» των ασθενών με CIN φαίνεται να είναι η αυξημένη συχνότητα του
HLA (Human Leucocyte Antigen) τάξης ΙΙ DRB1*1302 απλοτύπου σε αυτούς (19). Αντιθέτως, οι
μοριακές μελέτες που έγιναν για τα γονίδια της γ-γλουταμιντρανσπεπτιδάσης GGT (20), της
ελαστάσης ELA2 (21), του G-CSF
υποδοχέα (22) και του πρώτο- ογκογονιδίου GFI1 (23), δεν έδειξαν μεταλλάξεις που να επηρεάζουν τη
λειτουργία τους. Στην πρώτη περίπτωση, διερευνήθηκε η GGT, μια εξωπεπτιδάση παρούσα σε
ποικίλους τύπους κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων των αιματοποιητικών κυττάρων. Με την
κατάλυση της υδρόλυσης και τη μεταφορά γ- glutamyl κομματιών από εξωκυτταρικά πεπτίδια σε
ενδοκυτταρικά αμινοξέα ή τους αποδέκτες πεπτιδίων, η GGT έχει θεωρηθεί ότι διαδραματίζει έναν
κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση της ομοιόστασης του γλουταθείου και της ενδοκυτταρικής
οξειδοαναγωγικής κατάστασης, επομένως προστατεύει τα κύτταρα από απόπτωση. Οι ασθενείς με CIN
διαθέτουν χαμηλό επίπεδο GGT στον ορό τους αλλά αυτό δεν οφείλεται σε ελαττωματικό γονίδιο. Τα
χαμηλά επίπεδα GGT είναι αποτέλεσμα του χαμηλού αριθμού ουδετερόφιλων (20). Το ίδιο συμβαίνει
και με το γονίδιο της ελαστάσης ELA-2 όπου στη CIN δεν παρατηρούνται μεταλλάξεις, απλώς τα
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χαμηλά επίπεδα ουδετερόφιλων επιφέρουν και τη μείωση της ελαστάσης (21). Φαίνεται πως τα
περισσότερα από τα παραπάνω είναι απλώς αποτελέσματα της CIN και όχι αιτίες.
Η χορήγηση θεραπειών εστιάστηκε στις επιπτώσεις που η CIN φέρει σε έναν οργανισμό. Το
alendronate, αύξησε τα ουδετερόφιλα μειώνοντας τα υψηλά επίπεδα TNF-a και IL-1b στους ασθενείς
με CIN και οστεοπενία- οστεοπόρωση (24). Ο παράγοντας G-CSF και ο GM-CSF, επίσης λειτουργούν
ικανοποιητικά (2).
Μετά από διαπιστώσεις ότι ο μυελός ευθύνεται για την ελαττωματική παραγωγή κοκκιοκυττάρων,
λόγω της απόπτωσης των προγονικών κυττάρων τους, η πρωταρχική αιτία που κάνει τα ουδετερόφιλα
να μη παράγονται, φάνηκε πως κρύβεται στον μυελό των οστών (26). Η μοριακή δυσλειτουργία που
κρύβεται πίσω από την κυτταρική αυτή ατέλεια και εμπλέκεται στην παθοφυσιολογία της CIN, είναι
προς διερεύνηση. Η χαμηλή συχνότητα πρόδρομων μυελοκυττάρων στη CIN έστρεψε τις έρευνες στη
διεξοδική μελέτη του μυελού. Τα στρωματικά κύτταρα που περιέχουν χαμηλό αριθμό CD34+
κυττάρων (CFU-GM, CD34+/CD33+), φάνηκε πως παράγουν ταυτόχρονα και αναστολείς
μυελοποίησης (προ-αποπτωτικές κυτοκίνες), και παράγοντες αύξησης. Στα υπερκείμενα κύτταρα
βρέθηκε υψηλό ποσοστό TGF-b1, που οφείλεται στην αυξημένη συγκέντρωση IL-1 στον ορό των
ασθενών (4).
Οι ασθενείς με CIN παρουσιάζουν χρόνια φλεγμονή στα στρωματικά κύτταρα του μυελού των
οστών τους. Οι αιτιολογίες αυτής της φλεγμονής είναι ακόμα άγνωστες. Με τη βοήθεια της μέχρι
στιγμής έρευνας έχει δειχθεί ότι, η μικρή παραγωγή κοκκιοκυττάρων στην περίπτωση της CIN,
οφείλεται στα ενεργοποιημένα
Τ- λεμφοκύτταρα που παράγουν φλεγμονώδεις κυτοκίνες (ΙFN-γ, FasL), οι οποίες προκαλούν Fasμεσολαβούμενη απόπτωση (27). Τα ενεργοποιημένα αυτά λεμφοκύτταρα διαπιστώθηκε πως
προέρχονται από τα στρωματικά κύτταρα του μυελού. Στον ορό των ασθενών, ο αριθμός των
ενεργοποιημένων CD3+, δεν διέφερε από τους φυσιολογικούς (controls), αντίθετα τα CD23+ και
CD69+ ήταν αυξημένα. Η τελευταία διαπίστωση δεν αναιρεί την υπόθεση πως η φλεγμονή προέρχεται
από τα στρωματικά κύτταρα του μυελού, διότι δεν υπήρχε αυξημένη συγκέντρωση ΙFN-γ στο αίμα,
πράγμα που δείχνει πως τα λεμφοκύτταρα του ΜΟ είναι περισσότερα από αυτά του περιφερικού
αίματος.
Συμπερασματικά, οι πιο πρόσφατές έρευνές έδειξαν λοιπόν πως οι ασθενείς με CIN, διαθέτουν μια
τοπική πολυκλωνική ενεργοποίηση Τ-λεμφοκυττάρων, που έχει σαν αποτέλεσμα την μυελοκαταστολή.
Αιτία αυτής, το αυξημένο σε κυτοκίνες μικροπεριβάλλον του μυελού και όχι οι κυτταρικές
αλληλεπιδράσεις των λεμφοκυττάρων με τα πρόδρομα κοκκιοκύτταρα. Η εξάπλωση των
λεμφοκυττάρων σε μυελό και αίμα, σχετίζεται με την υπερπαραγωγή IFN-γ και FasL. Αυτό που
απομένει, είναι να βρεθούν οι πρωταρχικοί παράγοντες που προκαλούν αυτή την άνοσο- απάντηση.
Είναι προφανές πως, όσο πιο καλά γνωρίζουμε το μηχανισμό, τόσο πιο εύκολα θα αποκαλυφθούν.
Η γενική πεποίθηση είναι, ότι η φλεγμονή αυτή οφείλεται σε χρόνιες κρυμμένες μολύνσεις. Η
υπόθεση μας υποστηρίζει πως ένας από τους παράγοντες μόλυνσης στα κύτταρα του ΜΟ είναι πιθανά
ένας, ή περισσότεροι ιοί.
Εξ’ άλλου ασθενείς με CIN, έχει παρατηρηθεί πως είναι οροθετικοί για πολλούς ερπητοϊούς. Το
γεγονός αυτό περιπλέκει την θεωρία, διότι δεν γνωρίζουμε αν η μόλυνση προήλθε από την
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ουδετεροπενία (λόγω εξασθενημένου ανοσοποιητικού), ή αν είναι η αιτία της CIN. Έτσι,
καταλαβαίνουμε πως ο ιός πρέπει να αναζητηθεί στα μυελοκύτταρα των ασθενών, για στηριχθεί η
παραπάνω υπόθεση.
Επίσης, ιοί μπορούν να ενοχοποιηθούν στην περίπτωση της παροδικής ουδετεροπενίας, μιας
κατάστασης που συνοδεύει συχνά τις ιϊκές μολύνσεις (όπως τη λοιμώδη μονοπυρήνωση). Ακόμη, στις
προερχόμενες από ιό ασθένειες της παιδικής ηλικίας, η ουδετεροπενία μπορεί να εμφανιστεί για
μερικές ημέρες.

Εικ.1.3) Διαφοροποίηση των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και παράγοντες που
συμμετέχουν.
Γιατί ενοχοποιούνται συγκεκριμένα οι έρπητοϊοί;
Οι έρπητοϊοί είναι μια από τις κυριότερες αιτίες των προερχόμενων από ιό ασθενειών, δεύτερη μετά
τη γρίπη και το κοινό κρυολόγημα. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των ερπητοϊών που τους
καθιστά ύποπτους για τη CIN, είναι ότι μπορούν να βρίσκονται στον οργανισμό σε λανθάνουσα
κατάσταση. Η κατάσταση αυτή έχει 3 φάσεις: την καθιέρωση κατά την εισαγωγή των ιών στα
κύτταρα, τη συντήρηση τους στο εσωτερικό των κυττάρων σαν να είναι τμήμα τους, και τέλος την
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επανενεργοποίηση τους όταν ο οργανισμός εξασθενεί λόγω ηλικίας ή λόγω ανοσοκαταστόλης (28).
Μελέτες έδειξαν πως η μόλυνση μυελοκυττάρων από τον HCMV είναι εφικτή και μάλιστα σε αυτή τη
περίπτωση ο ιός βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση (33). Η λανθάνουσα αυτή κατάσταση θα
μπορούσε να εμπλέκεται στη CIN και να δικαιολογεί την κρυμμένη αιτιολογία της φλεγμονής

1.3. ΕΡΠΗΤΟΪΟΙ
Υποοικογένειες:
Alphaherpesviridae


HSV-1 Herpes simplex virus 1, στοματικά και οφθαλμικά τραύματα (fever blisters),
εγκεφαλίτιδα.



HSV-2 Herpes simplex virus 2, γεννητικά και πρωκτικά τραύματα (φουσκάλες πυρετού),
σοβαρές μολύνσεις νεογνών.



HSV-3 Varicella Zoster virus, ανεμοβλογιά (πρωταρχική μόλυνση), έρπης ζωστήρας
(επανενεργοποίηση).

Betaherpesviridae


HSV-5 ή CMV κυτταρομεγαλοϊός, λοιμώδης μονοπυρήνωση, βαριάς μορφής εκ γενετής
μόλυνση, μολύνσεις στους δέκτες αλλομοσχευμάτων (πνευμονία).



HSV-6 Human herpesvirus 6, Roseola στα νήπια (αρχική μόλυνση), μολύνσεις στους δέκτες
αλλομοσχευμάτων (πνευμονία, αποτυχία μυελού), πιθανός ρόλος στην πολλαπλή σκλήρυνση.



HSV-7 Human herpesvirus 7, μερικές περιπτώσεις roseola (αρχική μόλυνση) και πιτυρίαση.

Gammaherpesviridae


HSV-4 Epstein-Barr virus, λοιμώδης μονοπυρήνωση (αρχική μόλυνση), περιλαμβάνει τους
όγκους Β λεμφοκυττάρων (το λέμφωμα Burkitt, ανοσοβλαστικά λεμφώματα) συν το
ρινοφαρυγγικό καρκίνωμα, μερικοί όγκοι Τ λεμφοκυττάρων.



HHV-8 KSHV, σάρκωμα Kaposi, όγκοι που συμπεριλαμβάνουν το Kaposi και κάποια
λεμφώματα B λεμφοκυττάρων (29).

Δομή ερπητοϊών:
Το όνομα τους προέρχεται από την αρχαία Ελληνική λέξη «έρπειν». Αποτελούνται από ένα φάκελο
που περιβάλλει ένα εικοσαεδρικό καψίδιο, το οποίο έχει διάμετρο περίπου 100nm και περιέχει
δίκλωνο DNA. Ο φάκελος αποτελείται από λιπιδική διπλοστοιβάδα, με γλυκοπρωτεϊνικές δομές, που
μοιάζουν με καρφιά (peplomers). Ανάμεσα στον πυρηνικό φάκελο και το καψίδιο υπάρχει ένας χώρος
με ένζυμα και πρωτεΐνες για την αντιγραφή του ιού (tegument).
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Εικ.1.4)Δομή ερπητοϊού στη φάση που σπάει ο
ιϊκός φάκελος.

