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Περίληψη
Η αντιγονοπαρουσίαση, που αποτελεί κλειδί στη σωστή λειτουργία του
ανοσολογικού συστήματος, είναι μια αυστηρά ελεγχόμενη διαδικασία και ρυθμίζεται από
πλήθος ανεξάρτητων παραγόντων. Ανάμεσα σε αυτούς τους παράγοντες σημαντική θέση
κατέχουν τα τάξης Ι και ΙΙ αντιγόνα του Κυρίου Συμπλόκου Ιστοσυμβατότητας, η παρουσία
των οποίων διασφαλίζει τη φόρτωση τους με αντιγονικά πεπτίδια.
Η απώλεια των HLA αντιγόνων σε καρκινικά κύτταρα διαταράσσει την έναρξη και
τη διατήρηση της ανοσολογικής απόκρισης μέσω πλημμελούς ενεργοποίησης των CD4+
λεμφοκυττάρων. Πολλά λευχαιμικά κύτταρα χρησιμοποιούν τέτοιους μηχανισμούς για να
διαφύγουν της ανοσολογικής επαγρύπνησης ενώ επιπλέον σε ασθενείς με λευχαιμία ή
λέμφωμα η έκφραση των τάξης ΙΙ μορίων του ΚΣΙ συσχετίζεται με καλύτερη έκβαση και
πρόγνωση της ασθένειας.
Στην παρούσα εργασία εξετάσαμε τις λευχαιμικές σειρές K562 και HL-60
αναφορικά με την ενδοκυτταρική έκφραση τάξης ΙΙ μορίων. Η ανίχνευση
πραγματοποιήθηκε με κυτταρομετρία ροής, συνεστιακή και ηλεκτρονική μικροσκοπία. Το
πρωτεϊνικό προφίλ ελέγχθηκε επίσης, σε μοριακό επίπεδο, με πειράματα RT-PCR.
Τα αποτελέσματα, που παρουσιάζονται στη συνέχεια έδειξαν ότι παρά την
απουσία μεμβρανικών τάξης ΙΙ μορίων τα λευχαιμικά κύτταρα διαθέτουν ενδοκυτταρικά
αποθέματα των DR και DM ενώ εκφράζουν συστηματικά την CD74 και την β αλυσίδα του
DO. Οι διπλοί ανοσοφθορισμοί αποκάλυψαν τον συνεντοπισμό όλων αυτών των μορίων
σε κυστίδια, που ταυτοποιούνται ως ώριμα ενδοσώματα από την έκφραση της πρωτεΐνης
Rab7. Για να απαντήσουμε στο ερώτημα κατά πόσο η DOβ αλυσίδα από μόνη της μπορεί
να εξέρχεται από το ενδοπλασματικό δίκτυο και να οδηγείται στα ενδοσώματα την
κλωνοποιήσαμε στα Κ562 κύτταρα, συντηγμένη με τη φθορίζουσα πρωτεΐνη eGFP. Τα
αποτελέσματα της συνεστιακής μικροσκοπίας επιβεβαίωσαν ότι πράγματι η συντηγμένη
DOβ-eGFP μπορεί να οδηγείται στα ενδοσώματα απουσία της DOα αλυσίδας. Επιπλέον
κλωνοποιήσαμε και την DOα αλυσίδα συντηγμένη με την dsRED και δημιουργήσαμε μονά
και διπλά διαμολυσμένους πληθυσμούς. Οι χειρισμοί αυτοί μας έδωσαν τη δυνατότητα
να παρακολουθούμε την έκφραση και τη μετακίνηση των μορίων χωρίς τη χρήση
αντισωμάτων.
Ακόμα μελετήσαμε το πρωτεϊνικό προφίλ αναφορικά με τα τάξης ΙΙ μόρια, των
δύο λευχαιμικών σειρών κατόπιν επίδρασης για 6 ώρες με IFN-γ καθώς επίσης και των
Κ562_CIITA διαμολυσμένων κυττάρων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και οι δύο
παράγοντες (η IFN-γ και ο CIITA) μπορούν να επάγουν την έκφραση του DR στην
πλασματική μεμβράνη. Τέλος πειράματα ηλεκτροφόρησης και western blotting
αποκάλυψαν τη δημιουργία συμπλόκου ανάμεσα στα DR και DOβ.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι τα λευχαιμικά κύτταρα, που εξετάσαμε
παρά την απουσία επιφανειακών τάξης ΙΙ μορίων διαθέτουν ενδοκυτταρικά αποθέματα
DR τα οποία μπορούν να μεταφερθούν στη μεμβράνη κατόπιν επίδρασης με IFN-γ. Η
ταυτόχρονη παρουσία της DOβ αλυσίδας στα ίδια ενδοσώματα με τα τάξης ΙΙ μόρια δίνει
νέες προοπτικές στο ρόλο του HLA-DO στην αντιγονοπαρουσίαση κάνοντας την
περισσότερο πολύπλοκο θέμα από ότι πιστευόταν αρχικά. Βάση όλων αυτών των
αποτελεσμάτων διατυπώνουμε έναν μηχανισμό ρύθμισης και διατήρησης του DR
αρνητικού φαινοτύπου στα λευχαιμικά κύτταρα σύμφωνα με τον οποίο το DR
εγκλωβίζεται στα ενδοσώματα δημιουργώντας απευθείας σύμπλοκο με το DO.
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Abstract
Antigen presentation, a key event in the functioning of the immune system, is a
well-controlled process, regulated by a number of independent factors. Among these
factors the most important are the class I and II antigens of Major Histocompatibility
Complex the presence of which ensures the proper antigen loading.
Loss of expression of human leukocyte antigen (HLA) on tumor cells alters the
onset and modulation of immune response through lack of activation on CD4+
lymphocytes. Most leukemia cells use such mechanism to escape immune surveillance.
Moreover in patients with leukemia or lymphoma the expression of HLA-class II
molecules correlate with better survival.
Here, K562 and HL-60 leukemia cells were examined as to intracellular HLA-DR,DM,-DO and CD74 expression, if any. Cytoplasmic immunofluorescence of K562 was
performed and the cells were analyzed by flow cytometry, confocal microscopy and
transmission electron microscopy. The protein profile was also confirmed at molecular
level by RT-PCR analysis.
The results presented here showed that despite the negative HLA-DR surface
expression, leukemia cells contain intracellular HLA-DR and DM molecules, while
constitutively expressing the CD74 antigen and the DOβ chain. Double
immunofluorescence experiments revealed the co-localization of all these molecules in
endosomal compartments which were identified as late endosomes by the presence of
Rab7 protein. To answer the question on how DOβ chain alone could leave ER and
enter the endosomal compartments, stable transfectants of K562 with a DOβ-eGFP
fusion construct were isolated. Confocal microscope analysis of the trasfectants
verified the endosomal localization of the DOβ chain indicating that indeed this
molecule can leave ER without the need of DOα chain. In addition transfectants of
K562 with a DOα-dsRED and double tranfectants of K562 with DOαβ were constructed.
These manipulations allowed the following up of DO α and β chains without the use of
any antibody.
We also analyze the antigens profile in K562 and HL-60 cells treated with IFN-γ
for 6 hours as well as in K562 cells transfected with a CIITA transcription factor
construct. The results showed that both factors can lead HLA-DR to the cell surface.
SDS-page analysis followed by western blot assay detected a direct complex formation
between HLA-DR/DO.
We conclude that leukemia cells despite the absence of any surface class II
antigen they contain intracellular HLA-DR molecules which can be transferred to the
membrane upon stimulation with IFN-γ. The presence of DOβ chain in the same
endosomal compartments with class II molecules provide new insights in the role of
HLA-DO in antigen presentation showing that this is a more complicated issue than
originally thought. We propose a new mechanism of regulation and maintenance of
the negative MHC class II state in leukemia cells where HLA-DR retains in endosomal
compartments forming a direct complex with HLA-DO.
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Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή
1.1 - Τα κύτταρα του αίματος
Το αίμα είναι ένας ρευστός ιστός που κυκλοφορεί διαμέσου της καρδιάς, των
αρτηριών, των φλεβών και των τριχοειδών αγγείων μεταφέροντας θρεπτικές ουσίες
στους ιστούς και απομακρύνοντας τις άχρηστες. Το ανθρώπινο αίμα αποτελείται από
ένα υποκίτρινο υγρό, το πλάσμα, μέσα στο οποίο κυκλοφορούν τα έμμορφα
συστατικά του, δηλαδή τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα αιμοπετάλια και τα λευκά
αιμοσφαίρια.
Τα ερυθρά αιμοσφαίρια ή ερυθροκύτταρα (RBC) αποτελούν το 38% με 48%
του πλήρους αίματος. Είναι τα πιο πολυάριθμα κύτταρα σε κυκλοφορία και η
λειτουργία τους αφορά τη διατήρηση των ιστών στη ζωή καθώς μεταφέρουν σε
αυτούς οξυγόνο και απομακρύνουν το διοξείδιο του άνθρακα. Ο μέσος όρος ζωής
τους στον οργανισμό είναι 120 ημέρες.
Τα αιμοπετάλια ή θρομβοκύτταρα αποτελούν λιγότερο από το 1% του
πλήρους αίματος. Είναι μικρά απύρηνα δισκοειδή σωματίδια με διάμετρο 2-4μm. Τα
αιμοπετάλια προέρχονται από τον κατακερματισμό του κυτταροπλάσματος ενός
γιγαντιαίου πολυπλοειδικού κυττάρου, του μεγακαρυοκυττάρου, το οποίο εντοπίζεται
στο μυελό των οστών. Ο αριθμός των αιμοπεταλίων ρυθμίζεται από την ορμόνη
θρομβοποιητίνη.
Τα αιμοπετάλια προάγουν την πήξη του αίματος και βοηθούν στην
αποκατάσταση της βλάβης στα τοιχώματα των αγγείων μετά από τραυματισμό τους,
εμποδίζοντας την απώλεια του αίματος. Συνεπώς τα αιμοπετάλια έχουν διάφορες
λειτουργίες που είναι βασικές στη φυσιολογική διαδικασία αιμόστασης.
Τα λευκά αιμοσφαίρια ή λευκοκύτταρα (WBC) αποτελούν λιγότερο από το 1%
του πλήρους αίματος. Συμμετέχουν στην άμυνα του οργανισμού ενάντια των
εισβολέων βακτηρίων, ιών, παρασίτων καθώς και ξένων ουσιών. Υπάρχουν πέντε
κύριοι τύποι λευκοκυττάρων στην αιματική κυκλοφορία. Τα λευκοκύτταρα ανάλογα
με την παρουσία ή όχι των ειδικών κοκκίων, που είναι ορατά στο κυτταρόπλασμα
τους ταξινομούνται σε δύο κύριες κατηγορίες: τα κοκκιοκύτταρα και τα
ακοκκιοκύτταρα.
Τα κοκκιοκύτταρα φέρουν ειδικά κοκκία στο κυτταρόπλασμα τους, τα δε
ονόματα τους-ουδετερόφιλα, ηωσινόφιλα και βασεόφιλα- οφείλονται στα χρωστικά
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χαρακτηριστικά αυτών των ειδικών κοκκίων. Τα λεμφοκύτταρα και τα μονοκύτταρα
φέρουν σχετικά μη λοβωτούς πυρήνες. Για τα κύτταρα αυτά υιοθετήθηκε ο όρος
ακοκκιοκύτταρα, επειδή δεν έχουν ειδικά κοκκία παρότι δεν στερούνται
κυτταροπλασματικών κοκκίων (αζουρόφιλα ή κυανόφιλα κοκκία).
Τα λευκοκύτταρα δεν έχουν την ικανότητα να διαιρούνται και ο χρόνος ζωής
τους στην κυκλοφορία είναι μικρός. Έτσι τα ουδετερόφιλα και τα ηωσινόφιλα δεν
παραμένουν για περισσότερο από δύο ημέρες στην αιματική κυκλοφορία και τα
λεμφοκύτταρα λιγότερο από μία ημέρα. Κατόπιν τα κύτταρα αυτά μεταναστεύουν
διαμέσου του τοιχώματος των τριχοειδών αγγείων και εισέρχονται στους
περιφερικούς ιστούς. Στο αίμα τα λευκοκύτταρα είναι αδρανή και έχουν σχήμα
σφαιρικό, αλλά καθώς περιπλανώνται στο στερεό υπόστρωμα, που παρέχεται από τις
ίνες κολλαγόνου των στηρικτικών ιστών εμφανίζουν αμοιβαδοειδή κινητικότητα. Τα
λευκοκύτταρα μπορούν να εγκαταλείψουν τα τριχοειδή αγγεία και να διεισδύσουν
στο στηρικτικό ιστό περνώντας ανάμεσα από τα ενδοθηλιακά κύτταρα. Το φαινόμενο
αυτό ονομάζεται διαπίδυση και επιτυγχάνεται με τη διαμεσολάβηση μορίων
κυτταρικής προσκόλλησης (όπως ιντεγκρίνες και σελεκτίνες), που εκφράζονται στην
επιφάνεια των λευκοκυττάρων και στην επιφάνεια του ενδοθηλίου. Σε παθολογικές
καταστάσεις οι κυτταροκίνες ενεργοποιούν τόσο τα λευκοκύτταρα όσο και το
ενδοθήλιο με αποτέλεσμα την ισχυρή έκφραση των μορίων προσκόλλησης. Αυτό
οδηγεί στην προσκόλληση των λευκοκυττάρων στο ενδοθήλιο, τα οποία στη συνέχεια
υπό την επίδραση επιπλέον κυτταρικών μηνυμάτων αποκτούν έντονη κινητικότητα
και μεταναστεύουν ενεργητικά στους ιστούς.
Ο φυσιολογικός αριθμός των λευκοκυττάρων στο περιφερικό αίμα κυμαίνεται
από 6.000-10.000/mm3. Ο αριθμός αυτός ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία του
ατόμου, αλλά ακόμη και από την ημερήσια χρονική στιγμή. Σε λοιμώξεις ο αριθμός
των λευκοκυττάρων αυξάνει σε 20.000-40.000/mm3.
Η φυσιολογική αναλογία των διαφόρων τύπων των λευκοκυττάρων
(διαφορικός λεμφοκυτταρικός τύπος) στην αιματική κυκλοφορία είναι η ακόλουθη:
• Ουδετερόφιλα 60-70%
• Ηωσινόφιλα 1-6%
• Βασεόφιλα 0-1%
• Λεμφοκύτταρα 25-30%
• Μονοκύτταρα 2-10%.
Εάν υπάρχει ανάγκη αύξησης της δραστηριότητας οποιουδήποτε κυτταρικού
τύπου στους περιφερικούς ιστούς, ο αριθμός και η αναλογία αυτού του
συγκεκριμένου κυτταρικού τύπου αυξάνεται σημαντικά. Για παράδειγμα, στις
βακτηριακές λοιμώξεις αυξάνεται ο αριθμός των ουδετερόφιλων στην αιματική
κυκλοφορία (ουδετεροφιλία). Αντίθετα, οι ιογενείς λοιμώξεις προκαλούν την αύξηση
του αριθμού και της αναλογίας των λεμφοκυττάρων στην κυκλοφορία
(λεμφοκυττάρωση).

Παπαδημητρίου Λαμπρινή

12

Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

1.1.1 - Κοκκιοκύτταρα: Ουδετερόφιλα - Ηωσινόφιλα - Βασεόφιλα

Ουδετερόφιλα
Τα ουδετερόφιλα είναι τα περισσότερα από τα κυκλοφορούντα λευκοκύτταρα.
Το ώριμο ουδετερόφιλο έχει διάμετρο 10-12μm, ένα χαρακτηριστικό πολύλοβο
πυρήνα (2-5 διακριτά λoβία που συνδέονται με λεπτές χορδές πυρηνικού υλικού) και
αραιοχρωματικό κυτταρόπλασμα ρόδινο-πορτοκαλί χρώματος, στο οποίο
αναγνωρίζονται με τις συνήθεις χρωστικές λίγα μόνο από τα πολλά κοκκία που
περιέχει. Ο πυρήνας αποκτά λοβώδη εμφάνιση προοδευτικά καθώς εξελίσσεται η
κυτταρική ωρίμανση του ουδετερόφιλου. Τα ουδετερόφιλα που έχουν πρόσφατα
εισέλθει στην κυκλοφορία φέρουν πυρήνα χωρίς λοβούς. Τα κύτταρα αυτά
αναφέρονται ως ραβδοπύρηνα. Ο αυξημένος αριθμός των ραβδοπύρηνων στην
κυκλοφορία αντικατοπτρίζει την αύξηση των ουδετερόφιλων σε απάντηση κάποιας
βακτηριακής μόλυνσης.
Ο χρόνος ημιζωής τους στο αίμα είναι 6-8 ώρες, ενώ ο χρόνος ζωής τους στο
συνδετικό ιστό είναι 1-4 ημέρες.
Ο κύριος ρόλος των ουδετερόφιλων είναι η φαγοκυττάρωση και η καταστροφή
των βακτηρίων και νεκρωμένων κυττάρων. Ωστόσο, τα ουδετερόφιλα μπορούν να
καταστρέψουν ιούς, ακόμη και μύκητες. Τα ουδετερόφιλα αποτελούν μαζί με τα
μακροφάγα, τον κύριο κυτταρικό τύπο της οξείας φλεγμονής και φέρουν
μεμβρανικούς υποδοχείς για το Fc τμήμα των αντισωμάτων, για παράγοντες
συμπληρώματος (C3b) ενωμένους με ξένα σωματίδια και για πολυσακχαρίτες
βακτηρίων.
Ηωσινόφιλα
Τα ηωσινόφιλα έχουν ένα δίλοβο πυρήνα, είναι μεγαλύτερα από τα
ουδετερόφιλα (διάμετρος 9μm στο αίμα και έως 14μm στο συνδετικό ιστό) και
αναγνωρίζονται από τα μεγάλα επιμήκη ειδικά κοκκία που χρωματίζονται έντονα
ερυθρά με την ηωσίνη
Ο αριθμός των ηωσινόφιλων εμφανίζει έντονη ημερήσια διακύμανση, είναι δε
μέγιστος το πρωί και ελάχιστος το απόγευμα. Τα ηωσινόφιλα παραμένουν στο μυελό
των οστών αρκετές ημέρες μετά την παραγωγή τους, κατόπιν κυκλοφορούν για 6-10
ώρες και ακολούθως η πλειοψηφία των ηωσινόφιλων μεταναστεύει κατά προτίμηση
στο δέρμα, στους πνεύμονες και στο γαστρεντερικό σωλήνα. Είναι δυνατόν να
εισχωρήσουν στις πνευμονικές και εντερικές εκκρίσεις μέσω των λεμφαγγείων ή με
απευθείας μετανάστευση. Τα ηωσινόφιλα μετά τη μετανάστευση τους στους ιστούς
δεν επανεισάγονται συνήθως στην κυκλοφορία του αίματος και ο χρόνος ζωής τους
στους ιστούς είναι περίπου 8-10 ημέρες.
Αυξημένος
αριθμός
κυκλοφορούντων
ηωσινόφιλων
(ηωσινοφιλία)
παρατηρείται σε αρκετές παρασιτώσεις. Έτσι, η άμυνα του οργανισμού έναντι των
παρασίτων αποτελεί μια από τις βασικές λειτουργίες των ηωσινόφιλων. Επίσης,
αύξηση του αριθμού τους στους ιστούς (ρινικό και βρογχικό βλεννογόνο)
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παρατηρείται και σε αλλεργικές καταστάσεις, όπως σε άσθμα, πυρετό εκ χόρτου και
αντιδράσεις από φάρμακα. Η μικροβιοκτόνος δράση τους είναι μικρότερη από αυτή
των ουδετερόφιλων, επειδή φυσιολογικά δεν φαγοκυτταρώνουν βακτήρια αλλά είναι
ικανά να τα αποδομούν υπό την παρουσία αντιβακτηριακών αντισωμάτων. Γι’ αυτό,
μια από τις κύριες λειτουργίες των ηωσινόφιλων είναι η φαγοκυττάρωση και η
αποδόμηση συμπλεγμάτων αντιγόνου-αντισώματος, τα οποία σχηματίζονται σε
αλλεργικές καταστάσεις, όπως στο άσθμα και στον πυρετό εκ χόρτου που
αναφέρθηκαν πριν.
Βασεόφιλα
Τα βασεόφιλα είναι τα λιγότερα συνήθη λευκοκύτταρα κι αποτελούν λιγότερο
από το 1% των λευκοκυττάρων στο περιφερικό αίμα. Τα βασεόφιλα (διαμέτρου 1215μm ) έχουν μέγεθος ενδιάμεσο μεταξύ των ουδετερόφιλων και των ηωσινόφιλων.
Το χαρακτηριστικό τους στοιχείο είναι τα μεγάλα έντονα βασεόφιλα κοκκία που
χρωματίζονται μεταχρωματικά με τις βασικές χρωστικές (έντονο ερυθρό-πορφυρό
χρώμα) και επισκιάζουν το πυρήνα, ο οποίος είναι διαιρεμένος σε ακανόνιστους
λοβούς (συνήθως δίλοβος) και φέρει έντονα συμπυκνωμένη χρωματίνη.
Αν και τα βασεόφιλα έχουν την ικανότητα της φαγοκυττάρωσης, αποτελούν
κυρίως εκκριτικά κύτταρα που διαμεσολαβούν στις αντιδράσεις άμεσης
υπερευαισθησίας.
1.1.2 - Ακοκκιοκύτταρα: Μονοκύτταρα - Λεμφοκύτταρα

Μονοκύτταρα
Τα μονοκύτταρα είναι τα μεγαλύτερα από τα λευκοκύτταρα (διάμετρος 1218μm) και αποτελούν τις πρόδρομες μορφές των μακροφάγων που βρίσκονται στους
ιστούς και στα λεμφικά όργανα. Τα μονοκύτταρα χαρακτηρίζονται από έναν μεγάλο
έκκεντρο πυρήνα, ο οποίος χρωματίζεται λιγότερο έντονα από εκείνον των υπόλοιπων
λευκοκυττάρων, εξαιτίας της αραιής κατανομής της χρωματίνης. Δύο ή περισσότερα
πυρήνια είναι επίσης ορατά. Το σχήμα του πυρήνα ποικίλλει, αλλά συνήθως υπάρχει
μια βαθιά εντομή προσδίδοντας στον πυρήνα σχήμα πεταλοειδές ή νεφροειδές ή και
ακόμη δίλοβο. Το άφθονο κυτταρόπλασμα χρωματίζεται ανοικτό γκριζογάλανο με
χρώσεις τύπου Romanovsky και περιέχει άφθονα μικρά αζουρόφιλα κοκκία
(λυσοσώματα). Υπάρχουν επίσης και κυτταροπλασματικά κενοτόπια τα οποία
προσδίδουν μια υαλώδη εμφάνιση.
Τα μονοκύτταρα έχουν μικρό ρόλο στο περιφερικό αίμα. Ο χρόνος ζωής τους
στην αιματική κυκλοφορία είναι 1-4 ημέρες. Απαντούν χημειοτακτικά στην παρουσία
νεκρωμένου υλικού, φλεγμονής και μικροοργανισμών-εισβολέων. Στις περιπτώσεις
αυτές εγκαταλείπουν το αίμα και μεταναστεύουν στους ιστούς διαφοροποιούμενα σε
ιστικά μακροφάγα. Με την μεγάλη ικανότητα της φαγοκυττάρωσης που διαθέτουν και
με τη μεγάλη περιεκτικότητα τους σε υδρολυτικά ένζυμα, τα μακροφάγα
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εγκολπώνουν και αδρανοποιούν ιστικά υπολείμματα και ξένο υλικό ως μέρος της
διαδικασίας επούλωσης και αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας.
Τα μακροφάγα παίζουν σημαντικό ρόλο στους ανοσολογικούς μηχανισμούς
του οργανισμού, όπως η αντιγονοπαρουσίαση στα ανοσοϊκανά κύτταρα με σκοπό την
οριστική καταστροφή του. Τα μακροφάγα εκφράζουν υψηλά επίπεδα τάξης ΙΙ μορίων
του Κυρίου Συμπλόκου Ιστοσυμβατότητας (MHC) στην επιφάνεια τους. Έτσι, τα
κύτταρα αυτά φαγοκυτταρώνουν το αντιγονικό υλικό, το επεξεργάζονται και στη
συνέχεια παρουσιάζουν τμήματα του αντιγόνου στα Τ-βοηθητικά λεμφοκύτταρα, με
σκοπό την έναρξη παραγωγής αντισωμάτων. Επίσης, η ενεργοποίηση των
λεμφοκυττάρων οδηγεί στην παραγωγή ουσιών που ενισχύουν τη φαγοκυτταρική
δραστηριότητα των μακροφάγων. Εξάλλου, τα μακροφάγα αποτελούν σημαντική
πηγή κυτταροκίνης IL-1, η οποία παίζει σπουδαίο ρόλο στη διαμεσολάβηση
συστηματικών απαντήσεων κατά την οξεία φλεγμονή.
Λεμφοκύτταρα
Τα λεμφοκύτταρα αποτελούν μια ομάδα σφαιρικών κυττάρων με παρόμοια
μορφολογικά χαρακτηριστικά. Στους ενήλικες και στα παιδιά αποτελούν το δεύτερο
σε αριθμό τύπο λευκοκυττάρων στο περιφερικό αίμα και ο αριθμός τους αυξάνεται σε
ιογενείς λοιμώξεις. Τα λεμφοκύτταρα ταξινομούνται σε διάφορες ομάδες ανάλογα με
τα χαρακτηριστικά αντιγόνα επιφανείας τους (δείκτες). Τα λεμφοκύτταρα έχουν
ποικίλους λειτουργικούς ρόλους, όλοι από τους οποίους σχετίζονται με τους
ανοσολογικούς αμυντικούς μηχανισμούς ενάντια σε μικροοργανισμούς, ξένα
μακρομόρια και καρκινικά κύτταρα.
Τα λεμφοκύτταρα με διάμετρο 6-8μm είναι γνωστά ως μικρά λεμφοκύτταρα.
Στο περιφερικό αίμα υπάρχει επίσης ένας μικρός αριθμός από μεσαίου μεγέθους
λεμφοκύτταρα και μεγάλα λεμφοκύτταρα με διάμετρο έως και 18μm. Τα μεγάλα
λεμφοκύτταρα αποτελούν περίπου το 3% των λεμφοκυττάρων του περιφερικού
αίματος και αντιπροσωπεύουν κύτταρα που έχουν ενεργοποιηθεί από αντιγόνα και
είναι καθ' οδόν προς τους διάφορους ιστούς.
Ο ρόλος του μεγέθους των λεμφοκυττάρων ως προς τη λειτουργία τους δεν
είναι ξεκάθαρος και η παραδοσιακή αυτή ταξινόμηση των λεμφοκυττάρων σε σχέση
με το μέγεθος τους δεν χρησιμοποιείται πλέον. Η πρόοδος που έχει επιτελεστεί ως
προς τη κατανόηση των ανοσολογικών λειτουργιών των λεμφοκυττάρων συνετέλεσε
στην διάκριση δύο κύριων κατηγοριών, των Β και Τ λεμφοκυττάρων, τα οποία
επιτελούν διαφορετικές, αλλά συσχετιζόμενες λειτουργίες στο ανοσοποιητικό
σύστημα.
Τα Β λεμφοκύτταρα παράγουν εξειδικευμένα αντισώματα ενάντια σε
μικροοργανισμούς-εισβολείς (χυμική ανοσία).
Υπάρχουν επίσης δύο κύριες
κατηγορίες Τ λεμφοκυττάρων, τα Τ-βοηθητικά λεμφοκύτταρα, τα οποία
απελευθερώνουν σηματοδοτικά μόρια για τη προσέλκυση των Β λεμφοκυττάρων και
τα Τ-κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα (κυτταρική ανοσία), τα οποία εκκρίνουν τοξικές
ουσίες για τη θανάτωση των κυττάρων που έχουν προσβληθεί από ιούς, των
Παπαδημητρίου Λαμπρινή
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νεοπλασματικών κυττάρων ή των ξένων μοσχευμάτων. Επιπλέον, τα λεμφοκύτταρα
εκκρίνουν ένα μεγάλο αριθμό σηματοδοτικών μορίων ( λεμφοκίνες ή κυτταροκίνες )
που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των Β και Τ λεμφοκυττάρων και παίζουν σημαντικό
ρόλο στο συγχρονισμό και στη ρύθμιση των διαφόρων ανοσολογικών μηχανισμών του
οργανισμού.
Ο χρόνος ζωής των λεμφοκυττάρων ποικίλλει, όπου σε μερικά ο χρόνος ζωής
τους διαρκεί μόνο λίγες ημέρες, ενώ άλλα επιζούν στο περιφερικό αίμα για πολλά
χρόνια. Τα λεμφοκύτταρα αποτελούν το μόνο τύπο λευκοκυττάρων που είναι
δυνατόν να επιστρέψουν από τους ιστούς, μέσω της διαπίδυσης, πίσω στο
περιφερικό αίμα.

1.2 - Αιμοποίηση
Στον ανθρώπινο οργανισμό όλα τα κύτταρα του αίματος παράγονται από
αδιαφοροποίητα πολυδύναμα αιμοποιητικά κύτταρα του ερυθρού μυελού των οστών
κατά τη διαδικασία της αιμοποίησης (Εικόνα 1.2.1).
Ο μυελός των οστών καταλαμβάνει τους χώρους μεταξύ των δοκίδων της
σπογγώδους μοίρας των οστών. Μακροσκοπικά, ανάλογα με την εμφάνιση τους
έχουν περιγραφεί δύο τύποι: ο ερυθρός ή ενεργός μυελός των οστών, που το χρώμα
του οφείλεται στην παρουσία πολλών ερυθροκυττάρων και των πρόδρομων μορφών
τους και ο ωχρός μυελός των οστών, πλούσιος σε λιποκύτταρα, που δεν παράγει
κύτταρα του αίματος. Περίπου το 50% του μυελού των οστών στους ενήλικες είναι
ωχρός. Ο ωχρός μυελός των οστών διατηρεί το αιμοποιητικό του δυναμικό. Έτσι, σε
παθολογικές καταστάσεις, όπως σε περιπτώσεις σοβαρής αιμορραγίας,
υποξυγοναιμίας ή υπερβολικής καταστροφής ερυθροκυττάρων, ο ωχρός μυελός των
οστών μπορεί επαγωγικά να μετατραπεί σε ερυθρό μυελό των οστών. Στα νεογνά
όλος ο μυελός των οστών είναι ερυθρός αλλά από το 6ο έτος της ηλικίας σταδιακά
αντικαθίσταται από ωχρό. Έως το 10ο έτος της ηλικίας ο ερυθρός μυελός των οστών
βρίσκεται στους σπονδύλους, στις πλευρές, στο κρανίο, στην πύελο και στα κεντρικά
τμήματα του μηριαίου και του βραχιόνιου οστού. Στους ενήλικες η παραγωγή των
κυττάρων του αίματος από το μυελό των οστών επαρκεί για τις φυσιολογικές ανάγκες
του οργανισμού.
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Εικόνα 1.2.1: Αιμοποίηση στον μυελό των οστών. Όλα τα κύτταρα του αίματος προέρχονται από τη
διαφοροποίηση και ωρίμανση πολυδύναμων αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, από τα οποία προκύπτουν
διαδοχικά προγονικά και πρόδρομα κύτταρα των ώριμων μορφών.

Ο ερυθρός μυελός των οστών αποτελείται από διακλαδιζόμενα τριχοειδικά
κολποειδή και δικτυωτό υπόστρωμα. Οι διάμεσοι χώροι ανάμεσα στα κολποειδή
καταλαμβάνονται από τις αιμοποιητικές χορδές, που περιέχουν αρχέγονα και
πρόδρομα κύτταρα του αίματος, τα οποία βρίσκονται σε διάφορα στάδια
διαφοροποίησης και ωρίμανσης. Το δικτυωτό υπόστρωμα, που αποτελεί ένα πλέγμα
στήριξης των αιμοποιητικών κυττάρων, αποτελείται από ένα τρισδιάστατο σύμπλοκο
δικτυωτών κυττάρων με κυτταρολογικά χαρακτηριστικά παρόμοια των ινοβλαστών
και από ένα λεπτό πλέγμα δικτυωτών ινών.
Επιπρόσθετα, ο μυελός των οστών εκτός από την αιμοποιητική λειτουργία
διαθέτει, όπως ο σπλήνας και το ήπαρ, ακίνητα μακροφάγα που απομακρύνουν από
την κυκλοφορία τα γηρασμένα ή ελαττωματικά ερυθρά αιμοσφαίρια. Στα μακροφάγα
αποθηκεύεται επίσης ο σίδηρος που προέρχεται από την αποδόμηση της
αιμοσφαιρίνης. Τέλος, ο μυελός των οστών συμμετέχει ενεργά στο ανοσοποιητικό
σύστημα γιατί αποτελεί τη θέση ωρίμανσης των Β λεμφοκυττάρων.
Ο ερυθρός μυελός με το πολύπλοκο σύστημα αγγείωσης και τα στηρικτικά
(δικτυωτά) κύτταρα που διαθέτει δημιουργεί το απαραίτητο μικροπεριβάλλον για την
αιμοποίηση (Εικόνα 1.2.2). Η αιμοποίηση εξαρτάται από τις κατάλληλες συνθήκες του
μικροπεριβάλλοντος του μυελού των οστών και από την παρουσία των αυξητικών
παραγόντων. Οι κατάλληλες συνθήκες του μικροπεριβάλλοντος δημιουργούνται από
τα κύτταρα του υποστρώματος των αιμοποιητικών οργάνων, τα οποία παράγουν
επαρκή ποσότητα εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας. Τα κύτταρα του υποστρώματος
Παπαδημητρίου Λαμπρινή
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είναι σημαντικά για τον έλεγχο της διαφοροποίησης και ωρίμανσης των
αιμοποιητικών κυττάρων. Σημαντικό ρόλο στην αιμοποίηση παίζουν οι διακυτταρικές
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αναπτυσσόμενων κυττάρων του αίματος και του
υποστρώματος των αιμοποιητικών οργάνων. Η διεργασία αυτή δεν είναι πλήρως
κατανοητή και τα μηνύματα (σηματοδοτικά μόρια) που μεσολαβούν στις
διακυτταρικές επαφές δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς. Επίσης πολύ σημαντικές για την
αιμοποίηση είναι οι κυτταρικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πολυδύναμων
προγονικών κυττάρων.

Εικόνα 1.2.2: Το μικροπεριβάλλον διαφοροποίησης των πολυδύναμων αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων στο
μυελό των οστών. Στο μικροπεριβάλλον του μυελού των οστών περιέχονται όλα τα απαραίτητα υποστηρικτικά
κύτταρα, οι κυτταρικές αλληλεπιδράσεις και οι κατάλληλοι αυξητικοί παράγοντες για τη διαφοροποίηση των
αρχέγονων και προγονικών μορφών.

Ο καλύτερα κατανοητός μηχανισμός ελέγχου της αύξησης των διαφόρων
τύπων αιμοποιητικών αρχέγονων κυττάρων περιλαμβάνει τη δράση των αυξητικών
παραγόντων. Τα προγονικά και τα πρόδρομα κύτταρα δεν είναι ικανά να
πολλαπλασιαστούν και να διαφοροποιηθούν χωρίς τη συνεχή διέγερση τους. Η
ενεργοποίηση τους εξαρτάται, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αφενός μεν από την
επαφή τους με τα κύτταρα του υποστρώματος και από τα σηματοδοτικά μόρια που
απελευθερώνονται από αυτά και αφετέρου από τους αιμοποιητικούς αυξητικούς
παράγοντες, που είναι επίσης γνωστοί ως αιμοποιητικές κυτταροκίνες. Πρόκειται για
γλυκοπρωτεΐνες που παράγονται στο μυελό των οστών από τα δικτυωτά κύτταρα του
στρώματος, τα μακροφάγα, τα ενδοθηλιακά κύτταρα και τα αναπτυσσόμενα
λεμφοκύτταρα. Αιμοποιητικοί αυξητικοί παράγοντες σχηματίζονται επίσης και εκτός
του μυελού των οστών.
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Υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες αιμοποιητικών αυξητικών παραγόντων:
• Colony-stimulating factors (CSFs, όπως M-CSF, G-CSF και GM-CSF):
διεγείρουν τα προγονικά κύτταρα να σχηματίζουν αποικίες κυττάρων
• Ερυθροποιητίνη και θρομβοποιητίνη: διεγείρουν τον σχηματισμό
ερυθροκυττάρων και θρομβοκυττάρων αντίστοιχα
• Ιντερλευκίνες: παράγονται από τα λευκοκύτταρα (κυρίως από τα
λεμφοκύτταρα) και επηρεάζουν άλλα λευκοκύτταρα (παρακρινής
δράση) ή τα ίδια τα κύτταρα από τα οποία προέρχονται (αυτοκρινής
δράση)
Οι αυξητικοί αυτοί παράγοντες εκκρίνονται συστηματικά ή τοπικά και
ελέγχουν τρεις πλευρές της κυτταρικής αύξησης: τον πολλαπλασιασμό, τη
διαφοροποίηση και την ωρίμανση.
Είναι προφανές ότι κάθε παράγοντας έχει περισσότερες από μια
δραστηριότητες, αφού μερικοί δρουν συνεργικά, για να προωθήσουν μια ειδική
πλευρά της κυτταρικής ανάπτυξης. Πολλές από αυτές τις ουσίες σήμερα μπορούν να
παραχθούν συνθετικά και χρησιμοποιούνται στη θεραπεία νόσων του αίματος.
Αξιοσημείωτη είναι επίσης η δράση των CSFs σε επείγουσες περιπτώσεις,
όπως π.χ. στις βακτηριακές μολύνσεις. Σε περιοχές όπου παρατηρείται κάποια
μόλυνση από παθογόνο-εισβολέα, οι βακτηριακές τοξίνες άμεσα ενεργοποιούν την
παραγωγή CSFs από μονοκύτταρα, μακροφάγα και Τ λεμφοκύτταρα συνδεδεμένα με
αντιγόνο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων των CSFs και την
ενεργοποίηση της παραγωγή κυτταρικών τύπων υπεύθυνων για την άμυνα του
οργανισμού έναντι των βακτηρίων. Μερικοί CSFs (όπως ο GM-CSF) δρουν ως
χημειοτακτικές ουσίες και προσελκύουν ουδετερόφιλα, μονοκύτταρα, μακροφάγα και
ηωσινόφιλα στη περιοχή της βακτηριακής μόλυνσης, αυξάνοντας έτσι τη λειτουργική
δραστηριότητα των κυττάρων αυτών.

1.2.1 - Αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα (Stem Cells)

Όλοι οι τύποι των κυττάρων του αίματος προέρχονται από τα πολυδύναμα
αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα (stem cells). Τα κύτταρα αυτά βρίσκονται σε πολύ
μικρούς αριθμούς στις θέσεις παραγωγής των κυττάρων του αίματος και ακόμη
λιγότερα βρίσκονται στο περιφερικό αίμα. Τα αρχέγονα κύτταρα αντιπροσωπεύουν
περίπου το 0.05% του συνόλου των αιμοποιητικών κυττάρων (περίπου 106 έως 107
αρχέγονα κύτταρα). Ιστολογικά μοιάζουν με τα λεμφοκύτταρα και επομένως δεν είναι
αναγνωρίσιμα με τις συνήθεις τεχνικές. Μπορούν όμως τα κύτταρα αυτά να
ταυτοποιηθούν με ανοσοϊστοχημικές τεχνικές, γιατί εκφράζουν χαρακτηριστικά
κυτταρικά αντιγόνα επιφανείας (c-kit, Thy-1). Τα πολυδύναμα αρχέγονα κύτταρα είναι
ικανά για αυτοανανέωση, ώστε να διατηρείται πάντα μια σταθερή δεξαμενή
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αρχέγονων κυττάρων. Μερικά από τα θυγατρικά τους κύτταρα παραμένουν ως
αρχέγονα πολυδύναμα αιμοποιητικά κύτταρα (παραμένουν κυρίως στη φάση G0 του
κυτταρικού κύκλου) και άλλα θυγατρικά τους κύτταρα μπορούν να διαφοροποιηθούν
και να σχηματίσουν δεσμευμένα προγονικά κύτταρα με πιο περιορισμένη δυνατότητα
σχηματισμού σε διάφορους κυτταρικούς τύπους του αίματος (Εικόνα 1.2.1).
Τα αιμοποιητικά κύτταρα είναι δυνατόν να διαιρεθούν σε τέσσερις ομάδες
ανάλογα με την ικανότητα τους για αυτοανανέωση, κυτταρική διαίρεση και
δυνατότητα σχηματισμού διαφόρων κυτταρικών τύπων:
• Τα πολυδύναμα αρχέγονα κύτταρα (πολυδύναμο αρχέγονο κύτταρο,
μυελοειδές αρχέγονο κύτταρο, λεμφικό αρχέγονο κύτταρο)
• τα προγονικά δεσμευμένα κύτταρα
• τα πρόδρομα κύτταρα (βλάστες) και
• τα λειτουργικά ώριμα κύτταρα.
1.2.2 - Πολυδύναμα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα

Τα κύτταρα αυτά ονομάζονται πολυδύναμα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα
επειδή μπορούν να παράγουν οποιοδήποτε κυτταρικό τύπο του αίματος. Τα κύτταρα
αυτά έχουν την ικανότητα αυτοανανέωσης αλλά πολλαπλασιάζονται επίσης και
διαφοροποιούνται σε δύο τύπους πολυδύναμων αρχέγονων κυττάρων:
• Το πολυδύναμο μυελοειδές αρχέγονο κύτταρο (CFU-S) (Εικόνα 1.2.1)
Από το αρχέγονο αυτό κύτταρο προκύπτουν πέντε κατηγορίες
προγονικών κυττάρων, τα οποία λόγω της ικανότητάς τους να
σχηματίζουν αποικίες σε κυτταροκαλλιέργεια ονομάζονται «κύτταρα
που σχηματίζουν αποικίες» (colony forming cells-CFC) ή «μονάδες
σχηματισμού αποικιών» (colony forming unit-CFU ). Έτσι από τα
μυελοειδή αρχέγονα κύτταρα σχηματίζονται CFCs για την παραγωγή
των ερυθρών κυττάρων (ECFC), των αιμοπεταλίων (Meg CFC), των
βασεόφιλων (BCFC), των ηωσινόφιλων (EoCFC) και των μονοκυττάρωνουδετερόφιλων (MGCFC)
• Το πολυδύναμο λεμφικό αρχέγονο κύτταρο. Το αρχέγονο αυτό κύτταρο
δίνει γένεση στους διάφορους τύπους των λεμφοκυττάρων (Β και Τ
λεμφοκύτταρα)

1.2.3 - Προγονικά και πρόδρομα κύτταρα

Τα πολυδύναμα αρχέγονα λεμφικά και τα πολυδύναμα αρχέγονα μυελοειδή
κύτταρα έχουν και αυτά την ικανότητα αυτοανανέωσης και είναι επίσης ικανά να
διαφοροποιούνται σε δεσμευμένα προγονικά κύτταρα που σχηματίζουν μόνο έναν ή
δύο κυτταρικούς τύπους. Έτσι τα κύτταρα που προκύπτουν ονομάζονται μονοδύναμα
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ή διδύναμα προγονικά κύτταρα με περιορισμένο εύρος δυνατότητας σχηματισμού σε
διάφορους κυτταρικούς τύπους (Εικόνα 1.2.3). Τα μονοδύναμα ή διδύναμα προγονικά
κύτταρα παράγουν πρόδρομα κύτταρα (βλάστες) των οποίων τα μορφολογικά
χαρακτηριστικά είναι ευδιάκριτα και υποδηλώνουν τον ώριμο κυτταρικό τύπο στον
οποίο θα διαφοροποιηθούν. Αντίθετα, τα αρχέγονα κύτταρα και τα προγονικά
κύτταρα δεν είναι μορφολογικά αναγνωρίσιμα και είναι παρόμοια σε εμφάνιση με τα
μεγάλα λεμφοκύτταρα. Τα αρχέγονα κύτταρα διαιρούνται με επαρκή ρυθμό, ώστε να
διατηρείται πάντα ένας μικρός σχετικά πληθυσμός από αυτά. Ο ρυθμός της
κυτταρικής διαίρεσης στα προγονικά και στα πρόδρομα κύτταρα παρουσιάζεται
αυξημένος, με σκοπό την παραγωγή ενός μεγάλου αριθμού ώριμων κυττάρων.

Εικόνα 1.2.3: Μεταβολές των ιδιοτήτων και των δυνατοτήτων των αιμοποιητικών κυττάρων κατά τη διάρκεια της
διαφοροποίησης. Οι αρχέγονες και προγονικές μορφές χαρακτηρίζονται από μεγάλη δυνητικότητα και ικανότητα
αυτοανανέωσης, οι οποίες περιορίζονται καθώς διαφοροποιούνται σε πρόδρομες και ώριμες μορφές με
ευδιάκριτα μορφολογικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες.