Ενδεικτικός τρόπος προσβολής κυττάρων από HCMV (Εικόνα 1.5):
1) Πρόσδεση στην θειϊκή ηπαράνη, πρωτεογλυκάνη της κυτταρικής μεμβράνης (HSPG) μέσω
των γλυκοπρωτεϊνών του φακέλου gΜ, gΒ.
2) Πρόσδεση και με άλλες πρωτεΐνες υποδοχής του κυττάρου: EGFR και ιντεγκρίνες, οι οποίες
στέλνουν σήματα στο εσωτερικό του κυττάρου, προετοιμάζοντάς το για την ιϊκή αντιγραφή.
3) Σύντηξη με την κυτταρική μεμβράνη μέσω της γλυκοπρωτεΐνης του φακέλου gB, gH, gL, gO
και απελευθέρωση του καψιδίου στο εσωτερικό του κυττάρου.
Εάν εκφραστούν οι immediate - early πρωτεΐνες, γίνεται μεταγραφή και μετάφραση των πρωτεϊνών
του ιού και αναπαράγεται, μέσω λυτικού κύκλου. Εάν όχι, σημαίνει πως οι μεταγραφικοί παράγοντες
του κυττάρου δεν επέτρεψαν την μεταγραφή και ο ιός οδηγείται σε λυσιγονική κατάσταση (34).
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Εικ.1.5) Εισαγωγή του καψιδίου στα κύτταρα μέσω της μεμβράνης (CMV). Τα 3 βήματα προσβολής.
Στοιχεία που ενοχοποιούν τους ερπητοϊούς για τη CIN και συγκεκριμένα τον CMV :
H μόλυνση ανθρώπινων κυττάρων από κυτταρόμεγαλοϊό (CMV), έχει ως αποτέλεσμα την
καθιέρωση του σε κάποια κύτταρα, στη λανθάνουσα μορφή. Για παράδειγμα, η μόλυνση στα Τ
λεμφοκύτταρα και στα στρωματικά του ΒΜ είναι λανθάνουσα, ενώ σε μακροφάγα και ινοβλάστες,
οδηγεί σε αναπαραγωγή του ιού. Η διατήρηση του στους προγόνους των μυελοκύτταρων και η
επανενεργοποίηση από τη λανθάνουσα κατάσταση ενοχοποιήθηκε σαν αιτία σοβαρής ασθένειας στους
δέκτες αλλογονικών μοσχευμάτων. Στη λανθάνουσα κατάσταση, παραμένει ασαφές αν η φάση
καθιέρωσης της, συνδέεται με την έκφραση των ιϊκών γονιδίων (33). Επιπλέον, η αποκατάσταση του
αριθμού των ουδετερόφιλων από το gancyclovir στους ασθενείς με χρόνια ιδιοπαθή ουδετεροπενία,
συνέδεσε τον CMV με τη μόλυνση στα στρωματικά κύτταρα του ΜΟ (30).
Τέλος, ο τρόπος επίδρασης του ΗCMV στο αιμοποιητικό σύστημα φαίνεται και από την εξής
έρευνα: Tα HCMV AD169 στελέχη του ιού, εμπόδισαν τη διαφοροποίηση και τον πολλαπλασιασμό
των CFU-GM, CFU-E, CFU-Mix και CFU-MK σε καλλιέργεια πρόδρομων μυελοκυττάρων, λόγω της
μόλυνσης των αιμοποιητικών (αρχέγονων) προγόνων τους (31). Ίσως λοιπόν, ο HCMV να προκαλεί
καταστολή της αιμοποίησης με άμεση μόλυνση, η οποία είναι πιθανά ένας από τους λόγους που
ευθύνονται για ασθένειες όπως η θρομβοκυτοπενία, η ουδετεροπενία και η αναιμία.

2.1. ΥΛΙΚΑ
2.1.1. ΕΚΧΥΛΙΣΗ DNA
-

Reagent A :

10mM Τris base,
Sucrose 320mM,
MgCl2- 6H2O 5mM,
Triton-X-100 1% ,
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Ρυθμίζουμε το PH =8 χρησιμοποιώντας NaOH ή ΗCl.
-

Reagent B :

400mM Τris base,
60mM EDTA,
150mM NaCl,
Ρυθμίζουμε το PH =8 χρησιμοποιώντας NaOH ή ΗCl.
Αποστειρώνουμε και προσθέτουμε 1% w/w SDS στο
τελικό διάλυμα.

-

Πρωτεινάση Κ (20mg/ml),

-

Φαινόλη,

-

Χλωροφόρμιο CHCl3,

-

Aιθανόλη απόλυτη και 70%.

2.1.2. PCR
-

10X buffer solution-MgCl2 (Invitrogen).

-

MgCl2 50mM (Invitrogen).

-

Εκκινητές 10mM or 25Mm stock.

-

dNTPs 2.5mM (Fermentes).

-

Sterile water.

-

Πλασμίδια για θετικά controls.

-

DNA template.

2.1.3. KΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ
-

Gel extraction kit (QIAGEN).

-

Salt Solution + TOPO® vector.

-

DH5a κύτταρα για transformation.

-

Αμπικιλλίνη 500mg/ml stock ή καναμυκίνη (600μl/300ml θρεπτικού).

-

LB: 300ml H2O + 6gr LB.

-

Agar: 300ml H2O + 6gr LB +3.6gr LB agar.

-

STET: 40 gr 8% Sucrose, 25ml 5% Triton X-100, 125ml 50mM EDTA PH=8, 12.5ml 50mM
Tris PH=8.

-

Lysozyme: 10mg/1ml STET.

-

Mini-prep kit (QIAGEN).

2.1.4. ΚΥΤΤΑΡΟKΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
-

PBS: 0.01M

-

Trypsin/ EDTA

-

Για BHK(baby hamster kidney)-CINA κύτταρα: GIBCO =>
1 bottle Glasgow MEM (modified Eagle’s medium)
+ L-Glutamine,
50ml NBCS,
50ml tryptose phosphate,
5ml PLS.

-

Για VERO κύτταρα : GIBCO =>
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1 bottle Glasgow MEM+ L-Glutamine,
50ml FBS (Fetal Bovine Serum),
1ml PLS.
-

Για HFF (Human foreskin fibroblasts) κύτταρα : GIBCO =>
1 bottle D-MEM+4500mg/L glucoze+ L-Glutamine - Pyruvate
5% FBS (Fetal Bovine Serum),

-

Για μυελοκύτταρα (LTBMCs) από BMMCs : φικόλη και IMDM 340 (GIBCO) => IMDM
(Iscove’s modified Dulbecco’s medium) +glutamax
10% FBS, 10% horse serum, 100 IU/ml PS, 2 mmol L-glutamine,
10 -6 mol hydrocortisone sodium succinate.

-

Φλάσκες: 25cm 2, 72 cm2, 162cm2.

-

Ανθρώπινος ορός με anti-CMV, anti-HSV IgG αντισώματα.

-

Πλασμίδια: pEYFP-ICP0 και pECFP(enhanced cyan fluorescent protein)-ICP4.

-

Ιϊκά στελέχη HSV: vEYFP-ICP0, vEGFP-ICP4 και 17+ ,CMV: AD169.

-

GIEMSA.

2.1.5. ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΔΙΑΜΟΛΥΝΣΗ
-

Serum Free Medium,

-

Lipofectamine 2000 (Invitrogen).

2.2. ΜΕΘΟΔΟΙ
2.2.1. ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΠΗΤΙΚΩΝ DNA ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ pCR2.1-TOPO:
Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος κλωνοποίησης TOPO TA, κατά την οποία γίνεται απ’ ευθείας
εισαγωγή των PCR προϊόντων που επιθυμούμε στον πλασμιδιακό φορέα pCRII-TOPO ή pCR2.1TOPO. Είναι μέθοδος χωρίς πέψη και συγκόλληση με λιγάση στη συνέχεια, όπου το ένθεμα
τοποθετείται στον ευθυγραμμισμένο φορέα με τη βοήθεια της τοποισομεράσης Ι.
Ο φορέας διαθέτει:
• Προεξέχοντα άκρα 3´-θυμιδίνης (T).
• Τοποισομεράση I ομοιοπολικά δεμένη στον φορέα.
Η Taq πολυμεράση έχει μια ιδιότητα τρανσφεράσης, προσθέτει μια μονή δεσοξυαδενοσίνη (A) στα
3´ άκρα των PCR προϊόντων. Ο φορέας που παρέχεται στο kit διαθέτει ένα προεξέχον 3´ άκρο
δεσοξυθυμιδίνης (T). Αυτό επιτρέπει τα PCR προιόντα να ενωθούν εύκολα με το φορέα. Η
τοποισομεράση Ι, προέρχεται από τον ιό
Vaccinia δένεται στο δίκλωνο DNA σε συγκεκριμένα σημεία και σπάει τους φωσφοδιεστερικούς
δεσμούς μετά από την αλληλουχία 5′-CCCTT στη μια αλυσίδα.
Η ενέργεια των δεσμών που σπάνε, μεταφέρεται στη δημιουργία ενός ομοιοπολικού δεσμού μεταξύ
του φωσφόρου 3′ της σπασμένης αλυσίδας και του κατάλοιπου Tyr-274 του ενζύμου. Στη συνέχεια, ο
φωσφοτυροσυλό- δεσμός ανάμεσα στο DNA και το ένζυμο επειδή είναι λιγότερο ισχυρός,
αντικαθίσταται από το δεσμό του 5′ υδροξυλίου της άλλης κομμένης αλυσίδας, απελευθερώνοντας το
ένζυμο.
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Εικ.2.1)

Ο

τρόπος

δράσης

της

τοποισομεράσης.

Η αντίδραση της ενοποίησης είναι:
PCR προϊόν 0.5 μέχρι 4 µl,
Salt Solution 1 µl,
TOPO® φορέας 1 µl
Η2Ο μέχρι τα 5 µl
Τελικός όγκος 6 µl
2.2.2. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (TRANSFORMATION)
-

Τοποθετούμε περίπου 125ng πλασμιδιακού DNA σε 20 μl DH5a.

-

Επώαση στον πάγο 30 min.

-

Τοποθετούμε για 45 sec στους 42οC (heatshock) και στη συνέχεια για 2 min στον πάγο.

-

Προσθήκη 500μl LB και επώαση στο shaker (37οC, 1h).

-

Απλώνουμε από 50 έως 200μl σε πιάτα αμπικιλλίνης ή καναμυκίνης ανάλογα με

την

ανθεκτικότητα του πλασμιδίου που εισάγεται.
-

Επώαση στους 37οC ολονυκτίως (τοποθετούμε τα πιάτα ανάποδα).

-

Επιλογή αποικιών και καλλιεργεια της κάθε μιας ολονυκτιώς

στους 37οC με 5ml LB και

αντιβιοτικό.
-

Mini-Prep, καλλιέργεια μικρής κλίμακας με STET διάλυμα .

2.2.3. ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΠΛΑΣΜΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (MINIPREP) ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑ STET
-

Βάζουμε ολονυκτίως μια καλλιέργεια της αποικίας που μας ενδιαφέρει (5ml).

-

Γεμίζουμε ένα eppendorf και φυγοκεντρούμε για 2 λεπτά, πετάμε το υπερκείμενο.

-

Επαναδιαλύουμε την πελέτα σε 200 μl STET.

-

Προσθέτουμε 5 μl (10mg/ml STET) και αναδεύουμε αμέσως.

-

Τοποθετούμε σε νερό που βράζει, τα eppendorfs για 50 δευτερόλεπτα.

-

Φυγοκεντρούμε για 15 λεπτά στις 13000rpm.

-

Παίρνουμε το υπερκείμενο και προσθέτουμε μέχρι 200 μl STET, 150 μl ισοπροπανόλη,
αναδεύουμε και φυγοκεντρούμε για 2 λεπτά.
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-

Αφαιρούμε την ισοπροπανόλη και προσθέτουμε 350λ 70% αιθανόλης, φυγοκεντρούμε για 2
λεπτά και αφαιρούμε τελείως την αιθανόλη.

-

Επαναδυαλύουμε την πελέτα σε 30μl Η2Ο.

-

Χρησιμοποιούμε 10 ml ανά πέψη.
Πέψη =>

Η2Ο 7μl,
buffer 2 μl,
ενζυμό 0.5 μl,
RNAse 0.5 μl,
DNA 10 μl.
Τελικός όγκος 20 µl
2.2.4. ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΟΛΙΚΟΥ ΓΕΝΩΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
-

Τοποθετούμε σε 50ml falcon τα δείγματα αίματος.

-

Προσθέτουμε εώς 40ml Reagent A και ανακινούμε ελαφρά.

-

Φυγοκεντρούμε στις 2500 rpm για 10 λεπτά σε R/T.

-

Μετά τη φυγοκέντρηση αφαιρούμε το υπερκείμενο από τα falcon με τον εξής τρόπο: πετάμε
το υπερκείμενο με τέτοιο τρόπο ώστε την ίδια ώρα να βλέπούμε κολλημένα στο falcon τα
λευκά αιμοσφαίρια.

-

Προσθέτουμε 500 μl Reagent B και αναδεύουμε.

-

Τοποθετούμε το μίγμα λευκών και Reagent B σε αριθμημένα eppendorfs και νortex.

-

Βάζουμε τα eppendorfs στο waterbath στους 37°C για 30 λεπτά.

-

Προσθέτoυμε 200μl NaOCl4.H2O και αναδεύουμε.

-

Ωστόσο έχουμε θερμάνει το waterbath στους 65°C.

-

Τοποθετούμε τα eppendorf για επώαση στους 65°C για 25 λεπτά.

-

Έπειτα προσθέτουμε σε κάθε eppendorf 500μl χλωροφόρμιο (-20°C).

-

Αναδεύουμε με νortex.

-

Φυγοκέντρηση για 5 λεπτά σε 13000 rpm .

-

Αν τα δείγματα είναι καθαρά, λαμβάνουμε το υπερκείμενο (υδατική φάση) με πιπέτα και το
μεταφέρουμε σε eppendorf. Έπειτα προσθέτουμε δυο όγκους αιθανόλης 100% σε -20°C για
κατακρήμνιση και το ανακινούμε ελαφρά.

-

Αν τα δείγματα δεν είναι καθαρά (περιέχουν αιμοσφαιρίνη), τότε μεταφέρουμε το
υπερκείμενο σε νέο eppendorf και προσθέτουμε ίσο όγκο φαινόλης και χλωροφόρμιο
(1/2+1/2). Κάνουμε νortex.

-

Φυγοκέντρηση 5 λεπτά στις 13000 rpm R/T.

-

Λήψη υπερκείμενου σε νέο eppendorf και προσθήκη ίσου όγκου χλωροφορμίου. Κάνουμε
νortex.

-

Φυγοκέντρηση 5 λεπτά σε 13000 rpm.
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-

Τέλος, λαμβάνουμε το υπερκείμενο και το μεταφέρουμε σε νέο eppendorf, προσθέτουμε δυο
όγκους αιθανόλης 100% σε -20°C και ανακινούμε ελαφρώς.

-

Αφήνουμε τα δείγματα ολονυκτίως στους -20°C.

-

Φυγοκέντρηση στις 13000 rpm,10 λεπτά, 4°C ή θερμοκρασία δωματίου.

-

Πετώ το υπερκείμενο και προσθέτω 800μl αιθανόλη 70% (4°C).

-

Φυγοκέντρηση 13000 rpm,10 λεπτά, 4°C ή θερμοκρασία δωματίου.

-

Πετούμε το υπερκείμενο. Τοποθετούμε τα eppendorfs πάνω σε χαρτί πλάγια και τα αφήνουμε
να στεγνώσουν τουλάχιστον 20 λεπτά.

-

Όταν στεγνώσει η πελέτα τοποθετώ αποστειρωμένο νερό 50μl και ανακατεύουμε με την
πιπέτα.

-

Αποθήκευση στους 4°C για μια νύκτα (τουλάχιστον) για τη διάλυση της πελέτας και
αποθήκευση στους -20°C.

2.2.5. ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΟΛΙΚΟΥ ΓΕΝΩΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΥΕΛΟ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ, ΟΡΟ
ΑΙΜΑΤΟΣ
-

Σε eppendorf τοποθετώ 400 μl Reagent B, 200μl από το υλικό (ολικά κύτταρα μυελού,
υπερκείμενο μυελού, λιποκύτταρα μυελού, ορός αίματος) και προσθέτω 4μl πρωτεϊνάση Κ
(20μg/μl).

-

Τοποθετώ τα δείγματα στο υδατόλουτρο για 24-36h μέχρι το περιεχόμενο γίνει διαυγές
προσθέτοντας ανά περίπου 8h, από 4μl πρωτεϊνάση Κ .

-

Σε κάθε eppendorf προσθέτω 600μl φαινόλη.

-

Vortex.

-

Φυγοκέντρηση σε 13000rpm, 5 λεπτά, θερμοκρασία δωματίου.

-

Τοποθετούμε το υπερκείμενο σε νέο eppendorf και προσθέτουμε ίση ποσότητα χλωροφορμίου
με αυτή του διαλύματος που υπάρχει (500μl), vortex - Φυγοκέντρηση σε 13000rpm, 5 λεπτά,
θερμοκρασία δωματίου.

-

Κρατούμε την πάνω φάση σε νέο eppendorf.

-

Προσθέτoυμε 2 όγκους Abs αιθανόλη και το 1/20 του όγκου NaCl,
ανακατεύουμε μέχρι να γίνει διαυγές.

-

Τo eppendorf φυλάσσεται στους -20°C ολονυκτίως.

-

Την επόμενη ημέρα φυγοκεντρούμε τα δείγματα στις 13000 rpm για 15 λεπτά
στους 4°C ή σε θερμοκρασία δωματίου.

-

Αδειάζουμε την αιθανόλη και προσθέτουμε στην πελέτα 800μl αιθανόλη 70%.

-

Φυγοκέντρηση 13000rpm,10 λεπτά, 4°C ή θερμοκρασία δωματίου

-

Πετούμε το υπερκείμενο. Τοποθετούμε τα eppendorfs πάνω σε χαρτί πλάγια και τα αφήνουμε
να στεγνώσουν τουλάχιστον 20 λεπτά.

-

Όταν στεγνώσει η πελέτα τοποθετώ αποστειρωμένο νερό 50μl και επαναδιαλύω με πιπέτα.
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-

Αποθήκευση στους 4°C για μια νύκτα (τουλάχιστον) για τη διάλυση της πελέτας και
αποθήκευση στους -20°C.

2.2.6. PCR- POLYMERASE CHAIN REACTION

2.2.6.Α) VARICELLA ZOSTER VIRUS
DNA ιός
Αναλογίες

Όγκος αντιδραστηρίων για μια αντίδραση

dH2O

19,2 μl

buffer (10x)

2,5

MgCl2 (50mM) 0,8
dNTPs (10μM) 0,5
VZVf+r (25μM) 0,4
Taq

0,2

Sample

μερικά μl από κάθε δείγμα

Total Volume

25,0 μl

Πρόγραμμα PCR:

VZV

Θερμοκρασία

Χρόνος

o

94 C

3 min

94 o C

40 sec

o

60 C

40 sec x 35 κύκλους

72 o C

40 sec

o

10 min

72 C
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Εμφάνιση σε πηκτή αγαρόζης 2%
Αναμενόμενο προϊόν: 267 bp, μπορεί να χρησιμοποιηθεί DNA Ladder 100bp.
Αλληλουχίες primers:
VZV1 : 5΄atgtccgtacaacatcaact 3΄
VZV2 : 3΄cgattttccaagagagacgc 5΄

2.2.6.Β) EBV-EPSTEIN BARR VIRUS
DNA ιός
Αναλογίες

Όγκος αντιδραστηρίων για μια αντίδραση

dH2O

19,07 μl

buffer (10x)

2,5

MgCl2 (50mM) 0,8
dNTPs (10μM) 0,5
EBV-1 (10μM) 1
EBV-2 (10μM)

1

Taq

0,13

Sample

μερικά μl από κάθε δείγμα

Total Volume

25,0 μl

Πρόγραμμα PCR:

EBV

Θερμοκρασία

Χρόνος

o

94 C

2,30 min

94 o C

50 sec

o

30 sec x 35 κύκλους

o

72 C

30 sec

o

10 min

72 C
72 C
Εμφάνιση σε πηκτή αγαρόζης 2%

Αναμενόμενο προϊόν: 375 bp, μπορεί να χρησιμοποιηθεί DNA Ladder 100bp.
Αλληλουχίες primers:
EBV1 : 5΄ gtgtgcgtcgtgccggggcagccac 3΄
EBV2 : 3΄ acctgggagggccatcgcaagctcc 5΄
Stock solutions primers: 100 μM
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Working solution 10 μM
Θετικό Control: Κατασκευάστηκε πλασμίδιο με κλωνοποιημένο το προϊόν της αντίδρασης (375 bp).

2.2.6.Γ) HSV1 και 2-HERPES SIMPLEX VIRUS
DNA ιός
Αναλογίες

Όγκος αντιδραστηρίων για μια αντίδραση

dH2O

19,42 μl

buffer (10x)

2,5

MgCl2 (50mM) 0,8
dNTPs (10μM) 0,5
HSVa

(25μM) 0,3

HSVb (25μM)

0,3

Taq

0,18

Sample

μερικά μl από κάθε δείγμα

Total Volume

25,0 μl

Πρόγραμμα PCR:

ΑHSV, κ.α.

Θερμοκρασία

Χρόνος

o

94 C

3,00 min

94 o C

50 sec

o

40 sec x 35 κύκλους

o

72 C

50 sec

o

10 min

64 C
72 C
Εμφάνιση σε πηκτή αγαρόζης 2%

Αναμενόμενο προϊόν: 478 bp, μπορεί να χρησιμοποιηθεί DNA Ladder 100bp.
Αλληλουχίες primers:
HSVa : 5΄ cagtacggccccgagttcgtga 3΄
HSVb : 3΄gtagatggtgcgggtgatgtt 5΄
Stock solutions (πιθανά)100 μM
Working solution 25 μM
Θετικό Control: Κατασκευάστηκε πλασμίδιο με κλωνοποιημένο το προϊόν της αντίδρασης (478 bp).

2.2.6.Δ) CMV-CYTOMEGALOVIRUS
DNA ιός
Αναλογίες

Όγκος αντιδραστηρίων για μια αντίδραση
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dH2O
buffer

15,25 μl
(10x)

2,0

MgCl2 (50mM) 0,6
dNTPs (10μM) 0,4
CMV1-2 (10μM) 0,6
Taq

0,15

Sample

μερικά μl από κάθε δείγμα

Total Volume

20,0 μl

Nested PCR
Πραγματοποιείται μόνο το nested PCR, με τους εσωτερικούς εκκινητές: CMV3-4.
Πρόγραμμα PCR: PCR CMVSIM
Θερμοκρασία

Χρόνος

o

2,30 min

o

40 sec

o

30 sec x 8 κύκλους

o

72 C

30 sec

94 o C

40 sec

94 C
94 C
57 C

o

30 sec x 27 κύκλους

o

72 C

30 sec

72 o C

10 min

55 C

Εμφάνιση σε πηκτή αγαρόζης 2%.
Αναμενόμενο προϊόν: 167 bp, μπορεί να χρησιμοποιηθεί DNA Ladder 100bp.
Αλληλουχίες primers:
CMV1: 5΄aatccacgtcccatgcaggttagt 3΄
CMV2: 3΄ cggtacgtgtcggggtttgtg 5΄
CMV3: 5΄gtgaccaaggccacgacgtt 3΄
CMV4: 3΄ tctgccaggacatctttctc 5΄
Stock solutions 100 μM
Working solutions 10 μM
Τα tubes των working solutions περιέχουν μαζί και τον forward και τον reverse primer, δηλ. CMV1 και
2 μαζί ως CMV1-2, και CMV3 και 4 μαζί ως CMV3-4 αντίστοιχα.
Θετικό Control: Κατασκευάστηκε πλασμίδιο με κλωνοποιημένο το εσωτερικό προϊόν της αντίδρασης
(167 bp).
2.2.7. KΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
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Οι κυτταρικές σειρές που χρησιμοποιήσαμε είναι HFF, BHK-CINA, VERO. Οι κυτταρικές αυτές
σειρές έχουν την ικανότητα να διαιρούνται συνεχώς, διατηρώντας αναλλοίωτο το σχήμα με τα
ψευδοπόδια όπου προσκολλώνται στην επιφάνεια που καλλιεργούνται. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν και
στρωματικά κύτταρα μυελού των οστών σε LTBMC (Long Term Bone Marrow Culture). Η
μακρυπρόθεσμη καλλιέργεια μυελού, προκύπτει από μυελικό δείγμα το οποίο αραιώνεται με θρεπτικό
IMDM και φικόλη και φυγοκεντρείται στις 1600rpm για 10 λεπτά. Ο άσπρος δακτύλιος που
δημιουργείται ανάμεσα στο θρεπτικό υλικό και τη φικόλη είναι τα λεμφομονοπύρηνα κύτταρα που μας
ενδιαφέρουν (BMMCs), διότι από αυτά προκύπτει η καλλιέργεια. Τα στρωματικά καλύπτουν όλη την
επιφάνεια σε 4 εβδομάδες και χρειάζονται τρυψινοποίηση.

Όλοι οι χειρισμοί γίνονται σε αποστειρωμένες συνθήκες (σε hood) για την αποφυγή
της μόλυνσης της καλλιέργειας με βακτήρια, ιούς ή μύκητες. Χαρακτηριστική και
αναγκαία είναι η χρήση αιθανόλης με 70% αραίωση. Το περιβάλλον που
αναπτύσσονται πρέπει να έχει 5% συγκέντρωση σε διοξείδιο του άνθρακα και
θερμοκρασία 37° C.
Αλλαγή θρεπτικού για HFF, BHK-CINA, Vero:
-

Αφαιρούμε το παλιό θρεπτικό

-

Ξεπλένουμε 2 φορές με PBS και στη συνέχεια προσθέτουμε θρεπτικό.

Αλλαγή θρεπτικού για τα μυελοκύτταρα:
-

Αφαιρούμε τη μισή ποσότητα παλιού θρεπτικού, που περιέχει και υπερκείμενα αιμοποιητικά
κύτταρα, από τα πηγάδια (500μl).

-

Τοποθέτηση 500μl νέου θρεπτικού.

Σπάσιμο κυττάρων για την τοποθέτηση τους σε καινούρια φλάσκα:
-

Τραβάμε το υπερκείμενο θρεπτικό, ξεπλένουμε 2 φορές με PBS και προσθέτουμε 500μl
thrypsin / EDTA.