1.3 - Λευχαιμίες
Όταν για διάφορους λόγους συσσωρεύονται στον οργανισμό ανώριμα,
αδιαφοροποίητα και συνεπώς μη-λειτουργικά κύτταρα αίματος προκύπτουν
παθολογικές καταστάσεις που αναφέρονται με το όνομα λευχαιμίες.
Στις λευχαιμίες, τα ώριμα αιμοσφαίρια μειώνονται σε αριθμό και ικανότητα.
Τα κύτταρα είναι "ανώμαλα" επειδή δεν μπορούν να ωριμάσουν κανονικά. Μόλις
αρχίσει η λευχαιμία, τα λευχαιμικά κύτταρα συσσωρεύονται αρχικά στο μυελό των
οστών εξαιτίας της αδυναμίας τους να χρησιμοποιηθούν ή να καταστραφούν. Τελικά
όλα τα φυσιολογικά λευκά και ερυθρά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια εξωθούνται ή
δεν αντικαθίστανται με αποτέλεσμα ο υγιής μυελός των οστών να αντικαθίσταται από
ανώριμα κύτταρα, που απελευθερώνονται τελικά στο αίμα και μεταφέρονται σ' όλο
το σώμα. Επομένως, ενώ ο αριθμός ανώριμων κυττάρων στο αίμα αυξάνεται, ο
αριθμός φυσιολογικών ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων
μειώνεται.
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Υπάρχουν διάφοροι τύποι λευχαιμιών με διαφορετική αιτιολογία και
συμπτωματολογία ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα πραγματικά αίτια είναι άγνωστα.
Γενετικοί παράγοντες, ακτινοβολίες, χημικές ουσίες αλλά και ορισμένοι ιοί μπορούν
να επηρεάσουν τη διαδικασία της αιμοποίησης και να προκαλέσουν παθολογικές
καταστάσεις.
Ανεξαρτήτως αιτιολογίας οι λευχαιμίες κατατάσσονται ανάλογα με την εξέλιξη
τους σε οξείες, που εξελίσσονται ταχύτατα και χρόνιες με πιο αργή εξέλιξη και
ανάλογα με την αιμοποιητική σειρά που προσβάλλεται, σε λεμφοβλαστικές και
μυελοβλαστικές λευχαιμίες, που αφορούν τα λεμφοκύτταρα και τα κύτταρα της
μυελικής σειράς αντίστοιχα.
1.3.1 - Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (Acute Lyphoblastic Leukemia - ALL)

Το είδος αυτό της λευχαιμίας εμφανίζεται συνήθως στη παιδική ηλικία.
Επηρεάζει τα λεμφοκύτταρα, τα οποία δεν ωριμάζουν αλλά παραμένουν στο στάδιο
των λεμφοβλαστών και αντικαθιστούν τα φυσιολογικά κύτταρα του αίματος. Τα
λευχαιμικά κύτταρα συσσωρεύονται δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στο μυελό
των οστών και σε άλλα όργανα του σώματος, όπως το συκώτι, τη σπλήνα, το κεντρικό
νευρικό σύστημα, τους νεφρούς και τα γεννητικά όργανα. Ο οργανισμός παρουσιάζει
μειωμένη αντίσταση στους παθογόνους εισβολείς ενώ επιπλέον η λευχαιμία μπορεί
επίσης να εξωθήσει τα αιμοπετάλια και τα κύτταρα που παράγουν ερυθρά
αιμοσφαίρια.
Αυτή η μορφή λευχαιμίας μπορεί συχνά να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με
συνδυασμούς χημειοθεραπείας. Σε παιδιά, η ALL μπορεί να ανταποκριθεί πολύ καλά
στη θεραπευτική αγωγή και να επιτευχθεί πλήρης ύφεση και μετέπειτα θεραπεία έως
και στο75% των παιδιών μ' αυτό τον τύπο λευχαιμίας.
1.3.2 - Χρόνια Λεμφοβλαστική Λευχαιμία (Chronic Lymphocytic Leukemia - CLL)

Αντιθέτως με την οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία, αυτό το είδος συνήθως
εμφανίζεται στους ενήλικες της μέσης ηλικίας και παρουσιάζει τα ίδια συμπτώματα
με αυτά της οξείας αλλά σε πιο αργό ρυθμό. Επειδή η ασθένεια εξελίσσεται αργά, τα
φυσιολογικά λεμφοκύτταρα και άλλα κύτταρα δεν εξωθούνται τόσο γρήγορα όσο
στην οξεία μορφή. Αυτό σημαίνει ότι ασθενείς με CLL μπορεί να μην αισθανθούν
καθόλου ασυνήθιστα συμπτώματα μέχρι τα μεταγενέστερα στάδια της ασθένειας.
Όταν εμφανίζονται συμπτώματα, μπορεί να είναι υπό μορφή γενικής αίσθησης
αδιαθεσίας, κόπωσης, έλλειψης ενέργειας, πυρετού, ανορεξίας, ή απώλειας βάρους.
Ορισμένα άτομα δεν χρειάζονται ποτέ θεραπευτική αγωγή και γενικά η
ασθένεια μπορεί να μη χρειάζεται θεραπεία όταν δεν είναι ενεργή με αποτέλεσμα να
μπορεί κανείς να απολαμβάνει μια φυσιολογική ζωή για χρόνια. Όταν η ασθένεια
είναι ενεργή, αντιμετωπίζεται με χημειοθεραπεία με φάρμακα μεμονωμένων ή
Παπαδημητρίου Λαμπρινή

22

Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

πολλαπλών παραγόντων και ορισμένες φορές με ακτινοθεραπεία. Ενώ η CLL δεν είναι
γενικά θεραπεύσιμη, μεγάλες περίοδοι καλής υγείας είναι συνήθεις. Μπορεί να
χρειάζονται ειδικοί εμβολιασμοί, αντιβιοτικά και προϊόντα αίματος.
1.3.3 - Οξεία Μυελογενής Λευχαιμία (Acute Myelogenous Leukemia - AML)

Η Οξεία Μυελογενής ή Μυελοβλαστική Λευχαιμία επηρεάζει διάφορα είδη
κυττάρων, όπως λευκά, μεγακαρυοκύτταρα, μονοκύτταρα και αιμοπετάλια. Τα
κύτταρα αυτά δεν ωριμάζουν, πολλαπλασιάζονται και αντικαθιστούν τα φυσιολογικά
κύτταρα. Πρόκειται για βλάστες που επειδή δεν μπορούν να επιτελέσουν τις
λειτουργίες των φυσιολογικών κυττάρων ο οργανισμός προσβάλλεται από ασθένειες
γιατί δεν υπάρχει αντίσταση, εμφανίζονται αιμορραγίες ή και αναιμία ενώ όταν
συσσωρεύεται μεγάλος αριθμός βλαστών στο περιφερικό αίμα προκαλούνται
αποφράξεις των αιμοφόρων αγγείων. Συνήθως προσβάλλονται κυρίως τα
κοκκιοκύτταρα και η νόσος αν και μπορεί να εμφανιστεί σε παιδιά και έφηβους
αφορά συχνότερα ενήλικα άτομα.
Δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία. Ορισμένα άτομα επιτυγχάνουν πλήρη
ύφεση (μακροπρόθεσμα, κατάσταση απαλλαγμένη από ασθένεια). Ωστόσο, νέες
μορφές θεραπευτικής αγωγής μπορεί να βελτιώσουν τις πιθανότητες επιβίωσης.
1.3.4 - Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία (Chronic Myelogenous Leukemia - CML)

Η Χρόνια Μυελογενής ή Μυελοβλαστική Λευχαιμία είναι μια αργή σε εξέλιξη
ασθένεια του αίματος και του μυελού των οστών. Συνήθως εμφανίζεται στους
ενήλικες της μέσης ηλικίας και πιο σπάνια στα παιδιά. Εδώ δημιουργούνται πολλά
λευκά κύτταρα, αρκετά από τα οποία δεν ωριμάζουν. Τα μη φυσιολογικά μυελοειδή
κύτταρα αυτού του τύπου λευχαιμίας είναι συνήθως ώριμα στην εμφάνιση αλλά δεν
λειτουργούν φυσιολογικά. Με τη πάροδο του χρόνου τα μεγακαρυοκύτταρα και οι
βλάστες παραμερίζουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια με αποτέλεσμα ο
οργανισμός να ασθενεί. Η λευχαιμία αυτή συνδέεται με έναν ανώμαλο κυτταρικό
δείκτη που αποκαλείται «χρωμόσωμα Φιλαδέλφειας» Πρόκειται για μια αμοιβαία
μετατόπιση μεταξύ των χρωμοσωμάτων 9 και 22 - συγκεκριμένα περιγράφεται ως
t(9;22)(q34;q11) - οπότε δημιουργείται το εν λόγω χρωμόσωμα αλλά και ένα νέο
γονίδιο που κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη υπεύθυνη για την βλαστική κρίση της
ασθένειας.
Η CML διαφέρει επίσης από τους πιο κοινούς τύπους λευχαιμίας επειδή έχει
δύο στάδια. Το πρώτο είναι ο αργός, χρόνιος πολλαπλασιασμός των μη φυσιολογικών
κυττάρων. Ορισμένες φορές, η ασθένεια μπορεί ξαφνικά να μεταστραφεί σε οξύ
στάδιο όπου συμπεριφέρεται όπως ακριβώς και η οξεία λευχαιμία. Η θεραπευτική
αγωγή είναι πολύ δύσκολη για τους περισσότερους ασθενείς με οξεία μεταμόρφωση.
Η μεταμόσχευση μυελού των οστών μπορεί να βοηθήσει.
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Η CML μπορεί να διαρκέσει για τρία ή περισσότερα έτη στο χρόνιο στάδιο
κατά τη διάρκεια του οποίου η θεραπευτική αγωγή είναι εύκολη και αποτελεσματική
στον έλεγχο, αλλά όχι στη θεραπεία της ασθένειας. Όπως και στην οξεία μορφή της
ασθένειας δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία. Η μεταμόσχευση αρχέγονων
κυττάρων είναι μια πολλά υποσχόμενη μορφή θεραπευτικής αγωγής για άτομα με
CML αλλά βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Υψηλές δόσεις ιντερφερόνης
επίσης μπορεί να είναι αποτελεσματικές. Η χημειοθεραπεία από μόνη της μπορεί να
προκαλέσει ύφεση της CML στην οξεία μεταμόρφωση, αλλά δεν είναι συνήθως
μόνιμη. Είναι επίσης πιο δύσκολο να θεραπεύσει η μεταμόσχευση μυελού των οστών
κάποιον στην οξεία φάση.

1.4 - Ανοσοθεραπεία Λευχαιμιών
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι δεν υπάρχει αποτελεσματική
θεραπεία για όλες τις λευχαιμίες - ιδιαίτερα για τις οξείες καταστάσεις, ενώ οι
συμβατικές θεραπείες με ακτινοβολίες και ισχυρά τοξικά αντικαρκινικά φάρμακα
προκαλούν πολλές παρενέργειες και σχεδόν πάντα αν και εξαλείφουν την
πλειονότητα των καρκινικών κυττάρων τα εναπομείναντα λευχαιμικά κύτταρα
μπορούν να προκαλέσουν υποτροπιασμό της νόσου.
Σήμερα η κατανόηση της λειτουργίας και της ρύθμισης του ανοσοποιητικού
συστήματος έχει στρέψει την έρευνα για τη θεραπεία καρκίνου στην κατεύθυνση της
ανοσοθεραπείας όπου τα κύτταρα του ανοσολογικού συστήματος ή τα προϊόντα τους
- όπως αντισώματα και κυτταροκίνες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αναγνώριση
και την εξάλειψη των καρκινικών κυττάρων. Ανάμεσα στις ανοσοθεραπείες που
εφαρμόζονται με σχετικά μεγάλη επιτυχία διακρίνουμε τη μεταμόσχευση αρχέγονων
κυττάρων ή μυελού των οστών και ακόμα πιο πρόσφατα βλαστικών κυττάρων, τη
χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων για την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων, τη
χορήγηση ειδικά κατασκευασμένων εμβολίων που περιέχουν επεξεργασμένα
καρκινικά αντιγόνα ώστε να προκληθεί ανοσιακή απόκριση εναντίων των λευχαιμικών
κυττάρων και τη χορήγηση κυτταροκινών όπως οι ιντερφερόνες, που ενισχύουν την
άμυνα του οργανισμού.
Μια μεγάλη πρόκληση για τους ερευνητές στην ανάπτυξη και την ευρεία
εφαρμογή των ανοσοθεραπειών είναι η αναγνώριση και κατανόηση της
διαφορετικότητας μεταξύ φυσιολογικών και καρκινικών κυττάρων που φαινομενικά
δομούνται από τα ίδια στοιχεία. Οποιαδήποτε διαφορά στη δομή των καρκινικών
κυττάρων θα βοηθήσει τους ερευνητές να αναπτύξουν θεραπείες που εξαλείφουν τα
καρκινικά κύτταρα αλλά δεν επηρεάζουν τα φυσιολογικά υγιή κύτταρα του ίδιου
ιστού.
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Μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση που αποτελεί και εμπόδιο στο σχεδιασμό
και τη χρήση ανοσοθεραπειών σε ευρεία κλίμακα είναι η κατανόηση των αιτιών που
καθιστούν αρχικά το ανοσολογικό σύστημα ανίκανο να εντοπίσει τα καρκινικά
κύτταρα με επακόλουθη συνέπεια την ανοχή του οργανισμού στην ανάπτυξη, τη
διατήρηση του όγκου και τη μετάσταση.
Αν και διάφορες έρευνες διευκρινίζουν ότι η έμφυτη ανοσία εξαρχής αδυνατεί
να αποστείλει σήματα κινδύνου για την ύπαρξη μη φυσιολογικών κυττάρων, η
ανεπαρκής αντιγονοπαρουσίαση εξαιτίας μείωσης ή καταστολής της έκφρασης τάξης Ι
και ΙΙ μορίων του ΚΣΙ περιορίζει ακόμη περισσότερο την αντικαρκινική απόκριση στα
πλαίσια της προσαρμοστικής ανοσίας. Η αλλαγή στη έκφραση των HLA μορίων ή
ακόμη πιο πέρα η καταστολή της είναι γεγονός για πολλούς τύπους καρκίνου
συμπεριλαμβανομένων και διαφόρων λευχαιμιών όπου τα μετασχηματισμένα
κύτταρα παύουν να εκφράζουν τάξης Ι ή ΙΙ μόρια σε αντίθεση με τις προγονικές ή
ώριμες μορφές τους (Elkins et al. - 1984, Woda et al. - 1981, Pesando and Graf - 1986).
Η κατανόηση αυτών των μηχανισμών αποτελεί συνεπώς το κλειδί για μια
αποτελεσματική αντικαρκινική απόκριση του οργανισμού, που μαζί με την ανάπτυξη
νέων τεχνολογιών στον τομέα της θεραπείας δημιουργεί σημαντικό πλεονέκτημα στη
μάχη ενάντια στον καρκίνο.
Έως σήμερα η ανοσοθεραπεία του καρκίνου έχει εστιαστεί κυρίως στην
ενίσχυση της κυτταρικής ανοσίας και στα τάξης Ι μόρια του Κυρίου Συμπλόκου
Ιστοσυμβατότητας. Αυτό δεν είναι τυχαίο καθώς η αντιγονοπαρουσίαση μέσω των
τάξης Ι μορίων του Κυρίου Συμπλόκου Ιστοσυμβατότητας είναι το μοναδικό σύστημα
παρουσίασης ενδογενών πεπτιδίων, που στην περίπτωση των καρκινικών κυττάρων
μπορούν να προέρχονται από μεταλλαγμένες αυτόλογες πρωτεΐνες και
ενεργοποίησης των κυτταροτοξικών Τ λεμφοκυττάρων για την καταστροφή τους. Το
γεγονός αυτό μαζί με τα δεδομένο ότι τα τάξης Ι μόρια του Κυρίου Συμπλόκου
Ιστοσυμβατότητας εκφράζονται σχεδόν σε όλα τα κύτταρα τα καθιστά ιδανικό στόχο
ανοσοθεραπείας.
Αντίθετα με τα τάξης Ι μόρια του Κυρίου Συμπλόκου Ιστοσυμβατότητας τα
τάξης ΙΙ μόρια εκφράζονται κυρίως στα κύτταρα του αιμοποιητικού συστήματος αν και
η έκφραση τους μπορεί να επαχθεί και σε άλλα κύτταρα κατόπιν επίδρασης με
παράγοντες όπως η ιντερφερόνη-γ. Αυτή η περιορισμένη ιστοειδική έκφραση των
τάξης ΙΙ μορίων τα καθιστά λιγότερο ελκυστικούς στόχους ανοσοθεραπειών.
Ωστόσο πιο πετυχημένες εφαρμογές ανοσοθεραπείας αποτέλεσαν οι
λευχαιμίες και τα μελανώματα όπου εκφράζονται κυρίως τάξης ΙΙ μόρια. Ιδιαίτερα στα
κύτταρα του αιμοποιητικού συστήματος τα τάξης ΙΙ μόρια εκφράζονται συστηματικά
σε αντίθεση με άλλους ιστούς, που εμφανίζουν επαγόμενη από ιντερφερόνη-γ
έκφραση. Τα λευχαιμικά κύτταρα συγκεκριμένα έχει βρεθεί να εκφράζουν όλα τα
απαραίτητα συνοδά και συν-διεγερτικά μόρια για τη σωστή αντιγονοπαρουσίαση
μέσω τάξης ΙΙ μορίων, όπως διάφορες πρωτεάσες, αναγωγάσες κτλ. Το ρεπερτόριο
αυτών των μορίων μάλιστα πολλές φορές διαφέρει από το αντίστοιχο των
φυσιολογικών κυττάρων με αποτέλεσμα να δημιουργείται και διαφορετικό
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ρεπερτόριο αντιγονικών πεπτιδίων και τελικά να ενεργοποιούνται τα CD4+
λεμφοκύτταρα με διαφορετικό τρόπο. Αυτά τα CD4+ λεμφοκύτταρα μπορούν να
βοηθήσουν άμεσα στην εξάλειψη των καρκινικών κύτταρών ή/και να ενεργοποιήσουν
τα CD8+ λεμφοκύτταρα και τα κύτταρα Φυσικούς φονιάδες. Αυτό το κομμάτι της
κυτταρικής ανοσίας μάλιστα έχει αγνοηθεί σημαντικά από την αντικαρκινική έρευνα.

1.5 - Έμφυτη και προσαρμοστική Ανοσία
Η ανοσιακή 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 εισβολής αντίστοιχα. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση είναι η διάκριση
των αντιγονικών πεπτιδίων από τα αυτόλογα και η ενεργοποίηση των κατάλληλων
μορίων και κυττάρων για την εξάλειψη των πρώτων. Αν και οι δύο αυτοί κλάδοι
φαίνονται ανεξάρτητοι η κατάλληλη αλληλεπίδραση τους είναι ουσιαστική για την
φυσιολογική ανοσιακή απόκριση. Πράγματι, «λάθη» που μπορούν να συμβούν στον
κάθε κλάδο επηρεάζουν τον οργανισμό στο σύνολο του.
Η έμφυτη ανοσία είναι η πρώτη γραμμή άμυνας έναντι των παθογόνων
εισβολέων και λειτουργεί συνεχώς διατηρώντας την επαγρύπνηση του ανοσολογικού
συστήματος (Calandra et al. - 2003, Janeway - 2001). 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 (PAMPs) που είναι κοινά σε
πολλούς παθογόνους μικροοργανισμούς αλλά δεν απαντώνται στον ανθρώπινο
οργανισμό. Ένα τέτοιο κοινό μοριακό πρότυπο είναι οι ισχυρά αντιγονικοί
λιποπολυσακχαρίτες (LPS). Η σύνδεση ενός PAMP με τον TLR (Toll-like receptor)
υποδοχέα στην επιφάνεια των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων (Bachmann and
Kopf - 2002, Takeda et al. - 2003) οδηγεί στην φαγοκύτωση και στη συνέχεια στην
αντιγονοπαρουσίαση (Cresswell and Lanzavecchia - 2001). Η τελευταία οδηγεί στη
στρατολόγηση των Τ λεμφοκυττάρων και συνεπώς στην ενεργοποίηση της
προσαρμοστικής ανοσίας (Kelly et al. - 2002, Smyth et al. - 2001).
Η λειτουργία της προσαρμοστικής ανοσίας 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. Εδώ η
διάκριση ανάμεσα σε αυτόλογα και αντιγονικά πεπτίδια είναι μια πολύπλοκη
διαδικασία και διασφαλίζεται με την εξάλειψη ή την απενεργοποίηση των
αυτοδραστικών λεμφοκυττάρων από τον οργανισμό. Η προσαρμοστική ανοσία γενικά
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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 (Smyth et al. 2003).
Σημαντικό ρόλο στα APCs που συνδέουν την έμφυτη με την προσαρμοστική
ανοσία παίζουν τα αντιγόνα του Κυρίου Συμπλόκου Ιστοσυμβατότητας (ΚΣΙ) τα οποία
προσδένουν τα αντιγονικά πεπτίδια και τα παρουσιάζουν στα Τ λεμφοκύτταρα.
Τα γονίδια που κωδικοποιούν τα μόρια του ΚΣΙ γνωστά επίσης και ως HLA
(Human leukocyte antigens) βρίσκονται στο μικρό βραχίονα του χρωμοσώματος 6
στον άνθρωπο (6p21.31) και είναι ιδιαιτέρως πολυμορφικά. Τα HLA μόρια του ΚΣΙ
χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες, τα τάξης Ι που παρουσιάζουν ενδογενή
πεπτίδια και τα τάξης ΙΙ που συνδέονται με εξωγενή αντιγόνα. Τα τάξης Ι εκφράζονται
σχεδόν σε όλα τα εμπύρηνα κύτταρα ενώ τα τάξης ΙΙ μόνο στα APCs, στα ώριμα Β
λεμφοκύτταρα και στα ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα.
Τα τάξης Ι μόρια του ΚΣΙ κωδικοποιούνται από τρεις γενετικούς τόπους που
ονομάζονται HLA-A, -B και -C και συνδέονται με ενδογενή πεπτίδια τα οποία
προέρχονται από τη διάσπαση πρωτεϊνών από το 26S πρωτεόσωμα στο
ενδοπλασματικό δίκτυο. Τα σύμπλοκα τάξης Ι μορίων και αντιγονικών πεπτιδίων
οδηγούνται μέσω του trans-Golgi στη μεμβράνη από όπου ενεργοποιούν τα CD8+ Τ
λεμφοκύτταρα και συνεπώς την κυτταρομεσολαβητική ανοσία.
Τα τάξης ΙΙ μόρια του Κυρίου Συμπλόκου Ιστοσυμβατότητας συνδέονται με
πεπτίδια που προέρχονται από την διάσπαση και επεξεργασία εξωγενών πρωτεϊνών
στο μονοπάτι της ενδοκύττωσης, ενεργοποιώντας με αυτό τον τρόπο τα CD4+ Τ
λεμφοκύτταρα μέσω σύνδεσης με τον υποδοχέα των Τ λεμφοκυττάρων (TCR). Αυτά τα
ενεργοποιημένα CD4+ Τ λεμφοκύτταρα μπορούν να πυροδοτήσουν μια
κυτταρομεσολαβητική ανοσολογική απόκριση ή να συμμετάσχουν σε χυμική ανοσία
και ενεργοποίηση των Β λεμφοκυττάρων ανάλογα με τη διαφοροποίηση τους σε TH1
και TH2 υποπληθυσμούς αντίστοιχα.

1.5.1 - Το ενδοκυττωτικό μονοπάτι

Η αντιγονοπαρουσίαση μέσω τάξης ΙΙ μορίων του ΚΣΙ απαιτεί τη σύξευξη δύο
διακριτών μονοπατιών: του μονοπατιού ενδοκύττωσης όπου κινούνται τα
ενδοκυττωμένα εξωγενή αντιγόνα και του ενδοσωμικού μονοπατιού διαμέσω του
οποίου μετακινούνται τα τάξης ΙΙ μόρια από το ενδοπλασματικό δίκτυο όπου
συντίθενται, στο σύμπλεγμα Golgi και τέλος στα MIICs κυστίδια όπου συναντούν τα
ενδοκυττωμένα και επεξεργασμένα αντιγόνα (Εικόνα 1.5.1).
Το ενδοσωμικό μονοπάτι αποτελείται από ποικίλα κυστίδια που διαφέρουν
λιγότερο ως προς δομή και τη μορφολογία και περισσότερο ως προς το περιεχόμενο
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τους (Mellman - 1996). Συνεπώς προκειμένου να τα χαρακτηρίσει κανείς θα πρέπει να
αναφερθεί σε κάθε έναν από αυτούς τους παράγοντες. Είναι πάντως σίγουρο ότι
υπάρχει επικάλυψη στα διαμερίσματα που χαρακτηρίζονται ως δευτερογενή
λυσσοσώματα (multivesicular body), προ-λυσοσώματα και πρώιμα ενδοσώματα
(Clague M.J - 1998)

Εικόνα 1.5.1: Το ενδοσωμικό και ενδοκυττωτικό μονοπάτι, η σύζευξη των οποίων προαπαιτείται για τη σωστή
αντιγονοπαρουσίαση μέσω τάξης ΙΙ μορίων του ΚΣΙ.

Σύμφωνα με μια κατηγοριοποίηση των ενδοσωμικών διαμερισμάτων
διακρίνουμε τρία είδη ενδοσωμάτων (Mellman - 1996).
Πρώιμα Ενδοσώματα (Early endosome, EEs). Είναι τα πρώτα διαμερίσματα του
μονοπατιού και χαρακτηρίζονται ως τα βασικά κυστίδια διαλογής (sorting) του
κυττάρου από όπου το περιεχόμενο τους μπορεί να κατευθυνθεί είτε προς το
μονοπάτι ανακύκλωσης, είτε προς το εκκριτικό μονοπάτι ή ακόμη και προς τη
πλασματική μεμβράνη. Δημιουργούν ένα εκτενές και δυναμικό δίκτυο διάσπαρτο σε
όλο το κυτταρόπλασμα. Είναι τυπικά ελαφρώς όξινα με pH 6.3-6.8 (Yamashiro et al. 1984, Kornfeld and Mellman - 1989) και διαθέτουν υποδοχείς τρανσφερίνης καθώς
και άλλους υποδοχείς για ανακύκλωση. Στα πρώιμα ενδοσώματα συναντάμε επίσης
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τις πρωτεΐνες Rab5 και EEA1 (Early endosome antigen-1) που χρησιμοποιούνται και ως
ενδοσωμικοί μάρτυρες. Από τα πρώιμα ενδοσώματα πιστεύεται ότι δημιουργούνται
τα λιγότερο όξινα ανακυκλωτικά κυστίδια (recycling vesicle, RVs) τα οποία είναι
πλούσια σε ένα άλλο μέλος της οικογένειας των GTPασών, το Rab11.
Όψιμα ενδοσώματα (Late endosomes, LEs). Χαρακτηρίζονται καμιά φορά και
ως προ-λυσοσώματα εξαιτίας των έντονα λυσσοσωμικών τους χαρακτηριστικών. Είναι
αραιά σε πυκνότητα (όπως διαχωρίζονται σε διαβάθμιση Percoll) σχέση με τα
λυσσοσώματα, περισσότερο όξινα (pH 5-6) από τα πρώιμα ενδοσώματα και περιέχουν
υδρολυτικά ένζυμα με τα οποία και πιθανότητα ξεκινά η διαδικασία της πρωτεϊνικής
διάσπασης. Είναι πλούσια σε Rab7, Rab9, lgb/lamps και ci-M6PR (Griffiths et al. 1988, Geuze et al. - 1989, Kornfeld and Mellman - 1989, Chavrier et al. - 1991,
Lombardi et al. - 1993, Simons and Zerial - 1993, Feng et al. - 1995).
Λυσσοσώματα. Είναι όξινα κυστίδια με pH 4.5-5, πλούσια σε υδρολυτικά
ένζυμα και χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη συγκέντρωση ενδοκυττωμένων
μακρομορίων. Οι απόψεις για τη σχέση ανάμεσα στα ώριμα ενδοσώματα και τα
λυσσοσώματα είναι αντιφατικές και έχουν διατυπωθεί διαφορετικές υποθέσεις.
Σίγουρα όμως πρόκειται για μια σχέση δυναμική και γι’ αυτό δεν είναι εύκολο να
διαχωριστούν. Ωστόσο τα λυσσοσώματα είναι πιο πυκνά, δεν εκφράζουν ci-M6PR και
συγκεντρώνουν πολλές άχρηστες για το κύτταρο ουσίες.
Σε όλο το ενδοσωμικό μονοπάτι πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι πρωτεΐνες της
οικογένειας Rab. Πρόκειται για μικρές GTP-άσες, που ρυθμίζουν την μεταφορά
κυστιδίων κατά την ενδοκύττωση και εξωκύττωση μέσω του ελέγχου πρωταρχικά της
σύνδεσης και έπειτα της σύντηξης κυστιδίων (Gonzalez and Scheller, 1999). Έως
σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί στο ανθρώπινο γονιδίωμα τουλάχιστον 60 μέλη της
οικογένειας και κάθε ένα από αυτά φαίνεται να σχετίζεται με τη ρύθμιση
συγκεκριμένου μονοπατιού ή οργανιδίου. Έτσι μόνο για ένα μικρό μέρος των Rab
πρωτεϊνών έχει αναλυθεί η δομή και η λειτουργίας τους. Στο μονοπάτι της
ενδοκύττωσης φαίνεται να συμμετέχουν 12 Rab πρωτεΐνες, για 8 από αυτές έχει
αναλυθεί πλήρως ο ρόλος τους ενώ οι άλλες 4 εκφράζονται μόνο σε επιθηλιακά
κύτταρα. Στα αρχικά στάδια της ενδοκύττωσης υποδοχέων αυτοί αποσύρονται σε
κυστίδια καλυμμένα με κλαθρίνη. Η δραστηριότητα αυτή καθώς και η μετέπειτα
σύντηξη των κυστιδίων με τα πρώιμα ενδοσώματα ελέγχονται από ενεργοποιημένα
Rab5 μόρια (Christoforidis et al. - 1999, McLauchlan et al. - 1998). Η ύπαρξη του Rab5
στα πρώιμα ενδοσώματα είναι επίσης ουσιαστική για την μεταξύ τους σύντηξη in vitro
και in vivo (Barbieri et al. - 1996, Bucci et al. - 1992, Gorvel et al. - 1991). Ο
ενδοκυτταρικός εντοπισμός του Rab22 και η υπερέκφρασή του σε πειράματα
υπονοούν ότι σχετίζεται με την ενδοκύττωση αλλά ακόμα λίγα είναι γνωστά. Η Rab15
από την άλλη φαίνεται να αποτελεί αναστολέα της ενδοκύττωσης (Zuk and Elferink 1999) ενώ η ανακύκλωση μορίων κατευθείαν προς τη μεμβράνη ελέγχεται από την
Rab4 (Mohrmann and van der Sluijs - 1999). Επίσης είναι πιθανό η Rab4 μαζί με τη
Rab5 να ελέγχουν την εκκροή και την εισροή από και προς τα πρώιμα ενδοσώματα
αντίστοιχα αφού εμφανίζουν αντίθετη δράση σε πειράματα σύντηξης κυστιδίων
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(Chavrier et al. - 1997). Η Rab11 φαίνεται να ελέγχει την επιστροφή των
ανακυκλωμένων υποδοχέων στη μεμβράνη αλλά και την εξωκύττωση από το Golgi
(Chen et al. - 1998, Jedd et al. - 1997, Urbé et al. - 1993). Πιο πρόσφατα δεδομένα
δείχνουν την Rab11 να εμπλέκεται και στην μεταφορά κυστιδίων από το Golgi προς τα
ενδοσώματα οπότε μάλλον κατέχει σημαντικό ρόλο στην αλληλεπίδραση των
μονοπατιών ενδοκύττωσης και εξωκύττωσης αλλά και στην ομοιόσταση των
κυστιδίων ανακύκλωσης. Η μεταφορά κυστιδίων με κατιοντο-ανεξάρτητους
υποδoχείς mannose 6-phosphate και furin από τα ενδοσώματα προς το Golgi
ελέγχεται από τη Rab9 (Lombardi et al. - 1993, Mallet and Maxfield - 1999, Riederer et
al. - 1994). Τα συστατικά που παραλαμβάνονται από τη μεμβράνη και προορίζονται
για διάσπαση οδηγούνται αρχικά στα πρώιμα ενδοσώματα και έπειτα με τη σειρά στα
ώριμα ενδοσώματα και τα λυσσοσώματα. Πειράματα μεταλλαξιγένεσης της Rab7
αποδεικνύουν ότι το μόριο αυτό εμπλέκεται στο συγκεκριμένο μονοπάτι (Feng et al. 1995, Mukhopadhyay et al. -1997) και πιο ειδικά κατά τη μεταφορά από τα πρώιμα
στα ώριμα ενδοσώματα.
Οι πιο πολλές μελέτες έχουν εστιαστεί στις Rab5 και Rab7 που εκφράζονται
κυρίως στα πρώιμα και ώριμα ενδοσώματα αντίστοιχα και γι’ αυτό χρησιμοποιούνται
για την ταυτοποίηση των κυστιδίων. Αν και είναι προφανές ότι το περιεχόμενο των
κυστιδίων που προορίζεται για διάσπαση μετακινείται από την πλασματική μεμβράνη
με τη σειρά προς τα πρώιμα ενδοσώματα, στα ώριμα ενδοσώματα και τελικά στα
λυσσοσώματα ο ακριβής μηχανισμός με το οποίο συμβαίνει αυτό αποτελεί ακόμα
σημείο αντιπαράθεσης. Έχουν προταθεί δύο διαφορετικά μοντέλα. Σύμφωνα με το
πρώτο, τα προς διάσπαση συστατικά κινούνται μέσω σταθερών κυστιδίων με καλά
χαρακτηρισμένη ταυτότητα, παραδείγματος χάριν από κυστίδια θετικά για Rab5 που
ταυτοποιούνται ως πρώιμα ενδοσώματα σε κυστίδια θετικά για Rab7 που
χαρακτηρίζονται ως ώριμα ενδοσώματα. Στο δεύτερο μοντέλο τα κυστίδια δεν είναι
στατικά αλλά ωριμάζουν καθώς μεταφέρουν το φορτίο τους κατά μήκος του
μονοπατιού προς τα λυσσοσώματα. Πιο πρόσφατες μελέτες (με fast live-cell imaging)
όπου καταγράφεται η διαδρομή ενός συγκεκριμένου ενδοσώματος στη διάρκεια του
χρόνου αποδεικνύουν ότι πρόκειται πράγματι για δυναμικά κυστίδια στα οποία η
έκφραση του Rab5 συνεχώς μειώνεται για να αντικατασταθεί από τα υψηλά επίπεδα
Rab7 καθώς τα κυστίδια ωριμάζουν και μεγαλώνουν σε μέγεθος (Rink J.et al - 2005).
Στο ενδοκυττωτικό μονοπάτι καταλήγουν και τα τάξης ΙΙ μόρια, κλασικά και μη
κλασικά, διαμέσω του συστήματος trans-Golgi εφόσον διαθέτουν τα κατάλληλα
σήματα μετακίνησης. Εκεί γίνεται το σωστό φόρτωμα των τάξης ΙΙ με τα αντιγονικά
πεπτίδια και κατόπιν σύντηξης των κυστιδίων με την πλασματική μεμβράνη
εκτείθενται στην επιφάνεια του κυττάρου.
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1.5.2 - Τάξης ΙΙ μόρια του Κυρίου Συμπλόκου Ιστοσυμβατότητας

Στον άνθρωπο τα κλασικά τάξης ΙΙ αντιγόνα κωδικοποιούνται από τρεις
γενετικούς τόπους, τους HLA-DP, DQ και DR (Εικόνα 1.5.1) και αποτελούν
επιφανειακά ετεροδιμερή, που συνδέονται με αντιγονικά πεπτίδια. Επιπλέον
υπάρχουν δύο μη κλασσικά τάξης ΙΙ μόρια που συμμετέχουν στην ρύθμιση της
πρόσδεσης αντιγονικών πεπτιδίων. Αυτά είναι κυτταροπλασματικά ετεροδιμερή και
κωδικοποιούνται από τους γενετικούς τόπους DΜ και DΟ.
Τα κλασσικά τάξης ΙΙ μόρια είναι έντονα πολυμορφικά. Ειδικά το HLA-DR είναι
αρκετά πολύπλοκο μόριο, ενώ η α αλυσίδα δεν εμφανίζει πολυμορφισμό μπορεί να
δημιουργεί διμερή με ένα από τα τέσσερα διαφορετικά DRβ μόρια (DRβ1, DRβ3, DRβ4
και DRβ) από τα οποία το DRβ1 διαθέτει περισσότερα από 300 διαφορετικά
αλληλόμορφα.

ο

Εικόνα 1.5.1. Σχηματική αναπαράσταση του HLA γενετικού τόπου στο 6 χρωμόσωμα του ανθρώπου, που
κωδικοποιεί τα αντιγόνα τάξης ΙΙ του Κυρίου Συμπλόκου Ιστοσυμβατότητας. Τα γονίδια εμφανίζουν μεγάλη
πολυμορφικότητα με κορυφαίο το DRβ1 για το οποίο έχουν περιγραφεί περισσότερα από 300 αλληλόμορφα.

Τα τάξης ΙΙ μόρια αποτελούνται από α και β αλυσίδες οι συντίθενται στο
ενδοπλασματικό δίκτυο και συναρμολογούνται σε ένα ετεροδιμερές αβ (Εικόνα 1.5.2)
Σε αυτό το ετεροδιμερές προσδένεται ένα ακόμη μόριο, η σταθερή αλυσίδα (Ii,
invariant chain) σχηματίζοντας τριμερές ενώ τελικά τρία τέτοια ετεροτριμερή
συνδέονται σχηματίζοντας ένα εννιαμερές όπως φαίνεται στην εικόνα 1.5.3 (Avva and
Cresswell - 1994, Markset al. - 1990, Roche et al. - 1991). Η Ii δρα ως ένα είδος
ψευδοϋποστρώματος καλύπτοντας με ένα μικρό της τμήμα που ονομάζεται CLIP
(Class II associated Ii peptide) την αύλακα πρόσδεσης πεπτιδίου του τάξης ΙΙ μορίου
και επιπλέον κατευθύνει την μετακίνηση και την έξοδο του συμπλόκου από το
ενδοπλασματικό δίκτυο.
Ενώ οι περισσότερες πρωτεΐνες κατευθύνονται μέσω του συμπλέγματος Golgi
στην πλασματική μεμβράνη η Ii οδηγεί τα τάξης ΙΙ στο σύστημα των ώριμων
ενδοσωμάτων και σε συγκεκριμένα κυστίδια που καλούνται MIICs (MHC class IIcontaining compartments).
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Εικόνα 1.5.2: Σχηματική αναπαράσταση της δομή των ετεροδιμερών α και β αλυσίδων των τάξης ΙΙ μορίων του ΚΣΙ
και λεπτομέρεια της αύλακας πρόσδεσης πεπτιδίων μαζί με το αντιγόνο (κόκκινο χρώμα).

Εκεί πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σωστή σύνδεση
των τάξης ΙΙ μορίων με τα αντιγονικά πεπτίδια. Καταρχάς στα MIICs υπάρχουν οι
κατάλληλες πρωτεάσες για την διάσπαση της Ii η οποία απομακρύνεται αφήνοντας
μόνο το CLIP πεπτίδιο στην αύλακα του τάξης ΙΙ μορίου (Neefjes and Ploegh - 1992).
Επιπλέον εντοπίζονται οι απαραίτητες πρωτεάσες, αναγωγάσες και άλλα συνοδά
μόρια για την επεξεργασία των αντιγονικών επιτόπων, που έχουν εισέλθει είτε με
πινοκύττωση είτε με ενδοκύττωση μέσω υποδοχέων (Lennon-Dumenil et al. - 2002).
Και τέλος στα MIICs συνεντοπίζεται και το HLA-DM μόριο το οποίο μεσολαβεί στην
απομάκρυνση του CLIP από την αύλακα του τάξης ΙΙ και στην αντικατάσταση του από
αντιγονικά πεπτίδια (Sanderson et al. - 1994). Η δράση του DM μπορεί να ελέγχεται
από το έτερο μη-κλασικό τάξης ΙΙ μόριο, το HLA-DO το οποίο επίσης τοποθετείται στα
MIICs κυστίδια (Denzin et al. - 1997, Liljedahl et al. - 1996, Van Ham et al. - 1997).

Εικόνα 1.5.3: Μονοπάτι αντιγονοπαρουσίασης μέσω τάξης ΙΙ μορίων. Σύνθεση τάξης ΙΙ μορίων στο Ενδοπλασματικό
δίκτυο και διαδικασία φόρτωσης με αντιγονικά πεπτίδια στα MIICs κυστίδια.

Για αυτούς τους λόγους τα MIICs κυστίδια χαρακτηρίζονται από το μοναδικό
συνδυασμό κατάλληλης πρωτεολυτικής δραστηριότητας και απαραίτητων συνοδών
μορίων, που υποστηρίζουν την φόρτωση των τάξης ΙΙ με τα καταλληλότερα αντιγονικά
πεπτίδια. Τα σύμπλοκα τάξης ΙΙ μορίων και πεπτιδίων στη συνέχεια προωθούνται
στην πλασματική μεμβράνη όπου συνδέονται και ενεργοποιούν τα CD4+ Τ
λεμφοκύτταρα (Germain et al. - 1993).
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1.5.3 - Η Σταθερή Αλυσίδα (Invariant Chain, Ii)

Τα τάξης ΙΙ μόρια χρειάζονται τουλάχιστον τρία συνοδά μόρια για τη σύνθεση
και τη μετακίνησή τους. Η δημιουργία του ετεροδιμερούς αβ απαιτεί συνοδά μόρια
όπως είναι τα BiP και PDI (Bonnerot et al. - 1994, Cotner and Pious - 1995, Nijenhuis et
al. - 1994, Schaiff et al. - 1992). Αμέσως μετά τη δημιουργία του διμερούς
προσδένεται σε αυτό η Σταθερή αλυσίδα (Cresswell - 1994, Marks et al. - 1990).
Η Ii συντίθεται συνήθως σε περίσσεια μέσα στο Ενδοπλασματικό δίκτυο και
παραμένει εκεί μέχρι να συνδεθεί με το τάξης ΙΙ ετεροδιμερές. Έτσι ενώ η Ii είναι
απαραίτητη για τη μετακίνηση των τάξης ΙΙ μορίων και την έξοδο τους από το ΕΔ
ισχύει και το αντίθετο αφού απουσία τάξης ΙΙ η Ii συσσωρεύεται στο ΕΔ (Bikoff et al. 1993, Marks et al. - 1990, Viville et al. - 1993).
Η Ii ανήκει στις διαμεμβρανικές γλυκοπρωτεΐνες τύπου ΙΙ και διαθέτει μια
μικρή κυτταροπλασματική επικράτεια στο αμινικό της άκρο, μια μόνο διαμεμβρανική
επικράτεια, το CLIP τμήμα που αναφέρθηκε πριν και ένα πρότυπο για τον τριμερισμό
στο καρβοξυτελικό άκρο (Εικόνα 1.5.4). Στο κυτταροπλασματικό κομμάτι περιέχεται
μοτίβο τύπου δι-λευκίνης που είναι απαραίτητο για την κυτταροπλασματική
μετακίνηση.

Εικόνα 1.5.4: Σχηματική αναπαράσταση της δομή της Σταθερής αλυσίδας (Ii). Διακρίνουμε μια αμινική
κυτταροπλασματική επικράτεια όπου περιέχεται ένα μοτίβο τύπου δι-λευκίνης, τη μοναδική διαμεμβρανική
επικράτεια, το Clip πεπτίδιο και το μοτίβο τριμερισμού στο καρβοξυλικό άκρο.

Ο ρόλος της Σταθερής Αλυσίδας είναι πολλαπλός. Καταρχάς δημιουργεί
τριμερή με τα τάξης ΙΙ αβ ετεροδιμερή μέσα στο ΕΔ και η σύνδεση αυτή είναι
απαραίτητη τόσο για την κατάλληλη αναδίπλωση των αλυσίδων (Anderson and Miller
- 1992, Cresswell - 1996, Marks et al. - 1995a, Viville et al. - 1993) όσο και για την
μετακίνηση των μορίων από το ΕΔ στα ενδοσώματα (Bikoff et al. - 1993). Επίσης
λειτουργεί ως ψευδοϋπόστρωμα για την αποφυγή μιας πρώιμης φόρτωσης του τάξης
ΙΙ με ενδογενή πεπτίδια, που συντίθεται στο ΕΔ και προορίζονται για σύνδεση με τα
τάξης Ι μόρια (Busch et al. - 1996). Επιπλέον η σύνδεση του τάξης ΙΙ με πεπτίδια
(κανονικά ή ψευδοπεπτίδια) είναι απαραίτητη για τη επιτυχή έκβαση του ποιοτικού
έλεγχου (ER quality control system) που διενεργείται στο ΕΔ όσον αφορά την
ακεραιότητα των μορίων, που μετακινούνται προς τα ενδοσώματα (Bikoff et al. 1993, Viville et al. - 1993). Μετά την έξοδο από το ΕΔ η πλειονότητα των συμπλόκων
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οδηγείται στο ενδοκυττωτικό μονοπάτι (Neefjes et al. - 1990) ενώ ένα μικρό ποσοστό
κατευθύνεται απευθείας στη μεμβράνη μέσω του εκκριτικού μονοπατιού (Lamb et al.
- 1991) και ενδοκυττώνεται πάλι για να καταλήξει στα ενδοσώματα (Brachet et al. 1999, Roche et al. - 1993). Το μοτίβο δι-λευκίνης που περιέχεται στην
κυτταροπλασματική επικράτεια της Ii είναι υπεύθυνο για την μετακίνηση στα
ενδοσώματα αλλά συμβάλει επίσης στην ανακύκλωση των μορίων από την
πλασματική μεμβράνη (Bakke and Dobberstein - 1990, Lotteau et al. - 1990, Nijenhuis
et al. - 1994, Odorizzi et al. - 1994, Pieters et al. - 1993, Pond et al. - 1995).
Κατά τη μετακίνηση μέσω του μονοπατιού των ενδοσωμάτων η Ii σταδιακά
διασπάται με τη βοήθεια διαφόρων πρωτεασών και κυρίως των εξειδικευμένων
ενζύμων cathepsin S και L, καθώς φαίνεται να διακόπτεται η αντιγονοπαρουσίαση
από τάξης ΙΙ μόρια με την αναστολή της ενζυμικής τους δραστηριότητας (Riese et al. 1998, Riese et al. - 1996). Ενδιαφέρουσα είναι η ιστοειδική έκφραση των cathepsin S
και L αφού στα μακροφάγα για παράδειγμα η IFN-γ προκαλεί αύξηση της παραγωγής
της cathepsin S και μείωση της έκφρασης της cathepsin L (Beers et al. - 2003).
Αντίθετα στα περιφερικά APCs παρατηρούνται υψηλά επίπεδα cathepsin S (Beers et
al. - 2003, Honey et al. - 2001) ενώ η cathepsin L φαίνεται να είναι ουσιαστική για την
διάσπαση της Ii στα επιθηλιακά κύτταρα του φλοιώδους ιστού (Honey et al. - 2002,
Nakagawa & Rudensky - 1999). Συνεπώς οι cathepsin S και L καθώς φαίνεται να
εμφανίζουν μερικώς επικαλυπτόμενη δράση είναι εξίσου σημαντικές για τη διάσπαση
της Ii χωρίς να αποκλείεται και η δράση άλλων άγνωστων προς το παρόν πρωτεασών.
Συνοψίζοντας τα δεδομένα για την Ii συμπεραίνουμε ότι έχει πολλαπλή δράση,
στη σωστή αναδίπλωση των τάξης ΙΙ μορίων, στη μετακίνηση των συμπλόκων στα
ενδοσώματα, στην προστασία της αύλακας από την πρώιμη και λανθασμένη φόρτωση
με πεπτίδια και στην ανακύκλωση από την πλασματική μεμβράνη. Σε αυτούς τους
ρόλους να προσθέσουμε έναν ακόμη που προκύπτει από παρατηρήσεις στα Β
λεμφοκύτταρα ποντικιών με πλημμελή έκφραση Ii. Αυτά τα Β λεμφοκύτταρα
παραμένουν σε ανώριμη κατάσταση (Kenty and Bikoff - 1999, Shachar and Flavell 1996) ενώ μπορεί να προαχθεί η ωρίμανσή τους με έκφραση μόνο της
κυτταροπλασματικής επικράτειας της Ii (Matza et al. - 2002α). Η επικράτεια αυτή
φαίνεται να περιέχει περιοχή με μοτίβο RXXL (Εικόνα 1.5.4) ικανό για έναρξη
σηματοδότησης μέσω του παράγοντα NF-kB που οδηγεί τελικά στην ωρίμανση των Β
λεμφοκυττάρων (Matza et al. - 2002β).
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1.5.4 - Το HLA-DM ως ρυθμιστής της φόρτωσης πεπτιδίων

Το HLA-DM (Εικόνα 1.5.5) μόριο αν και κατατάσσεται στα μη κλασσικά τάξης ΙΙ
αντιγόνα αποτελεί μια μη-πολυμορφική πρωτεΐνη με πολύ μεγάλη ομοιότητα με τα
κλασσικά τάξης ΙΙ μόρια (Cho et al. - 1991, Fling et al. - 1994, Kelly et al. - 1991, Mellins
et al. - 1991, Morris et al. - 1994). Σχηματίζει ετεροδιμερές αβ αλυσίδων που
κωδικοποιούνται από τα αντίστοιχα γονίδια στον HLA γενετικό τόπο.

Εικόνα 1.5.5: Σχηματική αναπαράσταση της δομικής ομοιότητας του μη-κλασσικού τάξης ΙΙ ετεροδιμερούς αβ HLADM με τα κλασσικά τάξης ΙΙ μόρια (HLA-DR). Στο DM η αύλακα έχει μια πιο «κλειστή» διαμόρφωση που
αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι δεν προσδένει αντιγονικά πεπτίδια.

Τα αβ ετεροδιμερή του DM συντίθενται επίσης στο Ενδοπλασματικό δίκτυο
και στη συνέχεια μετακινούνται στα MIICs κυστίδια μέσω ενός μοτίβου τύπου
τυροσίνης, που υπάρχει στην κυτταροπλασματική επικράτεια της DMβ αλυσίδας. Αν
και το DM συσσωρεύεται στα MIICs είναι δυνατόν να ανακυκλώνεται διαμέσου της
μεμβράνης πάλι με τη βοήθεια του μοτίβου τυροσίνης της β αλυσίδας (Arndt et al. 2000, Van Lith et al. - 2001).
Σε ποντίκια με ανεπάρκεια DM εκφράζονται στη μεμβράνη τάξης ΙΙ μόρια
φορτωμένα με CLIP πεπτίδιο αντί για αντιγονικά πεπτίδια (Ceman et al. - 1994, Fling
et al. - 1994, Fung-Leung et al. - 1996, Martin et al. - 1996, Miyazaki et al. - 1996,
Morris et al. - 1994, Riberdy et al. - 1992). Έτσι αν και μπορεί να εμφανιστεί
αυθόρμητη αντικατάσταση του CLIP από αντιγόνο σε μικρό βαθμό μέσα στα όξινα
MIICs (Avva and Cresswell - 1994) η παρουσία του DM είναι απαραίτητη για την
αποτελεσματική απομάκρυνση του CLIP αλλά και των χαμηλής συγγένειας αντιγόνων
και την αντικατάσταση τους από ισχυρά συνδεδεμένα αντιγόνα (Denzin and Cresswell
- 1995, Kropshofer et al. - 1996, Lovitch et al. - 2003, Sherman et al. - 1995, Sloan et al.
- 1995, Van Ham et al. - 1996, Weber et al. - 1996). Η ελλιπής στοιχειομετρία του DM
σε σχέση με τα τάξης ΙΙ μόρια μέσα στο κύτταρο υπονοούν μια καταλυτική
συμπεριφορά του πρώτου πάνω στα δεύτερα. Αν και η μελέτη της κινητικής μιας
τέτοιας κατάλυσης έχει αποδειχθεί να αποτελεί πρόκληση έχει προταθεί ένα μοντέλο
όπως απεικονίζεται στο σχήμα που ακολουθεί, εικόνα 1.5.6 (Busch et al. - 2005).
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Εικόνα 1.5.6: Προτεινόμενο μοντέλο καταλυτικής δράσης του HLA-DM στην φόρτωση των αντιγονικών πεπτιδίων
στην αύλακα των τάξης ΙΙ μορίων του Κυρίου Συμπλόκου Ιστοσυμβατότητας (Busch et al. -2005). Το DM φαίνεται
να σταθεροποιεί με ενδιάμεση μορφή του τάξης ΙΙ με «ανοιχτή» την αύλακα όπου με επαναλαμβανόμενους
κύκλους φόρτωσης και εκφόρτωσης επιλέγεται το καταλληλότερο αντιγονικό πεπτίδιο.