-

Ανακινούμε τη φλάσκα εώς ότου ξεκολλήσουν τα κύτταρα, και προσθέτουμε 5-6ml
θρεπτικού.

-

Kρατάμε κάποιο ποσοστό του διαλύματος ανάλογα με την ποσότητα των κυττάρων που
υπήρχαν στη φλάσκα και τοποθετούμε σε νέα φλάσκα των 75cm2.

-

Προσθέτουμε μέχρι περίπου 13 ml θρεπτικού στη φλάσκα και τοποθετούμε
στον επωαστήρα.

2.2.8 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΪΚΟΥ HSV STOCK
Επιμόλυνση Vero κυττάρων σε φλάσκα 162cm2 με 3 ιούς HSV: vEYFP-ICP0, vECFP (enhanced
cyan fluorescent protein)-ICP4, 17+.
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-

Συγκομιδή κύτταρων με τη βοήθεια ενός μπλε tip και τοποθέτηση τους σε έναν 15ml σωλήνα
falcon.

-

Παγώνουμε στους -80ο C για 5 λεπτά και ξεπαγώνουμε στους 37ο C, για 5 λεπτά, 3 φορές.

-

Φυγοκεντρούμε στις 3.500rpm για 10 λεπτά στους 4 ο C .

-

Mαζεύουμε το υπερκείμενο και το τοποθετούμε σε πάγο. Αυτό το είδος του ιού είναι ο CRV
(Cell Releasing Virus).

-

Ο ενδοκυτταρικός ιός CAV (Cell Associated Virus), που βρίσκεται στην πελέτα των
κυττάρων συλλέγεται ως εξής: επαναδυαλύουμε την πελέτα σε 5 ml θρεπτικού .

-

Φυγοκεντρούμε 3 ώρες, στις 13000 rpm, στους 4 °C. Σε αυτή την περίπτωση ο ιός θα
βρίσκεται στην πελέτα μαζί με κάποια κυτταρικά υπολείμματα.

-

Πετάμε το υπερκείμενο και τοποθετούμε στην πελέτα 1 ml θρεπτικό.

-

Τοποθετούμε στους 4°C ολονυκτίως για την ομαλή επαναδιάλυση. Την επόμενη ημέρα
τοποθετούμε στους -80°C.

-

Ακολουθεί τιτλοποίηση του ιικού φορτίου που παράχθηκε.

2.2.9. ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ
Με κύτταρα BHK-CINA ή VERO, πραγματοποιούμε τις παρακάτω επιμολύνσεις για plaque assay,
με τη μέθοδο των διαδοχικών αραιώσεων στα διαλύματα που περισυλλέξαμε τον ιό κατά τη
δημιουργία του stock. O αρχικός αριθμός των κυττάρων ανά πηγάδι ήταν 4Χ105 (σε 6άρες plates) και
ακολουθεί αναμονή μέχρι να γίνουν 90% confluent:

Εικ.2.2)
-4

10
(100μl)
CAV

-5

10
(100μl)
CAV

-6

10
(100μl)
CAV

vEYFP-ICP0

6-well plate.
Oι συγκεντρώσεις που
χρησιμοποιήσαμε
για τα CAV, CRV.

10-4
CRV

10-5
CRV

10-6
CRV

Την ίδια διαδικασία
ακολουθούμε και για τα ιϊκά σωμάτια των:
-

vECFP-ICP4- CAV,

-

vECFP-ICP4- CRV,

-

17+- CAV,

-

17+- CRV.
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Σε δύο ημέρες, αφού χρωματίσουμε με GIEMSA, καταμετρούμε τις πλάκες στο στερεοσκόπιο και
συγκρίνουμε των αριθμό τους στις διαφορετικές συγκεντρώσεις, για να συμπεράνουμε τον τίτλο
του ιϊκού φορτιού.
Τίτλος: αριθμός πλακών x αραίωση x 10 = PFU/ml

2.2.10.ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΔΙΑΜΟΛΥΝΣΗ-TRANSFECTION ΜΕ LIPOFECTAMINE
Διαμόλυνση μυελικών κυττάρων με pEYFP-ICP0 και pECFP-ICP4. Η καλλιέργεια ήταν σε 24αρες
plates και χρησιμοποιήθηκαν 8 πηγάδια για το πείραμα.
-

1-9: Εισάγονται 100ng pEYFP-ICP0

-

2-10: Εισάγονται 200ng pEYFP-ICP0

-

3-11: 100ng pECFP-ICP4

-

4-12: 200ng pECFP-ICP4

1 έως 4: καλλιέργεια LTBMC που προήλθε από άλλη, μετά τη θρυψινοποίηση της.
9 έως 12: νέα καλλιέργεια.
-

Αναμιγνύουμε με 50μl/πηγάδι θρεπτικό ελεύθερο ορού (SF) και το πλασμιδιακό DNA
(0,8ng/μl).

-

Lipofectamine: 2 μl /πηγάδι +200 μl SF.

-

Περιμένουμε 5 λεπτά.

-

Ανακατεύουμε τα δυο μίγματα.

-

Αφαιρούμε το θρεπτικό των κυττάρων και ξεπλένουμε με SF.

-

Τοποθετούμε από 250 μl του μίγματος σε κάθε πηγάδι.

-

Συμπληρώνουμε κάθε πηγάδι με SF .

-

Αλλάζουμε θρεπτικό μετά από 5 ώρες (βάζουμε με ορό).

-

Την επόμενη μέρα παρατηρούμε στο confocal.

2.2.11. ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ-INFECTION LTBMCs ΜΕ HSV-1 ΚΑΙ CMV
Τα κύτταρα που βρίσκονται σε πιάτα με 24 πηγάδια, μολύνονται με vEYFP-ICP0 (HSV-1) και AD169
(HCMV).
1ο πηγάδι:
-

Προσθήκη στα κύτταρα vEYFP-ICP0 1μl από το stock,

-

Συγκομιδή κυττάρων 4 ώρες μετά τη μόλυνση (Post Infection).

2ο πηγάδι:
-

Προσθήκη στα κύτταρα vEYFP-ICP0 1μl από το stock,

-

Συγκομιδή κυττάρων 8 ώρες μετά τη μόλυνση (P.I.).
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3ο πηγάδι:
-

Προσθήκη στα κύτταρα vEYFP-ICP0 1μl από το stock,

-

Συγκομιδή κυττάρων 16 ώρες μετά τη μόλυνση (P.I.).

4ο πηγάδι:
-

Προσθήκη στα κύτταρα 1μl vEYFP-ICP0 από το stock,

-

Συγκομιδή κυττάρων 24 ώρες μετά τη μόλυνση (P.I.).

5ο πηγάδι:
-

Προσθήκη στα κύτταρα 1μl AD169 από το stock,

-

Συγκομιδή κυττάρων 1 ημέρα μετά τη μόλυνση (P.I.).

ο

6 πηγάδι:
-

Προσθήκη στα κύτταρα 1μl AD169 από το stock,

-

Συγκομιδή κυττάρων 3 ημέρες μετά τη μόλυνση (P.I.).

ο

7 πηγάδι:
-

Προσθήκη στα κύτταρα 1μl AD169 από το stock,

-

Συγκομιδή κυττάρων 5 ημέρες μετά τη μόλυνση (P.I.).

ο

8 πηγάδι:
-

Προσθήκη στα κύτταρα 5μl AD169 από το stock,

-

Συγκομιδή κυττάρων 1 ημέρα μετά τη μόλυνση (P.I.).

ο

9 πηγάδι:
-

Προσθήκη στα κύτταρα 5μl AD169 από το stock,

-

Συγκομιδή κυττάρων 3 ημέρες μετά τη μόλυνση (P.I.).

ο

10 πηγάδι:
-

Προσθήκη στα κύτταρα 5μl AD169 από το stock,

-

Συγκομιδή κυττάρων 5 ημέρες μετά τη μόλυνση (P.I.).

ο

11 πηγάδι:
-

Προσθήκη στα κύτταρα 10μl AD169 από το stock,

-

Συγκομιδή κυττάρων 1 ημέρα μετά τη μόλυνση (P.I.).

ο

12 πηγάδι:
-

Προσθήκη στα κύτταρα 10μl AD169 από το stock,

-

Συγκομιδή κυττάρων 3 ημέρες μετά τη μόλυνση (P.I.).

ο

13 πηγάδι:
-

Προσθήκη στα κύτταρα 10μl AD169 από το stock,

-

Συγκομιδή κυττάρων 5 ημέρες μετά τη μόλυνση (P.I.).

Συλλογή ιοσωματίων:
-

Συγκομιδή κυττάρων με τη βοήθεια ενός μπλε tip και τοποθέτηση τους σε ένα eppendorf.

-

Παγώνουμε στους -80ο C για 5 λεπτά και ξεπαγώνουμε στους 37ο C, για 5 λεπτά, 3 φορές.
Φυγοκεντρούμε στις 3.500rpm για 10 λεπτά στους 4 ο C .
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-

Mαζεύουμε το υπερκείμενο και φυλάσσουμε στους -80°C.

-

Τα υπερκείμενα αυτού του πειράματος τα χρησιμοποιούμε στα επόμενα.

2.2.12. ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ BHK-CINA KAI VERO ΚΥΤΤΑΡΩΝ- PLAQUE ASSAY ΓΙΑ
ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΪΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΥΕΛΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
-

Αφαιρούμε το θρεπτικό υλικό από τα πηγαδάκια αφήνοντας λίγο ώστε να σκεπάζει τα
κύτταρα. Τα κύτταρα πρέπει να καλύπτουν όλη την επιφάνεια του πηγαδιού. Φυλάσσουμε το
θρεπτικό στους 37o C στον επωαστήρα για να το προσθέσουμε στο τέλος.

-

Αφαιρούμε το θρεπτικό υλικό από τα πηγάδια αφήνοντας λίγο ώστε να σκεπάζει τα κύτταρα.

-

Τοποθετούμε 1 μl από το διάλυμα των ιοσωματίων και 100 μl από την αραίωση 10-1 από τα
ιϊκά σωμάτια που δημιουργήθηκαν από τις χρονικές στιγμές 4h, 8h, 16h και 24h, μετά τη
μόλυνση των μυελοκυττάρων με vEYFP-ICP0/ CRV. Οι αρχικές μολύνσεις που μαζεύτηκαν
τις διαφορετικές μέρες έγιναν με 1 μl vEYFP-ICP0/ CRV stock (Εικόνες 2.3, 2.4).

-

Αφήνουμε 1 ώρα, ανακινώντας κάθε 10 λεπτά για να κατανέμεται ομοιόμορφα ο ιός στα
κύτταρα.

1μl
4h

1 μl
8h

1 μl
16h

BHK-CINA

100μl (101
)
4h

100μl (101
)
8h

100μl
(10- 1)
16h

Eικ. 2.3,4) Οι ποσότητες που χρησιμοποιήσαμε από το διάλυμα της προηγούμενης επιμόλυνσης.

1 μl
24h

κενό

control

BHK-CINA
100μl
(10- 1)
24h

κενό

κενό
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-

Στη συνέχεια, τοποθετούμε 200λ ορό με αντισώματα HSV, συμπληρώνουμε με θρεπτικό
BHK-21 που ήταν στους 37o C εώς 3ml. Τοποθετούμε στον επωαστήρα και περιμένουμε 2
ημέρες.

-

Η χρώση με Giemsa έγινε με εισαγωγή 500λ σε κάθε πηγάδι (μέσα στο θρεπτικό), ακινησία
του πιάτου για μια ώρα και στη συνέχεια προσεκτικό ξέπλυμα της χρωστικής με νερό.

-

Μετά τη χρώση, με τη βοήθεια στερεοσκοπίου, μετριούνται οι πλάκες που
έχει δημιουργήσει ο ιός.

-

2.2.13.

Το ίδιο πείραμα πραγματοποιείται και με Vero κύτταρα.

ΜΕΘΟΔΟΣ

ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗΣ

ΗFF

ΚΥΤΤΑΡΩΝ-

PLAQUE

ASSAY

ΓΙΑ

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΪΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΥΕΛΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
-

Αφαιρούμε το θρεπτικό υλικό από τα πηγαδάκια αφήνοντας λίγο ώστε να σκεπάζει τα
κύτταρα. Τα κύτταρα πρέπει να καλύπτουν περίπου το 90% της επιφάνειας του πηγαδιού.
Φυλάσσουμε το θρεπτικό στους 37o C στον επωαστήρα για να το προσθέσουμε στο τέλος.

-

Τοποθετούμε 1 μl από τα ιϊκά σωμάτια που δημιουργήθηκαν από τις χρονικές στιγμές 1day,
3days, 5days μετά τη μόλυνση των πρώιμων μυελοκυττάρων με ΗCMV (AD169 stock). Οι
αρχικές μολύνσεις που μαζεύτηκαν τις διαφορετικές μέρες έγιναν με 1 μl , 5 μl και 10 μl
AD169 stock (Εικόνες 2.5, 2.6).

-

Αφήνουμε 2 ώρες, ανακινώντας κάθε 10 λεπτά για να κατανέμεται ομοιόμορφα ο ιός στα
κύτταρα.

-

Αφαιρούμε τον ιό.

-

Στη συνέχεια, τοποθετούμε 30 μl (1/100) ορό με αντισώματα ΗCMV και συμπληρώνουμε με
θρεπτικό που ήταν στους 37o C (DMEM, 10% FBS, πενικιλίνη, στρεπτομυκίνη) εώς 3ml.
Τοποθετούμε πίσω στον επωαστήρα και περιμένουμε περίπου 10 ημέρες.

1 μl
(1 μl) 1day

1 μl
(1 μl) 3day

1 μl
(1 μl) 5day

1 μl
(5 μl) 3day

1 μl (5μl)
-5day

HFF

1 μl
(5 μl) 1day
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Eικ. 2.5,6) Τοποθετήσαμε 1μ από κάθε διαφορετική μέρα συγκομιδής του πειράματος επιμόλυνσης
μυελοκυττάρων, σε συνδυασμό με τις διαφορετικές ποσότητες που επιμολύναμε αρχικά.

1 μl
(10 μl) 1day

1 μl
(10 μl) 3day

1 μl
(10 μl)5day

HFF
κενό

-

κενό

κενό

Τα επόμενα βήματα είναι τα ίδια που ακολουθούμε στο plaque assay των BHK-CINA με HSV

και περιγράφηκαν προηγουμένως.
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3.1. ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: μυελός των οστών, ορός αίματος και αίμα. Οι δοτές ήταν
21: 5 φυσιολογικοί, 3 με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο, 4 με ουδετεροπενία και 9 με χρόνια ιδιοπαθή
ουδετεροπενία. Στον παρακάτω πίνακα παραθέτονται αυτά τα στοιχεία:
Πίνακας 1) Τα δείγματα και οι συμβολισμοί που χρησιμοποιούνται.
ΔΟΤΕΣΑΣΘΕΝΕΙ
Σ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣΥΜΒΟΛΟ
ΜDS- M1
MDS-M3
ΜDS-M2
Normal-Ν1
CIN- L1
CIN- L2
LUPUS- ΟΥΔ3
Normal-N2
CIN- L3
Normal N3
Normal N4
CIN- L4
CIN- L5

ΔΕΙΓΜΑΤΑ
μυελός.
μυελός,ορός, αίμα.
μυελός,ορός.
μυελός.
μυελός,ορός, αίμα.
μυελός,ορός, lip.
μυελός,ορός, αίμα.
μυελός, lip.
μυελός,ορός, αίμα.
μυελός.
μυελός.
μυελός,ορός, αίμα.

CIN- L8

μυελός,ορός, αίμα.
μυελός,ορός.

L5-O, L5-Y
Ν5-Ο, Ν5-Υ
OYΔ4-Ο, OYΔ4-Υ
L6-Ο, L6-Υ, L6-ΟΡ, L6-Α
ΟΥΔ2-Ο, ΟΥΔ2-Υ, ΟΥΔ2ΟΡ,ΟΥΔ2-Α
L7-O, L7-Y, L7-OP, L7-A
ΟΥΔ1-Ο, ΟΥΔ1-Υ, ΟΥΔ1-ΟΡ,
ΟΥΔ1-Α
L8-O, L8-Y, L8-OP

CIN- L9

μυελός.

L9-O, L9-Y

Νοrmal-Ν5
Neutropenia-OYΔ4
CIN- L6
Neutropenia- ΟΥΔ2
CIN- L7
Neutropenia- ΟΥΔ1

μυελός.
μυελός.
μυελός.
μυελός,ορός, αίμα.

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ
Μ1-Ο, Μ1-Υ
M3-O, M3-Y, M3-OP, M3-A
Μ2-Ο, Μ2-Υ, ΜΥ-ΟΡ
Ν1-Ο, Ν1-Υ
L1-O, L1-Y, L1-OP, L1-A
L2-O, L2-Y, L2-OP,
L2-LIP
ΟΥΔ3-Ο, ΟΥΔ3-Υ, ΟΥΔ3ΟΡ,ΟΥΔ3-Α
Ν2-Ο, Ν2-Υ, N2-LIP
L3-O, L3-Y, L3-OP, L3-A
Ν3-Ο, Ν3-Υ
Ν4-Ο, Ν4-Υ
L4-O, L4-Y ,L4-OP, L4-A

μυελός,ορός, αίμα.
μυελός,ορός, αίμα.

MDS: μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (Μ: συμβολισμός για MDS), CIN: Χρόνια Ιδιοπαθής
ουδετεροπενία (L: συμβολισμός για CIN, Leucopenia), LUPUS: SLE, ΟΥΔ: συμβολισμός για τις
υπόλοιπες ουδετεροπενίες.

Mας ενδιαφέρει ο μυελός των δοτών, είτε αυτοί ασθενούν από CIN είτε όχι (controls).
Διερευνήσαμε την ύπαρξη ερπητοιών σε αυτούς με τη μέθοδο PCR. Τα μυελικά δείγματα,
φυγοκεντρήθηκαν σε 2500rpm για λίγα λεπτά, έτσι ώστε να διαχωριστούν τα oλικά κύτταρα από το
υπερκείμενο του μυελού. Τα ολικά στους πίνακες συμβολίζονται L-O και το υπερκείμενο L-Y. Σε
κάποιους μυελούς, μετά από τη φυγοκέντρηση, ανάμεσα στις δυο φάσεις, υπήρχε και μια ζώνη
λιποκυττάρων που αποτέλεσε ξεχωριστό δείγμα (L-LIP). Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε εξαγωγή
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ολικού γενετικού υλικού από τα δείγματα μυελού (L-O, L-Y, L-LIP), ορού (L2-OP) και κυττάρων του
αίματος (L-Α). Στη συνέχεια, για να ποσοτικοποιήσουμε το γενετικό υλικό, φωτομετρήσαμε και
πραγματοποιήσαμε αντίδραση PCR με εκκινητές για το γονίδιο της β2 μικροσφαιρίνης (b2m). Στην
αντίδραση αυτή ελέγχθηκε η ποιότητα του DNA και κανονικοποιήθηκε η ποσότητα, για την
πραγματοποίηση των αντιδράσεων που ακολουθούν. Σε πηκτή

αγαρόζης 1% διαπιστώσαμε αν

υπάρχει DNA σε επαρκή ποσότητα και ικανό για επιτυχείς αντιδράσεις:
1 2 3

4

5

←100bp (b2m)

Εικ. 3.1)
Lane 1: 50ng DNA L1-O
Lane 2: 100ng L1-O
Lane 3: 200ng L1-O
Lane 4: 100ng L1-OP
Lane 5: 100ng L1-A

3.2. ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (CONSTRUCTS)
Για τις αλυσιδωτές αντιδράσεις πολυμεράσης (PCRs) που πραγματοποιήθηκαν για την ανίχνευση
κάθε ιού, χρειάσθηκαν θετικοί δείκτες ελέγχου (positive controls). Έτσι δημιουργήθηκαν οι παρακάτω
κατασκευές (constructs), αποτελούμενες από το φορέα ΤΟΡΟ και τα ενθέματα που αντιστοιχούν σε
κομμάτια του γονιδιώματος των ιών, τα οποία μεταγράφονται από τους συγκεκριμένους εκκινητές που
χρησιμοποιούμε στις PCR. Τα ενθέματα, είναι καθαρά προϊόντα PCR, που απομονώθηκαν από 1%
πηκτή αγαρόζης (Low Melting) με τη διαδικασία της εξαγωγής τους από αυτή (Gel Extraction).
Σημαντικό σε αυτή τη κατασκευή είναι ότι ο φορέας και τα ενθέματα δεν χρειάζονται πέψη πριν την
ενοποίηση. Γι’ αυτό το λόγο, τα τελευταία εισάγονται κατά τη φορά 5΄-3΄ ή το αντίστροφο :
VZV-TOPO

267bp

HSV-TOPO
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

478bp
ΕΝΘΕΜΑΤΑ

CMV-TOPO

167bp
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EBV-TOPO

375bp

HHV8-TOPO

250bp

Για παράδειγμα, δημιουργήθηκε η VZV-TOPO κατασκευή και κλωνοποιήθηκε με μετασχηματισμό
DH5a επιδεκτικών (competent) βακτηριακών κυττάρων. Στη συνέχεια, έγινε καλλιέργεια των
σχηματιζόμενων αποικιών για την ανίχνευση της αποικίας με τον επιθυμητό κλώνο. Για την εξαγωγή
του πλασμιδιακού υλικού πραγματοποιήθηκαν mini-preps με διάλυμα STET και λυσοζύμη. Τα
πλασμίδια από κάθε αποικία, υπέστησαν πέψη με το περιοριστικό ένζυμο EcoRI και το προϊόν
ηλεκτροφορήθηκε σε πηκτή αγαρόζης. Στη πηκτή βλέπουμε εάν υπάρχει το ένθεμα ή όχι. Αν υπάρχει,
τότε από την αντίστοιχη αποικία, πραγματοποιούμε ξανά υγρή καλλιέργεια και στη συνέχεια mini-prep
με kit QIAGEN για κλωνοποίηση καθαρού πλασμιδίου, που χρησιμεύει ως θετικός δείκτης.

Εικ.3.2) Construct:
VZV:

267bp

HSV:

478bp

CMV:

167bp

EBV:

375bp

HHV8:

250bp
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Στην παρακάτω Εικόνα 3.3 βλέπουμε 4 κλώνους πλασμιδίων που περιέχουν το επιθυμητό ένθεμα για
τον VZV-TOPO :
Εικ.3.3)

ladder 100bp

ΤΟΡΟ-φορέας: 3.9 kb →

Ένθεμα:267bp+20bp→

300bp
200bp
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100bp

Παρατηρούμε ότι το μέγεθος του ενθέματος αυξάνεται περίπου 20bp επειδή το περιοριστικό ένζυμο
πέπτει σε περιοχή εντός του φορέα.
Το επόμενο πλασμίδιο περιέχει ένθεμα για την ανίχνευση του EBV. Στην 2% πηκτή αγαρόζης που
απεικονίζεται στην Εικόνα 3.4, παρατηρούμε πως η επιθυμητή αποικία κλώνων είναι η 2, όπου το
ένθεμα βρίσκεται στη θέση 375+20= 395 bp:
Εικ.3.4)

1

ladder
500bp
200bp
100bp

2 αποικία
←φορέας 3.9kb
←395bp

Η ίδια μεθοδολογία ακολουθείται και για το HSV-TOPO πλασμίδιο (478bp).
Για την ανίχνευση των ιών ΗSV-1 και HSV-2. Tο ένθεμα στην Εικόνα 3.5 φαίνεται στα 478+20=498
bp. Μόνο που σε αυτή τη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε για δείκτης μοριακού βάρους ladder μεγέθους
0.5Kb:
Εικ.3.5)
←3.9Kb

Τέλος

3Kb
2Kb
1500bp
1000 bp
500bp
η

Εικ.3.6)

167bp →

←498bp
κατασκευή CMV-TOPO 167+20=187 bp:
ladder 50bp

150bp
100bp

3.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ PCR
Εφ’ όσων διαθέτουμε θετικά controls , προχωρούμε και στη πραγματοποίηση PCR για τους ερπητοϊούς. Τα
αποτελέσματα φαίνονται στους παρακάτω πίνακες.
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Πίνακας 2) Tο σύνολο των δειγμάτων είναι 21. Στους ασθενείς με ουδετεροπενία που δεν είναι CIN,
συμπεριλαμβάνεται και ένας με Systemic Lupus Erythematosus (ΟΥΔ-5).
ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΑΣΘΕΝΩΝ:
CIN (8)
ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΣΥΝΔΡΟΜΟ (3)
ΥΓΙΕΙΣ-NORMAL (5)
ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ (5)

ΟΛΙΚΑ
ΜΥΕΛΟΥ
L-O
M-O

ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ
ΜΥΕΛΟΥ
L-Y
M-Y

ΛΙΠΟΚΥΤΤΑΡΑ

ΟΡΟΣ

L-LIP
-

L-OP
M-OP

KYTΤAPA
ΑΙΜΑTΟΣ
L-A
-

N-O
ΟΥΔ-O

N-Y
ΟΥΔ-Y

N-LIP
ΟΥΔ-LIP

ΟΥΔ-ΟΡ

ΟΥΔ-Α

Πίνακας 3) Ο μυελός αυτών των ασθενών δεν περιέχει κανέναν ερπητοϊό.
ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ:
-Μ1-