Σύμφωνα με το μοντέλο που απεικονίζεται στα σχήματα της εικόνας 1.5.6 το
DM φαίνεται να σταθεροποιεί μια κατάσταση «ανοιχτής» δομής του τάξης ΙΙ στην
οποία μπορεί να προσδένονται αντιγονικά πεπτίδια. Η πρόσδεση ενός πεπτιδίου
χαμηλής συγγένειας στην αύλακα του μορίου δημιουργεί ένα ασταθές σύμπλοκο το
οποίο απουσία του DM θα οδηγούσε το τάξης ΙΙ σε συσσώρευση και αποδιάταξη. Το
DM όμως μπορεί αντικαθιστώντας το πεπτίδιο με άλλο υψηλότερης συγγένειας μέσα
από ένα κύκλο φόρτωσης-εκφόρτωσης να «σώσει» το τάξης ΙΙ μόριο και να το
οδηγήσει ξανά σε μια ενεργή κατάσταση. Φαίνεται δηλαδή ότι το DM μέσω από έναν
τέτοιο μηχανισμό κατάλυσης επηρεάζει τη διαμόρφωση και τη σταθερότητα του
τάξης ΙΙ μορίου και έτσι καθορίζει το ρεπερτόριο των αντιγονικών πεπτιδίων, που
δυνητικά μπορούν να παρουσιαστούν.
Η ανακάλυψη της δομής του DM αποκάλυψε ένα μόριο με πολύ μεγάλη
ομοιότητα με τα κλασσικά τάξης ΙΙ μόρια (Εικόνα 1.5.5) με τη διαφορά ότι σχηματίζει
μια κλειστή αύλακα με αποτέλεσμα την αδυναμία πρόσδεσης πεπτιδίων αλλά και
Σταθερής αλυσίδας (Fremont et al. - 1998, Mosyak et al. - 1998). Αν και δεν έχει
πραγματοποιηθεί ακόμα συν-κρυστάλλωση τάξης ΙΙ μορίου και DM πειράματα
μεταλλαξιγένεσης έχουν υποδείξει ότι η περιοχή αλληλεπίδρασης των μορίων
τοποθετείται κοντά στην αύλακα πρόσδεσης πεπτιδίων (Pashine et al. - 2003, Stratikos
et al. - 2002).
Γνωρίζουμε ότι τα τάξης ΙΙ είναι ιδιαιτέρως πολυμορφικά και διαφορετικά
αλληλόμορφα μπορούν να παρουσιάζουν διαφορετικούς επιτόπους του ίδιου
αντιγονικού πεπτιδίου. Αντίθετα τα DM και Ii δεν είναι πολυμορφικά και μπορούν να
αλληλεπιδρούν με όλα τα διαφορετικά αλλήλια των τάξης ΙΙ (Robinson et al. - 2001).
Κατά συνέπεια η συγγένεια του CLIP διαφέρει για κάθε HLA απλότυπο δημιουργώντας
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και διαφορετική εξάρτηση από το DM μόριο (Doebele et al. - 2003). Έτσι το DM όχι
μόνο καταλύει την αντίδραση απομάκρυνσης του CLIP (Denzin - 1995, Sherman 1995, Sloan - 1995) και σύνδεσης του αντιγονικού πεπτιδίου αλλά φαίνεται να
εμπλέκεται και στην επιλογή του καταλληλότερου πεπτιδίου (Denzin - 1996,
Kropshofer - 1996, Kropshofer - 1997, Weber - 1996).

1.5.5 - Το HLA-DO ως ρυθμιστής της δράσης του DM

Όπως προαναφέρθηκε η αποτελεσματική αντιγονοπαρουσίαση απαιτεί δύο
συνοδά μόρια, την Ii και το DM. Σχετικά πρόσφατα η προσοχή στράφηκε σε ένα άλλο
μη-κλασσικό τάξης ΙΙ μόριο, που επίσης κωδικοποιείται από τον HLA γενετικό τόπο.
Αρχικά ταυτοποιήθηκαν τα γονίδια DOA και DOB που κωδικοποιούν αντίστοιχες
αλυσίδες οι οποίες σχηματίζουν ετεροδιμερή (Tonnelle et al. - 1985, Young and
Trowsdale - 1990). Όπως και το DM το DO έχει πολύ μεγάλη ομοιότητα σε επίπεδο
αλληλουχίας με το DR γεγονός που υπονοεί ότι προέκυψαν με πρόσφατο
διπλασιασμό γονιδίου (Van Lith et al. - 2001). Το μόριο DO είναι επίσης πολύ
συντηρημένο και διαθέτει στην κυτταροπλασματική του επικράτεια σήμα
μετακίνησης στα λυσσοσώματα. Αντίθετα όμως με την DMβ αλυσίδα η DOβ διαθέτει
δύο σήματα μετακίνησης, ένα τύπου δι-λευκίνης και ένα τύπου τυροσίνης (Van Lith et
al. - 2001).
Το DM πάντα συνεκφράζεται με τα τάξης ΙΙ μόρια στα APCs. Αντίθετα το DO
αρχικά βρέθηκε να εκφράζεται μόνο σε υποπληθυσμό των επιθηλιακών κυττάρων του
φλοιού στο θύμο αδένα και σε ανώριμα B λεμφοκύτταρα (Douek and Altmann - 1997,
Karlsson et al. - 1991, Tonnelle et al. - 1985). Επιπλέον η έκφραση του DM όσο και του
DO μειώνεται άμεσα κατά την ενεργοποίηση των Β λεμφοκυττάρων (Roucard et al. 2001). Τα δύο μόρια προσδένονται ισχυρά και το DO συμπαρασύρεται από το DM στα
MIICs κυστίδια (Liljedahl et al. - 1996). Ακόμα και μετά από αποκοπή των σημάτων
μετακίνησης της DOβ αλυσίδας το DO καταλήγει πάλι στα MIICs μέσω του DM (Van
Lith et al. - 2001) γεγονός που καταδεικνύει ότι κυρίαρχο ρόλο για τη μετακίνηση του
συμπλόκου έχει το σήμα της DMβ αλυσίδας. Στη συνέχεια τα ετεροτετραμερή DM/DO
μπορούν να ανακυκλώνονται μέσω των MIICs και της μεμβράνης - σε πολύ μικρότερο
ποσοστό, κυρίως όμως συσσωρεύονται στα MIICs (Van Lith et al. - 2001).
Εκτοπική έκφραση του DO ή υπερέκφραση του σε ποντίκια (Brocke et al. 2003, Denzin et al. - 1997, Van Ham et al. - 2000, Van Ham et al. - 1997) οδηγούν στην
εμφάνιση τάξης ΙΙ μορίων φορτωμένων με CLIP στην κυτταρική μεμβράνη, γεγονός
που δείχνει ότι το DO δρα ως αρνητικός ρυθμιστής του DM. Τα ποντίκια με πλημμελή
έκφραση DO εμφανίζουν ήπιο φαινότυπο όπου ανάμεσα σε άλλα παρουσιάζεται
αυξημένη παραγωγή αντισωμάτων υπονοώντας ελλιπή έλεγχο του πολλαπλασιασμού
των B λεμφοκυττάρων (Liljedahl et al. - 1998, Perraudeau et al. - 2000). In vitro
πειράματα φόρτωσης πεπτιδίων απέδειξαν ότι το DO αλλάζει την ευαισθησία του DM
αναφορικά με το pH. Αυτή η pH-εξαρτώμενη συμπεριφορά του DO δεν είναι πλήρως
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κατανοητή. Μπορεί να είναι ανασταλτική ή ενισχυτική ανάλογα με τη φύση και το
είδος του αντιγονικού πεπτιδίου αλλά και την αλληλική ποικιλομορφία του τάξης ΙΙ
(Katz - 1996, Kropshofer - 1996, Van Ham - 1996, Weber - 1996, Kropshofer - 1998).
Προφανώς όμως δρα ως αισθητήρας pH περιορίζοντας τη δράση του DM στο πιο
όξινο περιβάλλον των ώριμων ενδοσωμάτων (Van Ham et al. -2000). O φυσιολογικός
ρόλος του DO σε αυτά τα κύτταρα είναι λοιπόν πιθανώς η διασφάλιση της
αντιγονοπαρουσίασης μόνο για πεπτίδια με πολύ μεγάλη συγγένεια τα οποία
ενδοκυττώνονται μέσω των επιφανειακών ανοσοσφαιρινών και οδηγούνται
απευθείας στα ώριμα ενδοσώματα. Αντίθετα παρεμποδίζει την φόρτωση με πεπτίδια
που ενδοκυττώνονται μέσω άλλων υποδοχέων ή με πινοκύττωση, τα οποία
καταλήγουν επίσης στο σύστημα των ενδοσωμάτων. Έτσι τελικά το DO επηρεάζοντας
τη δράση του DM ρυθμίζει την ενεργοποίηση και τη λειτουργία των B λεμφοκυττάρων
και εξασφαλίζει την εξειδίκευση της όλης διαδικασίας (Liljedahl - 1998).

1.5.6 - Γονιδιακή ρύθμιση των τάξης ΙΙ μορίων

Η γονιδιακή έκφραση των τάξης ΙΙ μορίων ελέγχεται από συμπαγείς
υποκινητές όπου σχηματίζεται πρώτα ένα ενισχυόσωμα από ενεργοποιητές, που
προσδένονται απευθείας στο DNA και έπειτα σχηματίζεται ένα μεταγραφόσωμα με
την πρόσδεση του κυριότερου βασικού μεταγραφικού παράγοντα, του CIITA (Class II
transactivator).
Ο υποκινητής των τάξης ΙΙ μορίων περιέχει διάφορες συντηρημένες
αλληλουχίες ανοδικά του γονιδίου (Conserved Upstream Sequences, CUS) (Nekrep et
al. - 2003, Reith and Mach-2001, Ting and Trowsdale - 2002) που ονομάζονται με τη
σειρά από το 5' άκρο ως S, X που διαχωρίζεται σε X1 και X2 και Y. Η περιοχή ανάμεσα
στα πλαίσια S και X διατηρείται πάντα σταθερή αντίθετα η περιοχή ανάμεσα στα
πλαίσια X και Y μπορεί να μεταβληθεί από μια απλή στροφή της έλικας. Στον
υποκινητή του DRA υπάρχει άλλη μια απαραίτητη περιοχή για την αποτελεσματική
επαγωγή του που απέχει 2.4 kb και ονομάζεται LCR (Locus Control Region). Η LCR
είναι καθρέφτης της CUS, αποτελείται από τις περιοχές S', X1', X2' και Y' και προσδένει
τους ίδιους μεταγραφικούς παράγοντες (Εικόνα 1.5.7).
Για την επαγωγή των τάξης ΙΙ γονιδίων απαιτούνται διάφοροι μεταγραφικοί
παράγοντες με ικανότητα άμεσης πρόσδεσης στο DNA. Κυριότεροι από αυτούς είναι
οι παράγοντες NF-Υ και RFX που διαμορφώνουν την κατάλληλη πλατφόρμα για την
πρόσδεση κι άλλων συν-ενεργοποιητικών μορίων (Εικόνα 1.5.8).
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Εικόνα 1.5.7: Σχηματική αναπαράσταση του υποκινητής του HLA-DRA, που αποτελεί τυπικό παράδειγμα των
υποκινητών των τάξης ΙΙ γονιδίων, με τα ρυθμιστικά του στοιχεία.

Εικόνα 1.5.8: Σχηματική απεικόνιση του συμπλόκου έναρξης της μεταγραφής στον υποκινητή των τάξης ΙΙ
γονιδίων. Οι υπομονάδες του RFX προσδένονται στα στοιχεία X και S1, η CREBP και η AP-1 μπορούν να
προσδένονται στην περιοχή X2 και οι υπομονάδες του NF-Y προσδένονται στην περιοχή Y. Τελευταίος
στρατολογείται ο βασικός μεταγραφικός παράγοντας των τάξης ΙΙ, ο CIITA.

Ο NF-Y συγκροτείται από τρεις υπομονάδες, που ονομάζονται NF-YA, NF-YB
και NF-YC (Matuoka and Yu Chen - 1999). Η NF-YA αποτελείται από 374 αμινοξέα και
περιέχει στο καρβοξυτελικό της άκρο την επικράτεια για την αλληλεπίδραση με τις
άλλες υπομονάδες αλλά και την επικράτεια για την πρόσδεση στο DNA. Η NF-YB
αποτελείται από 207 αμινοξέα και περιέχει επικράτεια για διμερισμό και επικράτειες
για την πρόσδεση συν-ενεργοποιητών της μεταγραφής. Η NF-YC αποτελείται από 335
αμινοξέα και περιέχει επίσης επικράτεια για την αλληλεπίδραση με άλλους
μεταγραφικούς παράγοντες.
Ο RFX αποτελείται επίσης από τρεις υπομονάδες (Reith and Mach - 2001) που
ονομάζονται RFXANK/B, RFX5 και RFXAP. Η υπομονάδα RFXANK/B αποτελείται από
260 αμινοξέα και περιέχει μια επικράτεια ankyrin από όπου πήρε και το όνομα της. Η
RFX5 αποτελείται από 616 αμινοξέα και είναι το 5ο μέλος της RFX οικογένειας που
προσδένεται στα πλαίσια S και X του υποκινητή. Η RFXAP (RXF5 Associated protein)
αποτελείται από 272 αμινοξέα και πήρε το όνομά της εξαιτίας της άμεσης πρόσδεσης
της με την RFX5
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Η επαγωγή της μεταγραφής του γονιδίου ξεκινά όταν οι μεταγραφικοί
παράγοντας προσδεθούν στα κατάλληλα ρυθμιστικά στοιχεία του υποκινητή (Εικ.
1.5.8). Συγκεκριμένα τα πλαίσια S και X1 προσδένουν τον RFX (Jabrane-Ferrat et al. 1996, Ting and Trowsdale - 2002), το X2 μπορεί να προσδένει είτε την CREBP είτε την
AP-1 (Moreno et al. - 1997, Setterblad et al. - 1997) και το Y τον παράγοντα NF-Y
(Maity and De Crombrugghe - 1998, Mantovani - 1999).

Το τάξης ΙΙ ενισχυόσωμα και μεταγραφόσωμα
Το τάξης ΙΙ ενισχυόσωμα σχηματίζεται στις περιοχές LCR και CUS. Η
συγκρότηση του απαιτεί πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις και αλληλεπιδράσεις DNA και
πρωτεϊνών (Εικόνα 1.5.9). Η έναρξη πραγματοποιείται με τη δημιουργία χαλαρών
συμπλόκων μεταξύ των υπομονάδων του RFX και των υπομονάδων του NF-Y. Η
συναρμολόγηση και των δύο παραγόντων είναι μια διαδικασία δύο βημάτων. Η
RFXANK/B δημιουργεί σύμπλοκο με την RFXAP, η οποία προσδένεται στον RFX5
(Jabrane-Ferrat et al. - 2002). Από την άλλη η NF-YB και η NF-YC δημιουργούν
ετεροδιμερές και έπειτα προσδένουν την NF-YA. Στη συνέχεια ο RFX και ο NF-Y
συνδέονται μέσω αλληλεπίδρασης των υπομονάδων RFXANK/B, NF-YA και NF-YC
(Jabrane-Ferrat et al. - 2002, Nekrep et al. - 2003, Ting and Trowsdale - 2002). Η
πρόσδεση του ενισχυοσώματος πραγματοποιείται μέσω της επικράτειας πρόσδεσης
στο DNA των υπομονάδων RFX5, NF-YB και NF-YC.

Εικόνα 1.5.9: Τα βήματα δημιουργίας του ενισχυοσώματος και μεταγραφοσώματος για τη μεταγραφή των τάξης ΙΙ
γονιδίων. Η διαδικασία ξεκινά με την δημιουργία χαλαρών συμπλόκων των υπομονάδων των παραγόντων RFX και
NF-Y και την πρόσδεση τους στο DNA. Έπειτα ο NF-Y αλληλεπιδρά με άλλους παράγοντες της γενικής
μεταγραφικής μηχανής ενώ τελικά στρατολογείται ο CIITA και μετατρέπεται το ενισχυόσωμα σε μεταγραφόσωμα
ώστε να ξεκινήσει η μεταγραφή.

Όπως αναφέρθηκε πριν η περιοχή ανάμεσα στα πλαίσια S και X διατηρείται
πάντα αμετάβλητη, αυτό εξηγείται εξαιτίας του τρόπου ολιγοδιμερισμού μέσω της
RFX5 στην οποία οι επικράτειες διμερισμού βρίσκονται πολύ κοντά με τις επικράτειες
πρόσδεσης στο DNA. Έτσι αυτά τα υψηλής τάξης σύμπλοκα του RFX μπορούν να
δημιουργηθούν μόνο αν διατηρηθεί η απόσταση ανάμεσα πλαίσια S και X. Το
αντίθετο συμβαίνει με τα X και Y πλαίσια οπότε η απόσταση ανάμεσα τους μπορεί να
ποικίλει.
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Ο NF-Y αλληλεπιδρά όχι μόνο με τον RFX, αλλά και με διάφορες
ακετυλοτρανσφεράσες ιστονών (Ηistone acetyltransferases, HAT) κάνοντας τη
χρωματίνη προσβάσιμη και σε άλλους συν-ενεργοποιητές (Fontes et al. - 1999, Harton
et al. - 2001) Επιπλέον οι NF-YB και NF-YC προσδένουν TBP (TATA-binding protein) in
vitro. Αυτή η αλληλεπίδραση προσελκύει γενικούς παράγοντες της βασικής
μεταγραφικής μηχανής (General transcription Factor, GTF) που δεν διαθέτουν πλαίσιο
ΤΑΤΑ. Τέλος στο πλαίσιο X2 προσδένεται η CREBP ή η AP-1 (Moreno et al. - 1995,
Setterblad et al. - 1997). Αυτό είναι και το τελικό βήμα για τη στρατολόγηση του CIITA
στο ενισχυόσωμα μετατρέποντας το σε μεταγραφόσωμα. Έτσι μπορεί να ξεκινήσει η
μεταγραφή.
Ο μεταγραφικός παράγοντας CIITA
Ο παράγοντας CIITA θεωρείται ο κύριος μεταγραφικός παράγοντας των τάξης
ΙΙ γονιδίων. Εκτός από αυτόν όλοι οι υπόλοιποι μεταγραφικοί παράγοντες που
συμμετέχουν στο MHC-II μεταγραφόσωμα εκφράζονται διαρκώς μέσα στα κύτταρα.
Συνεπώς η επαγωγή των τάξης ΙΙ μορίων εξαρτάται αποκλειστικά από την παρουσία ή
όχι του CIITA. Ο CIITA μπορεί να εκφράζεται διαρκώς μόνο στα δενδριτικά κύτταρα και
στα ώριμα Β λεμφοκύτταρα αλλά μπορεί να επαχθεί από IFN-γ και σε άλλους
κυτταρικούς τύπους.
Ο παράγοντας CIITA αποτελείται από 1130 αμινοξέα και διαθέτει διάφορες
επικράτειες (Εικόνα 1.5.10). Ξεκινώντας από το αμινικό άκρο συναντάμε την
επικράτεια ενεργοποίησης (Activation Domain), έπειτα μια περιοχή πλούσια σε
προλίνη/σερίνη/θρεονίνη (PST), την επικράτεια πρόσδεσης GTP (GBD) και μια περιοχή
πλούσια σε λευκίνη (LRR) στο καρβοξυλικό άκρο. Επιπλέον διαθέτει τρία σήματα για
πυρηνική μετακίνηση (NLS) και δυο εν δυνάμει σήματα για έξοδο από τον πυρήνα.

Εικόνα 1.5.10: Σχηματική αναπαράσταση της δομής του μεταγραφικού παράγοντα CIITA όπου απεικονίζονται οι
δομικές και λειτουργικές επικράτειες, που διαθέτει καθώς και οι πρωτεΐνες που μπορεί να προσδένει. Στη εικόνα
επίσης φαίνονται οι μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις του CIITA, φωσφωρυλίωση (PO4), ουβικουτυνιλίωση (Ub)
και ακετυλίωση (Ac).

Αφού η έκφραση των τάξης ΙΙ μορίων εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την
ύπαρξη του CIITA η γονιδιακή ρύθμιση του τελευταίου θα πρέπει να ελέγχεται
αυστηρά. Γενικά υπάρχουν δύο τύποι γονιδιακής ρύθμισης, ο γενετικός και ο
επιγενετικός. Ο CIITA εμφανίζει και τους δύο. Έτσι διάφοροι παράγοντες ελέγχουν τη
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μεταγραφή του αλλά και επιγενετικά επιδέχεται αποσιώπηση με συμπύκνωση
χρωματίνης.
Η μεταγραφή του CIITA μπορεί ρυθμιστεί από τέσσερις διαφορετικούς
υποκινητές που καλούνται PI, PII, PIII and PIV όπως φαίνονται στην εικόνα 1.5.11
(Muhlethaler-Mottet et al. - 1997). Στα δενδριτικά κύτταρα και στα ώριμα Β
λεμφοκύτταρα εμφανίζεται συστατική έκφραση του CIITA η οποία καθοδηγείται από
τους υποκινητές PI και PIII αντίστοιχα (Muhlethaler-Mottet et al. - 1997). Η IFN-γ
μπορεί να επάγει έκφραση του CIITA μέσω του υποκινητών PI και PIV στα APCs και
Δενδριτικά κύτταρα (DCs) του μυελού των οστών και στα σωματικά κύτταρα
αντίστοιχα (Muhlethaler-Mottet et al. - 1997, Waldburger et al. - 2001). Η λειτουργία
και ο ρόλος του PII υποκινητή δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί (Ting and Trowsdale 2002).

Εικόνα 1.5.11: (Α) Οι τέσσερις υποκινητές που καθοδηγούν τη μεταγραφή του CIITA μορίου.
(Β) Το 5’ άκρο του mRNA που δημιουργείται από κάθε υποκινητή. Όλα τα mRNA για τις ισομορφές του CIITA έχουν
κοινό το εξόνιο 2 αλλά διαθέτουν εναλλακτικές μορφές του εξονίου 1 ανάλογα με ποιος υποκινητής καθοδηγεί τη
μεταγραφή κάθε φορά.

Κάθε υποκινητής έχει ένα μοναδικό εξόνιο 1 το οποίο συρράπτεται με το κοινό
εξόνιο 2 (Muhlethaler-Mottet et al. - 1997). Η μετάφραση του CIITA όταν η μεταγραφή
καθοδηγείται από τους υποκινητές PI και PIII ξεκινά από το πρώτο κωδικόνιο
μεθειονίνης του εξονίου 1 ενώ όταν καθοδηγείται από τον υποκινητή PIV ξεκινά από
το πρώτο κωδικόνιο μεθειονίνης του εξονίου 2. Έτσι δημιουργούνται τρεις ισομορφές
του CIITA με διαφορετικά αμινικά άκρα (Muhlethaler-Mottet et al. - 1997) που
ονομάζονται αντίστοιχα ισομορφή I (IF I), ισομορφή III (IF III) και ισομορφή IV (IF IV). Η
IF I και η IF III περιέχουν επιπλέον 94 και 17 αμινοξέα, αντίστοιχα. Η επιπρόσθετη
περιοχή της IF I μοιάζει με επικράτεια στρατολόγησης κασπασών (caspase recruitment
domain, CARD) (Nickerson et al. - 2001) και πιθανότατα μεσολαβεί σε πρωτεϊνικές
αλληλεπιδράσεις. Έχει επίσης την υψηλότερη μεταγραφική ενεργότητα και μια
σημειακή μετάλλαξη σε μια συντηρημένη λευκίνη της επικράτεια CARD είναι ικανή να
καταστρέψει αυτή ενεργότητα του CIITA (Nickerson et al. - 2001).
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Η επιγενετική ρύθμιση του CIITA συμβαίνει κατά την εμβρυική ανάπτυξη και
στοχεύει στην επιβίωση του εμβρύου. Όπως είναι γνωστό η ενεργοποίηση του
ανοσοποιητικού συστήματος της μητέρας κατά των πατρικών αντιγόνων θα οδηγήσει
σε απόρριψη του εμβρύου. Στους τροφοβλάστες λοιπόν συμβαίνει αποσιώπηση του
υποκινητή του CIITA πιθανότατα μέσω υπερμεθυλίωσης και απακετυλίωσης ιστονών
(Holtz et al. - 2003, Morris et al. - 2000, van den Elsen et al. - 2000). Η υπόθεση αυτή
έχει επιβεβαιωθεί με πειράματα επαγωγής της έκφρασης του CIITA σε τροφοβλάστες
κατόπιν επώασης με αναστολείς της μεθυλίωσης και της απακετυλίωσης ιστονών ή με
IFN-γ.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιστοειδική ρύθμιση της έκφρασης του CIITA σε
μεταγραφικό επίπεδο.
Στα ανώριμα δενδριτικά κύτταρα η έκφραση του CIITA καθοδηγείται από τον
PI υποκινητή αλλά δεν οδηγεί άμεσα σε αντιγονοπαρουσίαση. Απαιτείται
φαγοκυττάρωση ενός αντιγόνου για να προωθηθεί η ωρίμανση ενώ αμέσως μετά
σταματά η φαγοκυττάρωση όπως επίσης και η de novo σύνθεση CIITA, η μεταγραφή
των τάξης ΙΙ και η αντιγονοπαρουσίαση (Cella et al. - 1997, Landmann et al. - 2001,
Pierre et al. - 1997, Turley et al. - 2000).
Στα Β λεμφοκύτταρα η συστατική έκφραση του CIITA από τον PIII υποκινητή
οδηγεί σε υψηλά επίπεδα έκφρασης τάξης ΙΙ μορίων ωστόσο μετά την διαφοροποίηση
του B λεμφοκυττάρου σε πλασματοκύτταρα, χάνεται τόσο η έκφραση του CIITA όσο
και των τάξης ΙΙ αντιγόνων (Chen et al. - 2002). Η πρωτεΐνη BLIMP1 (B12 lymphocyte
inhibitory maturation protein 1 BLIMP1) είναι υπεύθυνη γι αυτή τη διαδικασία αφού
προκαλεί αποσιώπηση του γονιδίου του CIITA (Piskurich et al. - 2000).
Η έκφραση του CIITA μπορεί να επαχθεί από IFN-γ καθοδηγούμενη από τους
υποκινητές PI και PIV. Ο PIV περιέχει θέσεις πρόσδεση για τον παράγοντα STAT1
(signal transducer and activator of transcription 1) και τον παράγοντα IRF-1 (interferon
regulatory factor-1) μέσω των οποίων δρα η IFN-γ (Muhlethaler-Mottet et al. - 1998).
Καθώς η IFN-γ μπορεί να επάγει μεταγραφή του CIITA καθοδηγούμενη από τον PI
υποκινητή πιθανόν αυτός να διαθέτει τις ίδιες θέσεις αλληλεπίδρασης με παράγοντες
όπως και ο PIV. Μετά από επώαση με IFN-γ, ενεργοποιείται ο παράγοντας STAT 1,
φωσφορυλιώνεται και μεταφέρεται στον πυρήνα όπου και προσδένεται στον
υποκινητή. Η ενεργοποίηση του STAT 1 επάγει επίσης υψηλά επίπεδα έκφρασης του
παράγοντα IRF-1. Ο STAT 1 προσδένεται στον υποκινητή PIV και προκαλεί μικρή
ακετυλίωση των ιστονών 3 και 4 (Morris et al. - 2002). Ωστόσο η υπερακετυλίωση των
ιστονών, που κάνει περισσότερο αποτελεσματική τη μεταγραφή συμβαίνει μόνο μετά
την πρόσδεση του IRF-1 στην αντίστοιχη θέση του ίδιου υποκινητή.
Έτσι με αυτό τον τρόπο ρυθμίζεται η έκφραση του CIITA σε επίπεδο
μεταγραφής. Το επόμενο επίπεδο ρύθμισης αφορά τη λειτουργία του μορίου και
περιλαμβάνει μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις.
Πρώτη τροποποίηση είναι η φωσφορυλίωση (Tosi et al. - 2002, Sisk et al. 2003) η οποία αυξάνει την ενεργότητα του μορίου και βοηθά στον ολιγοδιμερισμό και
την μεταφορά στο πυρήνα. Μέσα στον πυρήνα πραγματοποιείται ακετυλίωση
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(Spilianakis et al. - 2000) η οποία συντηρεί την παραμονή του μορίου στον πυρήνα,
σταθεροποιεί την ενεργότητα του μεταγραφοσώματος και υποβοηθά τη μετέπειτα
ουβικουτινιλύωση (Greer et al. - 2003). Η ουβικουτινιλύωση του CIITA είναι
απαραίτητη για την αποφυγή της διάσπασης του και επιπλέον σταθεροποιεί το
μεταγραφόσωμα χωρίς να επηρεάζει τη μεταγραφική του ενεργότητα (Schnappauf et
al. - 2003).
1.6 - Τάξης ΙΙ μόρια και Ογκογένεση
Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι όγκοι δεν εκφράζουν τάξης ΙΙ μόρια.
Εξαιρέσεις αποτελούν οι Β λευχαιμίες, όπως Χρόνια λεμφοβλαστική λευχαιμία, το μηHodgkin λέμφωμα, το λέμφωμα επαγόμενο από Epstein-Barr ιό και το πολλαπλούν
μυέλωμα (Guy et al. - 1986). Συχνά στα μελανώματα παρουσιάζεται ετερόλογη
έκφραση τάξης ΙΙ ενώ στο γλοίωμα τύπου Ι συστηματική έκφραση (Takamura et al. 2004). Επιπλέον η IFN-γ και άλλοι παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν επαγωγή της
έκφρασης τάξης ΙΙ σε γλοίωμα τύπου ΙΙ και σε άλλους καρκίνους όπως του τραχήλου
της μήτρας (Santin et al. - 1998) και της ουροδόχου κύστεως (Champelovier et al. 2003).
Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν εκφράζονται μόνο τα τάξης ΙΙ αλλά και όλα
τα απαραίτητα συνοδά μόρια για την αντιγονοπαρουσίαση όπως το DM και η Ii
(Siegrist et al. - 1995). Επιπλέον αντιγονοπαρουσίαση από τάξης ΙΙ μόρια έχει
πραγματοποιηθεί ex vivo σε μετασχηματισμένα από EBV B λεμφοκύτταρα (Nijenhuis
et al. - 1994) και σε κύτταρα μελανώματος (Van Ham et al. - 2000) αποδεικνύοντας ότι
όλο το σύστημα λειτουργεί σωστά σε αυτά τα καρκινικά κύτταρα. Μάλιστα αυτά τα
τάξης ΙΙ μόρια παρουσιάζουν καρκινοειδικά αντιγόνα όπως το EBNA-1 του EBV (Voo et
al. - 2002) και το gp100 στα κύτταρα μελανώματος (Parkhurst et al. - 2003, Topalian et
al. - 1994). Ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν εμφανίστηκε αποτελεσματική
αντικαρκινική απόκριση μέσα στον οργανισμό ούτε ενεργοποίηση ειδικών
αντικαρκινικών CD4+ Τ λεμφοκυττάρων αν και αυτά μπορούν να ενεργοποιηθούν και
να πολλαπλασιαστούν in vitro. Πιθανότατα ο όγκος σε αυτές τις περιπτώσεις να
επάγει ανασταλτικούς παράγοντες.
Ενδιαφέρον είναι επίσης το γεγονός ότι αυτά τα καρκινικά κύτταρα εκτός από
τα τάξης ΙΙ εκφράζουν και αναστολείς του μονοπατιού της αντιγονοπαρουσίασης,
όπως είναι το DO στις Β λευχαιμίες. Παραμένει ωστόσο να διευκρινιστεί αν πρόκειται
για μια ιδιαιτερότητα της διαφοροποίησης των Β λεμφοκυττάρων αφού το DO
παράγεται στα ανώριμα Β ή πράγματι για μια προσπάθεια αναστολής της
αντιγονοπαρουσίασης σε αυτά τα καρκινικά κύτταρα. Άλλοι όγκοι παράγουν
ανασταλτικές κυτταροκίνες, όπως η IL-10 στα μελανώματα (Dummer et al. - 1996) και
στα λεμφώματα επαγόμενα από Epstein-Barr ιό (Benjamin et al. - 1992). Το γένωμα
του EBV κωδικοποιεί πρωτεΐνη ανάλογη της IL-10 (Moore et al. - 1991, Vieira et al. 1991), την BCRF1 που επίσης αναστέλλει της απάντηση μέσω Τ λεμφοκυττάρων. Άλλοι
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όγκοι όπως το νευροβλάστωμα αναστέλλουν την έκφραση τάξης ΙΙ μέσω
αποσιώπησης του υποκινητή CIITΑ, βασικού μεταγραφικού παράγοντα των τάξης ΙΙ
γονιδίων (Croce et al. - 2003).
Διάφορες μελέτες συσχετίζουν την έκφραση τάξης ΙΙ μορίων με καλύτερη
πρόγνωση (Concha et al. - 1991, Passlick et al. - 1994, Rimsza et al. - 2004, Ostmeier et
al. - 1999) κατά πόσο όμως αυτό οφείλεται σε αντικαρκινική απάντηση ή σχετίζεται με
διαφορετικά στάδια ανάπτυξης του όγκου και συνεπώς διαφορετική επιθετικότητα
και μεταστατική ικανότητα παραμένει να διευκρινιστεί.
Σε ασθενείς με σύνδρομο γυμνού λεμφοκυττάρου (Bare lymphocyte
syndrome, BLS) εμφανίζεται επιλεκτική έλλειψη τάξης ΙΙ αλλά όχι τάξης Ι μορίων
κυρίως λόγω γενετικών βλαβών στην μεταγραφική μηχανή των τάξης ΙΙ αλλά και των
συνοδών μορίων DM και Ii (Mach et al. - 1994). Η κύρια αιτία φαίνεται να είναι η
βλάβη στο γονίδιο του μεταγραφικού παράγοντα CIITA (Steimle et al. - 1993). Σε
αυτούς τους ασθενείς αν και είναι ευάλωτοι σε πάρα πολλές λοιμώξεις δεν
εμφανίζεται αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης όγκων. Το ίδιο ισχύει και για ποντίκια
με πλημμελή έκφραση τάξης ΙΙ, DM και Ii. Αυτές οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι
πιθανότατα τα τάξης ΙΙ δεν παίζουν κάποιο ενεργό ρόλο στη εμφάνιση και την
ανάπτυξη του όγκου.
Ωστόσο δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μια σχετική δράση των τάξης ΙΙ
μορίων στην ανάπτυξη αντικαρκινικής απόκρισης στον οργανισμό. Καταρχάς τα τάξης
ΙΙ μόρια είναι απαραίτητα για την ενεργοποίηση κατάλληλης κυτταροτοξικής
απόκρισης (Ossendorp et al. - 1998). Μπορούν να εκφράζονται είτε στα καρκινικά
κύτταρα είτε στα APCs όπως είναι τα δενδριτικά κύτταρα. Τα αντιγονοπαρουσιαστικά
κύτταρα μπορούν να ενδοκυττώνουν αποπτωτικά σωματίδια ή νεκρωτικά
υπολείμματα των καρκινικών κυττάρων και να τα παρουσιάζουν στα CD4+ Τ
λεμφοκύτταρα τα οποία με τη σειρά τους ενεργοποιούν τον πολλαπλασιασμό των
κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων. Για το λόγο αυτό τα προηγμένης τεχνολογίας
αντικαρκινικά εμβόλια περιέχουν εκτός από πεπτίδια για παρουσίαση μέσω τάξης Ι
και πεπτίδια για τα τάξης ΙΙ μόρια. Τα τελευταία μπορούν να ενδοκυττωθούν μέσω Fc
υποδοχέων (You et al. - 2001), μέσω υποδοχέων μαννόζης (Van Bergen et al. - 1999) ή
ακόμα πιο άμεσα με τη μορφή εξωσωμάτων (Zitvogel et al. - 1998). Έτσι η
ενεργοποίηση και των δύο μονοπατιών αντιγονοπαρουσίασης θα οδηγήσει σε
καλύτερη και ειδικότερη ενεργοποίηση κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων και κατά
συνέπεια σε αποτελεσματικότερη αντικαρκινική απόκριση.
1.7 - Σκοπός της εργασίας
Όπως έχει ήδη αναφερθεί η προσοχή των επιστημόνων στα πλαίσια μια
αντικαρκινικής ανοσοθεραπείας έχει εστιαστεί κυρίως στα τάξης Ι μόρια. Ο
κυριότερος λόγος είναι ότι αυτά εκφράζονται σχεδόν σε όλα τα εμπύρηνα κύτταρα
και συνεπώς οποιαδήποτε θεραπευτική μέθοδος, που να στηρίζεται στα τάξης Ι μόρια
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θα μπορεί να εφαρμοστεί μαζικά σε ασθενείς με διάφορους τύπους καρκίνου.
Δυστυχώς όμως παρόλη την πρόοδο στο σχεδιασμό αντικαρκινικών θεραπειών
είμαστε ακόμη πολύ μακριά από κάτι τέτοιο. Από την άλλη οι πιο αποτελεσματικές
ανοσοθεραπείες έχουν εφαρμοστεί στις λευχαιμίες και τα μελανώματα, δύο μορφές
καρκίνου, που σχετίζονται με την έκφραση τάξης ΙΙ μορίων, τα οποία εμφανίζονται να
παίζουν ρόλο τόσο στην έναρξη όσο και στη διατήρηση μιας αποτελεσματικής
αντικαρκινικής επαγρύπνησης του οργανισμού. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των
λευχαιμικών κυττάρων που μπορούν να εκφράζουν τάξης ΙΙ μόρια είναι δυνατόν να
ενεργοποιούν τα CD4+ λεμφοκύτταρα για την άμεση εξάλειψη των καρκινικών
κυττάρων ή/και να ενεργοποιούν τα CD8+ λεμφοκύτταρα και τα κύτταρα Φυσικούς
φονιάδες. Επιπλέον και σε άλλες μορφές καρκίνου φαίνεται να υπάρχει μια γραμμική
συσχέτιση ανάμεσα στην έκφραση τάξης ΙΙ μορίων και καλής πρόγνωσης της
ασθένειας. Συνεπώς δεν προκύπτει προφανής λόγος να αγνοήσουμε το ρόλο των
τάξης ΙΙ μορίων στη θεραπεία όχι μόνο των λευχαιμιών αλλά και άλλων μορφών
καρκίνου.
Στόχος λοιπόν της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της έκφρασης των
κλασικών και μη κλασικών τάξης ΙΙ μορίων του Κυρίου Συμπλόκου Ιστοσυμβατότητας
στις λευχαιμίες, ο κυτταρικός εντοπισμός τους και η διερεύνηση του πιθανού τους
ρόλου στην αποφυγή της ανοσολογικής επαγρύπνησης του οργανισμού.
Για το σκοπό αυτό επιλέξαμε δύο πολύ καλά χαρακτηρισμένες ανθρώπινες
λευχαιμικές σειρές, την HL-60 και την K562. Στα πειράματα χρησιμοποιήσαμε επίσης
ως μάρτυρα ελέγχου την ανθρώπινη κυτταρική σειρά Raji.
Η HL-60 κυτταρική σειρά
Η HL-60 είναι λευχαιμική σειρά (Collins - 1977, Gallagher - 1979) που
προέκυψε από 36χρονη ασθενή με οξεία προμυελοβλαστική λευχαιμία και έχει
αναδειχθεί σε ένα μοναδικό μοντέλο για την διερεύνηση των γεγονότων που
σχετίζονται με την διαδικασία της μυελικής διαφοροποίησης. Μορφολογικά τα
κύτταρα είναι κυρίως σφαιρικά (Εικόνα 1.7.1) με διάμετρο 13μm αν και μπορούν να
εμφανιστούν κύτταρα διαφόρων μεγεθών διαμέτρου από 9 έως 25μm. Το
κυτταρόπλασμα είναι βασεόφιλο με αζουρόφιλα κοκκία και περιέχει ένα μεγάλο
σφαιρικό πυρήνα με ευκρινή όρια. Με ιστοχημικές μελέτες επιβεβαιώνεται η μυελική
φύση του κυτταρικού πληθυσμού καθώς περιέχει κυρίως μυελοβλάστες σε ποσοστό
95%, μερικά προμυελοκύτταρα και ελάχιστα ώριμα μυελοκύτταρα. Ενδιαφέρον είναι
επίσης το γεγονός της επαγόμενης πλήρους διαφοροποίησης τους από επιλεγμένους
παράγοντες σε κοκκιοκύτταρα, μονοκύτταρα, μακροφάγα και ηωσινόφιλα.
Τα HL-60 κύτταρα μπορούν να πολλαπλασιάζονται συνεχώς στο μέσο
καλλιέργειας, με χρόνο διπλασιασμού 36-48 ώρες. Στην καλλιέργεια σχηματίζουν
αποικίες και έχουν την ικανότητα αυτοδιατήρησης και αυτοδιέγερσης μέσω
παραγόντων που εκκρίνουν.
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Εικόνα 1.7.1: Μορφολογία των λευχαιμικών κυτταρικών σειρών HL-60 και K562 (χρώση Giemsa).

Η K562 κυτταρική σειρά
Η Κ-562 κυτταρική σειρά έχει προκύψει από λευχαιμικά κύτταρα που
συλλέχθηκαν με παρακέντηση από την θωρακική κοιλότητα 53χρονης ασθενούς σε
βλαστική κρίση, η οποία έπασχε από χρόνια μυελογενή λευχαιμία για 4 χρόνια.
(Lozzio - 1975). Μορφολογικά τα Κ562 κύτταρα είναι κυρίως σφαιρικά ή ωοειδή με
διάμετρο 15-20μm αν και συχνά παρατηρούνται πολυπλοειδή κύτταρα και κύτταρα
μεγαλύτερου μεγέθους (Εικόνα 1.7.1). Δεν υπάρχει ευδιάκριτη οριοθέτηση ανάμεσα
στον πυρήνα και το κυτταρόπλασμα. Το κυτταρόπλασμα είναι βασεόφιλο και
στερείται έντονων κυστιδίων, εμφανίζονται όμως μικρά κοκκία. Ο πυρήνας είναι
μεγάλος, έκκεντρος με την χρωματίνη να βάφεται έντονα ιώδης με τη χρωστική
Giemsa. Τα Κ562 διαθέτουν το χρωμόσωμα «Φιλαδέλφεια» και μια επιπλέον
μετατόπιση από το 15ο στο 17ο χρωμόσωμα, περιγράφεται ως t(15;17)(q21;q24). Τα
κύτταρα εκφράζουν σε μεγάλο ποσοστό ερυθροκυτταρικούς μάρτυρες και σε
μικρότερο βαθμό μεγακαρυωτικούς. Πρόκειται για πολυδύναμα αιμοποιητικά
κύτταρα που μπορούν να διαφοροποιηθούν ανάλογα με το ερέθισμα είτε προς τη
γενεαλογία των ερυθροβλαστών και μεγακαρυoκυττάρων είτε προς αυτή των
μονοκυττάρων και μακροφάγων.
Τόσο τα HL-60 όσο και τα K562 δεν εκφράζουν τάξης Ι και ΙΙ μόρια του Κ.Σ.Ι., τα
στην επιφάνεια τους, ωστόσο τα πρώτα μπορούν να επαχθούν από IFN-γ ενώ η
επαγωγή των δεύτερων αποτελεί ακόμη σημείο αντιπαράθεσης.