-Μ2-

-Μ3-

M-Ο

-

M-Υ

M-ΟΡ

-

--------+
-

ΙΟΙ:
EBV
VZV
HSV1/2
CMV
EBV
VZV
HSV1/2
CMV
EBV
VZV
HSV1/2
CMV

Πίνακας 4) Σε κάποιους από αυτούς τους ασθενείς, η ουδετεροπενία τους είναι αποτέλεσμα κάποιου αλλού
παράγοντα (ασθένειας).
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ΑΣΘΕΝΕΙΣ
OYΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑΣ:
-ΟΥΔ1-

-ΟΥΔ2-

-ΟΥΔ3(+Lupus)

-ΟΥΔ4-

Ο

Υ

-

-

ΟΥΔ-LIP

-------------------------

ΟΡ

A

+
+
---------

---------

ΙΟΙ:
EBV
VZV
HSV1/2
CMV
EBV
VZV
HSV1/2
CMV
EBV
VZV
HSV1/2
CMV
EBV
VZV
HSV1/2
CMV

Πίνακας 5) Οι φυσιολογικοί δότες μυελού.
NORMAL:
-Ν1-

-Ν2-

-Ν3-

-Ν4-

-Ν5-

N-Ο

N-Υ

N-LIP

+
+
+
-

-

--------+
-------------------------

ΙΟΙ:
EBV
VZV
HSV1/2
CMV
EBV
VZV
HSV1/2
CMV
EBV
VZV
HSV1/2
CMV
EBV
VZV
HSV1/2
CMV
EBV
VZV
HSV1/2
CMV

Πίνακας 6) Κάποιοι ασθενείς με CIN διαθέτουν ερπητοϊούς, εκτός από το αίμα τους, και στα κύτταρα του μυελού.
EBV
+
--+
ΑΣΘΕΝ-L1ΕΙΣ CIN:

L-Ο-

L-Υ

--L-LIP
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L-ΟΡ

L-A

VZV
ΙΟΙ:

-L1-

+
+
+
+
+
+
+

-L2-

-L3-

-L4-

-L5-

-L6-

-L7-

-L8-

-L9-

-

----+
---------------------------------------------------------

+
+
+
+
+
+
+
--------+
---------

+
+
+
+
+
-----------------

HSV1/2
CMV
EBV
VZV
HSV1/2
CMV
EBV
VZV
HSV1/2
CMV
EBV
VZV
HSV1/2
CMV
EBV
VZV
HSV1/2
CMV
EBV
VZV
HSV1/2
CMV
EBV
VZV
HSV1/2
CMV
EBV
VZV
HSV1/2
CMV
EBV
VZV
HSV1/2
CMV

(+) : θετικό, (-) : αρνητικό, (---) : δεν υπάρχει διαθέσιμο δείγμα.
Όπως φαίνεται στους πίνακες 2 έως 6 κανένας δότης μυελού και αίματος, ούτε ασθενής, ούτε
φυσιολογικός, δεν εμφάνισε τον ερπητοϊό VZV. Στην Εικόνα 3.7 φαίνεται ενδεικτικά το αποτέλεσμα
του PCR του μυελού (ολικά, υπερκείμενο, λιποκύτταρα) του δεύτερου ασθενή με CIN:
1

2

3

4

5

6
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ladder 100bp

Εικ.3.7)
1: L2- O (-)
2: L2-Y (-)
3: L2-LIP (-)
4: Positive control (267bp).
5,6: Negative controls.
Στη συνέχεια έγινε έλεγχος για δείγματα θετικά στον ιό ΕΒV, με 2 ειδών PCR. Το πρώτο, που
φαίνεται στην Εικόνα 3.8, είναι με εκκινητές για το κομμάτι που δημιουργήθηκε το θετικό control
EBV-TOPO και το δεύτερο είναι nested PCR. Στην παρακάτω πηκτή απεικονίζεται η εσωτερική
αντίδραση του nested PCR.
1

2

3

4

5

6 7

8

9 10 11 12

13 14

15

ladder
400bp
300bp
150bp
50bp

Εικ.3.8)
1-2-3-4-5: L2-O/L3-O/L4-O/L5-O/L6-O(-).
6: Positive control EBV-TOPO (375bp).
7: Negative control της πρώτης αντίδρασης.
8,9,10,11,12: L2-O/L3-O/L4-O/L5-O/L6-O(-).
13,14: Positive controls nested PCR (100bp).
15: Negative control της δεύτερης αντίδρασης.

Στην Εικόνα 3.9 φαίνεται ακόμη μια εσωτερική αντίδραση ενός nested PCR η οποία θεωρείται πιο
αξιόπιστη ειδικά από μια δεύτερη (εσωτερική).
1

2

3

4

5

6

7

8

100bp →
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

marker 100bp

100bp →

Εικ.3.9)
1,2 : M1-O,M1-Y(-)

3,4: L1-O(+),L1-Y(-)

5,6: L2-O(-),L2-Y(-)

7,8: L3-O(-),L3-Y(-)

9,10: L4-O(-),L4-Y(-)

11,12: L5-O(-), L5-Y(-)

13,14: L6-O(-),L6-Y(-) 15,16,17,18,19,20: OYΔ1,2,3,4,5-Ο(-), Μ2-Ο(-)
21: Positive control inside PCR
22,23: Negative control

Ο επόμενος ιός που ελέγξαμε είναι ο HSV1/2. Στην Εικόνα 3.10 φαίνεται μια ενδεικτική πηκτή
αγαρόζης 1.5%.
1 2 3 4 5 6 7
Εικ.3.10) Ο ασθενής L2.
1: L2-O (+)
2: L2-LIP (+)

478bp→

3: L2-Y (-)
4: L2-OP(-)
5: L2-A(-)
6: Negative control
7: Positive control HSV-TOPO (478bp)
Ο τελευταίος ιός που ελέγχθηκε είναι ο ανθρώπινος κυτταρομεγαλοϊός (CMV). Φαίνεται πως οι
ουδετεροπενικοί ασθενείς στη πλειοψηφία τους, διαθέτουν τον ιό και στο αίμα και στο μυελό. Στην
Εικόνα 3.11, φαίνονται κάποιες αντιδράσεις με γενετικό υλικό ολικών κυττάρων μυελού με
διαφορετικές αραιώσεις.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

← 167bp
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Εικ.3.11)
1-2-3-4-5) L4-Ο 2μl (-), 1l (+), 1/15- 1μl (+), 1/5-1μl (+), 1/30-1μl (-),
6-7) L4-ΟP 1/15-1μl (-), 1/5-1μl (+),
8) θετικό control CMV-TOPO (167bp)
9) αρνητικό control.
Εκτός από τις δικές μας διαπιστώσεις για την ύπαρξη ιών ή όχι, υπάρχουν και ορολογικές εξετάσεις
για τους ασθενείς με CIN, στις οποίες φαίνεται επίσης πως οι έρπητοιοι μπορούν εύκολα να
προσβάλουν ουδετεροπενικούς ασθενείς. Ακόμη, επιβεβαιώνονται τα περισσότερα από τα
αποτελέσματα των PCR που έγιναν σε γενετικό υλικό ορού ασθενών ή κύτταρα του αίματος.
3.4. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
H γνώση της ύπαρξης αντισωμάτων στον ορό των ασθενών, διασταυρώνεται με τα αποτελέσματα των
PCRs για την εξαγωγή αποτελεσμάτων:
L1) CMV IgG (+)

L5) CMV IgΜ (+)

HSV IgG (+)

L6) HSV IgG (+)

L2) CMV IgG (+)

EBV IgG (+)

HSV IgG (+)

L7) HSV IgG (+)

EBV IgG (+)

L8) CMV IgG (+)

L3) CMV IgG (+)

EBV IgG (+)

HSV IgG (+)

HSV IgG (+)

L4) CMV IgG, IgM (+)

L9) Σε όλα (-)
ΟΥΔ-1) CMV IgG (+)

EBV IgG (+)

EBV IgG (+)
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αποτελέσματα των PCRs, θεωρήθηκε σκόπιμη η διερεύνηση του τρόπου με
τον οποίο τα πρώιμα μυελοκύτταρα μπορούν να προσβληθούν από ερπητοϊούς. Οι πιθανότητες είναι
δυο: να αναπαράγονται προκαλώντας CPE (Cytopathic effect) στα προσβεβλημένα κύτταρα ή να
μένουν σε λανθάνουσα κατάσταση μέχρι να ενεργοποιηθούν. Αυτές οι δυο καταστάσεις, είναι πιθανό
να εναλλάσσονται. Αν διευκρινιστεί η επίδραση τους στον μυελό, τα

συμπεράσματα θα είναι

διαφωτιστικά για την ανάπτυξη της CIN.
3.5 ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΔΙΑΜΟΛΥΝΣΗ
Το πρώτο βήμα που έγινε για αυτό, ήταν να διαμολύνουμε μυελοκύτταρα με κάποια κατασκευή του
ιού HSV (pEYFP-ICP0) και να παρατηρήσουμε αν μπορούν να μεταφραστούν οι ιϊκές πρωτεΐνες που
εισάγονται. Αν υπάρχει έκφραση της ICP0 immediate early πρωτεΐνης, θα υπάρχει και έκφραση της
φθορίζουσας πρωτεΐνης YFP με την οποία βρίσκεται σε σύντηξη. Απαραίτητη ήταν μια LTBMC, στην
οποία τα λεμφομονοπύρηνα κύτταρα είχαν διαφοροποιηθεί μέχρι κάποιο βαθμό. Η συγκεκριμένη
καλλιέργεια ήταν τριών εβδομάδων.

41

Έτσι, πραγματοποιήθηκε παροδική διαμόλυση με λιποφεκταμίνη και στη συνέχεια, παρατήρηση των
κυττάρων σε μικροσκόπιο confocal. Τελικά υπήρχε έκφραση, διότι παρατηρήθηκε φθορισμός στα
υπερκείμενα κύτταρα (αιμοποιητικά) που συνδέονται με τα προσκολλημένα (στρωματικά). Στις
Εικόνες 3.12 έως 3.17 φαίνονται οι πλάκες που δημιουργήθηκαν και περιμετρικά των πλακών τα
κύτταρα που έχουν μολυνθεί με pEYFP-ICP0 και φθορίζουν.
3.6. ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ
Αρχικά, έγινε μια δοκιμαστική επιμόλυνση σε κύτταρα ΒΗΚ (Baby Hamster Kidney)-CINA κύτταρα
για να διαπιστωθεί αν είναι λειτουργικά τα ιϊκά στελέχη vEYFP-ICP0 και vECFP-ICP4 που
διαθέτουμε. Από το γεγονός ότι πέτυχε η επιμόλυνση, υποθέτουμε ότι φθορίζουν και τα κύτταρα που
μολύνθηκαν με vECFP-ICP4 (διότι δεν διαθέταμε το κατάλληλο φίλτρο).

Εικ.3.12) Φαίνεται η πλάκα 1 χωρίς φθορισμό

Εικ.3.13) Η πλάκα 1 με φθορισμό, φαίνονται
και άλλες που αρχίζουν να σχηματίζονται
λόγω των μολυσμένων κυττάρων που φθορίζουν.

Εικ.3.14) Η δεύτερη πλάκα.

Εικ.3.15) Η πλάκα 2 με τα φθορίζοντα κύτταρα
που την περιβάλλουν.
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Εικ.3.16) Η τρίτη πλάκα.