Η Raji κυτταρική σειρά
Η Raji κυτταρική σειρά έχει προκύψει από κύτταρα που συλλεχθήκαν από την
αριστερή άνω σιαγόνα 11χρόνου ασθενή με λέμφωμα τύπου Burkitt. Αποτέλεσε την
πρώτη συνεχή αιμοποιητική σειρά και περιλαμβάνει λεμφοβλάστες με ξεκάθαρα
χαρακτηριστικά Β λεμφοκυττάρων. Εκφράζει τα κλασικά τάξης ΙΙ μόρια αλλά και τα μη
κλασικά DO και DM και έχει χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη της διαφοροποίησης των B
λεμφοκυττάρων αλλά και της ρύθμισης της έκφρασης του DO.
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2.1 - Κυτταροκαλλιέργειες
Όλα τα κύτταρα αναπτύχθηκαν σε επωαστικό κλίβανο Forma Scientific στους
37 C παρουσία 5% CO2. Όλα τα θρεπτικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν της
εταιρίας GIBCO-BRL και τα πλαστικά της εταιρίας Sarstedt. Ως θρεπτικό υλικό
χρησιμοποιήθηκε RPMI εμπλουτισμένο με 10% ή 20% v/v FBS και 50 μg/ml
αντιβιοτικό Gentamycin. Τα κύτταρα διατηρούνται σε συνεχή καλλιέργεια
αντικαθιστώντας τα θρεπτικό υλικό κάθε 2-3 μέρες.
Χρησιμοποιήθηκαν οι ανθρώπινες κυτταρικές σειρές:
• HL-60: οξεία μυελογενής λευχαιμική σειρά
• Raji: λεμφοβλαστικού τύπου κυτταρική σειρά προερχόμενη από
ασθενή με λέμφωμα Burkitt
• K562: ερυθρολευχαιμική σειρά που έχει προκύψει από βλαστική κρίση
ασθενούς με χρόνια μυελογενή λευχαιμία
όλες αγοράστηκαν από την εταιρία ATCC, καθώς και οι διαμολυσμένες σειρές:
• Κ562 CIITA K9: κύτταρα K562 που υπερεκφράζουν τον παράγοντα CIITA
(ευγενική προσφορά του καθ. Iωσήφ Παπαματθαιάκη)
• K562 DΟα-DsRed: κύτταρα K562 που υπερεκφράζουν την α αλυσίδα
του HLA-DO συντηγμένη με την ds-Red
• K562 DOβ: κύτταρα K562 που υπερεκφράζουν την β αλυσίδα του HLADO συντηγμένη με την eGFP
• K562 DOα_β: κύτταρα K562 που υπερεκφράζουν τις α και β αλυσίδες
του DO
ο

2.1.1 - Ξεπάγωμα κυττάρων

Βυθίζουμε τα δοχεία με τα κύτταρα πολύ γρήγορα από το υγρό άζωτο σε
υδατόλουτρο στους 37 οC. Μεταφέρουμε το περιεχόμενο σε δοκιμαστικό σωλήνα
όπου προσθέτουμε σιγά-σιγά 9 ml θρεπτικού υλικού αναδεύοντας συγχρόνως.
Φυγοκεντρούμε για 6 λεπτά στις 1200 στροφές και απομακρύνουμε το υπερκείμενο.
Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για άλλη μία φορά, επαναδιαλύουμε τα κύτταρα σε
θρεπτικό υλικό εμπλουτισμένο με 20% v/v FBS και τα τοποθετούμε σε φλάσκα
καλλιέργειας 25cm2 μέσα στον επωαστήρα. Τις επόμενες ημέρες αντικαθιστούμε με
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θρεπτικό υλικό εμπλουτισμένο με 10% v/v FBS το οποίο ανανεώνουμε κάθε 2-3
ημέρες.
2.1.2 - Πάγωμα κυττάρων

Συλλέγουμε τα κύτταρα, φυγοκεντρούμε για 6 λεπτά στις 1200rpm και
επαναδιαλύουμε σε RPMI 20% FBS ώστε να επιτύχουμε συγκέντρωση 2x106
κύτταρα/ml. Προσθέτουμε σιγά-σιγά και αναδεύοντας συγχρόνως ίση ποσότητα
διαλύματος RPMI με 20% v/v DMSO (Dimethyl-sulphoxide Sigma, Germany).
Μοιράζουμε από 1ml στα δοχεία ώστε να έχουμε τελικά 1x106 κύτταρα/vial σε RPMI
με 20% FBS και 10% DMSO. Tα μεταφέρουμε πολύ γρήγορα στους -80 οC για μια
εβδομάδα και έπειτα σε υγρό άζωτο.
2.2 - Αντισώματα
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Χρησιμοποιήθηκαν τα εξής αντισώματα:
HLA-DM purified mouse anti-human monoclonal antibody, clone MaP.DM1
(Mouse IgG1, κ). BD Pharmingen™ Cat. number 555982
HLA-DM-PE purified mouse anti-human monoclonal antibody PE conjugated
clone MaP.DM1 (Mouse IgG1, κ), Santa Cruz Cat. number sc-32248-PE
CD74 purified mouse anti-human monoclonal antibody, clone By2 (IgG1) anti
human Ii (short & long forms), Santa Cruz, Cat.number sc-20062
CD74-PE purified mouse anti-human monoclonal antibody PE conjugated clone
By2 (IgG1) anti human Ii (short & long forms), Santa Cruz Cat.number sc20062-PE
HLA-DO purified mouse anti-human monoclonal antibody, clone DOB.L1,
(Mouse IgG2b, κ), BD Pharmingen™ Cat. number 559895
HLA-DR Hybridoma, clone IVA12 (Mouse IgG1, k), ATCC Cat. number HB-145
HLA-DR, DP, DQ mouse monoclonal antibody, H-81.98.21 (IgG2a, K) (ευγενική
προσφορά του καθ. Mannoni, Μασσαλία, Γαλλία).
CIITA rabit polyclonal antibody (ευγενική προσφορά του καθ. Iωσήφ
Παπαματθαιάκη)
Rab7 goat polyclonic antibody IgG, clone C19, anti human, mouse and rat
Santa Cruz, Cat. number sc-6563
Dynabeads M-450 Sheep anti-Rat IgG, Invitrogen Dynal AS Cat. number 102-06
anti IgG-FITC Goat IgG-F(ab')2-FITC anti mouse IgG, Sigma Cat. number A 9917
anti IgG-FITC sheep IgG-F(ab')2-FITC anti mouse IgG, Chemicon Cat. number
AQ-326F
anti IgG- RITC Goat anti-Mouse IgG F(ab')2 - Rhodamine conjugate, BhoeringerMannheim, Cat. Number 1214608
POD Sheep IgG-F(ab')2-POD anti mouse IgG, Bhoeringer-Mannheim Cat.
number 1500 686
Anti-mouse IgG-colloidal gold 20nm (Cat. numb. 496505, Zymed Lab.)
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2.3 - Υποκυτταρική κλασμάτωση σε κλίση Percoll
Ξεπλένουμε με PBS 7x107 κύτταρα και προσθέτουμε στο κυτταρικό ίζημα 1 ml
διάλυμα ομογενοποίησης (ΗΒ: 10 mM Tris, 1 mM EDTA, 0.25 M Sucrose, protease
inhibitors cocktail (Sigma) pH=7.4). Συνθλίβουμε τα κύτταρα περνώντας τα διαδοχικά
20 φορές από σύριγγες των 5 και 2 ml. Φυγοκεντρούμε στα 900g για την
απομάκρυνση άθικτων κυττάρων και πυρήνων και συλλέγουμε το υπερκείμενο (PNS,
post nuclear supernatant). Διαλύουμε το ίζημα σε 1 ml δ/τος HB, επαναλαμβάνουμε
τη διαδικασία και συλλέγουμε το δεύτερο PNS. Το ενώνουμε με το πρώτο και
φυγοκεντρούμε στα 10.000g για απομάκρυνση μιτοχονδρίων. Δύο ml από το
υπερκείμενο τοποθετούνται προσεκτικά πάνω σε 9 ml Percoll (Pharmacia)
συγκέντρωσης 1.05 gr/ml. Φυγοκεντρούμε στα 35.000g σε ρότορα SW41 (Beckman)
και συλλέγουμε κλάσματα των 0.5 ml από τη βάση του δοκιμαστικού σωλήνα. Πριν
υποβληθούν τα κυτταρικά κλάσματα σε ELISA σπάμε τα υποκυτταρικά οργανίδια με
τη μέθοδο freezing-thaw (προσθήκη 1/3 του όγκου νερό, πάγωμα στους -20 oC και
απότομη θέρμανση στους 37 oC).
2.4 - Ενζυμοσύνδετη Ανοσοπροσρoφητική δοκιμή (ELISA)
Η ELISA αποτελεί μια πολύ ευαίσθητη βιοχημική μέθοδο ανίχνευσης και
ποσοτικοποίησης πρωτεϊνών σε υγρά όπως ορός αίματος, εκχυλίσματα κυττάρων ή
υπερκείμενα καλλιεργειών. Η πρωτεΐνες αρχικά επικάθονται στα πηγάδια μιας
96άρας πλάκας και στη συνέχεια ανιχνεύονται με ένα ειδικό πρώτο αντίσωμα το
οποίο μπορεί να είναι συνδεδεμένο με ένα ένζυμο ή να ανιχνεύεται με τη χρήση ενός
δευτέρου αντισώματος συνδεδεμένου με ένζυμο. Η προσθήκη του κατάλληλου
υποστρώματος βοηθά στην οπτικοποίηση της αντίδρασης που μπορεί να μετρηθεί με
φωτόμετρο.
Διαλύματα
Διάλυμα προσκόλλησης (Coating Buffer):
0.025 M NaHCO3 και 0.025 M Na2CO3, pH=9.6
(Το διάλυμα παρασκευάζεται διαλύοντας 2.1 g NaHCO3 σε 500 ml Η2Ο, 2.65 g Na2CO3
σε άλλα 500 ml Η2Ο, ρύθμιση του pΗ σε κάθε διάλυμα στο 9.6 και ανάμειξη των δύο
διαλυμάτων)
Διάλυμα φωσφορικών αλάτων (PBS 10X):
0.2 M φωσφορικού άλατος και 1.5 M NaCl
(Το διάλυμα παρασκευάζεται διαλύοντας 2.28 g NaH2PO4 (0.038M) ή 2.62 g
NaH2PO4(H2O) (0.038M), 11.5 g Na2HPO4 (0.162 M) και 43.84 g NaCl σε 500 ml dΗ2Ο.
Ρυθμίζουμε το pH στο 7.4. και το χρησιμοποιούμε σε τελική συγκέντρωση 1Χ)
Διάλυμα Πλυσίματος:
PBS, Tween-20 0.05% v/v
Διάλυμα Blocking:
PBS, BSA 2% w/v
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Διάλυμα αντισωμάτων:
PBS, BSA 0.1% w/v
Υπόστρωμα:
TMB Substrate Kit (Pierce , 34021)
Πρώτο αντίσωμα:
μονοκλωνικό mouse anti-human HLA-DR, DM, DO, CD74, Rab7
Δεύτερο αντίσωμα:
a-mouse IgG-POD (Fab fragment) (Boehringer-Mannheim, Germany)
Διαδικασία
Τοποθετούμε σε 96άρα πλάκα 100 μl από τα δείγματα αραιωμένα 1/1 σε διάλυμα
προσκόλλησης. Επωάζουμε για τουλάχιστον 18 ώρες στους 4 οC. Αφαιρούμε το
υπερκείμενο και ξεπλένουμε τα πηγάδια της πλάκας τρεις φορές με 200 μl
διαλύματος πλυσίματος. Προσθέτουμε 200 μl διαλύματος Blocking και επωάζουμε για
1-2 ώρες. Ξεπλένουμε τρεις φορές όπως και πριν και προσθέτουμε 100μl δ/τος
πρώτου αντισώματος σε τελική συγκέντρωση 0.5-1μg/ml. Επωάζουμε για 1-1,5 ώρα
σε θερμοκρασία δωματίου και ξεπλένουμε τρεις φορές. Προσθέτουμε 100μl δ/τος
δευτέρου αντισώματος συνδεδεμένο με το ένζυμο υπεροξειδάση επωάζουμε για 11,5 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου και ξεπλένουμε τρεις φορές. Προσθέτουμε 100 μl
υποστρώματος, επωάζουμε για 15-20 λεπτά, ώσπου να παρατηρηθεί αλλαγή
χρώματος και σταματάμε την αντίδραση με 50 μl αραιού θειϊκού οξέως (1Μ).
Μετράμε σε φωτόμετρο ELISA READER.
2.5 - Ανοσοφθορισμός (FCS & Confocal microscopy)
Ο ανοσοφθορισμός πραγματοποιείται για την ανίχνευση και τον κυτταρικό
εντοπισμό των αντιγόνων που μας ενδιαφέρουν με τη βοήθεια φθοριζόντων
αντισωμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για των εντοπισμό επιφανειακών ή
ενδοκυτταρικών αντιγόνων αρκεί στην δεύτερη περίπτωση να επεξεργαστούμε τα
κύτταρα ώστε η μεμβράνη τους να γίνει διαπερατή (μόνιμα ή παροδικά) στα
αντιδραστήρια.
Η διαδικασία είναι περιληπτικά η εξής: 106 κύτταρα ανά δείγμα πλένονται 2
φορές με PBS-0.02% NaN3 και επωάζονται σταδιακά για 20 min με PBS-BSA 3% w/v,
για 45 λεπτά με το 1ο αντίσωμα αραιωμένο σε PBS-BSA 1% και για 30 λεπτά με το 2ο
αντίσωμα αραιωμένο σε PBS-BSA 1% w/v. Για τον εσωτερικό ανοσοφθορισμό τα
διαλύματα που χρησιμοποιήθηκαν περιέχουν επίσης 0.3% w/v Saponin ενώ τα
κύτταρα πριν τη χρώση μονιμοποιούνται με 4% w/v PFA για 10 λεπτά στον πάγο. Πριν
από κάθε βήμα τα κύτταρα ξεπλένονται 2-3 φορές με PBS. Μετά τη χρώση τα κύτταρα
μπορούν να τοποθετηθούν σε αντικειμενοφόρους και να παρατηρηθούν σε
συνεστιακό μικροσκόπιο ή να υπολογιστεί η ένταση του φθορισμού με κυτταρομετρία
ροής.
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2.6 - Αντίστροφη Μεταγραφή και Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης
Η RT-PCR είναι μια απλή και γρήγορη διαδικασία για την μελέτη της
γονιδιακής έκφραση στα κύτταρα αφού μας επιτρέπει στον ίδιο δοκιμαστικό σωλήνα
να πραγματοποιήσουμε την αντίδραση αντίστροφης μεταγραφής αλλά και την
αντίδραση πολυμερισμού σε ένα βήμα.
2.6.1 - Απομόνωση poly-A mRNA από τα κύτταρα

Από 3x106 κύτταρα απομονώνουμε poly-A mRNA με το Oligotex Direct mRNA
Midi/Maxi Kit της QIAGEN σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρίας. Η διαδικασία
στηρίζεται στην πρόσδεση του poly-A mRNA σε μικροσφαιρίδια ρητίνης. Τα βήματα
περιληπτικά είναι τα εξής: ξεπλένουμε τα κύτταρα με PBS και προσθέτουμε στην
πελέττα 600 μl διαλύματος OL1 για την διάρρηξη των κυττάρων. Αφού αναδεύσουμε
προσθέτουμε 1200 μl διαλύματος ODB, αναδεύουμε ελαφρά και φυγοκεντρούμε στα
11.000g για 10 λεπτά. Συλλέγουμε το υπερκείμενο, προσθέτουμε 40 μl σφαιριδίων
Oligotext και επωάζουμε για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου ώστε να προσδεθεί
το RNA στα σφαιρίδια. Φυγοκεντρούμε στα 11.000g για 10 λεπτά, αφαιρούμε το
υπερκείμενο και επαναδιαλύουμε τα σφαιρίδια σε 100 μl OL1. Αναδεύουμε και
προσθέτουμε 400 μl διαλύματος ODB. Επωάζουμε στους 70 οC για 3 λεπτά και
αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου για 10 λεπτά. Φυγοκεντρούμε, απομακρύνουμε
το υπερκείμενο και επαναδιαλύουμε σε 350 μl διαλύματος ΟW1. Φορτώνουμε στην
ειδική κολώνα όπου κατακρατούνται τα σφαιρίδια και φυγοκεντρούμε. Ξεπλένουμε
δύο φορές τα σφαιρίδια με προσθήκη 350 μl διαλύματος OW2 και φυγοκέντρηση.
Τέλος εκλούουμε το poly-A mRNA από τα σφαιρίδια με 100 μl διαλύματος OΕB.
2.6.2 - Αντίδραση RT-PCR

Η αντίδραση RT-PCR έγινε με το QIAGEN® OneStep RT-PCR Kit
χρησιμοποιώντας 10μl poly-A mRNA για κάθε αντίδραση. Οι εκκινητές που
χρησιμοποιήθηκαν σχεδιάστηκαν με το πρόγραμμα Primer3 (v.0.4.0). Για όλα τα τάξης
ΙΙ μόρια επιλέχθηκαν για το σχεδιασμό των εκκινητών μη πολυμορφικές περιοχές
(διαμεμβρανική και κυτταροπλασματική) που κωδικοποιούνται από τα εξόνια 3 και 4.
Οι εκκινητές υβριδοποιούνται εκατέρωθεν του εσωνίου που παρεμβάλλεται μεταξύ
αυτών των εξονίων οπότε το μετάγραφο έχει διαφορετικό μέγεθος ανάλογα με το αν
περιλαμβάνεται και το εσώνιο.
Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν φαίνονται στον πίνακα 2.6.2, που
ακολουθεί.
Η αντίδραση έγινε σε τελικό όγκο 25 μl διαλύματος QIAGEN OneStep RT-PCR
Buffer με 2.5 mM MgCl2, 400μM dNTPs και 1 μΜ από κάθε εκκινητή. Η αντίδραση της
αντίστροφης μεταγραφής πραγματοποιείται στους 55 οC για μισή ώρα. Έπειτα
απαιτείται ένα βήμα ενεργοποίησης της HotStarTaq DNA πολυμεράσης για 15 λεπτά
στους 95 οC. Ακολουθούν 35-40 κύκλοι πολυμερισμού που περιλαμβάνουν
αποδιάταξη του DNA για 1 λεπτό στους 94 οC, υβριδοποίηση των εκκινητών για 1
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λεπτό στους 55 οC και επιμήκυνση για 1 λεπτό στους 72 οC. Η αντίδραση σταματά με
ένα βήμα τελικής επιμήκυνσης για 10 λεπτά στους 72 οC.

Γονίδιο

Εκκινητής

HLA-DRa

5’εκκινητής: GGATGAGCCTCTTCTCAAGC

(NM_019111)

3’ εκκινητής: GTTCTGCTGCATTGCTTTTG

HLA-DRb

5’ εκκινητής: AGGCAGCATTGAAGTCAGGT

(NM_002124)

3’ εκκινητής: CTCAGCATCTTGCTCTGTGC

HLA-DMa

5’ εκκινητής: TTTGTCTCAGCTGTCGATGG

(NM_006120):

3’ εκκινητής: CCACACAGCACATTCTCCAG

HLA-DMb

5’ εκκινητής: AGCCTTAACCCCCTCTTACG

(NM_002118)

3’ εκκινητής: CAGAAACCTTCAGGGTCTGC

HLA-DOa

5’ εκκινητής: ACCATTTGTTCCGCAAGTTC

(NM-002119)

3’ εκκινητής: GCATCTGGTGGTGGAATAGG

HLA-DOb

5’ εκκινητής: ATGTCCACTGGCCCTATCAG

(NM-002120)

3’ εκκινητής: GCCACTCAGCATCTTTCTCC

Actin beta

5’εκκινητής: GGACTTCGAGCAAGAGATGG

(NM_001101)

3’ εκκινητής: AGCACTGTGTTGGCGTACAG

Προϊόν

Προϊόν

(εξόνια)

(με εσώνιο)

164 bp

453 bp

231 bp

931

239 bp

450 bp

182 bp

1701 bp

142 bp

237

180 bp

666 bp

234 bp

-

Πίνακας 2.6.2: Οι εκκινητές που σχεδιάστηκαν για την αντίδραση RT-PCR και το μέγεθος των αναμενόμενων
προϊόντων.

2.7 - Χρήση μαγνητικών σφαιριδίων για απομόνωση πρωτεϊνών
Η μέθοδος απομόνωσης πρωτεϊνών με μαγνητικά σφαιρίδια είναι μια πολύ
απλή, γρήγορη και ευαίσθητη διαδικασία και στηρίζεται στη χρήση μαγνητικών
σφαιριδίων στην επιφάνεια των οποίων έχουν ακινητοποιηθεί μονοκλωνικά
αντισώματα για την απομόνωση της πρωτεΐνης που μας ενδιαφέρει.
2.7.1 - Πρόσδεση αντισωμάτων σε μαγνητικά σφαιρίδια

Χρησιμοποιήθηκαν μαγνητικά σφαιρίδια M-450 Goat anti-mouse IgG της
εταιρίας Dynal (Invitrogen) και ακολουθήθηκε η μεθοδολογία που περιγράφετε στο
εγχειρίδιο. Αναλυτικά, ξεπλένουμε με PBS 108 σφαιρίδια και τα επαναδιαλύουμε σε 1
ml PBS/BSA 0.1% w/v. Προσθέτουμε 15 μg αντισώματος, αναδεύουμε και επωάζουμε
για 15-30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου με συνεχή ανάδευση. Τοποθετούμε το
δοκιμαστικό σωλήνα στο μαγνήτη, αφήνουμε για 2 λεπτά και αφαιρούμε το
υπερκείμενο χωρίς να διαταράξουμε τα σφαιρίδια. Απομακρύνουμε το δοκιμαστικό
σωλήνα από το μαγνήτη και επαναδιαλύουμε σε 1 ml PBS/BSA 0.1% w/v.
Επαναλαμβάνουμε αυτή τη διαδικασία για άλλες 2 φορές και επαναδιαλύουμε σε 10
ml διαλύματος 0.2 Μ triethanolamine (T1377, Sigma) σε PBS pΗ=9. Προσθέτουμε
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52mg dimethyl pimelimidate (DMP, Sigma D-8388) σε σκόνη. Επωάζουμε για 45 λεπτά
σε θερμοκρασία δωματίου με συνεχή ανάδευση. Σταματάμε την αντίδραση
τοποθετώντας το δοκιμαστικό σωλήνα στο μαγνήτη, αφαιρούμε το υπερκείμενο και
επαναδιαλύουμε σε 10ml διαλύματος 0.2 Μ triethanolamine. Επωάζουμε για άλλες 2
ώρες με συνεχή ανάδευση και ξεπλένουμε 3 φορές με PBS. Επαναδιαλύουμε στον
επιθυμητό όγκο PBS με 0.02% sodium azide και φυλάσσουμε στους 4 οC.
2.7.2 - Απομόνωση πρωτεϊνών με μαγνητικά σφαιρίδια

Ξεπλένουμε με PBS 7x107 κύτταρα και προσθέτουμε στο κυτταρικό ίζημα 1 ml
διάλυμα ομογενοποίησης (ΗΒ: 10mM Tris, 1 mM EDTA, 0.25 M Sucrose, protease
inhibitors cocktail (Sigma) pH=7.4) Συνθλίβουμε τα κύτταρα περνώντας τα 20 φορές
από σύριγγα. Φυγοκεντρούμε στα 900g για την απομάκρυνση άθικτων κυττάρων και
πυρήνων και συλλέγουμε το υπερκείμενο (PNS: post nuclear supernatant). Διαλύουμε
το ίζημα σε 1 ml δ/τος HB, επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και συλλέγουμε το
δεύτερο PNS. Το ενώνουμε με το πρώτο και φυγοκεντρούμε στα 10.000g για
απομάκρυνση μιτοχονδρίων. Συλλέγουμε το υπερκείμενο, προσθέτουμε τα μαγνητικά
σφαιρίδια, αναδεύουμε ελαφρά και επωάζουμε για 2 ώρες στους 4 οC με συνεχή
ανάδευση. Τοποθετούμε το δοκιμαστικό σωλήνα στο μαγνήτη και απομακρύνουμε το
υπερκείμενο. Ξεπλένουμε τα σφαιρίδια προσθέτοντας 2ml ΗΒ και αναδεύοντας
συνεχώς για 10 λεπτά. Αφαιρούμε το υπερκείμενο και επαναλαμβάνουμε για μια
ακόμη φορά. Ξεπλένουμε άλλες 2 φορές με HB και NP-40 1% w/v και 2 φορές με PBS.
Κάνουμε έκλουση των προσδεδεμένων στα σφαιρίδια πρωτεϊνών με 100 μl
διαλύματος έκλουσης (0.0125 Μ Tris, 1% β-mercaptethanol, 0.4% SDS, 4% glycerol)
και επώαση για 5 λεπτά στους 95 οC. Τοποθετούμε το δοκιμαστικό σωλήνα στο
μαγνήτη και συλλέγουμε το υπερκείμενο. Προσθέτουμε bromophenol blue (Aplichem,
A4968) σε τελική συγκέντρωση 0.02% w/v και ηλεκτροφορούμε σε πηκτή
ακρυλαμίδης.
2.7.3 - Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών σε πηκτή πολυακρυλαμίδης

Η μέθοδος στηρίζεται στον διαχωρισμό των πρωτεϊνών βάσει του μοριακού
βάρους τους. Όλες οι ηλεκτροφορήσεις έγιναν σε αποδιατακτικές συνθήκες και σε μησυνεχή πηκτή πολυακρυλαμίδης που αποτελείται από ένα στρώμα πυκνότητας 4% σε
ακρυλαμίδη και pH 6.8 (Stacking gel) το οποίο βοηθά στο πακετάρισμα των
δειγμάτων, πάνω από ένα μεγαλύτερο στρώμα πυκνότητας 10% ή 12% σε ακρυλαμίδη
και pH 8.8 (Running gel) μέσα στο οποίο διαχωρίζονται οι πρωτεΐνες.
Διαλύματα
Διάλυμα ακρυλαμίδης:
30 % Acrylamide / 0.8 % Bisacrylamide (30.8% T 2.67% C)
(Για 200 ml διαλύματος προσθέτουμε 58.4 g Acrylamide, 1.6 g N,N'-methylenebisacrylamide και dH2O μέχρι τα 200 ml. Φιλτράρουμε με φίλτρο πόρων διαμέτρου
0.45 µm και διατηρούμε στους 4 °C σε σκοτεινό μέρος)
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Διάλυμα 10% APS:
διαλύουμε 0.5 g Ammonium Persulphate σε 5 ml dH2O, μοιράζουμε σε μέρη των 500μl
και διατηρούμε στους -20 oC.
Διάλυμα 10% SDS:
διαλύουμε 5 g SDS σε 50 ml dH2O και το διατηρούμε σε θερμοκρασία δωματίου.
Διάλυμα πηκτής ηλεκτροφόρησης (Running gel buffer):
1.5 M Tris-HCl, pH=8.8
(Για 100 ml διαλύματος ζυγίζουμε 18,17 g Tris και dH2O μέχρι τα 100 ml, ρυθμίζουμε
το pH στο 8.8 με 6 N HCl και το διατηρούμε στους 4°C)
Διάλυμα πηκτής πακεταρίσματος (Stacking gel buffer):
0.5 M Tris-HCl, pH=6.8
(Για 100 ml προσθέτουμε 6,057 g Tris σε dH2O, ρυθμίζουμε το pH στο 6.8 με 6 N HCl
και διατηρούμε στους 4°C)
Διάλυμα Ηλεκτροφόρησης (Running buffer):
0.025 M Tris, 0.192 M Glycine, 0.1 % w/v SDS.
(για 1 lt διαλύματος προσθέτουμε 3.028 g Tris, 14.4 g Glycine 1 g SDS και dH2O μέχρι
το 1lt. Διατηρείται στους 4°C)
Διάλυμα Δειγμάτων (5x Loading Buffer):
0.0625 M Tris, 5% β-mercaptethanol, 2% SDS, 20% Glycerol, 0.1% Bromophenol blue.
(Για 4 ml διαλύματος προσθέτουμε 500 μl Tris 0.5 M pH=6.8,
200 μl βmercaptethanol, 800 μl glycerol, 800 μl SDS 10% w/v, 400 μl Bromophenol Blue 1%
w/v και dH2O μέχρι τα 4 ml. Μοιράζουμε σε τμήματα των 500μl και φυλάσσουμε
στους -20 oC).
Διάλυμα έκλουσης (1x Elution Buffer):
0.0125 M Tris, 1% β-mercaptethanol, 0.4% SDS, 4% Glycerol, 0.02% Bromophenol blue.
(Για 5 ml διαλύματος προσθέτουμε 125 μl Tris 0.5 M pH=6.8, 50 μl β-mercaptethanol,
200 μl glycerol, 200 μl SDS 10% w/v και 4900 μl dH2O Μοιράζουμε σε τμήματα των
500 μl και φυλάσσουμε στους -20 oC). Μετά την έκλουση προσθέτουμε 1 μl
Bromophenol Blue 1% w/v σε 50 μl δείγματος.
Διαδικασία
Η πηκτή πολυακρυλαμίδης κατασκευάζεται λίγο πριν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις
αναλογίες που αναγράφονται στον πίνακα 2.7.3 και αφήνεται να πολυμεριστεί σε
θερμοκρασία δωματίου. Τα δείγματα πριν φορτωθούν διαλύονται σε loading buffer
και θερμαίνονται για 5-10 λεπτά στους 95 οC.
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Stacking Gel
Πυκνότητα
πηκτής
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%

ddH2O
(ml)
17.88
15.88
13.88
11.88
9.88
7.88
5.88

Δ/μα
Ακρυλαμίδης (ml)
4
6
8
10
12
14
16

Running Gel
Buffer (ml)
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

Δ/μα
SDS (ml)
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

Δ/μα
APS (ml)
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30

TEMED
(ml)
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015
0.015

ddH2O
(ml)
5.99
5.29
4.59
3.99
3.29
2.59
1.99

Δ/μα
Ακρυλαμίδης (ml)
1.3
2
2.7
3.3
4
4.7
5.3

Running Gel
Buffer (ml)
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

Δ/μα
SDS (ml)
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

Δ/μα
APS (ml)
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

TEMED
(ml)
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

Running Gel
Πυκνότητα
πηκτής
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%

Πίνακας 2.7.3: Αναλογίες διαλυμάτων για τη δημιουργία πηκτώματος πολυακρυλαμίδης.

2.7.4 - Ανίχνευση πρωτεϊνών σε πηκτή ακρυλαμίδης με χρώση Coomassie

Το πήκτωμα αμέσως μετά την ηλεκτροφόρηση μπορεί να βαφτεί για την ανίχνευση
πρωτεϊνών με τη χρωστική coomassie.
Διαλύματα
Διάλυμα χρώσης (Stain Solution):
0.1% Coomassie R250, 40% μεθανόλη, 10% οξικό οξύ.
(Για 300 ml διαλύματος προσθέτουμε 0.3 gr Coomassie R250 σε 120 ml Methanol και
150 ml dH2O και ανακατεύουμε ώστε να διαλυθεί. Αφήνουμε για 15 λεπτά,
φιλτράρουμε με φίλτρο Whatmann και το ρίχνουμε σε 30 ml οξικού οξέος).
Διάλυμα αποχρωματισμού (Destain Solution):
30% Methanol, 10 % Acetic acid.
(Για 500 ml διαλύματος χρησιμοποιούμε 150 ml μεθανόλης, 50 ml οξικού οξέος και
300 ml dH2O.
Διαδικασία
Αμέσως μετά την ηλεκτροφόρηση αφού ξεπλύνουμε μια φορά το πήκτωμα με dH2O
το εμβαπτίζουμε σε διάλυμα χρώσης και επωάζουμε με συνεχή ανάδευση για 10
λεπτά. Στη συνέχεια ξεπλένουμε 2-3 φορές την περίσσεια χρωστικής με το διάλυμα
αποχρωματισμού έως ότου παρατηρήσουμε μπλε ζώνες σε διαυγές φόντο.
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2.7.5 - Ανίχνευση πρωτεϊνών σε πηκτή ακρυλαμίδης με χρώση αργύρου

Μια πιο ευαίσθητη μέθοδος για την ανίχνευση πρωτεϊνών σε πηκτή
πολυακρυλαμίδης είναι η χρώση αργύρου.
Διαλύματα
Διάλυμα διχρωμικού καλίου:
0.1% K2Cr2O7, 0.04% πυκνό ΗΝΟ3
(Για 50 ml διαλύματος προσθέτουμε 0.05 gr K2Cr2O7 και 20 μl πυκνό ΗΝΟ3 σε 50 ml
dH2O. Το διάλυμα παρασκευάζεται αμέσως πριν τη χρήση)
Διάλυμα νιτρικού αργύρου:
0.2% AgNO3
(Διαλύουμε 0.1 gr AgNO3 σε 50 ml npH2O. Ετοιμάζεται λίγο πριν τη χρήση και
διατηρείται στο σκοτάδι)
Διάλυμα ανθρακικού νατρίου:
2.8% Na2CO3, 0.07 % φορμαλδεΰδη.
(Για 400 ml διαλύματος προσθέτουμε 11.2 gr Na2CO3 σε dH2O, διαλύουμε και
διατηρούμε σε θερμοκρασία δωματίου. Λίγο πριν τη χρήση προσθέτουμε 35 μl
φορμαλδεΰδης ανά 50ml δ/τος)
Διαδικασία
Αμέσως μετά την ηλεκτροφόρηση ξεπλένουμε μια φορά το πήκτωμα με dH2O και το
μονιμοποιούμε με 50% Methanol και συνεχή ανάδευση για 2 ώρες σε θερμοκρασία
δωματίου ή για 16-18 ώρες στους 4 οC. Πλένουμε τρεις φορές με dH2O για 10 λεπτά
και επωάζουμε για 10 min με το διάλυμα διχρωμικού καλίου. Πλένουμε τρεις φορές
με dH2O για 10 λεπτά μέχρι να γίνει διαυγές και επωάζουμε για 30 min στο σκοτάδι
με το διάλυμα νιτρικού αργύρου. Πλένουμε τρεις φορές με dH2O για 10 λεπτά και
επωάζουμε με το διάλυμα ανθρακικού νατρίου μέχρι να εμφανιστούν οι
χαρακτηριστικές ζώνες. Σταματάμε την αντίδρασης προσθέτοντας 10% οξικό οξύ.
2.7.6 - Στύπωμα κατά Western (Western Blotting)

Για ανίχνευση των πρωτεϊνών που μας ενδιαφέρουν μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο Western όπου οι πρωτεΐνες αφού μεταφερθούν από το
πήκτωμα ακρυλαμίδης σε μεμβράνης νιτροκυτταρίνης εντοπίζονται με τη χρήση
ειδικών αντισωμάτων.
Διαλύματα
Διάλυμα απογύμνωσης (Stripping Solution):
62.5 M Tris, 100mM mercaptethanol, 2% SDS.
(Για 200 ml διαλύματος προσθέτουμε 25 ml Tris 0.5 M pH=6.8, 40 ml SDS 10% w/v και
1.9 ml mercaptethanol 14.33 M σε dH2O)
Διάλυμα μεταφοράς (1X Transfer Buffer):
25mM Tris, 98 mM Glycine, 20% μεθανόλη, pH=8.3.
Παπαδημητρίου Λαμπρινή

58

Κεφάλαιο 2 - Υλικά & Μέθοδοι

(Για 3 λίτρα διαλύματος προσθέτουμε 9.085 gr Tris, 7.356 gr Glycine και 600 ml
μεθανόλη σε dH2O. Δεν χρειάζεται ρύθμιση του pH, αυτό θα πρέπει να είναι 8.3)
Διάλυμα TBS:
20mM Tris, 150mM NaCl, pH=7.2-7.4
(Για 1 λίτρο διαλύματος προσθέτουμε 2.422 gr Tris σε 800 ml dH2O, ρυθμίζουμε το pH
στο 7.2-7.4 με 5 N HCl, προσθέτουμε 1.168 g NaCl και το υπόλοιπο dH2O.)
Διαλύματα
Διάλυμα πλυσίματος (Wash Solution):
TBS, 0.05% Tween -20
Διάλυμα Blocking:
TBS, 0.05% Tween-20, 5% w/v άπαχο γάλα σε σκόνη
(Σε 50 ml διαλύματος TBS προσθέτουμε 2.5 g άπαχο γάλα με 0.1% λιπαρά και 25 μl
Tween -20)
Διάλυμα αντισωμάτων:
TBS, 0.05% Tween, 0,1% w/v άπαχο γάλα
Διάλυμα χημειοανταύγειας:
SuperSignal West Pico Chemiluminescent Substrate (Pierce,PI-34080)
Διαδικασία
Αμέσως μετά την ηλεκτροφόρηση ξεπλένουμε μια φορά το πήκτωμα με διάλυμα
μεταφοράς και το τοποθετούμε σε άμεση επαφή με μεμβράνη νιτροκυτταρίνης ίδιων
διαστάσεων που έχει επίσης εμβαπτιστεί σε διάλυμα μεταφοράς. Εκατέρωθεν του
πηκτώματος και της μεμβράνης τοποθετούμε διαποτισμένα χαρτιά Whatmann και τα
μεταφέρουμε σε συσκευή ηλεκτροφόρησης την οποία γεμίζουμε με διάλυμα
μεταφοράς. Αφήνουμε τουλάχιστον 16 ώρες σε συνεχή ένταση ρεύματος (ρυθμίζουμε
περίπου 1 mA για κάθε cm2 της μεμβράνης) στους 4 οC. Την επόμενη μέρα πλένουμε
τη μεμβράνη τρεις φορές για 10 δέκα λεπτά με διάλυμα πλυσίματος. Επωάζουμε για 1
ώρα με το διάλυμα Blocking και ξαναπλένουμε τρεις φορές. Επωάζουμε με το 1ο
αντίσωμα αραιωμένο σε διάλυμα αντισωμάτων και έπειτα πλένουμε τη μεμβράνη
τρεις φορές. Επωάζουμε με 2ο Αντίσωμα το οποίο ανιχνεύει το πρώτο και είναι
συνδεδεμένο με το ένζυμο υπεροξειδάση. Πλένουμε τρεις φορές και προσθέτουμε το
διάλυμα χημειοανταύγειας για 2-3 λεπτά. Εκθέτουμε άμεσα τη μεμβράνη σε σκοτεινό
θάλαμο σε φιλμ ραδιογραφίας για 5 και 10 λεπτά και εμφανίζουμε το φιλμ. Η
μεμβράνη μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί αφού την εμβαπτίσουμε σε διάλυμα
απογύμνωσης και θερμάνουμε στους 50-60 οC για 5-10 λεπτά ώστε να
απομακρυνθούν όλα τα προσδεδεμένα αντισώματα.
2.8 - Κλωνοποίηση των γονιδίων DOα και DOβ στα Κ562 κύτταρα
Για την κλωνοποίηση των HLA-DOα και HLA-DOβ γονιδίων στην Κ562
κυτταρική σειρά ακολουθήθηκε μεθοδολογία που περιλάμβανε απομόνωση ολικού
RNA από την κυτταρική σειρά Raji, κατασκευή του cDNA με αντίστροφη μεταγραφή,
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αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης με ειδικούς εκκινητές για τα DOα και DOβ,
κλωνοποίηση των cDNA γονιδίων αρχικά στο φορέα pBluescript II KS και
υποκλωνοποίηση του DOa στον φορέα pdsRED-C2 και του DOβ στον φορέα pEGFP-C2.
Τα βήματα και οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν περιγράφονται στη συνέχεια.
2.8.1 - Απομόνωση συνολικού RNA από την κυτταρική σειρά Raji

Η απομόνωση ολικού RNA έγινε το αντιδραστήριο TRIzol της εταιρίας Gibco.
Αφού ξεπλύνουμε 106 κύτταρα με PBS προσθέτουμε 1 ml αντιδραστηρίου TRIzol και
ομογενοποιούμε τα κύτταρα για 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου ώστε να λυθούν.
Στη συνέχεια προσθέτουμε 0.2 όγκους χλωροφόρμιου, αναδεύουμε και
φυγοκεντρούμε στα 12.000g για 15 λεπτά στους 4 οC. Συλλέγουμε το υπερκείμενο που
περιέχει το RNA και
κατακρημνίζουμε με 0.5 όγκους ισοπροπανόλης και
φυγοκέντρηση στα 12.000g για 20 λεπτά στους 4 οC. Ξεπλένουμε το ίζημα με 500 μl
αιθανόλη 70%, φυγοκεντρούμε στα 12.000g για 2 λεπτά στους 4 οC και αφήνουμε το
ίζημα να στεγνώσει. Επαναδιαλύουμε σε 100 μl νερό και υπολογίζουμε τη
συγκέντρωση με φωτομέτρηση στα 260 nm δεδομένου ότι οπτική απορρόφηση ίση με
1 αντιστοιχεί σε συγκέντρωση 40 μg/ml.
2.8.2 - Αντίδραση Αντίστροφης Μεταγραφής (RT)

Για κάθε αντίδραση αντίστροφης μεταγραφής χρησιμοποιήθηκαν 2μg
συνολικού RNA. Η αντίδραση έγινε σε τελικό όγκο 40μl δ/τος με συγκέντρωση 0.5mM
dNTPs, 10U RNasin και 0.5μl ένζυμο RTase και εκκινητές τυχαία εξαμερή
ολιγονουκλεοτιδίων για την αναπαραγωγή όλου του RNA σε cDNA. Αρχικά το RNA
θερμαίνεται για 7 λεπτά στους 65 οC ενώ η αντίδραση αντίστροφης μεταγραφής
πραγματοποιήθηκε στους 37 οC για 2 ώρες.
Για την αντίδραση PCR χρησιμοποιήθηκαν 3μl από την αντίδραση αντίστροφης
μεταγραφής.
2.8.3 - Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης (PCR)

Οι εκκινητές σχεδιάστηκαν με το πρόγραμμα OLIGO Primer Analysis Software
όπου χρησιμοποιήθηκαν οι αλληλουχίες των HLA-DOa και HLA-DOβ με κωδικούς
NM_2119 και ΝΜ_002120 αντίστοιχα. Τα ζεύγη των εκκινητών που προέκυψαν ήταν
τα εξής:
Γονίδιο
HLA-DOa

Εκκινητής

Προϊόν

5’ εκκινητής: 5′ GTA ATG GCC CTC AGA GCA GG 3′

756 bp

3’ εκκινητής: 5′ TTA CCT GGG GAC ACT GGA CAC 3′
HLA-DOb

5’ εκκινητής: 5′ AGA ATG GGT TCT GGG TGG GTC 3′

825 bp

3’ εκκινητής: 5′ TTA GCA TGA CTG AGG GAG CAG AAC 3′

Με τη χρήση των παραπάνω εκκινητών αναμένονται να προκύπτουν προϊόντα 756bp
και 825bp για τα HLA-DOa και HLA-DOβ αντίστοιχα.

Παπαδημητρίου Λαμπρινή

60

Κεφάλαιο 2 - Υλικά & Μέθοδοι

Η PCR πραγματοποιήθηκε σε όγκο 100μl δ/τος PCR (Taq DNA Polymerase Buffer,
Minotech, Greece) τελικής συγκέντρωσης 2.5mM MgCl2, 0.2mΜ dNTPs (Minotech),
100 nM από τον κάθε εκκινητή και 0.5U Taq πολυμεράσης (Minotech).
Η αντίδραση ξεκινά με επώαση για 5 λεπτά στους 95 οC για ενεργοποίηση της Taq
πολυμεράσης. Ακολουθούν 30 κύκλοι πολυμερισμού που περιλαμβάνουν αποδιάταξη
του DNA για 30 δευτερόλεπτα στους 94 οC, υβριδοποίηση των εκκινητών για 1 λεπτό
στους 62.5 οC και επιμήκυνση για 1 λεπτό στους 72.5 οC. Η τελική επιμήκυνση γίνεται
για 5 λεπτά στους 72 οC και 30 δευτερόλεπτα στους 15 οC.
2.8.4 - Απομόνωση DNA από πηκτή αγαρόζης

Η απομόνωση και ο καθαρισμός του DNA προϊόντος της PCR από πηκτή
αγαρόζης έγινε με το PCR clean-up gel extraction kit, Nucleospin Extract II®, της
εταιρίας Macherey-Nagel (MN, Germany) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Περιληπτικά η διαδικασία περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια. Αρχικά κόβουμε την
ζώνη που μας ενδιαφέρει από το πήκτωμα αγαρόζης και το προσθέτοντας 200μl ΝT
buffer για κάθε 100mg πηκτώματος. Επωάζουμε στους 50 οC για 5 λεπτά ώστε να
διαλυθεί το πήκτωμα, φορτώνουμε σε κολώνα με silica membrane και
φυγοκεντρούμε για 1 λεπτό στα 11.000g οπότε το DNA κατακρατείται στη μεμβράνη.
Ξεπλένουμε μία φορά τη μεμβράνη με 600μl NT3 buffer και φυγοκεντρούμε για 1
λεπτό στα 11.000g. Στεγνώνουμε τη μεμβράνη με μια φυγοκέντρηση για 2 λεπτά στα
11.000g και εκλούουμε το DNA με 20μl NE και φυγοκέντρηση για 1 λεπτό στα 11.000g.
2.8.5 - Αντίδραση συγκόλλησης μορίων DNA

Η αντίδραση συγκόλλησης τμημάτων DNA έγινε με το ένζυμο T4 DNA ligase της
Minotech σε συνθήκες αλατότητας που υποδεικνύει η εταιρία ενώ σε κάθε
περίπτωση το ένθεμα είχε 10πλάσια μοριακότητα από τον πλασμιδιακό φορέα. Γενικά
η αντίδραση πραγματοποιείται σε τελικό όγκο 20μl και επωάζεται τουλάχιστον για 1-3
ώρες στους 16 οC.
Αρχικά τα γονίδια κλωνοποιήθηκαν στον πλασμιδιακό φορέα pBlueskript II KS(+/-)
(Stratagen) και στη συνέχεια υποκλωνοποιήθηκαν το DOa στον pDsRed-Monomer-C2
και το Dob στον pEGFP-C2 και τα δύο της εταιρία Clontech. Τα πλασμίδια αλλά και οι
τροποποιήσεις που έχουν υποστεί στην αλληλουχία τους για αλλαγή του πλαισίου
ανάγνωσης φαίνονται στην εικόνα 2.8.5.
2.8.6 - Πέψη μορίων DNA με περιοριστικές ενδονουκλεάσες

Όλες οι αντιδράσεις πέψεις μορίων DNA με ένζυμα περιορισμού έγιναν στις
κατάλληλες συνθήκες όπως υποδεικνύονται από την εταιρία Minotech από την οποία
προμηθεύτηκαν τα ένζυμα. Σε καμία περίπτωση ο συνολικός όγκος του ενζύμου δεν
υπερέβαινε το 10% του συνολικού όγκου της αντίδρασης. Όλες οι αντιδράσεις πέψης
έγιναν σε τελικό όγκο 20 μl και επωάστηκαν για 1.5 - 2 ώρες στους 37 οC. Τα ένζυμα
που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα SmaI, BamHI, EcoRI, EcoRV, NotI, HindIII, NcoI, NdeI,
SalI, XholI, SmaI και SstI της εταιρίας Minotech.
Παπαδημητρίου Λαμπρινή

61

Κεφάλαιο 2 - Υλικά & Μέθοδοι

Εικόνα 2.8.5: Οι πλασμιδιακοί φορείς pDsRed-Monomer-C2 και pEGFP-C2 της εταιρίας Clontech, που
χρησιμοποιήθηκαν για την τελική κλωνοποίηση. Στο μπλε πλαίσιο φαίνονται οι τροποποιήσεις που έχουν υποστεί
στο πλαίσιο ανάγνωσης.

2.8.7 - Μετασχηματισμός επιδεκτικών DH5α κυττάρων

Τα κύτταρα που χρησιμοποιήθηκαν ως ξενιστές ήταν στελέχη E.coli DH5α
ικανά να δεχτούν πλασμιδιακό DNA. Τα κύτταρα αυτά καθίστανται ικανά για
μετασχηματισμό κατόπιν ειδικής επεξεργασίας που αυξάνει την επιδεκτικότητα τους
σε μόρια DNA και φυλάσσονται στους -80 οC σε διάλυμα γλυκερόλης 15% v/v. Τέτοια
επιδεκτικά κύτταρα επωάζονται με τη μισή αντίδραση συγκόλλησης (10μl) για 30
λεπτά στον πάγο και έπειτα υπόκεινται θερμικό σοκ για 90 δευτερόλεπτα στους 42 οC.
Στη συνέχεια μεταφέρονται ξανά στον πάγο για 1 λεπτό, προσθέτουμε 700 μl LB και
επωάζουμε για 30 λεπτά στους 37 οC. Κατόπιν απλώνονται σε πιάτα με στερεό LB και
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το κατάλληλο αντιβιοτικό (αμπικιλλίνη ή καναμυκίνη 100μg/ml) και επωάζονται στους
37 οC για τουλάχιστον 12 ώρες μέχρι να αναπτυχθούν ορατές αποικίες. Την επόμενη
μέρα επιλέγουμε τις αποικίες και τις μεταφέρουμε να αναπτυχθούν σε 1.5ml LB
(παρουσία του κατάλληλου αντιβιοτικού) στους 37 οC για τουλάχιστον 12 ώρες με
συνεχή ανάδευση προκειμένου να απομονώσουμε και να αναλύσουμε το
πλασμιδιακό DNA.
2.8.8 - Απομόνωση πλασμιδιακού DNA μικρής κλίμακας (mini-preps)

Η απομόνωση και ο καθαρισμός του πλασμιδιακού DNA έγινε με το Plasmid
DNA purification kit, NucleoBond®, της εταιρίας Macherey-Nagel, σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή. Η διαδικασία είναι η εξής: μαζεύουμε τις κορεσμένες
καλλιέργειες των βακτηρίων και προσθέτουμε στο ίζημα 100 μl διαλύματος S1 (50
mM Tris-HCl, 10 mM EDTA, 100 μg/ml RNase A, pH 8.0) για τη λύση των κυττάρων.
Αναδεύουμε και προσθέτουμε 100 μl διαλύματος S2 (200 mM NaOH, 1% SDS)
Αναδεύουμε ελαφρά οπότε το διάλυμα γίνεται διαυγές. Προσθέτουμε 100 μl κρύου
διαλύματος S3 (2.8 M KAc, pH 5.1), αναδεύουμε και φυγοκεντρούμε για 10 λεπτά στις
14.000 rpm οπότε κατακρημνίζονται το γενωμικό DNA και οι πρωτεΐνες ενώ το
πλασμιδιακό DNA παραμένει στο υπερκείμενο. Μεταφέρουμε το υπερκείμενο σε
καθαρό δοκιμαστικό σωλήνα και προσθέτουμε 2.5 όγκους απόλυτης αιθανόλης.
Φυγοκεντρούμε για 1 λεπτό στα 11.000g και απομακρύνουμε την αιθανόλη.
Αφήνουμε το ίζημα να στεγνώσει και επαναδιαλύουμε σε 70 μl αποστειρωμένο dH2O.
2.8.9 - Απομόνωση πλασμιδιακού DNA μεγάλης κλίμακας (maxi-preps)

Χρησιμοποιήθηκε το Plasmid DNA purification kit, NucleoBond®, της εταιρίας
Macherey-Nagel. Η διαδικασία είναι η εξής: μαζεύουμε 200 ml από τις κορεσμένες
καλλιέργειες των βακτηρίων και προσθέτουμε στο ίζημα 12 ml διαλύματος S1 (50 mM
Tris-HCl, 10 mM EDTA, 100 μg/ml RNase A, pH 8.0) για τη λύση των κυττάρων.
Αναδεύουμε και επωάζουμε για 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Προσθέτουμε 12
ml διαλύματος S2 (200 mM NaOH, 1% SDS) Αναδεύουμε ελαφρά και επωάζουμε για
2-3 λεπτά οπότε το διάλυμα γίνεται διαυγές. Προσθέτουμε 12 ml κρύου διαλύματος
S3 (2.8 M KAc, pH 5.1) και αναδεύουμε ελαφρά. Εξισορροπούμε την ειδική κολώνα
αφήνοντας να περάσουν με τη βαρύτητα 6 ml διαλύματος N2 (100 mM Tris, 15%
αιθανόλη, 900 mM KCl, 0.15% Triton X-100, ρύθμιση του pH στο 6.3 με H3PO4).
Φιλτράρουμε το εκχύλισμα των κυττάρων με φίλτρο whatmann και το φορτώνουμε
στην κολώνα. Αφού περάσει όλο το δείγμα (με τη δύναμη της βαρύτητας) ξεπλένουμε
την κολώνα με 5-10 ml διαλύματος N3 (100 mM Tris, 15% αιθανόλη, 1.15 M KCl,
ρύθμιση του pH στο 6.3 με H3PO4) Εκλούουμε το DNA με 15 ml διαλύματος N5 (100
mM Tris, 15% αιθανόλη, 1 M KCl, ρύθμιση του pH στο 8.5 με H3PO4). Προσθέτουμε 0.7
όγκους ισοπροπανόλης, ανακινούμε ελαφρά και φυγοκεντρούμε για 30 λεπτά στα
15.000g στους 4 oC. Προσεκτικά αφαιρούμε το υπερκείμενο, προσθέτουμε 70%
αιθανόλη και φυγοκεντρούμε για 10 λεπτά στα 15.000g σε θερμοκρασία δωματίου.
Αφαιρούμε την αιθανόλη, στεγνώνουμε το ίζημα και επαναδιαλύουμε σε 450 μl
διαλύματος TE (10 mM Tris-HCl pH 7.8, 1 mM EDTA)
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2.8.10 - Διαμόλυνση της κυτταρικής σειράς Κ562 και επιλογή κλώνων.