Εικ.3.17) Η πλάκα 3 με φθορισμό. Παρατηρούμε
πώς αρχίζουν να σχηματίζονται άλλες δύο.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε LTBMC (Long Term Bone Marrow Culture) για τη επιμόλυνση από
HSV-1 (vEYFP-ICP0) και HCMV (AD169). Η συγκομιδή των κυττάρων που επιμολύνθηκαν με τον
πρώτο ιό, έγινε 4, 8, 16 και 24 ώρες μετά την επιμόλυνση. Τα ιϊκά σωμάτια που βρίσκονταν στα
μυελοκύτταρα και το θρεπτικό, συλλέχθηκαν και ακολούθησαν πειράματα επιμόλυνσης BHK-CINA
και Vero κυττάρων για τον ιό HSV-1 και HFF για τον ιό HCVM με αυτά.
Τα αποτελέσματα των plaque assays φαίνονται στις παρακάτω γραφικές παραστάσεις. Προήλθαν από
τη μέτρηση των πλακών που δημιουργήθηκαν στους διαφορετικούς χρόνους και τον υπολογισμό των
plaque forming units/ml:
Πείραμα
α) BHK

β) BHK

γ) Vero

4ώρες
105
PFU/ml
105
PFU/ml
13.103
PFU/ml
16.103
PFU/ml
43.103
PFU/ml
43.103
PFU/ml

8ώρες
14.103
PFU/ml
14.103
PFU/ml
104
PFU/ml
65.102
PFU/ml
3.104
PFU/ml
3.104
PFU/ml

16ώρες
67.103
PFU/ml
35.103
PFU/ml
7.103
PFU/ml
71.102
PFU/ml
8.103
PFU/ml
8.103
PFU/ml

24ώρες
2.104
PFU/ml
2.104
PFU/ml
8.103
PFU/ml
35.102
PFU/ml
17.103
PFU/ml
17.103
PFU/ml

Ποσότητα
1μl
100μl
(10-1)
1μl
100μl
(10-1)
1μl
100μl
(10-1)

α) Η απόκριση των ΒHK-CINA από τη μόλυνση τους με τα ιοσωμάτια διαφορετικών Τ.Ρ.Ι. (σε ώρες)
που υπήρχαν στα μυελοκύτταρα.
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120

x 1000 pfu/ml

100
80
60
40
20
0
0

4

8

12

16

20

24

28

Time Post Infection(hours)

β) Το δεύτερο πείραμα:
180
160

x 100 pfu/ml

140
120
100
80
60
40
20
0
0

4

8

12

16

20

24

28

24

28

Tim e Post Infection(hours)

x 1000 pfu/ml

γ) Το τρίτο πείραμα με Vero:
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0

4

8

12

16

20

Tim e Post Infection
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Ο μέσος όρος των pfu/ml στην πάροδο του χρόνου και στα 4 πειράματα:
600

x100pfu/ml

500
400
300
200
100
0
0

4

8

12

16

20

24

28

Time Post Infection

Μ.Ο: 4h) 52500 pfu/ml, 8h)17416 pfu/ml, 16h) 22016 pfu/ml, 24h)14250 pfu/ml.
Η συγκομιδή των κυττάρων που επιμολύνθηκαν με τον CMV ιό, έγινε 1, 3 και 5 ημέρες μετά τη
μόλυνση. Τα ιϊκά σωμάτια που βρίσκονταν στα κύτταρα και το θρεπτικό, συλλέχθηκαν και
ακολούθησε επιμόλυνση ΗFF κυττάρων με αυτά και plaque assay:
Πείραμα

Με ΗFF

1 ημέρα

3 ημέρες

5 ημέρες

Ποσότητα

103 PFU/ml

0 PFU/ml

14.103 PFU/ml

1μl

0 PFU/ml

0 PFU/ml

3.103 PFU/ml

5μl

0 PFU/ml

0 PFU/ml

3.103 PFU/ml

10μl

3.7. ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ
Με τη βοήθεια καλλιεργειών Vero κυττάρων σε μεγάλες φλάσκες 162cm2, αναπαράχθηκαν οι ιοί. Τα
κύτταρα επιμολύνθηκαν με 3 ιούς HSV: vEYFP-ICP0, vECFP (enhanced cyan fluorescent protein)ICP4, 17+. Ακολούθησε τιτλοποίηση του ιϊκού φορτίου που παράχθηκε με plaque assay από την
επιμόλυνση BHK-CINA και Vero με διαδοχικές αραιώσεις ιοσωματίων 10 -4 , 10 -5 , 10 -6.
Τα αποτελέσματα από τα BHK-CINA έδειξαν:

1) 6.107 PFU/ml vEYFP-ICP0 CAV,

1) 4.107 PFU/ml vEYFP-ICP0 CAV,

2) 4.107 PFU/ml vEYFP-ICP0 CRV,

2) 3.107 PFU/ml vEYFP-ICP0 CRV,

3) 8.107 PFU/ml vECFP-ICP4 CAV,

3) 7.106 PFU/ml vECFP-ICP4 CAV,

4) 36.107 PFU/ml vECFP-ICP4 CRV,

4) 8.107 PFU/ml vECFP-ICP4 CRV,

5) 58.107 PFU/ml 17+ CAV,

5) 8.107 PFU/ml 17+ CAV,

6) 12.108 PFU/ml 17+ CRV.

6) 2.107 PFU/ml 17+ CRV.
Ενώ αποτελέσματα από τα Vero έδειξαν:
Η τιτλοποίηση των ιϊκών φορτίων είναι απαραίτητη για τις επιμολύνσεις.
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα αποτελέσματα των PCRs επιβεβαίωσαν τις υποψίες μας για την ύπαρξη ερπητοϊών, εκτός από το
περιφερικό αίμα και στο μυελό των οστών (ΜΟ) των ασθενών. Γενικά, βρέθηκε CMV στο 55,5% των
ολικών κύτταρων του ΜΟ των ασθενών (5/9). Αντιθέτως, στους μάρτυρες (controls) βρίσκεται στο 0%
των ΜΟ. Στο 22,2% των ασθενών (2/9), βρίσκεται και HSV στα ολικά κύτταρα του μυελού. Όμως
βρίσκεται και στο 16,6% των controls (2/12). Ακόμη, το 11,1% των ασθενών (1/9), διαθέτει EBV στα
ολικά κύτταρα του ΜΟ, αλλά και το 8,3% των controls (1/12). Τέλος, ο VZV δεν βρέθηκε ούτε στο
μυελό, ούτε στο αίμα κανενός δότη.
Για το λόγο ότι οι ιοί HSV και EBV, βρίσκονται στο ΜΟ ασθενών με CIN αλλά και των μαρτύρων,
δεν καθιστά την ύπαρξη τους ενοχοποιητική για τη CIN. Πρέπει να σημειωθεί, ότι μόνο στους υγιείς
μάρτυρες εμφανίζονται οι HSV και EBV, ενώ στους μάρτυρες με ουδετεροπενία ή μυελοδυσπλαστικό
σύνδρομο δεν εμφανίζεται κάποιος ιός στο μυελό τους. Ο CMV που βρίσκεται στους μίσους περίπου
ασθενείς με CIN, παρουσιάζεται περισσότερο στατιστικά σημαντικός, διότι δεν συναντάται στους
μυελούς των μαρτύρων.
Στατιστικά το σχετικό ρίσκο για άτομα με CMV στο μυελό τους να παρουσιάσουν CIN είναι: RR=
2.25, Confidence Interval 95% = 1.08- 4.67 (p=0,006)
Aπο τις ορολογικές εξετάσεις των ασθενών με CIN, τις οποίες διαθέτουμε όλες (L1 έως L9),
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι σχεδόν όλοι οι ασθενείς όπου βρέθηκε CMV στο ΜΟ τους, διέθεταν
αντισώματα ΙgG (L1, L3, L4) και IgM (L5, L4), για τον ιό. Μόνο ο L9 που είναι θετικός στο μυελό,
δεν διέθετε αντισώματα στον ορό. Επίσης, σε 2 ασθενείς οροθετικούς για CMV, δεν βρέθηκε ο ιός στο
μυελό τους (L2, L8). Ενώ κάποιοι (L6, L7) δεν είχαν τον ιό ούτε στο αίμα, ούτε στο μυελό. Τα ΙgG
αντισώματα, παράγονται κατά την πρωτογενή μόλυνση και διαρκούν για το υπόλοιπο της ζωής του
ασθενούς. Αυτό δείχνει στους L1, L3, L4, πως είχαν μολυνθεί παλαιότερα και ότι ο ιός πιθανόν να
βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση στα κύτταρα του ΜΟ τους. Τα IgM αντισώματα, παράγονται και
αυτά κατά την πρωτογενή μόλυνση, διαρκούν 3 έως 4 μήνες και δεν ξαναεμφανίζονται σε
ανοσοεπαρκή άτομα. Στην περίπτωση των ασθενών με CIN, ίσως να ξαναεμφανίζονται , αν η ασθένεια
επιφέρει κάποια ανοσοκαταστολή (L5, L4). Στους οροθετικούς ασθενείς που δεν βρέθηκε ο ιός στο
μυελό τους, ίσως να υπήρχε, αλλά να μην ανιχνεύθηκε, λόγω της λανθάνουσας μόλυνσης που έχει σαν
αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ενεργά ιοσωμάτια, οπότε και το γονιδίωμα του ιού να βρίσκεται σε πάρα
πολύ μικρές ποσότητες.
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Οι παραπάνω υποθέσεις υποστηρίζονται από τις έρευνες της τελευταίας δεκαετίας, για τη
διαλεύκανση του τρόπου και του τόπου δράσης του ανθρώπινου κυτταρομεγαλοϊού. Υπάρχουν
αποδείξεις ότι προσβάλει κάποια είδη κυττάρων όπως τα ενδοθηλιακά, τα επιθηλιακά, τους
ινοβλάστες, τα νευρωνικά, τα λεία μυϊκά, τα μονοκύτταρα/μακροφάγα και τα κοκκιοκύτταρα. Μετά
από άνοσο-ιστολογικές μελέτες σε ασθενείς με οξεία μόλυνση, διαπιστώθηκε η ύπαρξη του
γονιδιώματος του ιού σε κάποια από αυτά (ενδοθηλιακά, επιθηλιακά, λεία μυϊκά), αλλά όχι και η
έκφραση των πρωτεϊνών του. Το γεγονός αυτό, θα μπορούσε να χαρακτηρίσει τα είδη αυτών των
κυττάρων, αποθήκες του λανθάνοντος ιού (34). Τα κύτταρα που αφορούν αυτή τη μελέτη είναι τα
ολικά μυελικά και περισσότερο εκείνα που δίνουν γένεση στα ουδετερόφιλα. Στα πρόδρομα
μυελοκύτταρα CD33+/CD34+, από τα οποία προέρχονται τα μονοκύτταρα και τα ουδετερόφιλα (μετά
από διαφοροποίηση τους στην περιφέρεια), εντοπίστηκε CMV σε λανθάνουσα κατάσταση (35, 36). Τη
λανθάνουσα μόλυνση επίσης, υποστηρίζουν και τα μονοκύτταρα, τα οποία είναι φορείς που
στοχεύοντας κάποιους ιστούς, μεταφέρουν τον ιό σε αυτούς και εκεί αντιγράφεται. Είναι πιθανό
λοιπόν, τα αρχέγονα κύτταρα του μυελού από τα οποία προήλθαν τα CD33+/ CD34+ και τα
μονοκύτταρα να είναι οι αρχικές αποθήκες του ιού (Εικόνα 4.1).