Η διαμόλυνση της κυτταρικής σειράς Κ562 πραγματοποιήθηκε με πρόκληση
ηλεκτροδιαπερατότητας με έναν ηλεκτρικό παλμό στα 220 Volts. Αρχικά 7x106
κύτταρα σε 500 μl θρεπτικού υλικού RPMI χωρίς ορό τοποθετούνται σε κυββέτες
όπου έχουν προστεθεί 20μg πλασμιδιακού DNA και αναδεύονται ελαφρά.
Προκαλούμε έναν παλμό 220 V και στη συνέχεια συλλέγουμε τα κύτταρα και τα
επαναδιαλύουμε σε 15 ml RPMI με 10% v/v FBS. Επωάζουμε τα κύτταρα για 24 ώρες
και έπειτα πραγματοποιούμε την επιλογή των διαμολυσμένων κυττάρων με το
αντιβιοτικό Geneticin® (G418, Gibco) σε τελική συγκέντρωση 1 mg/ml για 4
εβδομάδες. Επιπλέον επιλογή των καλύτερων κλώνων έγινε με τη μέθοδο των
διαδοχικών αραιώσεων.
2.9 - Ανοσοεντοπισμός με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης (ΤΕΜ)
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν ανοσοεντοπισμός κατόπιν εγκλεισμού σε
ρητίνη (post embedding immunoelectron microscopy). Περιληπτικά, κύτταρα από
καλλιέργεια σε εκθετική φάση μονιμοποιούνται, εγκλείονται αρχικά σε ζελατίνη,
αφυδατώνονται διαδοχικά και τελικά εγκλείονται σε κάψουλες ρητίνης. Στη συνέχεια
κόβονται τομές πάχους 70-90nm τοποθετούνται σε πλέγμα νικελίου και ακολουθεί ο
ανοσοεντοπισμός σε σταγόνες.
2.9.1 - Εγκλεισμός κυττάρων σε ρητίνη

Διαλύματα
Διάλυμα πλύσης (SCB): 0.1 M Sodium Cacodylate buffer pH=7.44
Για 100 ml διαλύματος διαλύουμε 2.4 gr (CH3)2 AsNaO23H2O (Sodium Cacodylate ) σε
dH2O και ρυθμίζουμε το pH στο 7.44 με υδροχλωρικό οξύ.
Διάλυμα Μονιμοποίησης: 4% PFA, 0.25% GDA σε SCB 0.1M, pH=7.44
Για 50 ml διαλύματος προσθέτουμε 20 ml δ/τος paraformaldeyde 10% w/v σε H2O
0.5 ml δ/τος ζελατίνης 25%
και SBC μέχρι τα 50 ml
Διάλυμα ζελατίνης: 4% pig skin gelatin σε H2O (Sigma)
Διάλυμα ρητίνης - Et-OH: Φτιάχνουμε διάλυμα ρητίνης και αιθανόλης 70% ρίχνοντας
αργά σε δύο όγκους ρητίνης (LR white, Sigma) έναν όγκο αιθανόλης. Η προσθήκη της
αιθανόλης γίνεται αργά με συνεχή ανάδευση ώστε να κορεστεί το διάλυμα (σταματώ
πριν θολώσει).
Διαδικασία
10 κύτταρα ξεπλένονται 2 φορές με SCB και επωάζονται για 30min στους 4 οC με 1ml
διαλύματος μονιμοποίησης. Μετά τη μονιμοποίηση κάνουμε δύο 20λεπτα πλυσίματα
με SCB. Κατόπιν καλύπτουμε το κυτταρικό ίζημα με 200 μl δ/τος ζελατίνης και
φυγοκεντρούμε στις 2000rpm/min για 5 min. Τοποθετούμε στον πάγο έως ότου πήξει
η ζελατίνη (περίπου 30min). Βγάζουμε την ζελατινωδών πελέτα και την τοποθετούμε
7
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σε γυάλινο δοχείο. Αφυδατώνουμε τα κύτταρα διαδοχικά με διαλύματα αιθανόλης ως
εξής:
• 2x15min σε αιθανόλη 30%
• 2x30min σε αιθανόλη 50%
• 2x30min σε αιθανόλη 70%
Στη συνέχεια εμποτίζουμε με διάλυμα ρητίνης σε συνεχή ανάδευση ως εξής:
• 2-4 ώρες σε δ/μα ρητίνης - αιθανόλης 70% (2:1 v/v) σε RT
• 1 ώρα σε καθαρή ρητίνη σε RT
• 18 ώρες σε καθαρή ρητίνη στους 4 οC
• 1 ώρα σε καθαρή ρητίνη σε RT
Τοποθετούμε την πελέτα σε κάψουλες τις οποίες
γεμίζουμε με καθαρή ρητίνη. Και επωάζουμε για 24-48
ώρες στους 50 οC. Αφαιρούμε την ρητίνη από την
κάψουλα και κόβουμε τομές πάχους 70-90nm τις οποίες
τοποθετούμε σε πλέγματα νικελίου (nickel grids)
Κύτταρα εγκλεισμένα σε ρητίνη

2.9.2 - Ανοσοεντοπισμός σε τομές κυττάρων

Διαλύματα
Διάλυμα πλύσης: 0.05% v/v Tween-20, 0.1% w/v BSA, 0.02% v/v NaN3 σε PBS.
Διάλυμα Blocking: BSA 1% w/v, 0.02% v/v NaN3 σε PBS
Διάλυμα αντισωμάτων: 0.1% w/v BSA, 0.02% v/v NaN3 σε PBS.
Διαδικασία
Όλες οι επωάσεις και τα πλυσίματα γίνονται με τα grids να επιπλέουν πάνω σε
σταγόνες διαλυμάτων με συνεχή ανάδευση, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Μπλοκάρουμε για 30min με δ/μα Blocking και επωάζουμε o/n με το 1ο αντίσωμα
(mouse anti-human DR, DO, rab7 και CD74) στους 4 οC. Ξεπλένουμε πολύ καλά τρεις
φορές επί μισή ώρα η κάθε μια, με συνεχή ανάδευση σε RT και επωάζουμε με το 2ο
αντίσωμα (anti-mouse IgG-gold 20nm ή 10nm) για 2 ώρες σε RT. Ξεπλένουμε πολύ
καλά, πάλι τρεις φορές επί μισή ώρα η κάθε μια, με συνεχή ανάδευση και
παρατηρούμε σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης (JEOL, JEM 100C εφοδιασμένο
με κάμερα GATAN)

Ανοσοεντοπισμός σε τομές κυττάρων σε πλέγματα νικελίου, που επιπλέουν πάνω σε σταγόνες
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3.1 - Ανίχνευση των μορίων DR, CD74, DM και DO με κυτταρομετρία ροής
Η κυτταρομετρία ροής είναι μια τεχνική αυτοματοποιημένης κυτταρικής
ανάλυσης που επιτρέπει τη μέτρηση μεμονωμένων σωματιδίων (κυττάρων, πυρήνων,
χρωμοσωμάτων κ.τ.λ.) καθώς διέρχονται σε νηματική ροή από ένα σταθερό σημείο
όπου προσπίπτει μια ακτίνα laser.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήσαμε την κυτταρομετρία ροής για
τη μελέτη κυτταρικών πληθυσμών. Για κάθε ένα κύτταρο καθώς αυτό διέρχεται από
την ακτίνα laser καταγράφονται στοιχεία που σχετίζονται με το μέγεθος του (Forward
Scatter Channel, FSC), την κοκκιότητα του (Side Scatter Channel, SSC) και την ένταση
του φθορισμού (FL1 για Green Channel και FL2 για red channel) εφόσον έχει βαφτεί
με χρωστικές ή φθορίζοντα αντισώματα.
Πιο συγκεκριμένα στον άξονα FSC καταγράφεται η ένταση του φωτός που
σκεδάζεται υπό γωνία περίπου 20ο σε σχέση με τον άξονα της ακτίνας laser. Η ένταση
στον άξονα FSC ισοδυναμεί με το μέγεθος του σωματιδίου που διέρχεται εκείνη τη
στιγμή από την ακτίνα laser και μας βοηθά να διαχωρίσουμε τα ζωντανά από τα νεκρά
κύτταρα και τα κυτταρικά υπολείμματα ή τους διαφορετικούς υποπληθυσμούς μέσα
σε ένα σύνθετο μείγμα κυττάρων. Στον άξονα SSC καταγράφεται η ένταση του φωτός
που σκεδάζεται υπό γωνία 90ο σε σχέση με τον άξονα της ακτίνας laser και έτσι μας
δίνει πληροφορίες για την κοκκιότητα του σωματιδίου. Ο συνδυασμός της
πληροφορίας από αυτούς τους δύο ξεχωριστούς άξονες είναι μοναδικός για κάθε
κύτταρο και έτσι συμβάλει ουσιαστικά στη μελέτη ετερογενών κυτταρικών
πληθυσμών.
Από την άλλη οι μετρήσεις της έντασης του φθορισμού σε διαφορετικά μήκη
κύματος στα αντίστοιχα κανάλια (FL- channels) μπορούν να αποδώσουν ποιοτικά και
ποσοτικά δεδομένα, που αφορούν τη σήμανση επιφανειακών αντιγόνων ή
ενδοκυτταρικών παραγόντων με φθορίζοντα αντισώματα και χρωστικές. Στα
πειράματα μας χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά φθορίζοντα αντισώματα
συνδεδεμένα είτε με FITC είτε με PE. Τα συνδεδεμένα με FITC αντισώματα
απορροφούν στα 490nm και εκπέμπουν στα 525nm και συνεπώς η ένταση τους
καταγράφεται στο κανάλι FL1. Τα συνδεδεμένα με PE αντισώματα απορροφούν στα
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490 και 565nm και εκπέμπουν στα 578nm και συνεπώς η ένταση τους καταγράφεται
στο κανάλι FL2.
Στα πειράματα μας οι μετρήσεις έγιναν με το FACScan της εταιρίας Becton
Dickinson και η στατιστική ανάλυση με το Cell Quest software και τα software WinMDI
2.9 και FCS express 3.0.

3.1.1 - Εισαγωγή στην ανάλυση αποτελεσμάτων της κυτταρομετρίας ροής

Ένας τρόπος απεικόνισης των αποτελεσμάτων της κυτταρομετρίας ροής είναι η
χρήση μονοπαραγοντικών ιστογραμμάτων. Σε αυτή την περίπτωση απεικονίζεται στον
άξονα των χ ένα μόνο χαρακτηριστικό όπως για παράδειγμα η ένταση του φθορισμού
στο πράσινο (κανάλι FL1). Στην εικόνα 3.1.1 που ακολουθεί, φαίνονται χωριστά τα
ιστογράμματα για τον αρνητικό μάρτυρα και το δείγμα. Ο πληθυσμός του αρνητικού
μάρτυρα τοποθετείται στην αρχή των αξόνων ενώ ο θετικός πληθυσμός μετατοπίζεται
δεξιά στον άξονα των χ. Παρατηρούμε ότι το θετικό δείγμα είναι αρκετά
απομακρυσμένο από την αρχή των αξόνων αλλά και σε σχέση με τον αρνητικό
μάρτυρα και συνεπώς μπορούμε να συμπεράνουμε ότι όλος ο πληθυσμός είναι
θετικός και εκφράζει σε υψηλά επίπεδα το υπό διερεύνηση μόριο. Η μετατόπιση
προς τα δεξιά στο άξονα FL1 μας δείχνει όχι μόνο το ποσοστό του πληθυσμού που
εκφράζει το μόριο που ανιχνεύεται αλλά και μια εκτίμηση των επιπέδων έκφρασης
του μορίου κατά μέσο όρο στον θετικό πληθυσμό.

Εικόνα 3.1.1: Απεικόνιση των αποτελεσμάτων της κυτταρομετρίας ροής με τη μορφή μονοδιάστατων
ιστογραμμάτων. Ο πληθυσμός του αρνητικού μάρτυρα τοποθετείται στην αρχή των αξόνων ενώ ο θετικός
πληθυσμός μετατοπίζεται δεξιά στον άξονα των χ. Η μετατόπιση αυτή μας δείχνει το ποσοστό των θετικών
κυττάρων μέσα στον πληθυσμό και αποτελεί ένδειξη της έντασης του φθορισμού.
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Εικόνα 3.1.2: Ανάλυση ιστογραμμάτων. Όταν οι καμπύλες του αρνητικού μάρτυρα και του δείγματος είναι πολύ
κοντά και εμφανίζουν μεγάλη αλληλεπικάλυψη σχεδιάζουμε χωριστά τα ιστογράμματα αλλά μετά τα υπερθέτουμε
και υπολογίζουμε τη σχετική διαφορά τους με την μέθοδο αφαίρεσης ιστογραμμάτων κατά Overton.

Στη διαφορετική περίπτωση όπου οι καμπύλες του αρνητικού μάρτυρα και του
δείγματος είναι πολύ κοντά και εμφανίζουν μεγάλη αλληλοεπικάλυψη (εικόνα 3.1.2)
πάλι σχεδιάζουμε χωριστά τα ιστογράμματα αλλά μετά τα υπερθέτουμε (overlays) και
υπολογίζουμε τη σχετική διαφορά τους με την μέθοδο αφαίρεσης ιστογραμμάτων.
Για την αφαίρεση των ιστογραμμάτων χρησιμοποιήθηκε η στατιστική ανάλυση
κατά Overton (Overton subtraction) που διαθέτει το λογισμικό FCS express 3.0.
Σύμφωνα με αυτή, όταν κατά την αφαίρεση προκύπτουν αρνητικές τιμές (σε σημεία
όπου το δείγμα έχει χαμηλότερη τιμή από τον αρνητικό μάρτυρα) αυτές προστίθενται
στις χαμηλότερες θετικές τιμές. Κατόπιν οι αρνητικές τιμές που προκύπτουν ορίζονται
ως το σημείο μηδέν και το άθροισμα των θετικών τιμών διαιρείται με το σύνολο των
κυττάρων, οπότε προκύπτει το καθαρό ποσοστό των θετικών κυττάρων μέσα στον
πληθυσμό. Επιλέχθηκε αυτή η στατιστική ανάλυση γιατί σε περιπτώσεις χαμηλής
έκφρασης με έντονη επικάλυψη ανάμεσα στα ιστογράμματα του αρνητικού μάρτυρα
και του δείγματος, η ανάλυση κατά Overton θεωρείται η αντικειμενικότερη μέθοδος
υπολογισμού του ποσοστού των θετικών κυττάρων (Overton R - 1988, Sladek TL 1993).
Η χρήση ιστογραμμάτων είναι απλή και δίνει σαφή αποτελέσματα αλλά στερεί
τη δυνατότητα παρακολούθησης των διπλά θετικών δειγμάτων. Όταν κανείς θέλει να
παρακολουθήσει την ταυτόχρονη έκφραση δύο διαφορετικών μορίων στον πληθυσμό
η δημιουργία κοκκιογραμμάτων (dot plots) αποτελεί πιο κατάλληλο τρόπο
απεικόνισης των αποτελεσμάτων κυτταρομετρίας ροής.
Τo κοκκιόγραμμα που ακολουθεί (Εικ. 3.1.3), προέκυψε από την υπέρθεση
(overlay) τεσσάρων ξεχωριστών κοκκιογραμμάτων, ένα για τον αρνητικό μάρτυρα
(κάτω αριστερό τεταρτημόριο), ένα για το θετικό δείγμα στο κανάλι FL2 (πάνω
αριστερό τεταρτημόριο), ένα για το θετικό δείγμα στο κανάλι FL1 (κάτω δεξιό
τεταρτημόριο) και ένα για το διπλά θετικό δείγμα (πάνω δεξιό τεταρτημόριο). Στο
κοκκιόγραμμα κάθε κουκίδα αντιστοιχεί σε ένα κύτταρο και παρατηρούμε την
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έκφραση δυο διαφορετικών μορίων κατόπιν χρώσης με φθορίζοντα αντισώματα στο
πράσινο (FL1) και το κόκκινο (FL2). Οι ρυθμίσεις γίνονται ώστε ο αρνητικός μάρτυρας
να τοποθετείται εξ’ ολοκλήρου στο κάτω αριστερό τεταρτημόριο του διαγράμματος.
Έτσι τα θετικά δείγματα μετατοπίζονται προς τα δεξιά στον άξονα των χ όπου
απεικονίζεται η ένταση του φθορισμού στο πράσινο, προς τα πάνω στον άξονα των ψ
όπου απεικονίζεται η ένταση του φθορισμού στο κόκκινο και στο πάνω δεξιό
τεταρτημόριο τα διπλά θετικά κύτταρα. Η μετατόπιση του δείγματος σε σχέση με τον
αρνητικό μάρτυρα μας δείχνει τόσο το ποσοστό των θετικών κυττάρων μέσα στον
πληθυσμό αλλά και την ένταση του φθορισμού.

Εικόνα 3.1.3: Απεικόνιση αποτελεσμάτων κυτταρομετρίας ροής με τη χρήση κοκκιογραμμάτων. Το κοκκιόγραμμα
προκύπτει από την υπέρθεση (overlay) τεσσάρων ξεχωριστών κοκκιογραμμάτων. Ο αρνητικός μάρτυρας
τοποθετείται εξ’ ολοκλήρου στο κάτω αριστερό τεταρτημόριο του διαγράμματος ενώ τα μονά θετικά δείγματα
μετατοπίζονται προς τα δεξιά στον άξονα των χ, προς τα πάνω στον άξονα των ψ και στο πάνω δεξιό τεταρτημόριο
τοποθετούνται τα διπλά θετικά κύτταρα.

Για κάθε δείγμα υπολογίζουμε το ποσοστό των θετικών κυττάρων για ένα
συγκεκριμένο μάρτυρα μέσα στον πληθυσμό βάση της μετατόπισης του
ιστογράμματος στον άξονα που αντιστοιχεί στην ένταση του φθορισμού. Όλα τα
πειράματα επαναλήφθηκαν τουλάχιστον πέντε φορές και παρουσιάζεται το
αντιπροσωπευτικότερο πείραμα αλλά και ο μέσος όρος των μετρήσεων όλων των
ξεχωριστών πειραμάτων. Ως αρνητικός μάρτυρας χρησιμοποιήθηκαν είτε άβαφα
κύτταρα είτε κύτταρα, που επωάστηκαν στις ίδιες ακριβώς συνθήκες με τα δείγματα
παρουσία μόνο του φθορίζοντος δευτέρου αντισώματος.
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3.1.2 - Raji κυτταρική σειρά

Για να ορίζουμε τις ρυθμίσεις της κυτταρομετρίας ροής, να ελέγξουμε την
καταλληλότητα και να τιτλοδοτήσουμε τα αντισώματα, χρησιμοποιήσαμε την
κυτταρική σειρά Raji ως θετικό μάρτυρα αφού ως Β-λεμφοβλαστική σειρά εκφράζει
μεμβρανικά το DR μόριο και ενδοκυτταρικά τα DM, DO και CD74. Χρησιμοποιήθηκαν
πρώτα αντισώματα συνδεδεμένα απευθείας με τις φθορίζουσες ουσίες FITC και PE,
που εκπέμπουν στο πράσινο και το κόκκινο αντίστοιχα. Όλες οι μετρήσεις έγιναν με
τις ίδιες ρυθμίσεις ενώ για την απεικόνιση και τη στατιστική ανάλυση σε κάθε
περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν οι μετρήσεις που προέρχονται από τα ζωντανά
κύτταρα μέσα στον πληθυσμό (Εικ. 3.1.4, περιοχή R1)
Απεικονίζουμε τα αποτελέσματα τόσο με τη μορφή ιστογραμμάτων (Εικ. 3.1.4)
όσο και με τη χρήση κοκκιογραμμάτων (Εικ 3.1.5).
Στα ιστογράμματα της Εικ. 3.1.4 για τον υπολογισμό του ποσοστού των
θετικών κυττάρων μέσα στον πληθυσμό χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο της αφαίρεσης
ιστογραμμάτων κατά Overton, που όπως αναφέρθηκε πριν, δίνει πιο αξιόπιστα
αποτελέσματα. Παρατηρούμε ότι σχεδόν όλος ο πληθυσμός εκφράζει τα DR, DM και
DO μόρια. Μεγαλύτερη έκφραση παρατηρείται για το DO από ότι για τα άλλα δύο.
Ένα επιπλέον μόριο που εκφράζεται σε ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό από όλο τον
πληθυσμό είναι η Σταθερή αλυσίδα (Ii), η οποία ανιχνεύεται με το αντίσωμα aCD74.
Η ανίχνευση του DR έγινε με εξωτερικό ανοσοφθορισμό εφόσον εκφράζεται
στη μεμβράνη ενώ των DM, CD74 και DO με εσωτερικό αφού αποτελούν
ενδοκυτταρικά μόρια. Ως αρνητικός μάρτυρας χρησιμοποιήθηκαν είτε άβαφα
κύτταρα είτε κύτταρα που επωάστηκαν στις ίδιες ακριβώς συνθήκες με τα δείγματα
παρουσία μόνο του δεύτερου φθορίζοντος αντισώματος.

Εικόνα 3.1.4: Υπολογισμός του ποσοστού των θετικών DR, DM, DO και CD74 κυττάρων στην κυτταρική σειρά Raji
με τη μέθοδο της αφαίρεσης ιστογραμμάτων κατά Overton. Με ανοιχτή μορφή απεικονίζεται το διάγραμμα
αναφοράς (control) ενώ τα δείγματα απεικονίζονται με έγχρωμη σκίαση. Διαπιστώνουμε ότι πάνω από το 90% του
πληθυσμού εκφράζει τα υπό διερεύνηση μόρια. Όλα τα αποτελέσματα προέρχονται από τα ζωντανά κύτταρα του
πληθυσμού (περιοχή R1).
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Όπως αναφέρθηκε ήδη τα ίδια αποτελέσματα μπορούν να απεικονιστούν με
κοκκιογράμματα (Εικ 3.1.5). Στα κοκκιογράμματα αυτά ο αρνητικός μάρτυρας
τοποθετείται εξ’ ολοκλήρου στο κάτω αριστερό τεταρτημόριο του διαγράμματος ενώ
τα θετικά δείγματα μετατοπίζονται προς τα δεξιά στον άξονα των χ όπου
απεικονίζεται η ένταση του φθορισμού στο πράσινο, προς τα πάνω στον άξονα των ψ
όπου απεικονίζεται η ένταση του φθορισμού στο κόκκινο και στο πάνω δεξιό
τεταρτημόριο τα διπλά θετικά κύτταρα. Η μετατόπιση του δείγματος σε σχέση με τον
αρνητικό μάρτυρα μας δείχνει τόσο το ποσοστό των θετικών κυττάρων μέσα στον
πληθυσμό αλλά και την ένταση του φθορισμού. Αρχικά διαπιστώνουμε, όπως και με
τα ιστογράμματα, ότι σχεδόν όλος ο πληθυσμός εκφράζει DR, DM, CD74 και DO αλλά
επιπλέον παρατηρούμε και τον συνεντοπισμό των DR/DM, DR/CD74 και CD74/DO. Στη
εικόνα 3.1.5 το τελευταίο κοκκιόγραμμα προκύπτει από την υπέρθεση όλων των
προηγούμενων ώστε να δειχθεί η σχετική τοποθέτηση των πληθυσμών. Βλέπουμε
λοιπόν ότι όλος ο πληθυσμός εκφράζει σχετικά χαμηλότερα επίπεδα DR και DM αλλά
εξίσου υψηλά επίπεδα DO και CD74.

Εικόνα 3.1.5: Κοκκιογράμματα ανίχνευσης των DR, DM, CD74 και DO μορίων στη κυτταρική σειρά Raji με
κυτταρομετρία ροής. Ως δείγμα αναφοράς (control) χρησιμοποιήθηκαν είτε άβαφα κύτταρα Raji είτε κύτταρα που
επωάστηκαν στις ίδιες ακριβώς συνθήκες με τα δείγματα αλλά παρουσία μόνο του δεύτερου αντισώματος. Ο
αρνητικός πληθυσμός (control) τοποθετείται στο κάτω αριστερό τεταρτημόριο του διαγράμματος, τα μονά θετικά
κύτταρα για κάθε μόριο μετατοπίζονται είτε στο πάνω αριστερό είτε στο κάτω δεξιό τεταρτημόριο και τα διπλά
θετικά τοποθετούνται στο πάνω δεξιό τεταρτημόριο. Το τελευταίο κοκκιόγραμμα προκύπτει από την υπέρθεση
όλων των προηγούμενων προκειμένου να δειχθεί συγκριτικά η έκφραση των μορίων.
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3.1.3 - Κ562 κυτταρική σειρά

Για όλες τις κυτταρικές σειρές πραγματοποιήσαμε συνεχείς καλλιέργειες, έτσι
τα κύτταρα που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε πείραμα βρίσκονταν σε εκθετική φάση.
Αρχικά δοκιμάσαμε δύο διαφορετικά αντισώματα για την ανίχνευση των τάξης
ΙΙ μορίων, το αντίσωμα από το υβρίδωμα HB145 και αναγνωρίζει την τριτοταγή δομή
του HLA-DR και το αντίσωμα από το υβρίδωμα H81.98.21 το οποίο αναγνωρίζει κοινό
επίτοπο στην τριτοταγή δομή των HLA-DR, -DP και DQ. Τα αποτελέσματα φαίνονται
στην εικόνα 3.1.6 που ακολουθεί.

Εικόνα 3.1.6: Ενδοκυτταρική ανίχνευση των τάξης ΙΙ μορίων στα κύτταρα Κ562 με κυτταρομετρία ροής.
Χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά αντισώματα, το ΗΒ145 και το Η81.98.21.117, από τα οποία το πρώτο
αναγνωρίζει το DR και το δεύτερο αναγνωρίζει τόσο το DR όσο και τα DP και DQ. Το ιστόγραμμα με τη
διακεκομμένη γραμμή αντιστοιχεί στα άβαφα κύτταρα, το μαύρο ιστόγραμμα στο δείγμα ελέγχου (δεύτερο
αντίσωμα μόνο, FITC) ενώ για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν οι μετρήσεις που προέρχονται από τα ζωντανά
κύτταρα μέσα στον πληθυσμό (gate 1). Τα ποσοστά έκφρασης που προκύπτουν για το ΗΒ145 και το Η81.9 κατόπιν
αφαίρεσης του FITC είναι 33% και 88% αντίστοιχα.

Από την εικόνα 3.1.6 παρατηρούμε ότι τα κύτταρα εκφράζουν σε ποσοστό 33%
DR, όπως προκύπτει με τη χρήση του αντισώματος HB145 αλλά διαθέτουν κι άλλα
μόρια τάξης ΙΙ (DP, DQ), όπως προκύπτει από τη χρήση του αντισώματος H81.98.21. Η
συνολική έκφραση συνεπώς των τάξης ΙΙ αγγίζει το 88%. Στη συνέχεια των
πειραμάτων επιλέξαμε να χρησιμοποιούμε το αντίσωμα HB145 ως πιο ευρέως
διαδεδομένο και κοινώς αποδεκτό. Ας κρατήσουμε όμως υπόψιν ότι τα πραγματικά
επίπεδα έκφρασης θα είναι υψηλότερα από τα εκτιμώμενα με το αντίσωμα HB145.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός ενδεικτικού πειράματος
για την ανίχνευση των DR, DM, DO και CD74 στα κύτταρα, με εσωτερικό
ανοσοφθορισμό οπότε αναφερόμαστε σε ενδοκυτταρική έκφραση.
Στην εικόνα 3.1.7 βλέπουμε τα αποτελέσματα της κυτταρομετρίας ροής για το
HLA-DR. Χρησιμοποιήθηκε, όπως προαναφέραμε το αντίσωμα HB145 το οποίο στη
συνέχεια εντοπίζεται με το δεύτερο αντίσωμα aIgG-FITC. Στην περίπτωση αυτή ως
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αρνητικός μάρτυρας χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα που επωάστηκαν στις ίδιες ακριβώς
συνθήκες με το δείγμα, παρουσία όμως μόνο του δευτέρου αντισώματος. Στην εικόνα
η καμπύλη του αρνητικού μάρτυρα απεικονίζεται με ανοιχτή μαύρη γραμμή ενώ το
ιστόγραμμα με πράσινο χρώμα αντιστοιχεί στο DR.

Εικόνα 3.1.7: Ενδοκυτταρική ανίχνευση του μορίου HLA-DR στα κύτταρα Κ562 με κυτταρομετρία ροής. Το ανοιχτό
ιστόγραμμα αντιστοιχεί στο δείγμα ελέγχου (control) ενώ για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν οι μετρήσεις που
προέρχονται από τα ζωντανά κύτταρα μέσα στον πληθυσμό (gate 1). Στο ιστόγραμμα φαίνεται το ποσοστό των
θετικών κυττάρων κατόπιν αφαίρεσης του δείγματος ελέγχου. Το ποσοστό αυτό για το DR είναι 28%. Επίσης στα
ιστογράμματα αναφέρονται η μέση τιμή της έντασης του φθορισμού (Md:median), η γεωμετρική μέση τιμή (GM:
geometric mean) και ο συντελεστής διασποράς (CV: coeficiency variation)

Εικόνα 3.1.8: Ενδοκυτταρική ανίχνευση του μορίου HLA-DΟ στα κύτταρα Κ562 με κυτταρομετρία ροής. Το ανοιχτό
ιστόγραμμα αντιστοιχεί στο δείγμα ελέγχου (control) ενώ για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν οι μετρήσεις που
προέρχονται από τα ζωντανά κύτταρα μέσα στον πληθυσμό (gate 1). Στο ιστόγραμμα φαίνεται το ποσοστό των
θετικών κυττάρων κατόπιν αφαίρεσης του δείγματος ελέγχου. Το ποσοστό αυτό για το DΟ είναι 74%. Επίσης στα
ιστογράμματα αναφέρονται η μέση τιμή της έντασης του φθορισμού (Md:median), η γεωμετρική μέση τιμή (GM:
geometric mean) και ο συντελεστής διασποράς (CV: coeficiency variation)
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Παρατηρούμε ότι το 28% του πληθυσμού εκφράζει ενδοκυτταρικά το DR όπως
προκύπτει από την αφαίρεση των δύο ιστογραμμάτων. Τα αποτελέσματα
απεικονίζονται στο πάνω μέρος της εικόνας και με τη μορφή των κοκκιογραμμάτων.
Στην εικόνα (3.1.8) απεικονίζονται τα αποτελέσματα για την ανίχνευση του
HLA-DO. Κι εδώ πραγματοποιήθηκε έμμεσος ανοσοφθορισμός οπότε ως αρνητικός
μάρτυρας χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα, που επωάστηκαν στις ίδιες ακριβώς συνθήκες
με το δείγμα παρουσία όμως μόνο του δευτέρου αντισώματος. Κατόπιν αφαίρεσης
των ιστογραμμάτων του δείγματος και αρνητικού μάρτυρα προκύπτει ότι το 74% του
πληθυσμού εκφράζει υψηλά επίπεδα DO (τουλάχιστον τριπλάσια από αυτά του
αρνητικού μάρτυρα)
Στην εικόνα 3.1.9 παρατηρούμε τα αποτελέσματα της ανίχνευσης της
Σταθερής Αλυσίδας. Η ανίχνευση έγινε με μονοκλωνικό αντίσωμα συνδεδεμένο
απευθείας με τη φθορίζουσα χρωστική phycoerythrin (aCD74-PE) οπότε εδώ ως
δείγμα ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν τα άβαφα κύτταρα. Κατόπιν αφαίρεσης των
ιστογραμμάτων του μάρτυρα και του δείγματος προκύπτει ότι τα κύτταρα σε ποσοστό
97% εκφράζουν ενδοκυτταρικά CD74. Μάλιστα από τη ένταση του φθορισμού
καταλαβαίνουμε ότι τα επίπεδα έκφρασης του CD74 είναι έως και δεκαπλάσια από
τον αρνητικό μάρτυρα.

Εικόνα 3.1.9: Ενδοκυτταρική ανίχνευση της Σταθερής Αλυσίδας (Ii με το αντίσωμα αCD74) στα κύτταρα Κ562 με
κυτταρομετρία ροής. Το ανοιχτό ιστόγραμμα αντιστοιχεί στο δείγμα ελέγχου (άβαφα κύτταρα) ενώ για την
ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν οι μετρήσεις που προέρχονται από τα ζωντανά κύτταρα μέσα στον πληθυσμό (gate 1).
Στο ιστόγραμμα φαίνεται το ποσοστό των θετικών κυττάρων κατόπιν αφαίρεσης του δείγματος ελέγχου. Το
ποσοστό αυτό για το CD74 είναι 97%. Επίσης στα ιστογράμματα αναφέρονται η μέση τιμή της έντασης του
φθορισμού (Md:median), η γεωμετρική μέση τιμή (GM: geometric mean) και ο συντελεστής διασποράς (CV:
coeficiency variation)
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Εικόνα 3.1.10: Ενδοκυτταρική ανίχνευση μορίου HLA-DM στα κύτταρα Κ562 με κυτταρομετρία ροής. Το ανοιχτό
ιστόγραμμα αντιστοιχεί στο δείγμα ελέγχου (άβαφα κύτταρα) ενώ για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν οι
μετρήσεις που προέρχονται από τα ζωντανά κύτταρα μέσα στον πληθυσμό (gate 1). Στο ιστόγραμμα φαίνεται το
ποσοστό των θετικών κυττάρων κατόπιν αφαίρεσης του δείγματος ελέγχου. Το ποσοστό αυτό για το DM είναι 64%.
Επίσης στα ιστογράμματα αναφέρονται η μέση τιμή της έντασης του φθορισμού (Md:median), η γεωμετρική μέση
τιμή (GM: geometric mean) και ο συντελεστής διασποράς (CV: coeficiency variation)

Τέλος ανιχνεύσαμε τα ενδοκυτταρικά επίπεδα του μορίου HLA-DM. Τα
αποτελέσματα φαίνονται στην εικόνα 3.1.10. Συμπεραίνουμε ότι το 64% του
πληθυσμού εκφράζει ενδοκυτταρικά αυτό το μόριο. Πάλι στην περίπτωση του DM
χρησιμοποιήθηκε μονοκλωνικό αντίσωμα απευθείας συνδεδεμένο με PE οπότε
δείγμα ελέγχου αποτελούν τα άβαφα κύτταρα. Από τη ένταση του φθορισμού
καταλαβαίνουμε ότι τα επίπεδα έκφρασης του DM είναι τουλάχιστον διπλάσια από τα
επίπεδα του αρνητικού μάρτυρα.
Κάθε πειράματα επαναλήφθηκε 5 φορές και υπολογίστηκε ο μέσος όρος και η
σταθερή απόκλιση των ξεχωριστών μετρήσεων. Ένα ενδεικτικό πείραμα
παρουσιάστηκε στις εικόνες 3.1.7 έως 3.1.10. Από τα αποτελέσματα που πήραμε
αποδεικνύεται η συνεχής έκφραση ενδοκυτταρικά των μορίων DR, DO, DM και CD74.
Η έκφραση είναι σταθερή όπως φαίνεται από τις διαφορετικές μετρήσεις αλλά
εμφανίζει διακυμάνσεις, που υποδεικνύουν ότι τα μόρια υπόκειται σε φυσιολογικές
διαδικασίες ανακύκλωσης. Παρατηρούμε την υψηλή έκφραση του HLA-DΟ και του
CD74 που αγγίζουν το 60% και 74% αντίστοιχα. Επίσης αν και δεν υπάρχει
επιφανειακό DR εντοπίζουμε ενδοκυτταρική έκφραση αυτού της τάξης του 24%. Το
HLA-DM από την άλλη φαίνεται να εκφράζεται σε λίγο υψηλότερο ποσοστό που
φτάνει το 34%. Ωστόσο αν συγκρίνουμε την έκφραση των τεσσάρων μορίων σε
επίπεδο κυττάρου παρατηρούμε ότι το CD74 εμφανίζει την υψηλότερη έκφραση,
ακολουθεί το DO και έπονται, με τη σειρά σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα το DR και το
DM.
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Σε επαναλαμβανόμενα πειράματα, που όπως αναφέρθηκε πριν η έκφραση
των παραπάνω μορίων παρουσιάζει διακυμάνσεις το DR ενδοκυτταρικά κυμαίνεται
από 10-28%, το DO από 60-96%, το DM από 25-70% και το CD74 από 74-97%. Τα
συνολικά αποτελέσματα της ανίχνευσης των μορίων DR, DO, DM και CD74 φαίνονται
στην εικόνα 3.1.11 που ακολουθεί. Σε κάθε πείραμα ελέγχαμε ταυτόχρονα και την
επιφανειακή έκφραση του DR αλλά αυτή σε όλες τις περιπτώσεις παρέμενε μηδενική.
Οι μετρήσεις επαναλήφθηκαν αρκετές φορές και τα αποτελέσματα που
παρουσιάζονται αποτελούν τους μέσους όρους πέντε ξεχωριστών πειραμάτων.
Επίσης υπολογίσαμε και την σταθερή απόκλιση για κάθε τιμή, η οποία απεικονίζεται
στο διάγραμμα με κάθετες μπάρες. Παρατηρούμε ότι παρά τις διακυμάνσεις τα
σχετικά επίπεδα και των τεσσάρων μορίων παραμένουν σταθερά με το CD74 και το
DO να εμφανίζουν πάντα υψηλή έκφραση ενώ ακολουθούν με τη σειρά το DM και το
DR. Κατά μέσο όρο το CD74 εκφράζεται στο 86% (± 9%) του πληθυσμού, το HLA-DO
στο 78% (± 13%), το HLA-DM στο 44% (± 21%) και το HLA-DR στο 18% (± 7%).
K562 cell line
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τον αρνητικό μάρτυρα
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Εικόνα 3.1.11: Συνολικά αποτελέσματα ενδοκυτταρικής ανίχνευσης των μορίων DR, DM, DO και Ii (CD74) στην
κυτταρική σειρά Κ562. Τα ποσοστά, που απεικονίζονται στο διάγραμμα αποτελούν το μέσο όρο πέντε ξεχωριστών
πειραμάτων ενώ στο πίνακα αναγράφονται όλες οι ξεχωριστές μετρήσεις όπως επίσης ο μέσος όρος τους και η
σταθερή απόκλιση.

Σε επόμενο βήμα πραγματοποιήσαμε συνεντοπισμό των μορίων με πείραμα
διπλού ανοσοφθορισμού. Τα αποτελέσματα φαίνονται στις εικόνες 3.1.12 έως 3.1.14.
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Κάθε μόριο ανιχνεύτηκε αρχικά μόνο του (κοκκιογράμματα Α και Β) και στη συνέχεια
σε συνδυασμό με κάποιο άλλο (κοκκιογράμματα Γ).

Εικόνα 3.1.12: Αποτελέσματα διπλού ανοσοφθορισμού με κυτταρομετρία ροής για τα μόρια HLA-DO και CD74 στην
κυτταρική σειρά Κ562. Στο κοκκιόγραμμα Α έχουμε την ανίχνευση του HLA-DO (ποσοστό 60% κατόπιν αφαίρεσης
του αρνητικού δείγματος), στο κοκκιόγραμμα Β την ανίχνευση του CD74 (ποσοστό 74%) και στο κοκκιόγραμμα Γ
+
έχουμε εντοπίσει ταυτόχρονα το HLA-DO με το CD74. Προκύπτει ότι όλος ο DO πληθυσμός εκφράζει και το CD74.

Εικόνα 3.1.13: Αποτελέσματα διπλού ανοσοφθορισμού με κυτταρομετρία ροής για τα μόρια HLA-DR και CD74 στην
κυτταρική σειρά Κ562. Στο κοκκιόγραμμα Α έχουμε την ανίχνευση του HLA-DR (ποσοστό 24%), στο κοκκιόγραμμα Β
την ανίχνευση του CD74 (ποσοστό 74%) και στο κοκκιόγραμμα Γ έχουμε εντοπίσει ταυτόχρονα το HLA-DR με το
+
CD74. Προκύπτει ότι όλος ο DR πληθυσμός εκφράζει και το CD74.

Εικόνα 3.1.14: Αποτελέσματα διπλού ανοσοφθορισμού με κυτταρομετρία ροής για τα μόρια HLA-DR και HLA-DM
στην κυτταρική σειρά Κ562. Στο κοκκιόγραμμα Α έχουμε την ανίχνευση του HLA-DR (ποσοστό 24%), στο
κοκκιόγραμμα Β την ανίχνευση του HLA-DM (ποσοστό 35%) και στο κοκκιόγραμμα Γ έχουμε εντοπίσει ταυτόχρονα
+
το HLA-DR με το HLA-DM. Προκύπτει ότι όλος ο DR πληθυσμός εκφράζει και το HLA-DM.
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Στην εικόνα 3.1.12 βλέπουμε ότι το DO εκφράζεται σε ποσοστό 60% του
πληθυσμού ενώ το CD74 σε ποσοστό 74%. Στο κοκκιόγραμμα Γ της ίδιας εικόνας
παρατηρούμε το συνεντοπισμό του DO με το CD74 όπου φαίνεται ότι όλος ο DO+
πληθυσμός είναι ταυτόχρονα θετικός και για CD74, με άλλα λόγια τα δύο μόρια
εκφράζονται στα ίδια κύτταρα. Στην εικόνα 3.1.13 βλέπουμε ότι το 24% του
πληθυσμού εκφράζει ενδοκυτταρικά DR ενώ το κοκκιόγραμμα Γ της ίδιας εικόνας μας
δείχνει όπως και πριν ότι τα όλα τα DR+ κύτταρα εκφράζουν επίσης το CD74. Τέλος
στην εικόνα 3.1.14 βλέπουμε πως το DM εκφράζεται στο 35% του πληθυσμού ενώ το
κοκκιόγραμμα Γ της ίδιας εικόνας δείχνει ότι όλα τα κύτταρα που εκφράζουν DR είναι
θετικά και για DM.
Συνοψίζοντας λοιπόν τα αποτελέσματα του διπλού ανοσοφθορισμού
μπορούμε να πούμε ότι το 74% του πληθυσμού είναι θετικό για CD74, το 60%
συνεκφράζει και το DO, στο 35% αυτού εκφράζεται και το DM ενώ στο 24% που είναι
θετικό για DR εκφράζονται και τα τέσσερα μόρια. Να επισημάνουμε επίσης ότι
μετρούσαμε ταυτόχρονα και επιφανειακό DR αλλά σε όλες τις περιπτώσεις αυτό
παρέμενε μηδενικό.
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3.1.4 - HL-60 κυτταρική σειρά

Η ίδιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν και για την HL-60 κυτταρική σειρά και τα
αποτελέσματα ήταν παρόμοια (Εικόνα 3.1.20). Από την επανάληψη των πειραμάτων
διαπιστώνουμε ότι η έκφραση του DR κυρίως παρουσιάζει διακυμάνσεις με ποσοστά
που εκτείνονται από 20-55% γεγονός που υποδεικνύει πιθανότατα ότι το μόριο
υφίσταται τις φυσιολογικές διαδικασίες ανακύκλωσης μέσα στα κύτταρα. Επιπλέον
διαπιστώνουμε ότι τα ανιχνεύσιμα επίπεδα έκφρασης των τάξης ΙΙ μορίων εξαρτώνται
από τον τύπο του αντισώματος που χρησιμοποιείται. Σε πείραμα όπου
χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά αντισώματα για την ανίχνευση των τάξης ΙΙ
μορίων το κάθε ένα έδωσε διαφορετική εκτίμηση των επιπέδων έκφρασης. Αυτό
φαίνεται στην εικόνα 3.1.15, που ακολουθεί. Τα δύο αντισώματα που
χρησιμοποιήθηκαν αναγνωρίζουν το πλήρες ετεροδιμερές αβ αλλά διαφορετικό
επίτοπο, πιο συγκεκριμένα ο επίτοπος που αναγνωρίζει το αντίσωμα HB145
απαντάται μόνο στο DR ενώ το αντίσωμα Η81.98.21.117 αναγνωρίζει περιοχή, η
οποία είναι κοινή στα DR, DP και DQ μόρια. Άρα έχοντας χρησιμοποιήσει το HB145
στα περισσότερα πειράματα, που ακολουθούν, πρέπει να έχουμε υπόψιν ότι τα
πραγματικά επίπεδα έκφρασης των τάξης ΙΙ μορίων έχουν υποτιμηθεί και πρέπει να
είναι υψηλότερα. Από την εικόνα 3.1.15 βλέπουμε ότι με το HB145 ανιχνεύεται DR σε
ποσοστό 22% μέσα στον πληθυσμό ενώ με το H81.98 το ποσοστό αυτό φτάνει στο
49%.

Εικόνα 3.1.15: Ενδοκυτταρική ανίχνευση των τάξης ΙΙ μορίων στα κύτταρα HL-60 με κυτταρομετρία ροής.
Χρησιμοποιήθηκαν δύο αντισώματα από δύο διαφορετικά υβριδώματα, το ΗΒ145 και το Η81.98.21.117. Το γκρι
ιστόγραμμα αντιστοιχεί στα άβαφα κύτταρα, το μαύρο ιστόγραμμα στο δείγμα ελέγχου (δεύτερο αντίσωμα μόνο,
FITC) ενώ για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν οι μετρήσεις που προέρχονται από τα ζωντανά κύτταρα μέσα στον
πληθυσμό (gate 1). Τα ποσοστά έκφρασης που προκύπτουν κατόπιν αφαίρεσης του FITC είναι για το ΗΒ145 22%
και για το Η81 49%.

Επιλέξαμε για τη συνέχεια των πειραμάτων το αντίσωμα HB145 ως πιο
αξιόπιστο και ευρέως χρησιμοποιούμενο αντίσωμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε είτε
σκέτο είτε συνδεδεμένο απευθείας με FITC. Ένα ενδεικτικό πείραμα απεικονίζεται στα
ιστογράμματα των εικόνων 3.1.16 έως 3.1.19, που ακολουθούν.
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Στην εικόνα 3.1.6 βλέπουμε αποτελέσματα της ανίχνευσης του HLA-DR
(πράσινο χρώμα). Χρησιμοποιήθηκε ως πρώτο αντίσωμα το HB145 που σημάνθηκε
στη συνέχεια με το δεύτερο αντίσωμα αIgG-FITC. Σε αυτή την περίπτωση ως αρνητικό
μάρτυρα χρησιμοποιήσαμε κύτταρα, που επωάστηκαν παρουσία όμως μόνο του
δευτέρου αντισώματος. Από την αφαίρεση των ιστογραμμάτων προκύπτει ότι το 58%
του πληθυσμού εκφράζει ενδοκυτταρικά το HLA-DR.

Εικόνα 3.1.16: Ενδοκυτταρική ανίχνευση του HLA-DR στα κύτταρα HL-60 με κυτταρομετρία ροής. Το ανοιχτό
ιστόγραμμα αντιστοιχεί στο δείγμα ελέγχου (control) ενώ για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν οι μετρήσεις που
προέρχονται από τα ζωντανά κύτταρα μέσα στον πληθυσμό (gate 1). Σε κάθε ιστόγραμμα φαίνεται το ποσοστό των
θετικών κυττάρων κατόπιν αφαίρεσης του δείγματος ελέγχου. Το ποσοστό έκφρασης είναι 58%.

Παρόμοια διαδικασία έμμεσου ανοσοφθορισμού ακολουθήθηκε και για το
HLA-DO. Τα αποτελέσματα φαίνονται στην εικόνα 3.1.17 (πορτοκαλί χρώμα) όπου
βλέπουμε ότι το 96% του πληθυσμού είναι θετικό για DO. Από την ένταση του
φθορισμού διαπιστώνουμε ότι τα επίπεδα έκφρασης του DO είναι σχεδόν
πενταπλάσια από αυτά του αρνητικού μάρτυρα.
Στην εικόνα 3.1.18 βλέπουμε τα αποτελέσματα της ανίχνευσης του CD74
(κόκκινο χρώμα). Χρησιμοποιήθηκε μονοκλωνικό αντίσωμα aCD74-PE, δηλαδή
απευθείας συνδεδεμένο με τη φθορίζουσα χρωστική phycoerythrin, οπότε ως
αρνητικό μάρτυρα χρησιμοποιούμε άβαφα κύτταρα. Παρατηρούμε ότι σχεδόν όλος ο
πληθυσμός εκφράζει CD74 (96%) όμως διακρίνονται ξεκάθαρα δυο θετικοί
υποπληθυσμοί με διαφορετικά επίπεδα έκφρασης. Περίπου το 36% του πληθυσμού
εκφράζει πολύ υψηλά επίπεδα CD74 (περιοχή M2 στην Εικόνα 3.1.18, όπου η ένταση
του φθορισμού είναι 25πλάσια από αυτή του αρνητικού μάρτυρα) και το υπόλοιπο
60% εκφράζει χαμηλότερα επίπεδα (περιοχή Μ1 στην Εικόνα 3.1.18, όπου η ένταση
του φθορισμού είναι 5πλάσια από αυτή του αρνητικού μάρτυρα). Εμφανίζεται
δηλαδή ένας CD74High πληθυσμός με 5πλάσια επίπεδα έκφρασης από τον CD74Low
πληθυσμό.
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Εικόνα 3.1.17: Ενδοκυτταρική ανίχνευση του HLA-DO στα κύτταρα HL-60 με κυτταρομετρία ροής. Το ανοιχτό
ιστόγραμμα αντιστοιχεί στο δείγμα ελέγχου (control) ενώ για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν οι μετρήσεις που
προέρχονται από τα ζωντανά κύτταρα μέσα στον πληθυσμό (gate 1). Σε κάθε ιστόγραμμα φαίνεται το ποσοστό των
θετικών κυττάρων κατόπιν αφαίρεσης του δείγματος ελέγχου. Τo ποσοστό έκφρασης είναι 96%.

Εικόνα 3.1.18: Ενδοκυτταρική ανίχνευση του CD74 στα κύτταρα HL-60 με κυτταρομετρία ροής. Το ανοιχτό
ιστόγραμμα αντιστοιχεί στο δείγμα ελέγχου (control) ενώ για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν οι μετρήσεις που
προέρχονται από τα ζωντανά κύτταρα μέσα στον πληθυσμό (gate 1). Σε κάθε ιστόγραμμα φαίνεται το ποσοστό των
θετικών κυττάρων κατόπιν αφαίρεσης του δείγματος ελέγχου. Τo ποσοστό έκφρασης είναι 96%.
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Εικόνα 3.1.19: Ενδοκυτταρική ανίχνευση του HLA-DM στα κύτταρα HL-60 με κυτταρομετρία ροής. Το ανοιχτό
ιστόγραμμα αντιστοιχεί στο δείγμα ελέγχου (control) ενώ για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν οι μετρήσεις που
προέρχονται από τα ζωντανά κύτταρα μέσα στον πληθυσμό (gate 1). Σε κάθε ιστόγραμμα φαίνεται το ποσοστό των
θετικών κυττάρων κατόπιν αφαίρεσης του δείγματος ελέγχου. Τo ποσοστό έκφρασης είναι 60%.

Τέλος στην εικόνα 3.1.19 βλέπουμε τα αποτελέσματα της ανίχνευσης του HLADM (μπλε χρώμα). Το αντίσωμα που χρησιμοποιήθηκε κι εδώ ήταν απευθείας
συνδεδεμένο με τη φθορίζουσα χρωστική phycoerythrin και η έκφραση υπολογίζεται
με την αφαίρεση του ιστογράμματος που αντιστοιχεί στα άβαφα κύτταρα.
Παρατηρούμε ότι ο πληθυσμός εκφράζει DM σε ποσοστό 60% και η έκφραση αυτή
είναι σχεδόν 10πλάσια από τον αρνητικό μάρτυρα. Από τα επαναλαμβανόμενα
πειράματα μπορούμε να πούμε ότι στα HL-60 παρατηρούμε υψηλή έκφραση μέσα
στον πληθυσμό του HLA-DO και του CD74 που αγγίζουν σχεδόν το 100%, χαμηλότερα
επίπεδα DR της τάξης του 58% και λίγο υψηλότερα επίπεδα DM που φτάνουν το 60%.
Τα μόρια αυτά όπως και στην περίπτωση των K562 κυττάρων παρουσιάζουν
διακυμάνσεις, φαίνονται όμως να εκφράζονται συνεχώς. Στην εικόνα 3.1.20 έχουμε
υπολογίσει το μέσω όρο πέντε ξεχωριστών πειραμάτων. Βλέπουμε ότι το DR μπορεί
να κυμαίνεται από 20-55% (±14%), το DM από 30-70% (±15%), το DO από 85-98%
(±6%) και το CD74 από 88-98% (±4%).
Στη συνέχεια προχωρήσαμε στην πραγματοποίηση διπλού ανοσοφθορισμού
ώστε να εντοπίσουμε τη σχετική έκφραση των μορίων μεταξύ τους. Τα αποτελέσματα
φαίνονται στις εικόνες 3.1.21-23, που ακολουθούν.
Στην εικόνα 3.1.21 παρατηρούμε τον συνεντοπισμό των μορίων HLA-DO και
CD74. Τα υψηλά επίπεδα και των δύο μορίων, που ανιχνεύουμε μέσα στον πληθυσμό
δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης της συνέκφρασης τους στα ίδια κύτταρα κάτι
που αποδεικνύεται εδώ και με τον διπλό ανοσοφθορισμό. Βέβαια αυτό που διαφέρει
είναι τα επίπεδα έκφρασης ανά κύτταρο που είναι πολύ υψηλότερα για το CD74 από
ότι για το DO.
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HL-60 cell line
% αύξηση σε σχέση με
τον αρνητικό μάρτυρα

120%

93%

93%

HLA-DO

CD74

100%
54%

80%
60%

35%

40%
20%
0%
HLA-DR

πείραμα
1o
2o
3o
4o
5o
Μ.Ο.
STDEV

DR
55%
20%
22%
38%
38%
35%
14%

HLA-DM
DM
66%
30%
55%
70%
50%
54%
15%

DO
95%
85%
98%
87%
98%
93%
6%

CD74
98%
88%
94%
95%
90%
93%
4%

Εικόνα 3.1.20: Συνολικά αποτελέσματα ενδοκυτταρικής ανίχνευσης των μορίων DR, DM, DO και CD74 στην
κυτταρική σειρά HL-60. Τα ποσοστά, που απεικονίζονται στο διάγραμμα αποτελούν το μέσο όρο πέντε ξεχωριστών
πειραμάτων. Στον πίνακα αναγράφονται όλες οι ξεχωριστές μετρήσεις καθώς και ο μέσος όρος τους.

Στην εικόνα 3.1.22 βλέπουμε την ταυτόχρονη έκφραση του DR και του CD74.
Παρατηρούμε ότι υπάρχει έκφραση του HLA-DR τόσο στον CD74High πληθυσμό όσο και
στον CD74Low, ωστόσο φυσικά υπάρχει μέρος του πληθυσμού που εκφράζει το CD74
αλλά είναι αρνητικό για το DR.
Τέλος στην εικόνα 3.1.23 βλέπουμε την ταυτόχρονη ανίχνευση του HLA-DR με
το HLA-DM. Διαπιστώνουμε κι εδώ πως σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό τα δύο αυτά
μόρια συνεκφράζονται στα ίδια κύτταρα.
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της κυτταρομετρίας ροής για την HL-60
κυτταρική σειρά μπορούμε να κάνουμε της εξής διαπιστώσεις: καταρχήν βλέπουμε να
εκφράζονται ενδοκυτταρικά όλα τα υπό διερεύνηση μόρια. Αν και δεν εμφανίζουν
επιφανειακό DR φαίνεται ότι ένα ποσοστό περίπου 60% του πληθυσμού εκφράζει
ενδοκυτταρικά αυτό το μόριο. Ωστόσο τα επίπεδα έκφρασης ανά κύτταρο είναι
σχετικά χαμηλά (σχεδόν διπλάσια σε σχέση με τον αρνητικό μάρτυρα) υπολογίζοντας
την ένταση του φθορισμού. Το ίδιο ισχύει και για το DM, που εκφράζεται σε
παρόμοιο ποσοστό αλλά η αντίστοιχη ένταση του φθορισμού φτάνει να είναι μέχρι
και δεκαπλάσια από αυτή του αρνητικού μάρτυρα. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό μέσα
στον πληθυσμό (αγγίζει το 96%) εκφράζονται τα άλλα δύο μόρια ταυτόχρονα μέσα
στα κύτταρα, αλλά το CD74 εμφανίζει υψηλότερα επίπεδα ανά κύτταρο (μέχρι και
100πλάσια ένταση φθορισμού) από ότι το DO.
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Εικόνα 3.1.21: Αποτελέσματα διπλού ανοσοφθορισμού με κυτταρομετρία ροής για τα μόρια HLA-DO και CD74 στην
κυτταρική σειρά HL-60. Στο κοκκιόγραμμα Α έχουμε την ανίχνευση του HLA-DO (ποσοστό 96%), στο κοκκιόγραμμα
Β την ανίχνευση του CD74 (ποσοστό 96%) και στο κοκκιόγραμμα Γ έχουμε εντοπίσει ταυτόχρονα το HLA-DO με το
+
CD74. Προκύπτει ότι όλος ο DO πληθυσμός εκφράζει και το CD74.

Εικόνα 3.2.22: Αποτελέσματα διπλού ανοσοφθορισμού με κυτταρομετρία ροής για τα μόρια HLA-DR και CD74 στην
κυτταρική σειρά HL-60. Στο κοκκιόγραμμα Α έχουμε την ανίχνευση του HLA-DR (ποσοστό 58%), στο κοκκιόγραμμα
Β την ανίχνευση του CD74 (ποσοστό 96%) και στο κοκκιόγραμμα Γ έχουμε εντοπίσει ταυτόχρονα το HLA-DR με το
+
CD74. Προκύπτει ότι όλος ο DR πληθυσμός εκφράζει και το CD74.

Εικόνα 3.1.23: Αποτελέσματα διπλού ανοσοφθορισμού με κυτταρομετρία ροής για τα μόρια HLA-DR και DM στην
κυτταρική σειρά HL-60. Στο κοκκιόγραμμα Α έχουμε την ανίχνευση του HLA-DR (ποσοστό 58%), στο κοκκιόγραμμα
Β την ανίχνευση του DM (ποσοστό 60%) και στο κοκκιόγραμμα Γ έχουμε εντοπίσει ταυτόχρονα το HLA-DR με το
+
DM. Προκύπτει ότι όλος ο DR πληθυσμός εκφράζει και το DM.
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Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι και οι δύο κυτταρικές σειρές διαθέτουν
ενδοκυτταρικά αποθέματα DR και DM μορίων και επιπλέον πολύ υψηλή έκφραση του
CD74. Ωστόσο αν και φαίνεται να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα μόρια για την
αντιγονοπαρουσίαση πάντα η επιφανειακή έκφραση του DR είναι μηδενική. Στα ίδια
κύτταρα ανιχνεύεται και το DO το οποίο έχει χαρακτηριστεί να επιδρά αρνητικά στην
αντιγονοπαρουσίαση. Εδώ λοιπόν προκύπτει το ερώτημα αν θα μπορούσε η έκφραση
του DO να είναι υπεύθυνη για τον DR αρνητικό φαινότυπο αυτών των κυττάρων.
Θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι τα μόρια παρότι εκφράζονται στα ίδια
κύτταρα δεν συναντιούνται στα ίδια ενδοσωμικά κυστίδια προκειμένου να γίνει το
φόρτωμα με αντιγονικά πεπτίδια και να οδηγηθούν τα τάξης ΙΙ μόρια στη μεμβράνη.
Για το λόγο αυτό στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε συνεντοπισμούς των μορίων με
ανοσοφθορισμούς με συνεστιακή μικροσκοπία αλλά και υποκυτταρική κλασμάτωση.
Πριν προχωρήσουμε όμως στην ανάλυση αυτών των πειραμάτων αλλά και
στη διατύπωση υποθέσεων για την απουσία μεμβρανικού DR θελήσαμε να
επιβεβαιώσουμε τα αποτελέσματα της κυτταρομετρίας ροής με ανίχνευση των
μεταγράφων των α και β αλυσίδων των τριών μορίων με RT-PCR.
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3.2 - Ανίχνευση των μεταγράφων των α και β γονιδίων των DR, DM και DO
Για να επιβεβαιώσουμε το πρωτεϊνικό προφίλ των κυττάρων που προκύπτει
από την κυτταρομετρία ροής προχωρήσαμε σε ανίχνευση των μεταγράφων των α και
β αλυσίδων των μορίων DR, DM και DO με πειράματα αντίστροφης μεταγραφής και
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (RT-PCR)
Αρχικά απομονώνουμε από τα κύτταρα το πολυαδενυλιωμένο ώριμο mRNA με
το Oligotex Direct mRNA Kit (QIAGEN). Από αυτό συντίθεται με αντίστροφη
μεταγραφή και χρήση ειδικών εκκινητών το cDNA και στη συνέχεια πολλαπλασιάζεται
με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης μέσα στον ίδιο δοκιμαστικό σωλήνα με χρήση
του OneStep RT-PCR Kit επίσης της εταιρίας QIAGEN. Σε κάθε περίπτωση
χρησιμοποιήθηκε ο ίδιο αριθμός κυττάρων, η έκλουση του πολυαδενυλιωμένου
mRNA έγινε στον ίδιο τελικό όγκο, χρησιμοποιήθηκε η ίδια ποσότητα mRNA και όλη η
αντίδραση RT-PCR φορτώθηκε στο πήκτωμα. Ως θετικός μάρτυρας για την χρήση ίσης
ποσότητας mRNA αλλά και για τη φόρτωση ίσης ποσότητας αντίδρασης στο πήκτωμα
χρησιμοποιήθηκε η β-ακτίνη (actb). Ως αρνητικός μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε μίγμα
της αντίδρασης με τους εκκινητές της β ακτίνης αλλά χωρίς mRNA (ctl). Εκτός από τις
κυτταρικές σειρές Κ562 και HL-60 συμπεριλάβαμε στην ανάλυση και την Raji σειρά η
οποία όπως είναι γνωστό βιβλιογραφικά αλλά δείχθηκε και πριν, εκφράζει όλες τις
αλυσίδες των μορίων που μας ενδιαφέρουν.
Για το σχεδιασμό των εκκινητών των τάξης ΙΙ γονιδίων επιλέξαμε να
χρησιμοποιήσουμε τις αλληλουχίες των εξονίων 3 και 4 καθώς έχει αποδειχθεί να
είναι οι πιο συντηρημένες. Έτσι οι εκκινητές που προέκυψαν υβριδοποιούνται
εκατέρωθεν του εσωνίου που βρίσκεται ανάμεσα στα εξόνια 3-4, δίνοντας προϊόν
διαφορετικού μεγέθους ανάλογα με το αν περιέχεται και η περιοχή του εσωνίου. Στον
πίνακα 3.2.1 που ακολουθεί βλέπουμε τα αναμενόμενα μεγέθη των προϊόντων που
προκύπτουν χρησιμοποιώντας τους εν λόγω εκκινητές.

α αλυσίδα
Με το εσώνιο
β αλυσίδα
Με το εσώνιο

DR
164 bp
453 bp
231 bp
931 bp

DM
239 bp
450 bp
182 bp
1701 bp

DO
142 bp
237 bp
180 bp
234 bp

Actb
234 bp
-

Πίνακας 3.2.1: Μέγεθος αναμενόμενων προϊόντων RΤ-PCR (με και χωρίς την περιοχή του εσωνίου) κάνοντας χρήση
των εκκινητών, που σχεδιάστηκαν για τα μόρια DR, DM, DO και Actb.

Τα αποτελέσματα της RT-PCR φαίνονται στην Εικόνα 3.2.1. Χρησιμοποιήσαμε
την κυτταρική σειρά Raji ως θετικό μάρτυρα αφού βιβλιογραφικά γνωρίζουμε ότι
εκφράζει όλα τα μόρια και επιπλέον αυτό το αποδείξαμε και με την κυτταρομετρία
ροής. Στην εικόνα βλέπουμε λοιπόν ότι η Raji εμφανίζει μετάγραφα για τα μόρια HLADR α (μέγεθος 164bp) και β (μέγεθος 231bp), DM α (μέγεθος 239bp)και β (μέγεθος
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182bp) και DO α (μέγεθος 142bp) και β (μέγεθος 234bp) όπως αναμενόταν. Τα μεγέθη
των προϊόντων συμφωνούν με αυτά του Πίνακα 3.2.1, χωρίς τα εσώνια. Ως αρνητικό
μάρτυρα της αντίδρασης χρησιμοποιήσαμε το ίδιο μείγμα με εκκινητές actb χωρίς
όμως mRNA (στην εικόνα 3.2.1 συμβολίζεται ως ctrl) όπου δεν βλέπουμε καμία ζώνη,
όπως είναι φυσικό. Ως θετικό μάρτυρα της αντίδρασης αλλά και για τη φόρτωση ίσης
ποσότητας στο πήκτωμα χρησιμοποιήσαμε αντίδραση με εκκινητές για την ακτίνη
(actnb) οπότε προκύπτει, όπως αναμενόταν, μια ζώνη περίπου στα 234bp.

Εικόνα 3.2.1: Ανίχνευση με RT-PCR από poly-A mRNA των μεταγράφων των α και β αλυσίδων των μορίων DR, DM
και DO στις λευχαιμικές σειρές Κ562, HL-60 και Raji. Ως θετικό μάρτυρα της αντίδρασης PCR και για την φόρτωση
ίσης ποσότητας στο πήκτωμα χρησιμοποιήσαμε εκκινητές για το γονίδιο της β-ακτίνης (actb). Ως αρνητικό
μάρτυρα χρησιμοποιήσαμε μείγμα αντίδρασης με εκκινητές β-ακτίνης χωρίς mRNA (ctl)

Οι δύο κυτταρικές σειρές βλέπουμε ότι εκφράζουν επίσης τα σωστά
μετάγραφα για τα DRα και β και DMα και β μόρια. Αντίθετα παρατηρούμε ότι δεν
εκφράζεται η DOα αλυσίδα ενώ εμφανίζεται το σωστό μετάγραφο της DOβ αλυσίδας.
Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι το πείραμα επαναλήφθηκε τρεις φορές και τα
αποτελέσματα ήταν ακριβώς τα ίδια, χωρίς καμιά διαφοροποίηση, δηλαδή δεν
πρόκειται για κάποιο σφάλμα του πειράματος αλλά για επαναλείψιμο αποτέλεσμα.
Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι δεν πρέπει να εκφράζεται το πλήρες DOαβ μόριο αλλά
μόνο η β αλυσίδα. Αυτό δεν αντιτίθεται στα προαναφερθέντα αποτελέσματα της
κυτταρομετρίας ροής μιας και το αντίσωμα, που χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση
του HLA-DO αναγνωρίζει μόνο την DOβ αλυσίδα.
Σε διαφορετικό πείραμα όπου απομονώθηκε ολικό RNA (αντί του
πολυαδενυλιωμένου ώριμου mRNA) εμφανίζεται ένα DOa μετάγραφο μεγέθους
237bp, που εξηγείται αν προστεθεί το μέγεθος του εσωνίου (βλέπε Πίνακα 3.2.1).
Στην περίπτωση αυτή προφανώς εμπεριέχεται ανώριμο RNA ή/και μικρή ποσότητα
γενωμικού DNA ωστόσο επιβεβαιώνεται ότι δεν πρόκειται ούτε για σφάλμα του
πειράματος ούτε για έλλειψη του DOa γονίδιου στα K562 και στα HL-60 και ότι οι
εκκινητές είναι κατάλληλοι για αυτά τα κύτταρα όπως ακριβώς και για τα Raji. Τα
αποτελέσματα φαίνονται στη εικόνα 3.2.2 που ακολουθεί. Παρατηρούμε ότι
εμφανίζεται το μετάγραφο μεγέθους 237bp (αφού περιλαμβάνει και το εσώνιο) που
αντιστοιχεί στην DOa αλυσίδα τόσο στα Κ562 όσο και στα HL-60 και έτσι
επιβεβαιώνεται τόσο η ύπαρξη του γονιδίου όσο και η καταλληλότητα των εκκινητών.
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Επιπλέον σε διαμολυσμένα Κ562_CIITA, δηλαδή κύτταρα στα οποία έχει εισαχθεί το
αγρίου τύπου γονίδιο CIITA (απομονωμένο από τα Raji) εμφανίζεται το σωστό
μετάγραφο των 142bp της DOa αλυσίδας γεγονός που επιβεβαιώνει ότι τα Κ562 όχι
μόνο διαθέτουν το γονίδιο αλλά και είναι ικανά να εκφράσουν την DOa αλυσίδα με
υπερέκφραση του βασικού μεταγραφικού παράγοντα των τάξης ΙΙ γονιδίων, του
CIITA. Άλλωστε όπως είναι γνωστό βιβλιογραφικά η ρύθμιση της DOa αλυσίδας
ελέγχεται από τον CIITA όπως και στα κλασικά τάξης ΙΙ μόρια. Επιβεβαιώνεται λοιπόν
ότι η απουσία της DOα αλυσίδας είναι αποτέλεσμα μεταγραφικής ή/και
μεταφραστικής ρύθμισης στις K562 και HL-60 κυτταρικές σειρές.

Εικόνα 3.2.2: Ανίχνευση με RT-PCR από ολικό RNA των μεταγράφων των α και β αλυσίδων του DO στις λευχαιμικές
σειρές Κ562, HL-60 και στην διαμολυσμένη Κ562 με το αγρίου τύπου γονίδιο CIITA (Κ562_CIITA.) Στα Κ562 και στα
HL-60 το μετάγραφο του DOa έχει μέγεθος 237 bp αφού περιέχει και το εσώνιο γεγονός που αποδεικνύει ότι το
γονίδιο υπάρχει αλλά δεν εκφράζεται. Αντίθετα στα K562_CIITA κύτταρα το DOa μετάγραφο έχει το σωστό μέγεθος
(142bp) και συνεπώς πρέπει να εκφράζεται.

Με τα αποτελέσματα της RT-PCR επιβεβαιώνεται το πρωτεϊνικό προφίλ σε
μοριακό επίπεδο των αλυσίδων που ανιχνεύουμε με την κυτταρομετρία ροής
τουλάχιστον όσον αφορά τα DR και DM μόρια. Για το DO μόριο διαπιστώνουμε ότι
εκφράζεται μόνο η DOβ αλυσίδα αλλά αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τα
αποτελέσματα της κυτταρομετρίας καθώς το μοναδικό εμπορικό αντίσωμα που
διατίθεται για την ανίχνευση του DO αναγνωρίζει μόνο τη β αλυσίδα. Η έλλειψη
εμπορικού ή άλλου είδους αντισώματος για την ανίχνευση της DOα αλυσίδας ή του
πλήρους DO μορίου προκύπτει από το γεγονός ότι το DO συνδέεται με το DM μέσω
της DOα αλυσίδας οπότε αυτή είναι πάντα «κρυμμένη» με αποτέλεσμα οποιαδήποτε
προσπάθεια δημιουργίας αντισώματος που να αναγνωρίζει το ετεροδιμερές DOαβ
καταλήγει σε αντίσωμα, που αναγνωρίζει μόνο τη β αλυσίδα.
Αφού και με τα αποτελέσματα των πειραμάτων με RT-PCR επιβεβαιώνεται η
ύπαρξη ενδοκυτταρικών αποθεμάτων DR και DM παραμένει το ερώτημα της
απουσίας μεμβρανικού DR. Με την παρουσία ταυτόχρονα μέσα στα κύτταρα αυτών
των δύο μορίων θα περίμενε κανείς την εμφάνιση, έστω και σε μικρό ποσοστό DR
μορίων στην επιφάνεια των κυττάρων. Ακόμα και με την ύπαρξη του DO ή με την
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υπόθεση ότι τα μόρια δεν συναντιούνται στα ίδια ενδοσωμικά κυστίδια θα ήταν
αναμενόμενο να εμφανίζονται στην κυτταρική μεμβράνη τουλάχιστον DR μόρια
φορτωμένα με το πεπτίδιο Clip. Ερωτήματα γεννιούνται επίσης για την ύπαρξη μόνο
της DOβ αλυσίδας και τον πιθανό της ρόλο στο μονοπάτι. Γνωρίζουμε ότι το DO
αναστέλλει την ενζυμική δράση του DM όμως μια τέτοιου είδους αναστολή δε θα
εμπόδιζε τη μεταφορά των DR μορίων στη μεμβράνη τουλάχιστον σε μικρό ποσοστό.
Σε κάθε περίπτωση πάντως θα απαιτούνταν η συνάντηση των τριών μορίων
στα ίδια ενδοκυτταρικά διαμερίσματα. Για να εντοπίσουμε συνεπώς των
ενδοκυτταρική τοποθέτηση των μορίων αλλά και τον πιθανό συνεντοπισμό τους
πραγματοποιήσαμε πειράματα υποκυτταρικής κλασμάτωσης και διπλού
ανοσοφθορισμού με συνεστιακό μικροσκόπιο.
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3.3 - Ενδοκυτταρικός εντοπισμός με υποκυτταρική κλασμάτωση
Σε επόμενη φάση θελήσαμε να ερευνήσουμε σε ποιά κυτταρικά διαμερίσματα
εντοπίζονται τα HLA-DR, DOβ και DM μόρια στις συγκεκριμένες κυτταρικές σειρές.
Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή για να γίνει σωστά η αντιγονοπαρουσίαση
απαιτείται η σύνδεση δύο διαφορετικών μονοπατιών: του μονοπατιού ενδοκύττωσης
όπου κινούνται τα αντιγονικά πεπτίδια και του μονοπατιού μεταφοράς από το
Ενδοπλασματικό δίκτυο προς το Σύμπλεγμα Golgi και μετέπειτα στο Trans Golgi, όπου
μετακινούνται τα τάξης ΙΙ μόρια. Η συνάντηση γίνεται στα κυστίδια MIICs τα οποία
εμφανίζουν χαρακτηριστικά των ώριμων ενδοσωμάτων. Δυστυχώς η διάκριση
πρόωρων ενδοσωμάτων, ώριμων ενδοσωμάτων και λυσσοσωμάτων είναι δύσκολη
καθώς διαθέτουν παρόμοια μορφή και μέγεθος. Τα κυστίδια αυτά μπορούν να
ταυτοποιηθούν συνεπώς μόνο από το περιεχόμενο τους. Για την ταυτοποίηση των
ώριμων ενδοσωμάτων χρησιμοποιείται ευρέως η πρωτεΐνη Rab7. Πρόκειται για μια
μικρή GTPάση της οποίας ο ρόλος δεν είναι πλήρως κατανοητός. Όπως όμως και για
τα υπόλοιπα μελή της οικογένειας, πιστεύεται ότι συμμετέχει στον κύριο μηχανισμό
σύντηξης κυστιδίων για την μεταφορά διαμέσου του μονοπατιού ενδοκύττωσης.
Για να διαπιστώσουμε λοιπόν αν τα τάξης ΙΙ μόρια που εντοπίζουμε
ενδοκυτταρικά τοποθετούνται στα ίδια κυστίδια αλλά και για την ταυτοποίηση των
κυστιδίων προχωρήσαμε σε πειράματα υποκυτταρικής κλασμάτωσης σε κλίση Percoll
(Qiu - 1994). Η διαδικασία, που περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα «Υλικά &
μέθοδοι», στηρίζεται στην δυνατότητα διαχωρισμού των κυτταρικών κυστιδίων σε
διαβάθμιση πυκνότητας Percoll όπου στα ίδια κλάσματα τοποθετούνται κυστίδια με
παρόμοιο μέγεθος και πυκνότητα. Γνωρίζουμε και έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο
της εισαγωγής πως το ενδοσωμικό μονοπάτι είναι ιδιαίτερα πολυμορφικό
αποτελούμενο από πλήθος μικρών κυστιδίων και από μεγαλύτερα σε μέγεθος
κενοτόπια και σωληνόμορφα διαμερίσματα, που επικοινωνούν μεταξύ τους και
συνδέουν την πλασματική μεμβράνη με το σύστημα του Trans Golgi. Στο σύμπλεγμα
αυτών των διαμερισμάτων τα πρώιμα ενδοσώματα αποτελούν τον πρώτο σταθμό του
ενδοκυττωμένου υλικού και έχουν το μικρότερο μέγεθος, γύρω στα 60nm. Τα
κυστίδια αυτά στη συνέχεια συντήκονται με άλλα και σταδιακά ωριμάζουν σε ώριμα
ενδοσώματα με μεγαλύτερο μέγεθος. Τέλος τα ώριμα ενδοσώματα ενώνονται με
άλλα υπάρχοντα λυσσοσώματα και αυτοφαγικά κυστίδια και δημιουργούνται τα
ιδιαίτερα πυκνά εξαιτίας του περιεχομένου τους, λυσσοσώματα. Έτσι με την
υποκυτταρική κλασμάτωση τα πιο βαριά κλάσματα όπου περιέχονται τα
λυσσοσώματα συλλέγονται από τη βάση του δοκιμαστικού σωλήνα, ακολουθούν τα
ενδιάμεσα σε μέγεθος και πυκνότητα ώριμα ενδοσώματα και ακολουθούν τα
ελαφρύτερα πρώιμα ενδοσώματα. Συλλέγουμε λοιπόν τα κλάσματα από τη βάση του
δοκιμαστικού σωλήνα και τα αριθμούμε από το 1 έως το 18 από τα βαρύτερα προς τα
ελαφρύτερα. Η ανίχνευση των πρωτεϊνών στα διάφορα κλάσματα έγινε με την τεχνική
της ELISA και τη χρήση ειδικών μονοκλωνικών αντισωμάτων αφού πρώτα διαρρήξαμε
τις μεμβράνες των κυστιδίων για να απελευθερωθεί το περιεχόμενο τους. Στα
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κλάσματα αυτά ανιχνεύσαμε τα τάξης ΙΙ, με το αντίσωμα HB145, τα HLA-DM και HLADO καθώς και την πρωτεΐνη Rab7 που όπως αναφέρθηκε χαρακτηρίζει τα ώριμα
ενδοσώματα.
3.3.1 - Κ562 κυτταρική σειρά

Τα αποτελέσματα της υποκυτταρικής κλασμάτωσης για την K562 κυτταρική
σειρά φαίνονται στην εικόνα 3.3.1, που ακολουθεί.
Τα κλάσματα καθώς έχουν συλλεχθεί από τη βάση του δοκιμαστικού σωλήνα
αριθμούνται από το 1 έως το 18 από το βαρύτερο προς το ελαφρύτερο. Από το
διάγραμμα βλέπουμε ότι τα μόρια που ανιχνεύσαμε ακολουθούν παρόμοια κατανομή
και συγκεντρώνονται κυρίως στα ελαφρύτερα κλάσματα όπου έχουμε και μεγαλύτερη
έκφραση του Rab7. Όπως αναφέρθηκε η πρωτεΐνη Rab7 αποτελεί μάρτυρα των
ενδοσωμάτων. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι τα μόρια DR, DM και DOβ συνεντοπίζονται
μέσα σε ενδοσωμικά κυστίδια με μικρό μέγεθος και πυκνότητα τα οποία εικάζουμε
ότι ανήκουν στα ώριμα ενδοσώματα.

Κ562 cell line
% αύξηση σε σχέση με τον
αρνητικό μάρτυρα
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Εικόνα 3.3.1: Ανίχνευση των μορίων DR, DOβ, DM και Rab7 στα υποκυτταρικά κλάσματα της Κ562 κυτταρικής
σειράς με ELISA. Όλα τα αποτελέσματα αναφέρονται ως % ποσοστά αύξησης σε σχέση με τον αρνητικό μάρτυρα
ενώ η σταθερή απόκλιση κυμαίνεται σε όλες τις περιπτώσεις από 0 έως 3%.
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3.3.2 - HL-60 κυτταρική σειρά

Το ίδιο πείραμα υποκυτταρικής κλασμάτωσης επαναλήφθηκε για την HL-60
κυτταρική σειρά. Τα αποτελέσματα φαίνονται στην Εικόνα 3.3.2 που ακολουθεί. Κι
εδώ τα κλάσματα έχουν απομονωθεί από τη βάση του δοκιμαστικού σωλήνα και
έχουν αριθμηθεί από το 1 έως το 18 από τα βαρύτερα προς τα ελαφρύτερα. Μετά την
απομόνωση των κλασμάτων, διαρρήξαμε τις μεμβράνες τους και πραγματοποιήσαμε
ELISA στο περιεχόμενο τους με αντισώματα για την ανίχνευση τάξης ΙΙ μορίων, DM,
DO και Rab7. Από το διάγραμμα της εικόνας 3.2.2 διαπιστώνουμε πως στην
περίπτωση των HL-60 έχουμε συνεντοπισμό των DR, DM και DOβ σε παρόμοια
ελαφρύτερα κυστίδια, τα οποία μπορούν να ταυτοποιηθούν ως ώριμα ενδοσώματα
αφού σε αυτά εντοπίζεται και η μεγαλύτερη συγκέντρωση της πρωτεΐνης Rab7.
HL-60 cell line
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Εικόνα 3.3.2: Ανίχνευση των μορίων DR, DOβ, DM και Rab7 στα υποκυτταρικά κλάσματα της HL-60 κυτταρικής
σειράς με ELISA. Τα αποτελέσματα αναφέρονται ως % ποσοστά αύξησης σε σχέση με τον αρνητικό μάρτυρα ενώ η
σταθερή απόκλιση κυμαίνεται σε όλες τις περιπτώσεις από 0 έως 4%.

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της υποκυτταρικής κλασμάτωσης
συμπεραίνουμε πως αυτά ενισχύουν την άποψη που είχε σχηματιστεί από τα
αποτελέσματα της κυτταρομετρίας ροής ότι όλα τα υπό διερεύνηση μόρια
συνεντοπίζονται σε ενδοσωμικά κυστίδια τα οποία ταυτοποιούνται ως ώριμα
ενδοσώματα από την έκφραση της πρωτεΐνης Rab7.
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3.4 - Εντοπισμός των DR, CD74, DM και DO με συνεστιακό μικροσκόπιο
Σε ένα επόμενο βήμα πραγματοποιήσαμε πειράματα ανίχνευσης και
συνεντοπισμού των μορίων με συνεστιακή μικροσκοπία. Τα κύτταρα επωάζονται στις
ίδιες ακριβώς συνθήκες όπως στα πειράματα ανοσοφθορισμού με κυτταρομετρία
ροής με τη διαφορά πως μετά το πέρας της χρώσης απλώνονται με μια σταγόνα PFA
4% σε αντικειμενοφόρους, τις οποίες παρατηρούμε αφού στεγνώσουν σε συνεστιακό
μικροσκόπιο.
Χρησιμοποιήθηκε πάλι η κυτταρικής σειρά Raji ως θετικός μάρτυρας αλλά και
ως ενδεικτική της κυτταρικής τοποθέτησης των υπό ανίχνευση μορίων. Τα
αποτελέσματα για την σειρά Raji φαίνονται στις εικόνες 3.4.2, 3.4.3 και 3.4.4, που
ακολουθούν.
Για την ανίχνευση του DR πραγματοποιήθηκε εξωτερικός ανοσοφθορισμός, ο
οποίος επιβεβαιώνει την μεμβρανική τοποθέτηση του μορίου. Χρησιμοποιήθηκε το
αντίσωμα HB145 το οποίο στη συνέχεια εντοπίστηκε με δεύτερο αντίσωμα aIgG-FITC.
Στην περίπτωση αυτή, όπου χρησιμοποιείται δεύτερο φθορίζον αντίσωμα, ως
αρνητικό μάρτυρα βάψαμε κύτταρα μόνο με το δεύτερο αντίσωμα. Το δείγμα αυτό
έδωσε σχεδόν μηδενικό φθορισμό (Εικόνα 3.4.1). Για τα DM, DO και CD74
πραγματοποιήθηκε εσωτερικός ανοσοφθορισμός, ο οποίος επίσης επιβεβαιώνει ότι
τα μόρια ανιχνεύονται σε παρόμοια ενδοσωμικά κυστίδια. Παρατηρούμε λοιπόν πως
το HLA-DR εμφανίζεται στη μεμβράνη του κυττάρου, όπως ήταν αναμενόμενο, ενώ τα
HLA-DO, HLA-DM και CD74 βρίσκονται ενδοκυτταρικά στα ίδια κυστίδια, που όπως
έχουν ταυτοποιηθεί από πολλές μελέτες πρόκειται για ώριμα ενδοσώματα.
Συγκρίνοντας την ένταση του φθορισμού στις τρεις εικόνες παρατηρούμε ότι η
έκφραση των DO και CD74 είναι παρόμοια και κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα ενώ τα
DR και DM εκφράζονται σε χαμηλότερα όπως φάνηκε και με την κυτταρομετρία ροής.
Στην εικόνα 3.4.1 βλέπουμε τα δείγματα ελέγχου, δηλαδή κύτταρα που
επωάστηκαν στις ίδιες ακριβώς συνθήκες με τα δείγματα παρουσία όμως μόνο του
φθορίζοντος δευτέρου αντισώματος. Τα δεύτερα αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν
είναι τα anti-mouse IgG-FITC και anti-mouse IgG-RITC.

Εικόνα 3.4.1: Εικόνες αρνητικού δείγματος σε συνεστιακό μικροσκόπιο. Ως αρνητικό μάρτυρα χρησιμοποιήσαμε
κύτταρα που επωάστηκαν στις ίδιες ακριβώς συνθήκες με τα δείγματα παρουσία όμως μόνο του φθορίζοντος
δευτέρου αντισώματος. Τα δεύτερα αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα anti-mouse IgG-FITC (πράσινο
χρώμα) και anti-mouse IgG-RITC (κόκκινο χρώμα).
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Εικόνα 3.4.2: Ανίχνευση των μορίων DR και CD74 στην κυτταρική σειρά Raji με συνεστιακή μικροσκοπία. Το DR
ανιχνεύτηκε με εξωτερικό ανοσοφθορισμό και συνεπώς εντοπίζεται μεμβρανικά, όπως αναμενόταν (πράσινο
χρώμα) ενώ το CD74 είναι κλασικά ενδοκυτταρικό μόριο (κόκκινο χρώμα).

Εικόνα 3.4.3: Ανίχνευση των μορίων DR και DO στην κυτταρική σειρά Raji με συνεστιακή μικροσκοπία. Το DR
ανιχνεύτηκε με εξωτερικό ανοσοφθορισμό και συνεπώς εντοπίζεται μεμβρανικά, όπως αναμενόταν (πράσινο
χρώμα) ενώ το DO είναι ενδοκυτταρικό μόριο (κόκκινο χρώμα).

Εικόνα 3.4.4: Ανίχνευση των μορίων DR και DM στην κυτταρική σειρά Raji με συνεστιακή μικροσκοπία. Το DR
ανιχνεύτηκε με εξωτερικό ανοσοφθορισμό και συνεπώς εντοπίζεται μεμβρανικά (πράσινο χρώμα) ενώ το DM είναι
ενδοκυτταρικό μόριο (κόκκινο χρώμα).
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3.4.1 - Κ562 κυτταρική σειρά

Αρχικά πραγματοποιούμε ανίχνευση του κάθε μορίου, που μας ενδιαφέρει
χωριστά. Χρησιμοποιήθηκαν μονοκλωνικά αντισώματα τα οποία είτε ήταν
συνδεδεμένα απευθείας με φθορίζουσα χρωστική (PE) είτε ανιχνεύθηκαν με τη χρήση
δεύτερου αντισώματος συνδεδεμένο με FITC ή RITC.
Στην εικόνα 3.4.5 βλέπουμε τον ενδοκυτταρικό εντοπισμό του μορίου CD74,
που όπως έχει αναφερθεί αντιστοιχεί στις διάφορες ισομορφές της Σταθερής
αλυσίδας. Για να δείξουμε την τοποθέτηση του μορίου σε σχέση με τον πυρήνα
χρησιμοποιήσαμε αντίσωμα aCD74-FITC που αποδίδει πράσινο χρώμα ενώ ο πυρήνας
των κυττάρων βάφτηκε κόκκινος με τη χρωστική To-pro3red. Στο κάτω μέρος της
εικόνας έχουμε επίσης ανίχνευση της Σταθερής Αλυσίδας αλλά με το μονοκλωνικό
αντίσωμα aCD74-PE, που αποδίδει κόκκινο χρώμα. Παρατηρούμε από την ένταση του
φθορισμού την υψηλή έκφραση του CD74, όπως άλλωστε φάνηκε από τα
αποτελέσματα της κυτταρομετρίας ροής. Επίσης παρατηρούμε ότι η CD74 έχει
ανάλογη τοποθέτηση όπως στα Raji κύτταρα, δηλαδή σε συγκεκριμένη περιοχή κοντά
στον πυρήνα, που εκτείνεται προς το κυτταρόπλασμα. Θα μπορoύσαμε λοιπόν να
πούμε πως φαίνεται να τοποθετείται όπως και στα Raji στα ενδοσώματα.

Εικόνα 3.4.5: Μελέτη της έκφρασης και της ενδοκυτταρικής τοποθέτηση της Ii στην Κ562 κυτταρική σειρά με
συνεστιακή μικροσκοπία. Στο πάνω μέρος της εικόνας η Σταθερή Αλυσίδα ανιχνεύτηκε με το μονοκλωνικό
αντίσωμα aCD74-FITC (πράσινο χρώμα) ενώ ο πυρήνας βάφτηκε κόκκινος με τη χρωστική To-pro3red. Στο κάτω
μέρος της εικόνας παρατηρούμε την ανίχνευση της Σταθερής Αλυσίδας με το ίδιο μονοκλωνικό αντίσωμα αλλά
αυτή τη φορά συνδεδεμένο με PE (aCD74-PE) ενώ η σκοτεινή περιοχή αντιστοιχεί στον πυρήνα. Διαπιστώνουμε ότι
προκύπτει συγκρίσιμο πρότυπο ανίχνευσης και με τα δυο αντισώματα που χρησιμοποιήθηκαν.
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Στην εικόνα 3.4.6 παρατηρούμε τον ενδοκυτταρικό εντοπισμό του HLA-DR με
πράσινο χρώμα (FITC). Κι εδώ φαίνεται η τοποθέτηση του DR, φυσικά ενδοκυτταρικά,
όπως έχουμε εξηγήσει και σε πολύ συγκεκριμένη περιοχή στο κυτταρόπλασμα, που
αναφορικά με τα προηγούμενα θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για
ενδοσωμικά κυστίδια.
Στην εικόνα 3.4.7 έχουμε την ανίχνευση του HLA-DO με πρώτο μονοκλωνικό
αντίσωμα και δεύτερο αντίσωμα συνδεδεμένο με FITC, οπότε αποδίδει πράσινο
χρώμα. Η ενδοκυτταρική τοποθέτηση του DO επίσης είναι παρόμοια με αυτή του DR.
Στην εικόνα 3.4.8 βλέπουμε την ανίχνευση του HLA-DM με αντίσωμα
απευθείας συνδεδεμένο με PE (κόκκινο χρώμα). Και από αυτή την εικόνα
διαπιστώνουμε ότι το DM ανιχνεύεται σε παρόμοια ενδοκυτταρικά διαμερίσματα.
Αν και τα αποτελέσματα των μονών ανοσοφθορισμών δείχνουν ξεκάθαρα την
τοποθέτηση όλων των παραπάνω μορίων σε παρόμοια ενδοκυτταρικά διαμερίσματα
για το επιβεβαιώσουμε τον συνεντοπισμό τους προχωρήσαμε σε πειράματα διπλού
ανοσοφθορισμού όπου το ένα μόριο εντοπίζεται με πράσινο χρώμα, το δεύτερο με
κόκκινο και με την υπέρθεση των δύο εικόνων στα σημεία του συνεντοπισμού
προκύπτει κίτρινο χρώμα στη δπλή χρώση.
Στην εικόνες 3.4.9-12 που ακολουθούν βλέπουμε τα αποτελέσματα των
διπλών ανοσοφθορισμών.
Στην εικόνα 3.4.9 βλέπουμε το DR-FITC (πράσινο χρώμα) και το DO-RITC
(κόκκινο χρώμα) ενώ στην υπέρθεση (overlay) τα σημεία συνεντοπισμού των δύο
μορίων αποδίδουν κίτρινο χρώμα. Παρατηρούμε πράγματι ότι σε πολλά σημεία
συνεντοπίζονται τα δύο μόρια και ότι γενικά υπερτερεί το κόκκινο χρώμα αφού όπως
έχει δείξει η κυτταρομετρία ροής η έκφραση του DΟ είναι υψηλότερη από αυτή του
DR.
Στην εικόνα 3.4.10 έχουμε το DR-FITC (πράσινο χρώμα) και το DM-PE (κόκκινο
χρώμα). Από την υπέρθεση (overlay) όπου προκύπτει έντονα κίτρινο χρώμα
καταλαβαίνουμε πως τα δύο μόρια συν-τοποθετούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Στην εικόνα 3.4.11 βλέπουμε το DO-FITC (πράσινο χρώμα) με το CD74-PE
(κόκκινο χρώμα). Η ένταση του φθορισμού, που είναι υψηλή και για τα δύο μόρια
αντιστοιχεί στην υψηλή τους έκφραση, όπως έδειξε άλλωστε και η κυτταρομετρία
ροής. Και σε αυτή την εικόνα στην υπέρθεση προκύπτει κίτρινο χρώμα στα σημεία
συνεντοπισμού των μορίων.
Τέλος στην εικόνα 3.4.12 παρατηρούμε τo συνεντοπισμό του DO-FITC
(πράσινη χρώμα) με το Rab7-RITC (κόκκινο χρώμα). Η πρωτεΐνη Rab7 όπως έχουμε πει
αποτελεί μάρτυρα των ώριμων ενδοσωμάτων. Το κίτρινο χρώμα στην υπέρθεση των
δύο φωτογραφιών μας δείχνει ότι τα μόρια πράγματι συνεντοπίζονται και συνεπώς το
DO φαίνεται να τοποθετείται εν μέρει στα ώριμα ενδοσώματα.
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Εικόνα 3.4.6: Μελέτη της έκφρασης και της ενδοκυτταρικής τοποθέτηση του HLA-DR (πράσινο χρώμα) στην Κ562
κυτταρική σειρά με συνεστιακή μικροσκοπία. Χρησιμοποιήθηκε το αντίσωμα ΗΒ145 που εντοπίστηκε με aFITC.

Εικόνα 3.4.7: Μελέτη της έκφρασης και της ενδοκυτταρικής τοποθέτηση του HLA-DO (πράσινο χρώμα) στην Κ562
κυτταρική σειρά με συνεστιακή μικροσκοπία. Χρησιμοποιήθηκε μονοκλωνικό αντίσωμα aHLA-DO που εντοπίστηκε
με aFITC.

Εικόνα 3.4.8: Μελέτη της έκφρασης και της ενδοκυτταρικής τοποθέτηση του HLA-DM (κόκκινο χρώμα) στην Κ562
κυτταρική σειρά με συνεστιακή μικροσκοπία. Χρησιμοποιήθηκε μονοκλωνικό αντίσωμα HLA-DM-PE.
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Εικόνα 3.4.9: Συνεντοπισμός με διπλό ανοσοφθορισμό των μορίων HLA-DR (πράσινο χρώμα) και HLA-DO (κόκκινο
χρώμα) στην Κ562 κυτταρική σειρά με συνεστιακή μικροσκοπία. Τα σημεία συνεντοπισμού αποδίδουν κίτρινο
χρώμα κατά την υπέρθεση (overlay).

Εικόνα 3.4.10: Συνεντοπισμός με διπλό ανοσοφθορισμό των μορίων HLA-DR και DM στην Κ562 κυτταρική σειρά με
συνεστιακή μικροσκοπία. Τα σημεία συνεντοπισμού αποδίδουν κίτρινο χρώμα κατά την υπέρθεση (overlay).

Εικόνα 3.4.11: Συνεντοπισμός με διπλό ανοσοφθορισμό των μορίων HLA-DO και CD74 στην Κ562 κυτταρική σειρά
με συνεστιακή μικροσκοπία. Τα σημεία συνεντοπισμού αποδίδουν κίτρινο χρώμα κατά την υπέρθεση (overlay).
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Εικόνα 3.4.12: Συνεντοπισμός με διπλό ανοσοφθορισμό των μορίων HLA-DO (πράσινο χρώμα) και Rab7 (κόκκινο
χρώμα) στην Κ562 κυτταρική σειρά με συνεστιακή μικροσκοπία. Τα σημεία συνεντοπισμού αποδίδουν κίτρινο
χρώμα κατά την υπέρθεση (overlay).

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα τόσο από τους απλούς όσο και από τους
διπλούς ανοσοφθορισμούς στην κυτταρική σειρά K562 παρατηρούμε ότι όλα τα υπό
διερεύνηση μόρια εκφράζονται ενδοκυτταρικά και τοποθετούνται σε παρόμοια
κυστίδια τα οποία ταυτοποιούνται ως ώριμα ενδοσώματα από την ταυτόχρονη
παρουσία του Rab7.
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3.4.2 - HL-60 κυτταρική σειρά

Αρχικά ανιχνεύουμε καθένα μόριο χωριστά και έπειτα προχωρούμε σε διπλό
ανοσοφθορισμό. Για την ανίχνευση χρησιμοποιήθηκαν μονοκλωνικά αντισώματα είτε
απευθείας συνδεδεμένα με φθορίζουσα χρωστική (PE) είτε εντοπίστηκαν με δεύτερο
αντίσωμα συνδεδεμένο με FITC ή RITC.
Για να δείξουμε την κυτταρική τοποθέτηση των μορίων σε σχέση με τον
πυρήνα ανιχνεύσαμε ενδοκυτταρικά το μόριο που μας ενδιαφέρει, σε κύτταρα στα
οποία ο πυρήνας βάφτηκε κόκκινος με τη χρωστική Tο-PRο3red. Επιλέξαμε την
ανίχνευση του μορίου της Σταθερής Αλυσίδας αφού όπως αποδείχτηκε με την
κυτταρομετρία ροής εμφανίζει πολύ υψηλά επίπεδα έκφρασης σε σχέση με τα άλλα
μόρια. Χρησιμοποιήσαμε το μονοκλωνικό αντίσωμα aCD74 (αναγνωρίζει όλες τις
ισομορφές της Ii) το οποίο ανιχνεύσαμε έπειτα με χρήση δεύτερου αντισώματος
συνδεδεμένο με FITC. Έτσι στην εικόνα 3.4.13 που ακολουθεί, στο άνω μέρος το
πράσινο χρώμα αντιστοιχεί στο CD74-FITC και με κόκκινο χρώμα εντοπίζεται ο
πυρήνας με τη χρήση της χρωστικής To-Pro3. Στο κάτω μέρος της ίδια εικόνας
παρατηρούμε τη ενδοκυτταρική τοποθέτηση της Σταθερής αλυσίδας με χρήση του
μονοκλωνικού αντισώματος aCD74-PE.