Υπάρχει ακόμα το ερώτημα, πώς ο CMV παραμένει μέσα στα κύτταρα του μυελού και ευνοείται η
λανθάνουσα κατάσταση του. Η θεωρία που έχει διατυπωθεί μέχρι στιγμής είναι, ότι η ισορροπία
ανάμεσα στη λυσιγονία και τη λυτική φάση, ρυθμίζεται από το κύτταρο ξενιστή, αλλά και από τον ιό.
Στον πυρήνα, η έκφραση του σύνθετου γονιδιώματος του, ρυθμίζεται από ένα μεταγραφικό
καταρράκτη. Περίπου 50 mRNAs παράγονται από την RNA πολυμεράση II του ξενιστή. Υπάρχουν 3
είδη mRNAs που συνθέτονται:
Το mRNA που κωδικοποιεί την α-ΙΕ1 (immediate early) πρωτεΐνη η οποία είναι ένας trans-ρυθμιστής
της ιϊκής μεταγραφής. Το επόμενο αντιστοιχεί στις β-πρωτεΐνες (delayed early) που είναι πάλι
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ρυθμιστικές, αλλά όχι δομικές πρωτεΐνες. Στη συνέχεια αντιγράφεται το ιϊκό γονιδίωμα. Μετά την
έκφραση των προηγούμενων πρωτεϊνών, επάγεται η μεταγραφή των γ-όψιμων mRNAs, που
κωδικοποιούν τις μεγαλύτερες δομικές πρωτεΐνες του ιού.
Μέχρι πρότινος, υπήρχε η άποψη (όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή), ότι αν η μετάφραση
μπλοκαριστεί αμέσως μετά την επιμόλυνση, τα IE mRNAs συσσωρεύονται στον πυρήνα, αλλά δεν
μεταγράφονται τα επόμενα τους. Το ίδιο μοντέλο γονιδιακής έκφρασης ακολουθείται και από τον HSV
που προκαλεί λυσιγονία στους νευρώνες. Ο CMV, αντίθετα με τους νευρώνες, μολύνει κύτταρα που
πολλαπλασιάζονται, οπότε το μοντέλο δράσης του στη λυσιγονία, θα πρέπει να διαφοροποιείται από
αυτό του HSV. Είναι πιθανό λοιπόν, να βρίσκεται και το γονεϊκό γονιδιώμα του CMV, όπως του EBV,
επισωμάτικα στα κύτταρα που μολύνει λυσιγονικά. Για να εξασφαλιστεί η ύπαρξη του ιού σε όλα τα
κυτταρα που προέρχονται από πρόδρομα τους, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδος γονιδιακής
έκφρασης κατά τη λυσιγονία. Σε πρόσφατη έρευνα ανιχνεύθηκε η μεταγραφή ενός υποσύνολου των
γονιδίων του ιού. Η έκφραση των γονιδίων ήταν μοναδική και διέφερε από την παραγωγική μόλυνση.
Μέχρι σήμερα, στα περισσότερα από αυτά τα γονίδια, είτε δεν αποδίδεται καμία γνωστή λειτουργία,
είτε έχουν δειχθεί σαν δευτερεύοντα για την παραγωγική μόλυνση των ινοβλαστών. Εντούτοις, ένα
από τα ιϊκά γονίδια που εκφράζονται, το UL111a, έχει αποδειχθεί ότι κωδικοποιεί το ομόλογο του
ανθρώπινου γονιδίου της IL-10. Η πρωτεΐνη εκφράζεται και στις δυο καταστάσεις που μπορεί να
βρεθεί ο ιός, έχοντας σαν αποτέλεσμα την μείωση της άνοσο- απάντησης, με αναστολή της δράσης την
δενδριτικών κυττάρων και της ωρίμανσης των μονοκυττάρων (PBMCs). Επίσης, κατά τη διάρκεια της
λανθάνουσας μόλυνσης, βρέθηκε πως το γονίδιο αυτό ελέγχει την έκφραση του MHC τάξης ΙΙ στους
προγόνους των μυελοκυττάρων (33). Ο CMV με τα γονίδια που εκφράζει, καταφέρνει να «χειρίζεται»
το ανοσοποιητικό σύστημα με τέτοιο τρόπο ώστε οι αμυντικές αποκρίσεις του να τροποποιούν απλώς
τη μολυσματική διαδικασία (εναλλάσσοντας από λύση, σε λυσιγονία), χωρίς να την εξαλείφουν. Έτσι,
είναι εξελικτικά ευνοημένος, και δεν θα ήταν έκπληξη αν βρίσκεται πίσω από πολλές χρόνιες
φλεγμονές αγνώστου αιτιολογίας, όπως η χρόνια ιδιοπαθής ουδετεροπενία.
Το ερώτημα που προκύπτει από τα παραπάνω δεδομένα είναι να κοιτάξουμε πιο πριν στο μονοπάτι
της αιμοποίησης και να διαπιστώσουμε με πειραματικούς τρόπους αν τα στρωματικά κυτταρα του ΜΟ
είναι μολυσμένα με CMV σε λανθάνουσα μορφή και αν σε περιόδους λυτικού κύκλου μολύνονται από
αυτά τα αρχέγονα αιμοποιητικά που δίνουν γένεση στα μονοπύρηνα (αποθήκες του ιού) και τα
ουδετερόφιλα. Αν δεν συμβαίνει αυτό, τότε η πρωταρχική αποθήκη του ιού είναι κάποια αρχέγονα
αιμοποιητικά κύτταρα. Για την αυξημένη συγκέντρωση κυτοκινών στο μυελό των ασθενών με CIN,
που έχει σαν αποτέλεσμα την μειωμένη δημιουργία κοκκιοκυττάρων και την αναστολή της
αιμοποίησης, θα μπορούσαν να ενοχοποιηθούν οι εναλλαγές μικρών αλλά καθοριστικών περιόδων
ενεργής μόλυνσης, με μεγάλες περιόδους λυσιγονίας. Το μοντέλο αυτό, υποστηρίζεται και από τα
γεγονότα που συμβαίνουν στη CIN, όπου φλεγμονώδεις κυτοκίνες από το μικροπεριβάλλον του
μυελού οδηγούν τα κοκκιοκύτταρα σε απόπτωση.
Στη παρούσα μελέτη, σχεδιάστηκαν πειράματα παροδικής διαμόλυνσης και επιμόλυνσης σε
LTBMCs, εφ’ όσων είναι το πιο αξιόπιστο in vitro μοντέλο αιμοποίησης, για τη διερεύνηση της
δράσης του HSV και CMV, στα κύτταρα που περιέχονται σε αυτού του είδους την καλλιέργεια. Για
την παροδική διαμόλυνση διαθέταμε φορείς ιϊκών γονιδιωμάτων που περιείχαν την άμεσα πρώιμη
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πρωτεΐνη ICP0 συγχωνευμένη με EYFP και την πρώιμη ICP4 με ECFP, για την εξακρίβωση της
τοπολογίας του ιού στην καλλιέργεια. Μετά από παρατήρηση σε μικροσκόπιο confocal, φάνηκε μέσω
φθορισμού πως τα αιμοποιητικά που βρίσκονται υπερκείμενα των προσκολλημένων στρωματικών,
υποστηρίζουν την έκφραση των πρώιμων πρωτεϊνών. Η διαμόλυνση πέτυχε εξίσου σε καλλιέργεια που
προήλθε από παλαιότερη τρυψινοποιημένη και σε άλλη καινούρια. Το επόμενο βήμα ήταν η
διερεύνηση της κατάστασης (λυσιγονικής ή λυτικής) που βρίσκεται ο ιός σε αυτά. Πραγματοποιήθηκε
επιμόλυνση με το στέλεχος του HSV, νΕYFP-ICP0, το οποίο αντιγράφηκε από προηγούμενες
επιμολύνσεις κυττάρων που το παρήγαγαν στο υπερκείμενο τους (CRV), για τη δημιουργία stock των
αντίστοιχων ιοσωματίων. Η συγκομιδή των πιθανά μολυσμένων κυττάρων μυελού και του
υπερκείμενου τους έγινε σε διαφορετικές χρονικές περιόδους από την έναρξη της μόλυνσής (Τ.Ρ.Ι.).
Στις 4 ώρες (όπου έχει εισαχθεί ο ιός και παράγει τις α-πρωτεΐνες), στις 8 (παραγωγή β-πρώιμων), στις
16 (αντιγράφει το γονιδίωμα του) και στις 24 (χρόνος παραγωγής ιοσωματίων). Στη συνέχεια,
μεταφέραμε τις διαφορετικές χρονικές στιγμές των επιμολύνσεων σε κυτταροκαλλιέργειες που μπορεί
να γίνει ενεργή αναπαραγωγή του ιού (BHK-CINA, Vero) και με plaque assay να καταλάβουμε το
ποσοστό υποστήριξής του από τις LTBMCs την κάθε Τ.Ρ.Ι.
Από τις γραφικές παραστάσεις συμπεραίνουμε πως στην αρχή της επιμόλυνσης (4h), διαπιστώνουμε
έκφραση των α-πρωτεϊνών και αυτό φαίνεται μέσω του plaque assay, μέσω του υψηλού αριθμού
PFU/ml. Στις 8 ώρες, μειώνονται κατά πολύ οι P.F.U/ml, άρα σε λίγα κύτταρα παράγονται οι πρώιμες
πρωτεΐνες. Στις 16 ώρες τα P.F.U/ml, αυξάνονται (ίσως λόγω παραγωγής του ιϊκού γονιδιώματος), για
να μειωθούν στις 24 ώρες. Η τελευταία μείωση των P.F.U/ml, υποδηλώνει πως έχει αντιγράφει ο ιός
στα κύτταρα του ΜΟ, αλλά σε τόσο μικρό ποσοστό ώστε να υποθέτουμε την λανθάνουσα κατάσταση
του.
Την ίδια λογική ακολουθήσαμε και στην επιμόλυνση των LTBMCs με διαφορετικές συγκεντρώσεις
στελέχους του CMV (AD149). Τα κύτταρα με τα υπερκείμενα τους συλλέχθηκαν μία ημέρα, τρεις
ημέρες και πέντε μετά τη μόλυνση.
Στο plaque assay που ακολούθησε σε HFF ινοβλαστικά κύτταρα, δεν φάνηκαν πλάκες την πρώτη και
την τρίτη ημέρα, όση συγκέντρωση του ιού και αν τοποθετήσαμε. Αυτό έδειξε πως ο ιός που απέμεινε
στο θρεπτικό είχε απενεργοποιηθεί, δεν γνωρίζαμε όμως αν κάποιο ποσοστό του έχει εισαχθεί στα
κυτταρα και παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση. Έτσι, την πέμπτη μέρα που φάνηκαν πλάκες στα
HFF, υποθέσαμε πως έχουν παραχθεί κάποια ιοσωμάτια στο εσωτερικό των μολυσμένων κυττάρων, το
μικρό ποσοστό των οποίων δεν επάγει την επιμόλυνση με αυξημένα P.F.U/ml. Ακόμη, ο αριθμός των
πλακών την πέμπτη ημέρα δεν αυξανόταν αναλογικά με τη ποσότητα που τοποθετήσαμε αρχικά (1μl,
5μl, 10μl), αλλά αντιθέτως παρέμεινε σχετικά σταθερός, οπότε καταλαβαίνουμε ότι η ποσότητα του
ιού που προσβάλει τα κύτταρα του ΜΟ και παράγεται στη συνέχεια, είναι σταθερή. Και για τον CMV
λοιπόν, συμπεραίνουμε πως ο τρόπος υποστήριξης του από τα αρχέγονα αιμοποιητικά κυτταρα είναι
λυσιγονικός.
Είναι φανερό, πως οι μολύνσεις ερπητοϊών HSV και CMV υποστηρίζονται από τις LTBMCs. Από
την παροδική διαμόλυνση διαπιστώσαμε πως μολύνονται τα υπερκείμενα αρχέγονα αιμοποιητικά
κύτταρα της καλλιέργειας που συνδέονται κατά κάποιο τρόπο με τα στρωματικά. Αυτά φαίνονται σαν
να έχουν μόλις διαφοροποιηθεί από τα στρωματικά. Είναι προφανές ότι μια ιϊκή μόλυνση στα
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στρωματικά κύτταρα είναι η αιτία για τη δημιουργία μολυσμένων μονοκυττάρων της περιφέρειας και
ίσως να επηρεάζει το μικροπεριβαλλον του μυελού, τόσο ώστε να επιδεινώνει την κατάσταση της
χρόνιας φλεγμονής. Κατά τις εναλλαγές λυτικού κύκλου και λυσιγονίας, είναι πιθανό να παράγονται
φλεγμονώδεις κυτοκίνες που αναστέλλουν τη δημιουργία κοκκιοκυττάρων και που κατ’ επέκταση
προκαλούν CIN.
Με το σύστημα επιμολύνσεων που χρησιμοποιήσαμε, διαπιστώσαμε έμμεσα την έκφραση των
πρωτεϊνών και την ύπαρξη των ερπητοϊών στα αρχέγονα μυελοκύτταρα (μέσω κυττάρων που
υποστηρίζουν το λυτικό κύκλο). Φάνηκε πως και ο HSV και ο CMV, προσβάλουν τα κύτταρα του
μυελού ως εξής: Αρχικά παράγουν τις πρωτεΐνες τους, και αντιγράφονται σε κάποιο βαθμό στο
εσωτερικό των ξενιστών τους, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ικανή ποσότητα να μεταδοθεί και στα
κύτταρα απογόνους τους. Ο τρόπος αυτός καθιέρωσης και συντήρησης τους καθιστά δύσκολα
ανιχνεύσιμους με τις συμβατικές μεθόδους. Ο CMV ενοχοποιείται για τη CIN, διότι επικρατεί στο
μυελό των ασθενών σε αντίθεση με τον HSV που υπάρχει και σε μυελό υγιών δοτών. Τα πειράματα
έδειξαν πως ο τρόπος δράσης των δυο ιών είναι παρόμοιος σε αυτό του είδους τα κύτταρα που
ευνοείται η λυσιγονία. Η κύρια διαφορά είναι ότι ο CMV έχει πιο αργό ρυθμό καθιέρωσης από τον
HSV.
Δεν γνωρίζουμε κατά πόσο η ιϊκή προσβολή του μυελού ευθύνεται για τη CIN ή αν είναι απλώς ένας
παράγοντας που ενισχύει τις συνθήκες που προκαλούν την ασθένεια. Για να μάθουμε, είναι αναγκαία
κάποια in vivo πειράματα επιμόλυνσης συστημάτων σπονδυλωτών. In vitro, πρέπει να παρατηρηθεί
άμεσα η έκφραση των ιϊκών πρωτεϊνών σε κύτταρα ΜΟ ασθενών με τη πάροδο του χρόνου, όπως και
η μεταβολή του ιϊκού φορτίου. Χρήσιμο θα ήταν, να επιμολύνουμε LTBMCs με CMV και στη
συνέχεια να ελέγξουμε την έκβαση της κοκκιοποίησης. Επίσης, θα ήταν διαφωτιστικό να
δημιουργηθούν τεχνητά διαφορετικές συνθήκες σε καλλιέργειες, ώστε να διαπιστώσουμε ποίοι
παράγοντες καθορίζουν την επιλογή των ξενιστών για λυσιγονία και πότε επέρχεται η λύση. Ακόμα,
πόσο συνδέονται αυτές οι φάσεις με την φλεγμονή στη CIN και αν γίνεται να τις ελέγξουμε, για να
εξασφαλίσουμε την έκβαση της ομαλής αιμοποίησης.
Σημαντικός είναι ο εντοπισμός των συγκεκριμένων πληθυσμών των κύτταρων που μολύνονται
ανάμεσα σε όλα τα είδη που αποτελούν το μυελό. Τέλος, θα μπορούσε να δοκιμαστεί η επίδραση
κάποιων αντί-ερπητικών φαρμάκων σε κύτταρα ξενιστές του μυελού για να διαπιστώσουμε αν
ωφελούν ή αν επιβαρύνουν έναν οργανισμό που πάσχει από CIN.
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