Εικόνα 3.4.13: Μελέτη της έκφρασης και της ενδοκυτταρικής τοποθέτηση του CD74 στην HL-60 κυτταρική σειρά με
συνεστιακή μικροσκοπία. Στο πάνω μέρος της εικόνας η Σταθερή Αλυσίδα ανιχνεύτηκε με μονοκλωνικό αντίσωμα
aCD74-FITC (πράσινο χρώμα) ενώ ο πυρήνας βάφεται κόκκινος με τη χρωστική To-pro3red. Στο κάτω μέρος της
εικόνας παρατηρούμε την ανίχνευση της Σταθερής Αλυσίδας με το ίδιο μονοκλωνικό αντίσωμα αλλά αυτή τη φορά
συνδεδεμένο με PE (aCD74-PE) ενώ η σκοτεινή περιοχή αντιστοιχεί στον πυρήνα. Διαπιστώνουμε ότι προκύπτει
συγκρίσιμο πρότυπο ανίχνευσης και με τα δυο αντίσωμα που χρησιμοποιήθηκαν.
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Παρατηρώντας τις φωτογραφίες στην εικόνα 3.4.13 βλέπουμε καταρχάς το
μεγάλο σφαιρικό ή νεφροειδή πυρήνα των κυττάρων ενώ επιπλέον διαπιστώνουμε
ότι πράγματι η Σταθερή αλυσίδα εντοπίζεται ενδοκυτταρικά στα ίδια σημεία όπου
εμφανίζεται και στη Raji κυτταρική σειρά (Σύγκριση με την εικόνα 3.4.2). Επίσης
παρατηρούμε ότι η ενδοκυτταρική τοποθέτηση του μορίου είναι πανομοιότυπη είτε
γίνει με έμμεσο φθορισμό (χρήση πρώτου αντισώματος aCD74 και δεύτερου με FITC)
είτε με άμεσο (χρήση aCD74-PE).
Στην εικόνα 3.4.14 έχει πραγματοποιηθεί εσωτερικός ανοσοφθορισμός με
μονοκλωνικό αντίσωμα για το HLA-DR, το οποίο ανιχνεύεται με δεύτερο αντίσωμα
σημασμένο με FITC. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούμε ως αρνητικό μάρτυρα
κύτταρα που επωάστηκαν μόνο με το δεύτερο αντίσωμα. Βλέπουμε ότι το DR παρότι
δεν εμφανίζεται στη μεμβράνη μπορεί να εντοπιστεί ενδοκυτταρικά σε αντίστοιχες
περιοχές με αυτές όπου εμφανίζεται και το CD74.
Επόμενο μόριο που ανιχνεύτηκε ήταν το HLA-DO. Χρησιμοποιήθηκε
μονοκλωνικό αντίσωμα για το HLA-DO το οποίο ανιχνεύθηκε με χρήση δευτέρου
αντισώματος σημασμένο με FITC. Τα αποτελέσματα φαίνονται στην εικόνα 3.4.15,
όπου παρατηρούμε τα υψηλά επίπεδα έκφρασης που προέκυψαν και από τα
πειράματα κυτταρομετρίας ροής. Όπως αναφέρθηκε και πριν χρησιμοποιήθηκε
δεύτερο αντίσωμα aIgG-FITC οπότε ως αρνητικό μάρτυρα χρησιμοποιήθηκαν
κύτταρα, που επωάστηκαν μόνο με το aIgG-FITC. Βλέπουμε πως και το HLA-DO
εμφανίζει την ίδια κατανομή στο κυτταρόπλασμα όπως και τα δύο προαναφερθέντα
μόρια DR και CD74.
Στη συνέχεια για την ανίχνευση του HLA-DM χρησιμοποιήθηκε aHLA-DM-PE.
Τα αποτελέσματα φαίνονται στην εικόνα 3.4.16.
Τέλος εντοπίσαμε στα κύτταρα και τον παράγοντα Rab7, που θεωρείται
μάρτυρας των ενδοσωμάτων ώστε να μπορούμε να εκτιμήσουμε την ενδοκυτταρική
τοποθέτηση των προαναφερθέντων μορίων. Τα αποτελέσματα φαίνονται στην εικόνα
3.4.17. Βλέπουμε ξεκάθαρα πως το Rab7 εντοπίζεται σε παρόμοιες περιοχές με τα
προαναφερθέντα μόρια.
Η προσεκτική παρατήρηση των φωτογραφιών από το συνεστιακό μικροσκόπιο
μας δείχνει ότι όλα τα μόρια φαίνονται να τοποθετούνται στα ίδια κυτταρικά
διαμερίσματα, τα οποία μπορούν να ταυτοποιηθούν ως ενδοσώματα από την
έκφραση του μάρτυρα Rab7. Για να Επιβεβαιώσουμε όμως αυτή τη θεωρία
προχωρήσαμε και σε διπλούς ανοσοφθορισμούς όπου το ένα μόριο ανιχνεύεται με
αντίσωμα με FITC (πράσινο χρώμα) ενώ το δεύτερο με αντίσωμα με PE ή RITC (και τα
δύο αποδίδουν κόκκινο χρώμα). Στην υπέρθεση (overlay) των δύο εικόνων στα σημεία
συνεντοπισμού των μορίων προκύπτει κίτρινο χρώμα.
Τα αποτελέσματα των διπλών ανοσοφθορισμών φαίνονται στις εικόνες 3.4.18
έως 3.3.21.
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Εικόνα 3.4.14: Μελέτη της έκφρασης και της ενδοκυτταρικής τοποθέτηση του HLA-DR (πράσινο χρώμα)στην HL-60
κυτταρική σειρά με συνεστιακή μικροσκοπία. Χρησιμοποιήθηκε το αντίσωμα HB145 το οποίο εντοπίστηκε με
δεύτερο φθορίζον αντίσωμα (FITC)

Εικόνα 3.4.15: Μελέτη της έκφρασης και της ενδοκυτταρικής τοποθέτηση του HLA-DO στην HL-60 κυτταρική σειρά
με συνεστιακή μικροσκοπία. Χρησιμοποιήθηκε μονοκλωνικό αντίσωμα το οποίο εντοπίστηκε με δεύτερο φθορίζον
αντίσωμα (FITC)

Εικόνα 3.4.16: Μελέτη της έκφρασης και της ενδοκυτταρικής τοποθέτηση του HLA-DM στην HL-60 κυτταρική σειρά
με συνεστιακή μικροσκοπία. Χρησιμοποιήθηκε το μονοκλωνικό αντίσωμα αDM-PE.
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Εικόνα 3.4.17: Μελέτη της έκφρασης και της ενδοκυτταρικής τοποθέτησης του ενδοσωμικού μάρτυρα Rab7 στην
HL-60 κυτταρική σειρά με συνεστιακή μικροσκοπία. Χρησιμοποιήθηκε μονοκλωνικό αντίσωμα το οποίο
εντοπίστηκε με δεύτερο φθορίζον αντίσωμα (RITC)

Για να αποδείξουμε την ενδοκυτταρική συντοποθέτηση των μορίων
πραγματοποιήσαμε διπλό ανοσοφθορισμό.
Στην εικόνα 3.4.18 βλέπουμε το DO-FITC (πράσινο χρώμα) και το CD74-PE
(κόκκινο χρώμα). Στη δεξιά φωτογραφία έχουμε την υπέρθεση των άλλων δύο
εικόνων όπου το κίτρινο χρώμα αντιστοιχεί στα σημεία συνεντοπισμού των δύο
μορίων. Από την εικόνα παρατηρούμε την υψηλή έκφραση του DO και του CD74
καθώς και την έντονη συντοποθέτηση τους στα ίδια κυστίδια.
Στην εικόνα 3.4.19 βλέπουμε τον διπλό ανοσοφθορισμό των DR-FITC (πράσινο
χρώμα) και CD74-PE (κόκκινο χρώμα). Κι εδώ η συντοποθέτηση των δύο μορίων
αποδίδει κίτρινο χρώμα στην δεξιά εικόνα (overlay).
Στην εικόνα 3.4.20 παρατηρούμε το DR-FITC (πράσινο χρώμα) με το DM-PE
(κόκκινο χρώμα). Ο συνεντοπισμός του DR με το DM αποδεικνύεται από την εμφάνιση
κίτρινου χρώματος στην υπέρθεση (overlay).
Τέλος στην εικόνα 3.4.21 έχουμε συνεντοπισμό του DO-FITC (πράσινο χρώμα)
με το Rab7-RITC (κόκκινο χρώμα). Από την υπέρθεση (overlay) παρατηρούμε πως σε
διάφορα σημεία αποδίδεται κίτρινο χρώμα και αυτά συνεπώς αντιστοιχούν στα
σημεία όπου συντοποθετούνται τα δύο μόρια. Δηλαδή το DO φαίνεται να καταλήγει
στα ώριμα ενδοσώματα.
Συνοψίζοντας λοιπόν τα αποτελέσματα της συνεστιακής μικροσκοπίας για την
κυτταρική σειρά HL-60 μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα πως όλα τα μόρια, DR, DM, DO
και Ii εκφράζονται ενδοκυτταρικά και καταλήγουν στα ίδια ενδοσωμικά κυστίδια, τα
οποία ταυτοποιούνται ως ώριμα ενδοσώματα από την ταυτόχρονη παρουσία του
μάρτυρα Rab7.
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα μας αποδεικνύουν ότι τα DR, DM και CD74
μόρια όχι μόνο συνεκφράζονται στα ίδια κύτταρα αλλά τοποθετούνται και στα ίδια
ενδοσωμικά κυστίδια. Άρα το ερώτημα της απουσίας μεμβρανικού DR φαντάζει τώρα
ακόμα πιο επιτακτικό. Στα ίδια κυστίδια όμως παρατηρήσαμε να τοποθετείται και η
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DOβ αλυσίδα. Θα μπορούσε η ύπαρξη της DOβ να εξηγεί με κάποιο τρόπο τον
εγκλωβισμό του DR μέσα στα ενδοσώματα;

Εικόνα 3.4.18: Συνεντοπισμός με διπλό ανοσοφθορισμό των μορίων HLA-DO (πράσινο χρώμα) και CD74 (κόκκινο
χρώμα) στην HL-60 κυτταρική σειρά. Τα σημεία συνεντοπισμού στην υπέρθεση (overlay) αποδίδουν κίτρινο χρώμα.

Εικόνα 3.4.19: Συνεντοπισμός με διπλό ανοσοφθορισμό του HLA-DR (πράσινο χρώμα) και του CD74 (κόκκινο
χρώμα) στην HL-60 κυτταρική σειρά. Τα σημεία συνεντοπισμού στην υπέρθεση (overlay) αποδίδουν κίτρινο χρώμα.

Εικόνα 3.4.20: Συνεντοπισμός με διπλό ανοσοφθορισμό του HLA-DR (πράσινο χρώμα) και του DM (κόκκινο χρώμα)
στην HL-60 κυτταρική σειρά. Τα σημεία συνεντοπισμού στην υπέρθεση (overlay) αποδίδουν κίτρινο χρώμα.
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Εικόνα 3.4.21: Συνεντοπισμός με διπλό ανοσοφθορισμό του HLA-DO (πράσινο χρώμα) και του ενδοσωμικού
μάρτυρα Rab7 (κόκκινο χρώμα) στην HL-60 κυτταρική σειρά. Τα σημεία συνεντοπισμού στην υπέρθεση (overlay)
αποδίδουν κίτρινο χρώμα.

Πριν προχωρήσουμε στη διατύπωση οποιασδήποτε υπόθεσης που να
εμπλέκει την DΟβ θα πρέπει να απαντηθούν δύο βασικά ερωτήματα που
προκύπτουν. Πρώτον πως είναι δυνατόν η μία αλυσίδα του DO να εκφράζεται από
μόνη της αφού τα τάξης ΙΙ μόρια (κλασικά και μη κλασικά) θεωρούνται ως
ετεροδιμερή α και β αλυσίδων; Δεύτερον πως και προς τα που μετακινείται από μόνη
της η β αλυσίδα αφού στα κύτταρα, όπου εκφράζεται φυσιολογικά, το DO στηρίζεται
αποκλειστικά στη σύνδεση του με το DM για την έξοδο του από το ενδοπλασματικό
δίκτυο και την μεταφορά του στα ενδοσώματα;
Για να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα προχωρήσαμε στην κλωνοποίηση
της DΟβ αλυσίδας στα Κ562 κύτταρα. Για την εύκολη παρατήρηση της έκφρασης και
της μετακίνησης της μέσα στα κύτταρα επιλέξαμε να την εκφράσουμε συντηγμένη με
την eGFP πρωτεΐνη (green fluorescent protein). Παράλληλα κλωνοποιήσαμε και την
DOα αλυσίδα συνδεδεμένη με την DsRed πρωτεΐνη (Discosoma sp. red fluorescent
protein) προκειμένου να μελετήσουμε τη συμπεριφορά των κυττάρων παρουσία του
πλήρους DO μορίου.
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3.5 - Κλωνοποίηση των DOa και DOb στην K562 κυτταρική σειρά
Αρχικά πολλαπλασιάσαμε τα γονίδια HLA-DOa και HLA-DOb με PCR από cDNA
που απομονώθηκε από την Raji κυτταρική σειρά.
Για την PCR σχεδιάσαμε εκκινητές χρησιμοποιώντας τις αλληλουχίες NM002119 για το DOa και NM-002120 για το DOb οι οποίοι μας δίνουν προϊόντα 756
ζευγών βάσεων και 825 ζευγών βάσεων αντίστοιχα, όπως αναφέρεται στην ενότητα
«Υλικά-Μέθοδοι».
3.5.1 - Κλωνοποίηση του DOa

Στην Εικόνα 3.5.1Α παρατηρούμε ότι το προϊόν της PCR με τους εκκινητές για
το DOa γονίδιο είναι πράγματι ένα τμήμα μεγέθους 756 bp το οποίο απομονώνουμε
από το πήκτωμα και τα καθαρίζουμε με το Nucleospin Extract II kit (ΜΝ).
Χρησιμοποιούμε αυτό το προϊόν PCR σε αντίδραση σύνδεσης με τον φορέα
κλωνοποίησης pBlueScript II KS στη θέση SmaI και στη συνέχεια μετασχηματίζουμε με
αυτό ικανά βακτηριακά κύτταρα DH5A. Μετά την ολονύκτια επώαση των βακτηριών
συλλέγουμε τις λευκές αποικίες και αφού τις επωάσουμε απομονώνουμε το
πλασμιδιακό DNA με το Plasmid DNA purification kit (ΜΝ). Ελέγχουμε την ύπαρξη
ενθέματος αφού πραγματοποιήσουμε διπλή πέψη με τα ένζυμα EcoRI και BamHI.
Στην εικόνα Β βλέπουμε τα αποτελέσματα της ηλεκτροφόρησης όπου διαπιστώνουμε
πως η αποικία 14 διαθέτει ένα ένθεμα αναμενόμενου μεγέθους. Για να
διαπιστώσουμε ότι πρόκειται πράγματι για το DOa αλλά και για να εξακριβώσουμε
την κατεύθυνση της ένθεσης πραγματοποιήσαμε διπλές πέψεις με τους εξής
συνδυασμούς ενζύμων: EcoRI/NdeI, EcoRI/NcoI, HindIII/NdeI HindIII/NcoI. Το DOa
γνωρίζουμε ότι διαθέτει αλληλουχίες αναγνώρισης από τις περιοριστικές
ενδονουκλεάσες NcoI και NdeI και πέπτεται στις θέσεις 647 και 732 αντίστοιχα. Τα
αποτελέσματα της ηλεκτροφόρησης φαίνονται στην εικόνα C. Από τα τμήματα που
προκύπτουν διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για το DOa το οποίο έχει εντεθεί με τη
φορά που φαίνεται στο σχήμα D. Στη συνέχεια προχωρούμε σε υποκλωνοποίηση του
DOa στον φορέα DsRed-monomer-C2 με τα ένζυμα EcoRI και BamHI.
Πραγματοποιούμε την αντίδραση σύνδεσης, μετασχηματίζουμε τα βακτήρια και
επωάζουμε όλο το βράδυ. Την επόμενη ελέγχουμε την ύπαρξη ενθέματος στις
αποικίες κόβοντας με τα ένζυμα EcoRI/BamHI. Τα αποτελέσματα της ηλεκτροφόρησης
φαίνονται στην εικόνα Ε. Βλέπουμε ότι οκτώ αποικίες από τις 13 που ελέγχθηκαν
διαθέτουν το κατάλληλο ένθεμα. Επιλέγουμε την αποικία 3 για απομόνωση
πλασμιδιακού DNA σε μεγάλη κλίμακα, το οποίο και θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια
για τις επιμολύνσεις της Κ562 κυτταρικής σειράς. Ένα δείγμα από το πλασμιδιακό
DNA υποβάλλεται σε ανάλυση αλληλουχίας προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι
πρόκειται για το DOa γονίδιο. Στην εικόνα F έχουμε μια σχηματική αναπαράσταση της
κατασκευής, που χρησιμοποιήθηκε στις διαμολύνσεις και στην εικόνα G
αναπαράσταση της δομής της συντηγμένης πρωτεϊνης.
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Εικόνα 3.5.1: Διαδικασία κλωνοποίησης της HLA-DOa στο φορέα DsRed-monomer-C2.
A.
B.
C.
D.

E.
F.
G.

Αποτελέσματα ηλεκτροφόρησης των προϊόντων PCR για τον πολλαπλασιασμό του γονιδίου HLA-DOa,
οπότε προκύπτει όπως αναμενόταν ένα τμήμα 756 bp.
Έλεγχος της κλωνοποίησης του DOa στον pBlueScript II KS κατόπιν πέψης με τα ένζυμα EcoRI και BamHI.
Από την ηλεκτροφόρηση προκύπτει ότι μόνο η αποικία 14 διαθέτει ένθεμα αναμενόμενου μεγέθους.
Έλεγχος του ενθέματος της αποικίας 14 μέσω διπλών πέψεων με περιοριστικές ενδονουκλεάσες και
εξακρίβωση της φοράς ένθεσης στο πλασμίδιο.
Σχηματική αναπαράσταση της κατασκευής που προκύπτει από την κλωνοποίηση του DOa στον
pBlueScript II KS (+) Όπως παρατηρούμε η ένθεση του γονιδίου έγινε με αντίθετη φορά πάνω στο
πλασμίδιο.
Έλεγχος της υποκλωνοποίησης του DOa στον φορέα DsRed-C2 κατόπιν πέψης με τα περιοριστικά ένζυμα
EcoRI και BamHI. Παρατηρούμε ότι 8 αποικίες από τις 13 που ελεγχθήκαν διαθέτουν κατάλληλο ένθεμα.
Σχηματική αναπαράσταση της κατασκευής που προέκυψε από την κλωνοποίηση του DOα γονιδίου στον
φορέα pCDNA3.
Διαγραμματική απεικόνιση δομής της συντηγμένης πρωτεΐνης HLA-DOα-dsRED
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3.5.2 - Κλωνοποίηση του DOβ

Παρόμοια διαδικασία ακολουθήθηκε και για το HLA-DOb γονίδιο. Τα
αποτελέσματα φαίνονται στην εικόνα 3.5.2. Από την αντίδραση PCR προκύπτει
αναμενόμενο προϊόν μεγέθους 825 bp. (Εικόνα 3.5.2Α). Το προϊόν απομονώθηκε από
το πήκτωμα, καθαρίστηκε και κλωνοποιήθηκε στο φορέα pBlueScript II KS (+) στη
θέση SmaI. Πραγματοποιούμε έλεγχο της κλωνοποίησης του γονιδίου κάνοντας διπλή
πέψη με EcoRI και BamHI. Τα αποτελέσματα της ηλεκτροφόρησης φαίνονται στην
εικόνα 3.5.2Β. Παρατηρούμε ότι τρεις αποικίες, οι 1, 12 και 22, διαθέτουν ένθεμα
αναμενόμενου μεγέθους. Ελέγχουμε την καταλληλότητα του ενθέματος αλλά και τη
φορά ένθεση στο πλασμίδιο κάνοντας πέψεις με τα ένζυμα EcoRV και SstI για τα
οποία διαθέτουν θέσεις αναγνώρισης τόσο το πλασμίδιο όσο και το DOb γονίδιο. Τα
αποτελέσματα της ηλεκτροφόρησης φαίνονται στην εικόνα 3.5.2C. Διαπιστώνουμε ότι
και οι τρεις αποικίες έχουν ως ένθεμα το DOb, οι αποικίες 1 και 22 το έχουν με (+)
φορά πάνω στο πλασμίδιο ενώ η αποικία 12 με (-) φορά. Προκύπτουν δηλαδή οι
κατασκευές του σχήματος 3.5.2D. Στη συνέχεια επιλέγουμε την αποικία 12, αφού έχει
την επιθυμητή κατεύθυνση για την υποκλωνοποίηση του DOb in-frame στον φορέα
pEGFP-C2. Για την κλωνοποίηση επεξεργαστήκαμε το φορέα και το ένθεμα με τα
ένζυμα BamHI και EcoRI, προχωρήσαμε σε αντίδραση σύνδεσης με την οποία
μετασχηματίσαμε ικανά βακτηριακά στελέχη και επωάσαμε όλη τη νύχτα. Την
επομένη απομονώνουμε πλασμιδιακό DNA από τις αποικίες και ελέγχουμε για την
ύπαρξη ενθέματος κόβοντας πάλι με τα ένζυμα BamHI και EcoRI. Τα αποτελέσματα
της ηλεκτροφόρησης φαίνονται στην εικόνα 3.5.2E όπου παρατηρούμε ότι όλες οι
αποικίες διαθέτουν το ένθεμα. Επιλέγουμε τυχαία την αποικία 5 για απομόνωση
πλασμιδιακού DNA σε μεγάλη κλίμακα το οποίο και θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια
στα πειράματα διαμόλυνσης. Ένα δείγμα αυτού του DNA υπόκεινται σε έλεγχο της
αλληλουχίας του προκειμένου να εξακριβωθεί ότι το ένθεμα που περιέχεται στο
πλασμίδιο είναι το DOb γονίδιο.
Κατόπιν της διαμόλυνσης των Κ562 κυττάρων ελέγχουμε την έκφραση των
DOa-dsRED και DOβ-eGFP με RT-PCR και κυτταρομετρία ροής και μελετάμε την
ενδοκυτταρική του τοποθέτηση με συνεστιακή μικροσκοπία.
Στην εικόνα F βλέπουμε τη σχηματική αναπαράσταση της κατασκευής, που
χρησιμοποιήθηκε στις διαμολύνσεις και στην εικόνα G αναπαράσταση της δομής της
συντηγμένης πρωτεϊνης.
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Εικόνα 3.5.2: Διαδικασία κλωνοποίησης της HLA-DOβ στο πλασμίδιο pEGFP-C2.
A.
B.

C.
D.

E.

F.
G.

Αποτελέσματα ηλεκτροφόρησης των προϊόντων PCR για τον πολλαπλασιασμό του γονιδίου HLADOβ, όπου προκύπτει όπως αναμενόταν ένα τμήμα 825 bp.
Έλεγχος της κλωνοποίησης του DOβ στον pBlueScript II KS κατόπιν πέψης με τα ένζυμα EcoRI και
BamHI. Από την ηλεκτροφόρηση προκύπτει ότι τρεις αποικίες, οι 1, 12 και 22, διαθέτουν ένθεμα
αναμενόμενου μεγέθους.
Έλεγχος του ενθέματος των αποικιών 1, 12 και 22 μέσω πέψεων με περιοριστικές ενδονουκλεάσες
και εξακρίβωση της φοράς ένθεσης στο πλασμίδιο.
Σχηματική αναπαράσταση της κατασκευής που προκύπτει από την κλωνοποίηση του DOβ στον
pBlueScript II KS (+) Όπως προκύπτει οι αποικίες 1 και 22 έχουν την ένθεση με (+) φορά πάνω στο
πλασμίδιο ενώ η αποικία 12 με (-).
Έλεγχος της υποκλωνοποίησης του DOβ στον φορέα pEGFP-C2 κατόπιν πέψης με τα περιοριστικά
ένζυμα EcoRV και SstI. Παρατηρούμε ότι όλες αποικίες που ελεγχθήκαν διαθέτουν κατάλληλο
ένθεμα.
Σχηματική αναπαράσταση της κατασκευής που προέκυψε από την κλωνοποίηση του DOβ γονιδίου
στον φορέα pEGFP-C2.
Σχηματική αναπαράσταση της δομής της συντηγμένης πρωτεΐνης HLA-DOβ-eGFP.

Παπαδημητρίου Λαμπρινή

110

Κεφάλαιο 3 - Αποτελέσματα

3.5.3 - Έλεγχος της έκφρασης της DOβ στα διαμολυσμένα K562 DOβ-eGFP

Ελέγχουμε αρχικά με RT-PCR την έκφραση των υπο διερεύνηση μορίων στα
διαμολυσμένα κύτταρα Κ562 (Εικόνα 3.5.3Β). Η RT-PCR έγινε με την ίδια ακριβώς
διαδικασία όπως περιγράφτηκε πριν. Τα αποτελέσματα φαίνονται στην εικόνα 3.5.3
όπου παρουσιάζονται συγκριτικά μαζί με τα αποτελέσματα του φυσιολογικού
πληθυσμού K562 (3.5.3Α) και συνεπώς η διαμόλυνση δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει
τα υπόλοιπα γονίδια.

Εικόνα 3.5.3: Αποτελέσματα RT-PCR στη διαμολυσμένη με τo DOβ-eGFP κυτταρική σειρά Κ562. Παρατηρούμε ότι η
Β
έκφραση των μορίων στα διαμολυσμένα κύτταρα (3.5.3 ) είναι συγκρίσιμη με την αντίστοιχη του φυσιολογικού
Α
πληθυσμού (3.5.3 ) με αυξημένα μόνο τα επίπεδα του DOβ.

Στη συνέχεια πραγματοποιούμε κυτταρομετρία ροής. Καθώς η DOβ αλυσίδα
κλωνοποιήθηκε συντηγμένη με την eGFP είναι εύκολη η άμεση μέτρηση του
διαμολυσμένου πληθυσμού με κυτταρομετρία ροής χωρίς καμιά προηγούμενη
διεργασία.
Ένα εκατομμύριο κύτταρα, που διατηρούνται σε συνεχή καλλιέργεια σε
εκθετική φάση ξεπλένονται με PBS και κατόπιν μετρούνται στον κυτταρομετρητή
ροής. Τα αποτελέσματα φαίνονται στην εικόνα 3.5.4. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται
υπόψιν οι μετρήσεις που προέρχονται από τα ζωντανά κύτταρα μέσα στον πληθυσμό
(Εικόνα 3.5.4Α, περιοχή R1). Στην εικόνα παρατηρούμε ότι στο σύνολο του πληθυσμού
των ζωντανών κυττάρων το 45% εκφράζει την DOβ-eGFP όπως φαίνεται από τη
μετατόπιση στον άξονα των χ (3.5.4, διάγραμμα Β και Γ, περιοχή R2). Στη ίδια εικόνα
παρατίθενται επίσης το ιστόγραμμα που μας δείχνει την αύξηση στην ένταση του
φθορισμού του διαμολυσμένου υποπληθυσμού στο κανάλι FL1 (πράσινο χρώμα) σε
σχέση με τον φυσιολογικό μη διαμολυσμένο υποπληθυσμό (μαύρο χρώμα). Τα
διαμολυσμένα κύτταρα φαίνεται να έχουν τουλάχιστον δεκαπλάσια ένταση
φθορισμού από τα μη-διαμολυσμένα κύτταρα μέσα στον πληθυσμό.
Επίσης ελέγχουμε την έκφραση της DOβ-eGFP με συνεστιακό μικροσκόπιο.
Όπως και πριν κύτταρα από τον διαμολυσμένο πληθυσμό συλλέγονται από την
καλλιέργεια, ξεπλένονται με PBS και απλώνονται σε αντικειμενοφόρους για
παρατήρηση στο συνεστιακό μικροσκόπιο χωρίς άλλη διεργασία. Τα αποτελέσματα
φαίνονται στη εικόνα 3.5.5. Παρατηρούμε ότι η DOβ-eGFP τοποθετείται
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ενδοκυτταρικά σε παρόμοια περιοχή με την ενδογενή DΟβ αλυσίδα (σύγκριση με την
Εικόνα 3.4.6).

Εικόνα 3.5.4: Έλεγχος της έκφρασης της συντηγμένης πρωτεΐνης DOβ-eGFP με κυτταρομετρία ροής στη
διαμολυσμένη κυτταρική σειρά Κ562_DOβ-eGFP. Η περιοχή R2 αντιστοιχεί στα διαμολυσμένα κύτταρα ενώ η
περιοχή R3 στα κύτταρα του πληθυσμού που δεν δέχτηκαν ή δεν εκφράζουν την DOβ-eGFP και για αυτό
χρησιμοποιούνται ως αρνητικός μάρτυρας (control).

Εικόνα 3.5.5: Έλεγχος της έκφρασης της συντηγμένης πρωτεΐνης DOβ-eGFP με συνεστιακό μικροσκόπιο, στη
διαμολυσμένη κυτταρική σειρά Κ562_DOβ-eGFP. Παρατηρούμε τις περιοχές με έντονο φθορισμό που
αντιστοιχούν σε κυστίδια πλούσια σε DOβ-eGFP. Από την τοποθέτηση αυτών των κυστιδίων και σε σύγκριση με τη
αντίστοιχη στα φυσιολογικά K562 καταλαβαίνουμε πως πρόκειται για ενδοσώματα.
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3.5.4 - Έλεγχος της έκφρασης της DOa στα διαμολυσμένα K562 DOα-dsRed

Πραγματοποιήσαμε όπως και πριν RT-PCR, κυτταρομετρία ροής και
συνεστιακή μικροσκοπία για να ελέγξουμε την έκφραση της DOα-DsRed αλλά και την
ενδοκυτταρικής της τοποθέτηση. Τα αποτελέσματα της RT-PCR φαίνονται στην εικόνα
3.5.7 όπου παρουσιάζονται σε σύγκριση με αντίστοιχα του φυσιολογικού πληθυσμού
(3.5.7Α). Παρατηρούμε φυσιολογική έκφραση σε όλα τα υπό εξέταση μετάγραφα,
αυξημένη έκφραση για το μετάγραφο της DΟβ αλυσίδας ενώ όπως ήταν αναμενόμενο
στην διαμολυσμένη σειρά εμφανίζεται και το μετάγραφο της DOα αλυσίδας.

Εικόνα 3.5.7: Αποτελέσματα RT-PCR στη διαμολυσμένη με τo DOα-dsRED κυτταρική σειρά Κ562. Παρατηρούμε ότι
Β
η έκφραση των μορίων στα διαμολυσμένα κύτταρα (3.5.7 ) είναι συγκρίσιμη με την αντίστοιχη του φυσιολογικού
Α
πληθυσμού (3.5.7 ) με εξαίρεση την DOα που δεν υπάρχει στον φυσιολoγικό πληθυσμό αλλά εμφανίζεται στον
διαμολυσμένο.

Στη συνέχεια ελέγχουμε της έκφραση της DOα-DsRed με κυτταρομετρία ροής.
Διαμολυσμένα κύτταρα, που διατηρούνται σε συνεχή καλλιέργεια σε εκθετική φάση
συλλέγονται και ξεπλένονται δυο φορές με PBS. Έπειτα χωρίς καμιά άλλη διεργασία
μετριούνται στον κυτταρομετρητή ροής. Τα αποτελέσματα φαίνονται στην εικόνα
3.5.8.
Για τις μετρήσεις μας λαμβάνουμε υπόψιν τα αποτελέσματα που προέρχονται
από τα ζωντανά κύτταρα του πληθυσμού (περιοχή R1, Εικ. 3.5.8). Από την εικόνα
3.5.8Β διαπιστώνουμε ότι το 25% του πληθυσμού των ζωντανών κυττάρων (R1
περιοχή) εκφράζει τη συντηγμένη DOα-dsRed αλυσίδα όπως φαίνεται από τη
μετατόπιση στον άξονα που αντιστοιχεί στο κανάλι FL2. Επίσης στην ίδια εικόνα
παρατίθεται και το ιστόγραμμα από όπου διαπιστώνουμε τη διαφορά στην ένταση
του φθορισμού μεταξύ διαμολυσμένων και μη, κυττάρων.
Παρατηρούμε επίσης τα διαμολυσμένα κύτταρα με συνεστιακό μικροσκόπιο
(Εικόνα 3.5.9). Βλέπουμε ότι η DOα-DsRed όχι απλά εκφράζεται αλλά φαίνεται να
τοποθετείται στα ίδια σημεία όπου εντοπίζεται ενδοκυτταρικά τόσο η ενδογενής DOβ
αλυσίδα στα φυσιολογικά Κ562 όσο και η DOβ-eGFP στα διαμολυσμένα κύτταρα.
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Εικόνα 3.5.8: Έλεγχος της έκφρασης της συντηγμένης πρωτεΐνης DOα-dsRed με κυτταρομετρία ροής, στη
διαμολυσμένη κυτταρική σειρά Κ562 DOα-dsRed. Η περιοχή R2 αντιστοιχεί στα διαμολυσμένα κύτταρα ενώ η
περιοχή R3 στα κύτταρα που δεν δέχτηκαν ή δεν εκφράζουν την DOα-dsRed και για αυτό χρησιμοποιούνται ως
αρνητικός μάρτυρας (control).

Εικόνα 3.5.9: Έλεγχος της έκφρασης της συντηγμένης πρωτεΐνης DOα-dsRED με συνεστιακό μικροσκόπιο στη
διαμολυσμένη κυτταρική σειρά Κ562 DOα-dsRed. Παρατηρούμε ότι τα σημεία όπου εκφράζεται η DOα-dsRed
φαίνονται να είναι αντίστοιχα με αυτά στα οποία εντοπίζεται τόσο η ενδογενής DOβ αλυσίδα όσο και η DOβeGFP.
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3.5.4 - Έλεγχος της έκφρασης του DOαβ στα διπλά διαμολυσμένα Κ562 DOα_DOβ

Σε ένα επόμενο βήμα πραγματοποιήσαμε διπλά διαμολυσμένο πληθυσμό
Κ562 ώστε να εκφράζει ταυτόχρονα τα DOα-DsRed και DOβ-eGFP. Διαμολύναμε
δηλαδή τον πληθυσμό K562 και με τα δύο πλασμίδια. Πραγματοποιήσαμε RT-PCR
όπου δείχνουμε πως η διαμόλυνση δεν έχει επηρεάσει τα υπόλοιπα γονίδια των DR
και DM παρά μόνο τα DO α και β. (Εικόνα 3.5.10)

Εικόνα 3.5.10: Αποτελέσματα RT-PCR στην διπλά διαμολυσμένη κυτταρική σειρά Κ562_DOab. Παρατηρούμε ότι η
Β
έκφραση των μορίων στα διαμολυσμένα κύτταρα (3.5.10 ) είναι συγκρίσιμη με την αντίστοιχη του φυσιολογικού
Α
πληθυσμού (3.5.10 ) με εξαίρεση την DOα, που δεν υπάρχει στον φυσιολογικό πληθυσμό αλλά εμφανίζεται στον
διαμολυσμένο.

Από τα αποτελέσματα της κυτταρομετρίας ροής προκύπτει ότι από το
συνολικό πληθυσμό το 35% είναι διαμολυσμένο (περιοχή R1, εικόνα 3.5.11). Από
αυτά το 29% εκφράζει μόνο την DOα-DsRed, το 7% εκφράζει μόνο την DOβ-eGFP και
το 15% και τα δύο μόρια όπως διαπιστώνουμε από τα κοκκιογράμματα της εικόνας
3.5.11.
Από την παρατήρηση του ίδιου πληθυσμού με συνεστιακό μικροσκόπιο
διαπιστώνουμε ότι τα μόρια DOα-DsRed και DOβ-eGFP όταν εκφράζονται στα ίδια
κύτταρα συνεντοπίζονται στα ίδια κυτταρικά διαμερίσματα δημιουργώντας
πιθανότατα το φυσιολογικό ετεροδιμερές DOαβ. Τα αποτελέσματα φαίνονται στην
εικόνα 3.5.12, που ακολουθεί.
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η DOβ αλυσίδα μπορεί να εκφράζεται και μόνη της
απουσία της DOα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η DΟβ κυκλοφορεί ως μονομερές. Και
μάλιστα όχι απλά εκφράζεται αλλά οδηγείται και στα ενδοσώματα όπου
τοποθετούνται τα DR και DM μόρια. Τα κυστίδια αυτά είναι πιθανόν ώριμα
ενδοσώματα όπως ταυτοποιούνται από τη έκφραση της πρωτεΐνης Rab7. Ωστόσο
ούτε αντιγονοπαρουσίαση συμβαίνει αλλά ούτε και εμφανίζονται μεμβρανικά ή/και
εκκρινόμενα DR μόρια έστω φορτωμένα με το CLIP πεπτίδιο. Αυτό υποδηλώνει ότι τα
DR μόρια δεν μπορούν να ακολουθήσουν το μονοπάτι που τα οδηγεί στην επιφάνεια
αλλά με κάποιο τρόπο εγκλωβίζονται μέσα στα ενδοσώματα από όπου και
ανακυκλώνονται.
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Εικόνα 3.5.11: Έλεγχος της έκφρασης των DOα_dsRED και DOβ_eGFP με κυτταρομετρία ροής, στα διπλά
διαμολυσμένα κύτταρα του πληθυσμού Κ562-DOαβ.

Εικόνα 3.5.12: Έλεγχος της έκφρασης και μελέτη της ενδοκυτταρικής τοποθέτησης των συντηγμένων πρωτεϊνών
DOα_dsRED και DOβ_eGFP με συνεστιακό μικροσκόπιο, στα διπλά διαμολυσμένα κύτταρα του πληθυσμού Κ562DOαβ.
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Θα μπορούσε η ύπαρξη της DΟβ αλυσίδα να εξηγήσει τον DR αρνητικό
φαινότυπο που εμφανίζουν τα κύτταρα εμπλέκοντάς την σε κάποιο πιθανό
ανασταλτικό μηχανισμό; Έχοντας όλα τα πειραματικά δεδομένα υπόψιν τώρα είμαστε
σε θέση να διατυπώσουμε μια τέτοια υπόθεση. Η υπόθεση αναφέρει ότι η DOβ
αλυσίδα μόνη της ή ενωμένη με κάποιο άλλο μόριο είναι δυνατόν να δημιουργεί
σύμπλοκο με το DR καθυστερώντας το στα ενδοσώματα.
Αν αυτό ισχύει θα πρέπει καταρχήν τα μόρια DR και DO να μπορούν να
απομονωθούν με πειράματα συν-κατακρήμνισης. Επίσης η παρεμπόδιση της
αλληλεπίδρασης του DO με το DR ή ακόμα και η παρουσία της DOa αλυσίδας θα
μπορούσε δημιουργώντας τα φυσιολογικό σύμπλοκο με το DOβ να βοηθήσουν στον
απεγκλωβισμό του DR και συνεπώς να του επιτρέψουν τη μεταφορά στη μεμβράνη.
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3.6 - Επίδραση IFN-γ στις κυτταρικές σειρές Κ562 και HL-60
Η IFN-γ είναι μια πολυλειτουργική κυτταροκίνη που συντονίζει ποικίλες
κυτταρικές διεργασίες μέσω μεταγραφικής ρύθμισης ενός μεγάλου αριθμού γονιδίων.
Σημαντικότερη επίδραση της IFN-γ είναι η ενίσχυση της ανοσολογικής επαγρύπνησης
έναντι καρκινικών κυττάρων και η υποβοήθηση της ανοσολογικής απόκρισης έναντι
παθογόνων παραγόντων.
Πιο συγκεκριμένα η IFN-γ προωθεί κυρίως TH1 αποκρίσεις και επάγει άμεσα
την έμφυτη κυτταρομεσολαβητική ανοσία με ενεργοποίηση των κυττάρων Φυσικών
Φονιάδων (NK cells) και των μακροφάγων. Επίσης η παραγωγή της επάγεται κατόπιν
μόλυνσης με ιικούς παράγοντες και πυροδοτεί ισχυρές αντιιικές αποκρίσεις
ενεργοποιώντας αντιιικά ένζυμα (Kate Schroder - 2004).
Όσον αφορά την προσαρμοστική ανοσία η IFN-γ προκαλεί αύξηση των
επιφανειακών τάξης Ι μορίων του MHC αλλά και πολλών άλλων παραγόντων, που
προαπαιτούνται στο μονοπάτι αντιγονοπαρουσίασης μέσω τάξης Ι, αυξάνοντας την
πιθανότητα πρόκλησης κυτταρικής ανοσίας στον ξενιστή έναντι ενδοκυτταρικών
παρασίτων. Επίσης προκαλεί αύξηση της παραγωγής τάξης ΙΙ μορίων του MHC τόσο
στα κύτταρα όπου αυτά εκφράζονται συστηματικά (αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα)
όσο και στα κύτταρα που μπορούν να εμφανίσουν επαγόμενη έκφραση. Επιπλέον η
IFN-γ επάγει εκτός από τα ίδια τα τάξης ΙΙ μόρια την έκφραση και άλλων μορίων
απαραίτητων για την αντιγονοπαρουσίαση, όπως η Σταθερή Αλυσίδα (Ii), διάφορες
λυσσοσωμικές πρωτεάσες και cathepsins B, H και L. Συγκεντρωτικά η επίδραση της
IFN-γ στα μόρια του μονοπατιού αντιγονοπαρουσίασης μέσω τάξης ΙΙ μορίων
φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Επιστημονική
Αναφορά

Πρωτεΐνη/γονίδιο

Ρόλος

α και β αλυσίδες
των τάξης ΙΙ
μορίων του MHC

Δημιουργούν τα τάξης ΙΙ ετεροδιμερή τα οποία
παρουσιάζουν εξωγενή πεπτίδια στα CD4+ κύτταρα

Μεταβλητή
Αλυσίδα (Ii)
α και β αλυσίδες
του DM
Cathepsins B, H,L
CIITA

Δημιουργεί εννιαμερή με τα τάξης ΙΙ μόρια και τα
οδηγεί έξω από το ενδοπλασματικό δίκτυο και προς
το ενδοκυττωτικό μονοπάτι.
Δημιουργούν το μη κλασικό τάξης ΙΙ μόριο DM το
οποίο απομακρύνει το CLIP από την αύλακα και
προσδένει το πεπτίδιο
Πρωτεάσες του ενδοσωμικού μονοπατιού
Καθοριστικός μεταγραφικός παράγοντας των
γονιδίων των τάξης ΙΙ μορίων

23,48,74,94

23,35,194

23,48,74
80,81
94

Πίνακας 3.6.1: Πλειοτροπική δράση της IFN-γ. Διαπιστώνουμε πως η IFN-γ έχει πολλαπλή δράση επηρεάζοντας
πολλά μόρια που συμμετέχουν στο μονοπάτι αντιγονοπαρουσίασης μέσω τάξης ΙΙ μορίων του ΚΣΙ.
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Η πλειοτροπική δράση της IFN-γ αποδεικνύεται σε πολλές μελέτες, οι οποίες
καταδεικνύουν την συνεργατική ή την ανταγωνιστική της δράση με τη επίδραση
άλλων κυτταροκινών αλλά και μονοπατιών μετάδοσης σήματος από παθογόνους
παράγοντες. Όμως ένα κύτταρο in vivo δεν δέχεται ποτέ την επίδραση μεμονωμένων
παραγόντων και σημάτων οπότε αποτελεί ακόμα μεγάλη πρόκληση για τους
επιστήμονες η διερεύνηση του μηχανισμού με τον οποίο η IFN-γ αλληλεπιδρά με
άλλους αυξητικούς παράγοντες, κυτταροκίνες και μονοπάτια μετάδοσης σήματος από
παθογόνα στοιχεία ώστε να αποκτήσουμε μια πιο ρεαλιστική άποψη για τον
πραγματική της δράση.
Όσον αφορά τις δύο κυτταρικές σειρές που μελετάμε, τις Κ562 και HL-60, έχει
δειχθεί η επαγωγή από IFN-γ των τάξης Ι μορίων του Κ.Σ.Ι. αλλά η επαγωγή των τάξης
ΙΙ μορίων αποτελεί ακόμη σημείο αντιπαράθεσης ανάμεσα στους επιστήμονες.
Σχετικές έρευνες υποδυκνύουν ότι η αδυναμία επαγωγής τάξης ΙΙ από IFN-γ στα Κ562
οφείλεται στην παραγωγή ανασταλτικών παραγόντων από τα ίδια τα κύτταρα (Stanley
R. Ross et al. - 1991, Krief P et al. - 1987). Έτσι όταν υπερκείμενα καλλιεργειών Κ562
χρησιμοποιηθούν σε καλλιέργειες ινοβλαστών και επιθηλιακών κυττάρων μειώνουν
κατά πολύ την επαγόμενη από IFN-γ έκφραση των τάξης ΙΙ (Krief P et al. - 1987).
Ωστόσο οι ίδιες έρευνες καταλήγουν ότι είναι τελικά δυνατή η επαγωγή τάξης ΙΙ από
IFN-γ αρκεί να εφαρμοστεί ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση παράγοντα σε μικρό
αριθμό κυττάρων και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Διαφαίνεται λοιπόν πως το
αποτέλεσμα της επαγωγής εξαρτάται από τις συνθήκες του πειράματος, από τον τύπο
της IFN-γ που χρησιμοποιείται (γλυκοσυλιωμένη ή μη) και από τη μέθοδο
αξιολόγησης της επαγωγής καθώς σε πολλές περιπτώσεις κριτήριο για την πρόκληση
επαγωγής χρησιμοποιείται κυρίως η ανίχνευση επιφανειακού DR.
Γνωρίζοντας την πολυλειτουργικότητα της IFN-γ αλλά και το γεγονός ότι
χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια ως υποβοηθητικός αντιιικός και αντικαρκινικός
παράγοντας διευκολύνοντας μεταξύ άλλων και την αντιγονοπαρουσίαση,
προχωρήσαμε σε πειράματα επαγωγής και στις δύο κυτταρικές σειρές.
Για κάθε δείγμα, 106 κύτταρα/ml σε εκθετική φάση τοποθετήθηκαν σε 6άρα
πλάκα καλλιέργειας και επωάστηκαν με 100 U/ml IFN-γ για 6 ώρες. Στη συνέχεια
συλλέχθηκαν τα κύτταρα και ακολούθησε ανοσοφθορισμός και κυτταρομετρία ροής.
Επίσης το υπερκείμενο της καλλιέργειας χρησιμοποιήθηκε σε ELISA για την ανίχνευση
εκκρινόμενων τάξης ΙΙ μορίων. Ως μάρτυρας χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα, που
επωάστηκαν στις ίδιες ακριβώς συνθήκες απουσία IFN-γ. Επιλέξαμε για την επώαση
ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα για να διερευνήσουμε όχι αν μπορούν να
επαχθούν de novo νέα τάξης ΙΙ μόρια αφού αυτό πλέον έχει δειχθεί αλλά κατά πόσο
είναι δυνατόν να επηρεάζονται τα ήδη υπάρχοντα ενδοκυτταρικά αποθέματα.
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3.6.1 - Επίδραση IFN-γ στα Κ562

Τα αποτελέσματα της επίδρασης της IFN-γ φαίνονται στα διαγράμματα της
εικόνας 3.6.1 που ακολουθεί.

Εικόνα 3.6.1: Επίδραση IFN-γ μετά από 6 ώρες καλλιέργειας στον πληθυσμό των K562. Σε κάθε περίπτωση
λαμβάνουμε υπόψιν τα αποτελέσματα από τον ζωντανό πληθυσμό. Για τα DR, DM και CD74 όπου
χρησιμοποιήθηκαν αντισώματα απευθείας συνδεδεμένα με τις φθορίζουσες χρωστικές ως αρνητικός μάρτυρας
ο
χρησιμοποιήθηκαν τα άβαφα κύτταρα ενώ για το DO κύτταρα βαμμένα μόνο με το 2 αντίσωμα.

Στο διάγραμμα Α παρατηρούμε ότι ο πληθυσμός όπως έχει ήδη δειχθεί αν και
δεν εκφράζει μεμβρανικό DR (0%, πράσινο σκούρο χρώμα) διαθέτει ενδοκυτταρικά
αποθέματα αυτού (16%, κόκκινο χρώμα). Μετά από επώαση με IFN-γ για 6 ώρες,
χρονικό διάστημα στο οποίο δεν μπορούμε να έχουμε de novo πρωτεϊνοσύνθεση
εμφανίζεται στη μεμβράνη DR (πράσινο ανοιχτό χρώμα) της τάξης του 11%.
Διαπιστώνουμε λοιπόν πως αυτά τα ενδοκυτταρικά αποθέματα DR κατόπιν επίδρασης
με IFN-γ για σύντομο χρονικό διάστημα μπορούν να μετακινηθούν στη μεμβράνη.
Στα υπόλοιπα διαγράμματα παρατηρούμε πτώση των υψηλών επιπέδων του
DO από 96% στο 84% (διάγραμμα Β), αύξηση των επιπέδων του CD74 από 83% στο
98% (διάγραμμα Γ) και πτώση του DM από 25% στο 6% (διάγραμμα Δ).
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3.6.2 - Επίδραση IFN-γ στην κυτταρική σειρά HL-60

Τα αποτελέσματα της επώασης με IFN-γ για 6 ώρες του πληθυσμού HL-60
φαίνονται στα διαγράμματα που ακολουθούν.

Εικόνα 3.6.2: Επίδραση IFN-γ μετά από 6 ώρες καλλιέργειας στον πληθυσμό των HL-60. Σε κάθε περίπτωση
λαμβάνουμε υπόψιν τις μετρήσεις από τον ζωντανό πληθυσμό. Για τα DR, DM και CD74 όπου χρησιμοποιήθηκαν
αντισώματα απευθείας συνδεδεμένα με τις φθορίζουσες χρωστικές ως αρνητικός μάρτυρας χρησιμοποιήθηκαν τα
ο
άβαφα κύτταρα ενώ για το DO κύτταρα βαμμένα μόνο με το 2 αντίσωμα.

Στο διάγραμμα Α παρατηρούμε ότι αν και η μεμβρανική έκφραση του DR είναι
σχεδόν μηδενική (2%, πράσινο σκούρο χρώμα) το μόριο εκφράζεται ενδοκυτταρικά σε
ποσοστό 34% (κόκκινο χρώμα). Κατόπιν επώασης με IFN-γ αυτά τα μόρια που αρχικά
εντοπίζονται ενδοκυτταρικά φαίνεται να μετακινούνται προς τη μεμβράνη (26%,
πράσινο ανοιχτό χρώμα).
Η IFN-γ φαίνεται να ρίχνει ελαφρώς τα επίπεδα του DO από 85% σε 81%
(διάγραμμα Β), αυξάνει τα επίπεδα του CD74 από 88% στο 94% (διάγραμμα Γ) και
χαμηλώνει τα επίπεδα του DM από 30% στο 3% (διάγραμμα Δ).
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3.7- Ανίχνευση του μεταγραφικού παράγοντα CIITA στα Κ562 και HL-60
Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είμαστε πλέον πεπεισμένοι για την έκφραση
των κλασικών τάξης ΙΙ μορίων και στις δύο υπό μελέτη κυτταρικές σειρές τα οποία αν
και δεν εμφανίζονται στη μεμβράνη εντοπίζονται ενδοκυτταρικά. Επίσης από τα μη
κλασσικά μόρια εκφράζεται το πλήρες μόριο του DM και η β αλυσίδα του μορίου DO.
Όπως έχει αναφερθεί στην εισαγωγή ο σημαντικότερος μεταγραφικός
παράγοντας για την έκφραση των γονιδίων των τάξης ΙΙ μορίων (κλασικών και μη
κλασικών) είναι ο CIITA καθώς όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες που συμμετέχουν στο
MHC-II μεταγραφόσωμα εκφράζονται διαρκώς στα κύτταρα. Αντίθετα ο CIITA
παράγεται μόνο από ορισμένα κύτταρα και μπορεί να επαχθεί σε άλλα κατόπιν
επώασης με IFN-γ. Έτσι η έκφραση των τάξης ΙΙ μορίων (κλασικών και μη κλασικών)
συνδέεται αναπόσπαστα με την παρουσία του βασικού μεταγραφικού παράγοντα
CIITA. Για το λόγο αυτό ελέγχουμε την ύπαρξή του τόσο στα Κ562 όσο και στα HL-60
με κυτταρομετρία ροής. Τα αποτελέσματα φαίνονται στην εικόνα 3.7.1 που
ακολουθεί.

Εικόνα 3.7.1: Έλεγχος με κυτταρομετρία ροής της έκφρασης του μεταγραφικού παράγοντα CIITA στα κύτταρα Κ562
και HL-60. Χρησιμοποιήθηκε πολυκλωνικό αντίσωμα για τον CIITA το οποίο ανιχνεύθηκε με δεύτερο φθορίζον
αντίσωμα (FITC) οπότε αρνητικό μάρτυρα αποτελούν κύτταρα που επωάστηκαν παρουσία μόνο του δευτέρου
αντισώματος.

Παρατηρούμε ότι και οι δύο σειρές διαθέτουν άφθονα αποθέματα CIITA, τα
οποία θα δικαιολογούσαν υψηλά επίπεδα έκφραση των κλασικών τάξης ΙΙ μορίων
κάτι που δεν συμβαίνει.
Εκτενής μελέτη της έκφρασης του CIITA έχει πραγματοποιηθεί για τα K562
κύτταρα (Noel E. Day et al. - 2003). Περιληπτικά η επιστημονική εργασία αναφέρει
ότι στα Κ562 εμφανίζεται ένα εναλλακτικό μετάγραφο του CIITA, η έκφραση του
οποίου φαίνεται ρυθμίζεται από υποκινητές επαγώμενους από IFN-γ. Το εναλλακτικό
μετάγραφο του CIITA έχει μια προσθήκη από την γενωμική αλληλουχία που περιέχει
ένα κωδικόνιο λήξης. Αυτό οδηγεί στη σύνθεση μιας κολοβωμένη πρωτεΐνης η οποία
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δεν διαθέτει σημαντικά λειτουργικά κομμάτια (όπως το self association domain και
την LLR περιοχή στο καρβοξυτελικό άκρο). Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα
ότι αυτό το κολοβωμένο μετάγραφο μπορεί να συνδέεται στο σύμπλοκο RFX στον
υποκινητή των τάξης ΙΙ χωρίς όμως να επάγει ενεργοποίηση. Ωστόσο ο έλεγχος της
ενεργοποίηση γίνεται με ανίχνευση μεμβρανικού DR. Έτσι δεν μπορούμε να
αποκλείσουμε την πιθανότητα η κολοβωμένη μορφή του CIITA να είναι υπεύθυνη για
τα χαμηλά επίπεδα των τάξης ΙΙ που ανιχνεύουμε ενδοκυτταρικά ή και για τα υψηλά
επίπεδα της DOβ αλυσίδας. Στη συνέχεια οι ερευνητές δημιουργούν διαμολυσμένα
κύτταρα Κ562 με το αγρίου τύπου γονίδιο του CIITA οπότε αναστρέφεται ο τάξης ΙΙ
αρνητικός φαινότυπος των κυττάρων και το DR εμφανίζεται στη μεμβράνη. Τι
συμβαίνει όμως με τα μη κλασικά τάξης ΙΙ μόρια DM και DO που είναι παρόντα και
γνωρίζουμε ότι παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην αντιγονοπαρουσίαση;
Για να μελετήσουμε την επίδραση του CIITA στα μόρια του ενδιαφέροντος μας
χρησιμοποιήσαμε κύτταρα Κ562 διαμολυσμένα με το αγρίου τύπου γονίδιο του CIITA
(ευγενική προσφορά του καθηγητή Ιωσήφ Παπαματθαιάκη). Αυτά θα αναφέρονται
στο εξής ως K562_CIITA κύτταρα.

3.8 - Πρωτεϊνικό προφίλ των K562_CIITA διαμολυσμένων κυττάρων
Αρχικά πραγματοποιήσαμε κυτταρομετρία ροής για την ανίχνευση του
μεταγραφικού παράγοντα CIITA και RT-PCR για να διερευνήσουμε πιθανές αλλαγές
στα υπό διερεύνηση μόρια μετά την διαμόλυνση. Τα αποτελέσματα φαίνονται στην
εικόνα 3.8.1 που ακολουθεί.

Εικόνα 3.8.1: Α. Έλεγχος με κυτταρομετρία ροής της έκφρασης του CIITA στα διαμολυσμένα Κ562 με το αγρίου
τύπου γονίδιο, που κωδικοποιεί τον μεταγραφικό παράγοντα CIITA. Β. Αποτελέσματα RT-PCR της διαμολυσμένης
κυτταρικής σειράς K562_CIITA. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με τα αντίστοιχα των φυσιολογικών K562
διαπιστώνουμε ότι στα διαμολυσμένα κύτταρα εμφανίζεται επιπλέον το μετάγραφο της DOα αλυσίδας.
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Στην Εικόνα 3.8.1Α παρατηρούμε καταρχάς τα υψηλά επίπεδα του CIITA. Το
συγκεκριμένο πολυκλωνικό αντίσωμα που χρησιμοποιήθηκε δεν μπορεί να
διαχωρίσει την φυσιολογική από την κολοβωμένη μορφή του CIITA (αν πράγματι
υπάρχει) και επομένως ολόκληρος ο πληθυσμός εμφανίζεται CIITA+. Ωστόσο η
παρουσία του DR στη μεμβράνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θετικός μάρτυρας της
διαμόλυνσης. Επίσης στην εικόνα 3.8.1Β παρατηρούμε ότι η παρουσία του αγρίου
τύπου CIITA επάγει την έκφραση της DOα αλυσίδας όπως μπορεί να διαπιστωθεί από
την ύπαρξη του DOα μεταγράφου στο πείραμα της RT-PCR. Παρουσιάζονται επίσης τα
αποτελέσματα της RT-PCR στα φυσιολογικά Κ562 ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση.
Στη συνέχεια πραγματοποιούμε ανοσοφθορισμό. Στην εικόνα 3.8.2, που
ακολουθεί βλέπουμε τα αποτελέσματα της κυτταρομετρία ροής στα Κ562_CIITA
κύτταρα. Μετά από εξωτερικό ανοσοφθορισμό διαπιστώνουμε ότι ένα 14% του
πληθυσμού εκφράζει το DR στη μεμβράνη. Επίσης παρατηρούμε ότι ο πληθυσμός
εξακολουθεί να εκφράζει DO (ποσοστό έκφρασης 50%), DM (ποσοστό έκφρασης 6%)
και CD74 (ποσοστό έκφρασης 96%).

Εικόνα 3.8.2: Ανάλυση του πρωτεϊνικού προφίλ με κυτταρομετρία ροής των διαμολυσμένων K562 με το αγρίου

τύπου γονίδιο του μεταγραφικού παράγοντα CIITA. Τα διαμολυσμένα κύτταρα εκφράζουν το DR στην πλασματική
μεμβράνη σε αντίθεση με τα κανονικά K562 και ανιχεύονται επίσης τα μόρια DM, DO και CD74.
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Τα ίδια αποτελέσματα μπορούν να δειχθούν και με κοκκιογράμματα. Στην
εικόνα 3.8.3Α βλέπουμε ότι το 14% του πληθυσμού εκφράζει το DR στην πλασματική
μεμβράνη και αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό των διαμολυσμένων κυττάρων. Επίσης
βλέπουμε το 50% να εκφράζει DO, το 6% υψηλά επίπεδα DM και το 24% υψηλά
επίπεδα CD74. Μάλιστα στην περίπτωση του CD74 διακρίνουμε δύο πληθυσμούς με
διαφορετικά επίπεδα έκφρασης. Η πλειοψηφία, 76% του πληθυσμού, εκφράζει
χαμηλότερα επίπεδα και συμβολίζεται στην εικόνα ως CD74Low πληθυσμός ενώ το
24% εκφράζει υψηλά επίπεδα και συμβολίζεται ως CD74High.

Εικόνα 3.8.3: Ανάλυση του πρωτεϊνικού προφίλ των διαμολυσμένων K562_ CIITA κυττάρων. (Στο κοκκιόγραμμα Β
παρότι ολόκληρος ο πληθυσμός φαίνεται μετατοπισμένος και άρα θετικός για DO αν αφαιρέσουμε το φθορισμό
του αρνητικού μάρτυρα προκύπτει ότι το 50% του πληθυσμού είναι θετικό)

Διαπιστώνουμε όπως και με τα ιστογράμματα την έκφραση του μεμβρανικού
DR και των ενδοκυτταρικών DO, DΜ και CD74.
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα διπλών ανοσοφθορισμών
όπου ανιχνεύουμε ταυτόχρονα την έκφραση ενός μορίου σε σχέση ένα δεύτερο. Στην
εικόνα 3.8.4 βλέπουμε τον συνεντοπισμό του μεμβρανικού DR και του
ενδοκυτταρικού CD74 με κυτταρομετρία ροής.
Από τα αποτελέσματα παρατηρούμε ότι ο CD74Low πληθυσμός είναι αρνητικός
και δεν εκφράζει το DR στη μεμβράνη. Αυτός ο πληθυσμός πιθανότατα διαθέτει
ενδοκυτταρικά αποθέματα του DR. Αντίθετα το 14% του πληθυσμού που εκφράζει
μεμβρανικό DR ανήκει στον CD74High δηλαδή εκφράζει υψηλά ποσοστά CD74.
Φαίνεται δηλαδή ότι η διαμόλυνση αύξησε τα προϋπάρχοντα επίπεδα CD74 στον
αρχικό πληθυσμό και το ενδοκυτταρικό DR ακολούθησε το δρόμο προς τη μεμβράνη.
Στην εικόνα 3.8.5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα διπλού ανοσοφθορισμού
για DR και DM όπου παρατηρούμε ότι τα μόρια αυτά συνεκφράζονται απόλυτα στα
διαμολυσμένα κύτταρα.
Στη επόμενη εικόνα, 3.8.6, βλέπουμε τον συνεντοπισμό των DO και CD74
μορίων. Εδώ παρατηρούμε επίσης ότι όλος ο DO θετικός πληθυσμός είναι
ταυτόχρονα θετικός για CD74. Όμως το 14% αυτού παρουσιάζει υψηλά επίπεδα CD74
και το 34% χαμηλά.
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Εικόνα 3.8.4: Διπλός ανοσοφθορισμός των K562_ CIITA κυττάρων για τον συνεντοπισμό μεμβρανικού DR και του
High
πληθυσμού εκφράζει το DR
ενδοκυτταρικού CD74 με κυτταρομετρία ροής. Παρατηρούμε πως μέρος του CD74
στη μεμβράνη.

Εικόνα 3.8.5: Διπλός ανοσοφθορισμός των K562_ CIITA κυττάρων για τον συνεντοπισμό μεμβρανικού DR και
ενδοκυτταρικού DM. Διαπιστώνουμε πως τα δύο μόρια εκφράζονται ταυτόχρονα στα ίδια κύτταρα.

Εικόνα 3.8.6: Διπλός ανοσοφθορισμός των K562_ CIITA κυττάρων για τον συνεντοπισμό των ενδοκυτταρικών DΟ
+
και CD74 με κυτταρομετρία ροής. Παρατηρούμε πως όλος ο DO πληθυσμός εκφράζει και CD74.

Εικόνα 3.8.7: Διπλός ανοσοφθορισμός των K562_ CIITA κυττάρων για τον συνεντοπισμό των ενδοκυτταρικών DΟ
και DM. Παρατηρούμε ότι όλος ο DM θετικός πληθυσμός είναι θετικός και για DO.
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Να επισημάνουμε επίσης ότι στον CD74High πληθυσμού θα πρέπει να
εκφράζεται το πλήρες DOαβ μόριο αφού όπως αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα
της RT-PCR μετά τη διαμόλυνση εμφανίζεται και το μετάγραφο για την DOa αλυσίδα.
Τέλος πραγματοποιήσαμε συνεντοπισμό του DO με το DM. Τα αποτελέσματα
φαίνονται στην εικόνα 3.8.7. Παρατηρούμε επίσης ότι όλος ο DM θετικός πληθυσμός
είναι και θετικός για DO.
Παρατηρούμε λοιπόν ότι ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού (περίπου 25%)
πρέπει να είναι διαμολυσμένο και να εκφράζει υψηλά επίπεδα του αγρίου τύπου
παράγοντα CIITA. Αυτό το ποσοστό φαίνεται να εκφράζει μεμβρανικό DR, υψηλή
έκφραση σε CD74 (CD74High) και ταυτόχρονη έκφραση DΜ και DO. Συνδυάζοντας αυτά
τα αποτελέσματα με τα αποτελέσματα της RT-PCR όπου εμφανίζεται και το DOa
μετάγραφο μπορούμε να πούμε ότι στο διαμολυσμένο πληθυσμό εκφράζεται το
πλήρες DOαβ μόριο. Άρα οδηγούμαστε στην υπόθεση ότι η παρουσία του πλήρους
μορίου DOαβ καθώς και του αγρίου τύπου παράγοντα CIITA είναι ικανά να
οδηγήσουν τα ενδοκυτταρικά αποθέματα του DR στη πλασματική μεμβράνη. Ο
μηχανισμός με τον οποίο συμβαίνει αυτό δεν είναι γνωστός αλλά βάση της υπόθεσης
που έχουμε κάνει μπορούμε να πούμε πως στα διαμολυσμένα κύτταρα καθώς
επάγεται η DOα αλυσίδα δημιουργείται το φυσιολογικό ετεροδιμερές DOαβ οπότε
εμποδίζεται η αλληλεπίδραση με το DR και άρα αυτό απεγκλωβίζεται από τα
ενδοσώματα και μπορεί να ακολουθήσει το δρόμο για την πλασματική μεμβράνη.
Υποθέτουμε επίσης ότι εξαιτίας της ανασταλτικής επίδρασης του DOαβ πάνω στην
καταλυτική ενεργότητα του DM το μεμβρανικό DR μόριο θα πρέπει να εξακολουθεί να
είναι φορτωμένο τουλάχιστον σε οριμένο ποσοστό με το CLIP πεπτίδιο.
Στη συνέχεια παρατηρήσαμε τα κύτταρα με συνεστιακό μικροσκόπιο κάνοντας
διπλούς ανοσοφθορισμούς. Αρχικά βάψαμε με DR-FITC και To-pro3red ώστε να
οριοθετείται ταυτόχρονα ο πυρήνας.
Στην εικόνα 3.8.8 βλέπουμε τον εντοπισμό του HLA-DR στα κύτταρα (πράσινο
χρώμα) όπου ο πυρήνας έχει βαφτεί κόκκινος με τη χρωστική To-Pro3. Παρατηρούμε
ότι το DR εκφράζεται μεμβρανικά όπως φάνηκε άλλωστε και από τα αποτελέσματα
του εξωτερικού ανοσοφθορισμού με κυτταρομετρία ροής. Βλέπουμε επίσης τον
μεγάλο νεφροειδή πυρήνα τον κυττάρων (κόκκινο χρώμα) και τη σκοτεινή περιοχή
(στο overlay) που αντιστοιχεί στο κυτταρόπλασμα.
Στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε διπλούς ανοσοφθορισμούς του DR με τα DO,
CD74 και DM. Στις εικόνες 3.8.9 έως 3.8.11 που ακολουθούν βλέπουμε τα
αποτελέσματα.
Στην εικόνα 3.8.9 παρατηρούμε την μεμβρανική έκφραση του DR αλλά και τον
συνεντοπισμό του μεμβρανικά εκφραζόμενου DR με το ενδοκυτταρικό CD74.
Βλέπουμε ότι ορισμένα μόνο κύτταρα εκφράζουν μεμβρανικό DR όπως άλλωστε
έδειξε και η κυτταρομετρία ροής. Επίσης όλα τα κύτταρα εκφράζουν CD74 αλλά αυτά
που εκφράζουν ταυτόχρονα και μεμβρανικό DR έχουν υψηλότερα επίπεδα (CD74High)
όπως διαπιστώνεται από την ένταση του φθορισμού.
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Εικόνα 3.8.8: Aνοσοφθορισμός των K562_CIITA κυττάρων για εντοπισμό του μεμβρανικού DR (πράσινο χρώμα) ενώ
ο πυρήνας έχει βαφτεί με τη χρωστική To-Pro3 (κόκκινο χρώμα).

Εικόνα 3.8.9: Διπλός ανοσοφθορισμός στα διαμολυσμένα κύτταρα K562_CIITA για τον συνεντοπισμό του
μεμβρανικού DR (πράσινο χρώμα) και του ενδοκυτταρικού CD74 (κόκκινο χρώμα).
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Εικόνα 3.8.10: Διπλός ανοσοφθορισμός στα διαμολυσμένα κύτταρα K562_ CIITA για τον συνεντοπισμό του
μεμβρανικού DR (πράσινο χρώμα) και του ενδοκυτταρικού DO (κόκκινο χρώμα).

Εικόνα 3.8.11: Διπλός ανοσοφθορισμός στα διαμολυσμένα κύτταρα K562_ CIITA για τον συνεντοπισμό του
μεμβρανικού DR (πράσινο χρώμα) και του ενδοκυτταρικού DΜ (κόκκινο χρώμα).
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Στην εικόνα 3.8.10 βλέπουμε τον συνεντοπισμό του μεμβρανικού DR με το DO.
Πάλι διαπιστώνουμε ότι ορισμένα κύτταρα εκφράζουν μεμβρανικό DR ωστόσο σε
αυτά έχουμε και ταυτόχρονη έκφραση DO όπως επίσης δείχθηκε με την
κυτταρομετρία ροής.
Τέλος στην εικόνα 3.8.11 βλέπουμε τον συνεντοπισμό του DR με το DM. Εδώ
όλα τα κύτταρα που εκφράζουν DM εκφράζουν και το DR στην πλασματική μεμβράνη
όπως φάνηκε και από την κυτταρομετρία ροής
Συνεπώς τα αποτελέσματα της συνεστιακής μικροσκοπίας ενισχύουν αυτά που
προέκυψαν από την κυτταρομετρία ροής. Βλέπουμε ότι το DR εκφράζεται στη
μεμβράνη ενώ τα υπόλοιπα τρία μόρια, DO, CD74 και DM εκφράζονται ενδοκυτταρικά
σε παρόμοια κυτταρικά διαμερίσματα.
Από τα αποτελέσματα της αντίδραση RT-PCR παρατηρούμε ότι παρουσία του
αγρίου τύπου παράγοντα CIITA επάγεται η DOa αλυσίδα που είναι απούσα από τα
φυσιολογικά Κ562 κύτταρα. Αυτό ήταν αναμενόμενο καθώς η μεταγραφή του DOA
γονίδιου είναι γνωστό ότι ελέγχεται από τον παράγοντα CIITA. Η ανίχνευση του DOa
μεταγράφου μπορεί να είναι γεγονός όμως η εξακρίβωση της σύνθεσης της
αντίστοιχης αλυσίδας με κυτταρομετρία ροής δεν είναι δυνατή καθώς δεν διατίθεται
κατάλληλο αντίσωμα. Μπορούμε να ανιχνεύσουμε μόνο την DΟβ αλυσίδα. Αυτή
όπως διαπιστώνουμε εξακολουθεί να είναι παρούσα αλλά σε ελαφρώς χαμηλότερα
επίπεδα. Όσον αφορά την έκφραση του DR παρατηρούμε ότι περίπου 15% του
πληθυσμού το εμφανίζει στην πλασματική μεμβράνη. Το αντίστοιχο ποσοστό στα
φυσιολογικά κύτταρα είναι πάντοτε μηδενικό ενώ τα επίπεδα του ενδοκυτταρικού
αποθέματος σε DR κυμαίνονται περίπου στο 20%. Επίσης το DM εμφανίζεται σε
υψηλότερα επίπεδα ανά κύτταρο από το φυσιολογικό πληθυσμό και φαίνεται να
συνυπάρχει στα ίδια κύτταρα, που εκφράζουν το μεμβρανικό DR. Η διαφορά δηλαδή
στον διαμολυσμένο πληθυσμό συνοψίζεται στο γεγονός ότι λιγότερα κύτταρα μέσα
στον πληθυσμό εκφράζουν υψηλότερα επίπεδα DM. Τέλος όσον αφορά το CD74 η
έκφραση του ανά κύτταρο επίσης φαίνεται να αυξάνεται. Αν και όλα τα κύτταρα
εκφράζουν CD74 εμφανίζεται ένας CD74High πληθυσμός ο οποίος δείχνει έως και χίλιες
φορές πιο έντονο φθορισμό και προφανώς περιλαμβάνει διαμολυσμένα κύτταρα.
Συμπερασματικά από τα παραπάνω αποτελέσματα της μελέτης του
διαμολυσμένου K562_CIITA πληθυσμού μπορούμε να διαπιστώσουμε τα εξής:
πρώτον εμφανίζεται DR στην πλασματική μεμβράνη, δεύτερον επάγεται η σύνθεση
της DOa αλυσίδας και τρίτον εμφανίζεται ένας ευδιάκριτος CD74High και DMHigh
θετικός πληθυσμός όπου το DR δεν είναι πια εγκλωβισμένο στο κυτταρόπλασμα αλλά
εκφράζεται στην πλασματική μεμβράνη. Φαίνεται λοιπόν ότι η ύπαρξη της DOα
αλυσίδας με κάποιο τρόπο αναιρεί τον DR- φαινότυπο των κυττάρων. Αυτό ενισχύει
ακόμα περισσότερο την υπόθεση μας σύμφωνα με την οποία το DOβ δημιουργεί
κάποιου είδους σύμπλοκο με το DR και το εγκλωβίζει στα ενδοσώματα. Με τη
σύνθεση όμως της DOa αλυσίδας αυτή δημιουργεί διμερές με την DOβ και έτσι το DR
είναι ελεύθερο να ακολουθήσει το δρόμο για την μεμβράνη. Τώρα αν το DR είναι
φορτωμένο με πεπτίδια και τι είδους, αποτελεί μέρος μιας διαφορετικής έρευνας.
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Εικάζουμε πάντως ότι σε ένα μικρό ποσοστό θα πρέπει να είναι ενωμένο με το
πεπτίδιο CLIP αφού παρ’ όλη την υψηλότερη έκφραση DM θα πρέπει η δράση του να
αναστέλλεται από την ακόμη μεγαλύτερη έκφραση του πλήρους DOαβ μορίου.
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3.9 - Ενδοκυτταρικός εντοπισμός με ηλεκτρονική μικροσκοπία (ΤΕΜ)
Για να εντοπίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια τη θέση μέσα στα κύτταρα
των μορίων, που μας ενδιαφέρουν, πραγματοποιήσαμε πειράματα ανοσοεντοπισμού
στην κυτταρική σειρά HL-60 με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης (TEM).
Κύτταρα HL-60 σε εκθετική φάση μονιμοποιήθηκαν και εγκλείστηκαν σε
ρητίνη όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Υλικά-Μέθοδοι». Έπειτα τομές πάχους 7090nm τοποθετήθηκαν σε πλέγμα νικελίου και πραγματοποιήθηκε ανοσοεντοπισμός
με μονοκλωνικά αντισώματα, τα οποία στη συνέχεια σημαίνονται με δεύτερο
αντίσωμα συνδεδεμένο με σωματίδια χρυσού διαμέτρου 20nm.
Από την παρατήρηση των κυττάρων στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο βλέπουμε
το μεγάλο έκκεντρο πυρήνα τους που περιβάλλεται από ένα σχετικά μικρό σε έκταση
κυτταρόπλασμα. Αν και γενικά με αυτή τη μέθοδο ανοσοεντοπισμού κατόπιν
εγκλεισμού (post embedding immunoelectron microscopy) δεν διατηρείται καλά η
μορφολογία των κυττάρων μπορούμε να διακρίνουμε τον πυρήνα και την πυρηνική
μεμβράνη, αρκετά μιτοχόνδρια στο κυτταρόπλασμα και σε πολλές περιπτώσεις
τμήματα του ενδοπλασματικού δικτύου. Ο πυρήνας εμφανίζεται ως αραιοχρωματική
περιοχή, που περιβάλλεται από διπλή σκούρα γραμμή ή οποία αντιστοιχεί στην
πυρηνική μεμβράνη. Το κυτταρόπλασμα είναι η πιο πυκνή περιοχή όπου μπορούμε
να διακρίνουμε κυστίδια διαφόρων διαμέτρων και υποκυτταρικά οργανίδια. Τα
μιτοχόνδρια φαίνονται άλλοτε κυκλικά και άλλοτε ραβδοειδή ενώ ορισμένες φορές
μπορεί να διακρίνει κανείς τις αναδιπλώσεις της εσωτερική τους μεμβράνης (3.9.5Α).
Τα διαμερίσματα του ενδοπλασματικού δικτύου διαγράφονται ως οφιοειδείς δομές
που διατρέχουν το κυτταρόπλασμα γύρω από τον πυρήνα (Εικ. 3.9.4).
Περιμετρικά της κυτταρικής μεμβράνης προβάλλουν λάχνες (Εικ. 3.9.4Β) από
τις οποίες πιθανότατα αποκόπτονται κυστίδια (ανοικτό βέλος στην εικ. 3.9.3Α). Επίσης
παρατηρούμε και εξωκυτταρικό υλικό, που στη χρώση με DR έχουν συνδεθεί κόκκοι
χρυσού (Εικ. 3.9.6). Ξέρουμε ότι τα κύτταρα απελευθερώνουν μόρια είτε σε
εκκρινόμενη (ελεύθερη μορφή) είτε στη μορφή διαφόρων κυστιδίων όπως είναι τα
μικροσωματίδια (microparticles), τα μικροκυστίδια (microvesicles) ή τα εξωσώματα.
Στις δύο πρώτες περιπτώσεις τα κυστίδια έχουμε μεγαλύτερο μέγεθος και
αποκόπτονται απευθείας από την μεμβράνη ενώ στην τρίτη περίπτωση τα κυστίδια
φαίνονται να προέρχονται από το ενδοσωμικό μονοπάτι. Σε άλλες εργασίες του
εργαστηρίου έχουμε απομονώσει εξωσώματα με υπερφυγοκέντρηση από τα HL-60
κύτταρα και έχουμε ταυτοποιήσει κάποιο από το περιεχόμενό τους. Άρα δεν
αποκλείεται το υλικό που βλέπουμε γύρω από τα κύτταρα να προέρχεται από το
περιεχόμενο των προαναφερθέντων κυστιδίων.
Η εξειδίκευση του ανοσοεντοπισμού έχει διασφαλιστεί με τη χρώση τομών
μόνο με το δεύτερο αντίσωμα (aIgG-gold) όπου δεν βλέπουμε καθόλου χρυσό (Εικόνα
3.9.1) αλλά επιβεβαιώνεται και από την απουσία κόκκων χρυσού στον πυρήνα και
έξω από τα κύτταρα σε όλες τις φωτογραφίες των θετικών δειγμάτων που
ακολουθούν. Η ύπαρξη ή όχι χρυσού σε μη αναμενόμενα σημεία όπως έξω από το
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κύτταρα, στην πλασματική μεμβράνη και στον πυρήνα αποτέλεσε κριτήριο για την
επιλογή της κατάλληλης συγκέντρωσης του πρώτου και του δευτέρου αντισώματος
αφού αρχικά χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι συνδυασμοί διαφορετικών αραιώσεων και
για τα δύο.

Εικόνα 3.9.1: Μορφολογία των HL-60 κυττάρων όπως φαίνονται σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης. Οι
φωτογραφίες αντιστοιχούν στον αρνητικό μάρτυρα (control) όπου τα κύτταρα επωάστηκαν παρουσία μόνο του
δεύτερου αντισώματος συνδεδεμένο με σωματίδια χρυσού (anti mouse IgG-gold 20nm). (M=μιτοχόνδριο,
ΕR=ενδοπλασματικό δίκτυο, V=κυστίδια, ΝΜ=πυρηνική μεμβράνη, PM=πλασματική μεμβράνη) (Εικόνα Α:
μεγέθυνση x16.000, Εικόνα Β: μεγέθυνση x26.000, Εικόνα Γ: μεγέθυνση x33.000, Εικόνα Δ: μεγέθυνση x50.000)

Στην εικόνα 3.9.1 παρατηρούμε φωτογραφίες από το αρνητικό δείγμα, όπου
τα κύτταρα επωάστηκαν στις ίδιες ακριβώς συνθήκες με τα θετικά δείγματα παρουσία
όμως μόνο του δεύτερου αντισώματος χρυσού (anti-mouse IgG-gold 20nm). Στην
εικόνα 3.9.1Α βλέπουμε ένα τυπικό κύτταρο της σειράς HL-60 όπου διακρίνεται το
κυτταρόπλασμα και ο μεγάλος σφαιρικός έκκεντρος πυρήνα. Σε πολλά κύτταρα ο
πυρήνας είναι τόσο μεγάλος που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του κυττάρου
ενώ το κυτταρόπλασμα είναι σχετικά περιορισμένο (Εικ. 3.9.1Γ). Στο κυτταρόπλασμα
σε μεγαλύτερη μεγέθυνση μπορούμε να δούμε άφθονα μιτοχόνδρια και μέρος του
ενδοπλασματικού δικτύου ενώ επίσης διακρίνουμε διάσπαρτα πολλά κυστίδια
(Εικ.3.9.1Β,Δ). Ενδεικτική είναι η απουσία κόκκων χρυσού μέσα και έξω από τα
κύτταρα όπως αναμενόταν.
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Εικόνα 3.9.2: Ανοσοεντοπισμός του HLA-DO στην HL-60 κυτταρική σειρά με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης.
Για τον εντοπισμό χρησιμοποιήθηκε μονοκλωνικό αντίσωμα για την HLA-DOβ αλυσίδα που σημάνθηκε στη
συνέχεια με aIgG-gold 20nm. Και στις δύο εικόνες η μεγέθυνση είναι x50.000 και η μπάρα έχει μέγεθος 0.4μm.
(M=μιτοχόνδριο, ΕR=ενδοπλασματικό δίκτυο)
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Εικόνα 3.9.3: Ανοσοεντοπισμός του HLA-DO στην HL-60 κυτταρική σειρά με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης.
Για τον εντοπισμό χρησιμοποιήθηκε μονοκλωνικό αντίσωμα για την HLA-DOβ αλυσίδα που σημάνθηκε στη
συνέχεια με aIgG-gold 20nm. Και στις δύο εικόνες η μεγέθυνση είναι x66.000 και η μπάρα έχει μέγεθος 0.4μm.
Στην εικόνα Α παρατηρούμε επίσης τη δημιουργία κυστιδίου που αποκόπτεται από τη μεμβράνη (ανοιχτό βέλος).
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Εικόνα 3.9.4: Ανοσοεντοπισμός του HLA-DR στην HL-60 κυτταρική σειρά με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης.
Για τον εντοπισμό χρησιμοποιήθηκε μονοκλωνικό αντίσωμα για τo HLA-DR που σημάνθηκε στη συνέχεια με aIgGgold 20nm. Στην εικόνα Α η μεγέθυνση είναι x26.000 ενώ στην εικόνα B βλέπουμε την περιοχή στο κόκκινο πλαίσιο
με μεγέθυνση x50.000, η μπάρα και στις δύο εικόνες έχει μέγεθος 0.4μm. (M=μιτοχόνδριο, ΕR=ενδοπλασματικό
δίκτυο).
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Εικόνα 3.9.5: Ανοσοεντοπισμός του HLA-DR στην HL-60 κυτταρική σειρά με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης.
Για τον εντοπισμό χρησιμοποιήθηκε μονοκλωνικό αντίσωμα για τo HLA-DR που σημάνθηκε στη συνέχεια με aIgGgold 20nm. Και στις δύο εικόνες η μεγέθυνση είναι x50.000 και η μπάρα έχει μέγεθος 0.4μm. (M=μιτοχόνδριο,
ΕR=ενδοπλασματικό δίκτυο)
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Εικόνα 3.9.6: Ανοσοεντοπισμός της Σταθερής Αλυσίδας στην HL-60 κυτταρική σειρά με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
διέλευσης. Για τον εντοπισμό χρησιμοποιήθηκε μονοκλωνικό αντίσωμα για την Σταθερή Αλυσίδα (aCD74) που
σημάνθηκε στη συνέχεια με aIgG-gold 20nm. Στην εικόνα Α η μεγέθυνση είναι x20.000, στην εικόμα Β x26.000 και
η μπάρα έχει μέγεθος 0.4μm και στις δύο εικόνες. (ΕR=ενδοπλασματικό δίκτυο).
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Εικόνα 3.9.7: Ανοσοεντοπισμός της Σταθερής Αλυσίδας στην HL-60 κυτταρική σειρά με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο
διέλευσης. Για τον εντοπισμό χρησιμοποιήθηκε μονοκλωνικό αντίσωμα για την Σταθερή Αλυσίδα (aCD74) που
σημάνθηκε στη συνέχεια με aIgG-gold 20nm. Στην εικόνα Α η μεγέθυνση είναι x33.000 ενώ στην εικόνα B
βλέπουμε την περιοχή στο κόκκινο πλαίσιο με μεγέθυνση x50.000, η μπάρα έχει μέγεθος 0.4μm και στις δύο
εικόνες (Μ=μιτοχόνδριο, ΕR=ενδοπλασματικό δίκτυο).
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Στις εικόνες 3.9.2 και 3.9.3 βλέπουμε τον εντοπισμό του HLA-DOβ, στις εικόνες
3.9.4 και 3.9.5 τον εντοπισμό του HLA-DR και στις εικόνες 3.9.6 και 3.9.7 τον
εντοπισμό της Σταθερής Αλυσίδας (με το αντίσωμα CD74). Σε όλες τις φωτογραφίες
παρατηρούμε τον εντοπισμό των προαναφερθέντων μορίων σε παρόμοιες περιοχές
στο κυτταρόπλασμα. Σε όλες τις περιπτώσεις τα μόρια εντοπίζονται έξω από το
ενδοπλασματικό δίκτυο, διάσπαρτα στο κυτταρόπλασμα και μερικές περιπτώσεις
πολύ κοντά στη μεμβράνη (τουλάχιστον για το DR) που σημαίνει ότι από τη σύνθεση
τους και μετά πρέπει να κυκλοφορούν μέσα στο κύτταρο με κυστίδια.
Μια εξίσου ενδιαφέρουσα παρατήρηση από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο είναι
το εξωκυτταρικό υλικό, που εντοπίζεται ανάμεσα στα εγκλεισμένα στη ρητίνη
κύτταρα. Στην εικόνα 3.9.8 που ακολουθεί, παρατηρούμε την ανίχνευση του DR με
κόκκους χρυσού στο εξωκυτταρικό υλικό. Τέτοιο υλικό υπάρχει διάσπαρτο γύρω από
τα κύτταρα αλλά μόνο στις περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκε αντίσωμα για DR
έδωσαν θετικό σήμα. Άρα ένα μέρος τουλάχιστον του υλικού αυτού αντιστοιχεί σε DR
το οποίο μπορεί να εκκρίνεται από τα κύτταρα ή να ελευθερώνεται στη μορφή
διαφόρων κυστιδίων όπως τα εξωσώματα.

Εικόνα 3.9.8: Ανοσοεντοπισμός του HLA-DR σε εξωκυτταρικό υλικό στην HL-60 κυτταρική σειρά με ηλεκτρονικό
μικροσκόπιο διέλευσης. Γύρω από τα κύτταρα εντοπίζεται υλικό το οποίο είναι θετικό για DR. (Ο χρυσός που
χρησιμοποιήθηκε έχει κατά μέσο όρο μέγεθος 20nm όμως η μεγάλη ευκρίνεια της κάμερας μας δίνει τη
δυνατότητα να διακρίνουμε και κόκκους χρυσού που αποκλίνουν από το μέσο μέγεθος).
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3.10 - Απομόνωση του HLA-DOβ με μαγνητικά σφαιρίδια
Σε μια τελευταία ομάδα πειραμάτων προχωρήσαμε σε απομόνωση της DOβ
από τα κύτταρα με μαγνητικά σφαιρίδια προκειμένου να ταυτοποιήσουμε άλλες
πρωτεΐνες με τις οποίες μπορεί να συγκατακρημνίζεται. Τα πειράματα αυτά θα μας
βοηθήσουν να απαντήσουμε το ερώτημα για την πιθανή σύνδεση του DO με το DR
αλλά και με άλλα μόρια με τα οποία μπορεί να κυκλοφορεί η DOβ αλυσίδα.
Η τεχνική βασίζεται στην μόνιμη πρόσδεση πάνω σε μαγνητικά σφαιρίδια
μονοκλωνικών αντισωμάτων, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για την
απομόνωση των αντίστοιχων πρωτεϊνών από τα κύτταρα. Η αρχή της μεθόδου
απεικονίζεται στο σχήμα που ακολουθεί.

Εικόνα 3.10.1: Αρχή της μεθόδου απομόνωσης πρωτεϊνών με μαγνητικά σφαιρίδια. Μαγνητικά σφαιρίδια στα
οποία έχουν δεθεί μόνιμα μονοκλωνικά αντισώματα χρησιμοποιούνται για την απομόνωση πρωτεϊνών από
κατάλληλα επεξεργασμένο κυτταρικό εκχύλισμα. Στη συνέχεια το έκλουσμα ηλεκτροφορείται και μεταφέρεται σε
μεμβράνη νιτροκυτταρίνης.

Τα κύτταρα αρχικά σπάνε με ήπιο τρόπο όπως αναφέρεται στη μέθοδο
υποκυτταρικής κλασμάτωσης στο κεφάλαιο «Υλικά-Μέθοδοι» και απομακρύνονται
με φυγοκέντρηση πυρήνες, μιτοχόνδρια και κυτταρικά υπολείμματα. Στο υπερκείμενο
όπου περιέχονται και τα ενδοσωμικά κυστίδια προστίθενται τα μαγνητικά σφαιρίδια,
μετά τη διάρρηξη των μεμβρανών. Στη συνέχεια τα σφαιρίδια συλλέγονται με τη
βοήθεια του μαγνήτη και αφού πλυθούν διεξοδικά για την απομάκρυνση μη-ειδικά
προσδεδεμένων μορίων ακολουθεί έκλουση. Το δείγμα των εκλουώμενων πρωτεϊνών
ηλεκτροφορείται εις διπλούν. Το ήμισυ του πηκτώματος βάφεται για την εμφάνιση
των πρωτεϊνικών ζωνών και το υπόλοιπο μεταφέρεται σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης
για την ανίχνευση πρωτεϊνών με τη μέθοδο κατά Western.
Η διαδικασία αυτή εφαρμόστηκε σε φυσιολογικά Κ562 κύτταρα αλλά και στα
διαμολυσμένα K562_CIITA και Κ562_DOβ-eGFP κύτταρα προκειμένου να εντοπιστούν
σχετικές διαφορές. Πάντα ακολουθήθηκε το ίδιο πρωτόκολλο και χρησιμοποιήθηκε
αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα ακρυλαμίδης 12%. Η μοναδική
παραλλαγή στα τρία πειράματα αφορά τον αρχικό αριθμό των χρησιμοποιούμενων
κυττάρων. Πιο συγκεκριμένα στο πείραμα με τα Κ562 χρησιμοποιήθηκαν 9x107
κύτταρα, στο πείραμα με τα K562_CIITA 8x107 κύτταρα και στο πείραμα με τα
Κ562_DOβ-eGFP 3x107 κύτταρα. Αυτό ήταν αναμενόμενο καθώς τα διαμολυσμένα
κύτταρα εκφράζουν υψηλότερα επίπεδα της DOβ. Σε κάθε περίπτωση όμως
Παπαδημητρίου Λαμπρινή

141

Κεφάλαιο 3 - Αποτελέσματα

χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα σε εκθετική φάση. Τα αποτελέσματα περιγράφονται στη
συνέχεια. Στο πήκτωμα μετά την ηλεκτροφόρηση και τη χρώση διακρίνουμε διάφορες
ζώνες τα μοριακά βάρη των οποίων προσδιοριστήκαν σε σχέση με τον μάρτυρα και με
τη βοήθεια του υπολογιστικού προγράμματος (Gel-Pro v3.1).
Στη εικόνα 3.10.2 που ακολουθεί, βλέπουμε τα αποτελέσματα της
ηλεκτροφόρησης αλλά και του στυπώματος κατά Western με το aHLA-DR αντίσωμα,
που πραγματοποιήθηκαν με υλικό από τα Κ562 κύτταρα. Αριστερά της εικόνας
παρουσιάζεται το πήκτωμα ακρυλαμίδης κατόπιν πρωτεϊνικής χρώσης αργύρου ενώ
δεξιά το φιλμ από το στύπωμα κατά Western.

Εικόνα 3.10.2: Αποτελέσματα απομόνωσης του HLA-DOβ με μαγνητικά σφαιρίδια από τα κυστίδια των K562
κυττάρων. Βλέπουμε τα αποτελέσματα της αποδιατακτικής ηλεκτροφόρησης σε πήκτωμα ακρυλαμίδης 12% μετά
από χρώση αργύρου (αριστερά) καθώς και τα αποτέλεσματα του στυπώματος κατά Western με αντίσωμα για το
HLA-DR (δεξιά). Διαπιστώνουμε ότι μια ζώνη του πηκτώματος στα 70kDa είναι θετική για DR.

Στο έκλουσμα από τα aDO σφαιρίδια παρατηρούμε μια ζώνη περίπου στα
20kDa, μια διπλή ζώνη στα 31 και 33kDa, μια ζώνη στα 48kDa και μια ζώνη στα 70kDa.
Φυσικά όλες αυτές οι ζώνες δεν μπορούν να αντιστοιχούν στο DO. Πρόκειται είτε για
πρωτεΐνες που είναι συνδεδεμένες με κάποιο τρόπο με το DOβ είτε για πρωτεΐνες που
αφθονούν στο κυτταρικό εκχύλισμα και προσδένονται μη ειδικά στα σφαιρίδια. Για
την απομάκρυνση των πρωτεϊνών που δένονται μη-ειδικά στα σφαιρίδια κάναμε
επανειλημμένες πλύσεις με ήπια απορρυπαντικά (όπως Τween ή NP-40) έως ότου τα
διαλύματα μετά την πλύση να είναι απαλλαγμένα από πρωτεΐνες (βλέπε wash 1 και 2
στην εικόνα 3.10.4). Άρα το ενδεχόμενο της μη ειδικής πρόσδεσης είναι λιγότερο
πιθανό.
Έπειτα από μεταφορά αυτών των εκλουσμάτων σε μεμβράνη νιτροκυτταρίνης
και χρώση με aHLA-DR αντίσωμα παίρνουμε θετικό σήμα στο στύπωμα για τη ζώνη
των 70 kDa.
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Ας προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε τις ζώνες που εμφανίζονται στο
πήκτωμα αλλά και τη ζώνη του στυπώματος.
Γνωρίζουμε ότι το μοριακό βάρος της DOβ αλυσίδας είναι περίπου 30kDa άλλα
όπως και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας των τάξης ΙΙ μορίων εμφανίζει διάφορες
γλυκοσυλιώσεις, που μπορούν να διαφοροποιήσουν ελαφρώς το αρχικό μοριακό
βάρος. Μια διπλή ζώνη στο πήκτωμα στα 31 και 33kDa θα μπορούσε να αντιστοιχεί
σε διαφορετικές γλυκοσυλιωμένες μορφές της DOβ.
Αναφέρθηκε πριν ότι αν και η DOβ αλυσίδα εμφανίζεται χωρίς την DOα δεν
πρέπει να κυκλοφορεί μόνη της αλλά πιθανότατα σε σύμπλοκο με κάποια άλλη ή και
άλλες μη-ταυτοποιημένες προς το παρόν πρωτεΐνες. Η Σταθερή Αλυσίδα αποτελεί
έναν ιδανικό υποψήφιο για σύνδεση με την DOβ. Για τη Ii γνωρίζουμε ότι
εμφανίζονται δύο ισομορφές, οι P41 και P33 αποτέλεσμα εναλλακτικού ματίσματος,
αυτές διαθέτουν τις ίδιες λειτουργικές δομές και εξυπηρετούν με τον ίδιο τρόπο την
αντιγονοπαρουσίαση. Η μοναδική διαφορά τους έγκειται - εκτός από το μαριακό τους
βάρος, στην μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της P41 σχετικά με αυτή της P33. Επιπλέον και
από τις δύο ισομορφές καθώς μετακινούνται μέσα στο ενδοσωμικό μονοπάτι
σταδιακά αποκόπτονται τμήματα τους οπότε προκύπτουν μορφές με χαμηλότερα
μοριακά βάρη όπως οι LIP25, LIP22, LIP18 και LIP10 από όπου προκύπτει τελικά το
γνωστό CLIP πεπτίδιο. Πράγματι ζώνες με τέτοια μοριακά βάρη εμφανίζονται στο
πήκτωμα και ίσως θα μπορούσαν να εξηγηθούν με αυτό τον τρόπο. Η παρουσία όμως
της ζώνης στα 70kDa που μάλιστα δίνει θετικό σήμα στο στύπωμα όπου
χρησιμοποιήθηκε το αντίσωμα για DR χρειάζεται επιπλέον ανάλυση. Κανονικά στις
συνθήκες της αποδιατακτικής ηλεκτοφόρησης, που χρησιμοποιήθηκαν προκαλείται
αποχωρισμός τόσο της α από τη β αλυσίδα στα ετεροδιμερή των τάξης ΙΙ όσο και της
Σταθερής Αλυσίδας άρα η ύπαρξη ενός συμπλόκου σε αυτές της συνθήκες φαντάζει
αντιφατική. Να τονίσουμε όμως ότι προφανώς η DOβ αλυσίδα δεν κυκλοφορεί μόνη
της σε αυτά τα κύτταρα και άρα η πιθανή σύνδεση της τόσο με αυτή την άγνωστη
πρωτεΐνη όσο και με το DR μπορεί να μην υπακούει στους ίδιους κανόνες. Είναι
δηλαδή πιθανό ένα τέτοιο σύμπλοκο να εμφανίζει ανθεκτικότητα στις συνθήκες
ηλεκτροφόρησης που χρησιμοποιήσαμε.
Το ίδιο πείραμα πραγματοποιήθηκε και με τα K562_CIITA κύτταρα όπου
πήραμε παρόμοια αποτελέσματα. Αυτά φαίνονται στην εικόνα 3.10.3 που ακολουθεί.
Αριστερά της εικόνας παρουσιάζεται τμήμα του πηκτώματος ακρυλαμίδης με χρώση
αργύρου όπου φαίνονται το έκλουσμα και ο πρωτεϊνικός μάρτυρας, δεξιά είναι τμήμα
του πηκτώματος με κυτταρικό εχκύλισμα (crude) πριν την αφαίρεση του DOβ και στο
κέντρο το φιλμ από το στύπωμα κατά Western με αDR αντίσωμα. Στο κυτταρικό
εκχύλισμα φαίνονται όπως αναμενόταν παρά πολλές ζώνες ενώ τα μοριακά βάρη των
πιο έντονων από αυτές έχουν υπολογιστεί και αναγράφονται στην εικόνα. Στο
έκλουσμα παίρνουμε ορισμένες ζώνες τα μοριακά βάρη των οποίων έχουν και αυτά
υπολογιστεί και φαίνονται στην εικόνα. Πατατηρούμε να εμφανίζονται όπως και πριν
στα Κ562 κύτταρα ζώνες μεγέθους 13, 14, 21, 45, 52, 59 και 94kDa. Από όλες αυτές τις
ζώνες δίνουν θετικό σήμα για DR στο στύπωμα δύο ζώνες με μοριακά βάρη περίπου
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60 και 70kDa. Βλέπουμε δηλαδή πάλι μια ζώνη στα 70kDa που θα μπορούσε να
αντιστοιχεί στο υποθετικό μας σύμπλοκο. Επίσης παρατηρούμε ότι οι ζώνες που
εμφανίζονται στο έκλουσμα αλλά και στο στύπωμα δεν είναι οι πιο έντονες του
κυτταρικού εκχυλίσματος γεγονός που υποδεινύει την αξιοπιστία της μεθόδου
απομόνωσης.

Εικόνα 3.10.3: Αποτελέσματα απομόνωσης του HLA-DOβ με μαγνητικά σφαιρίδια από τα K562_CIITA
διαμολυσμένα κύτταρα. Η ηλεκτροφόρηση έγινε σε αποδιατακτικές συνθήκες και χρησιμοποιήθηκε πήκτωμα
ακρυλαμίδης 12%. Από τις διάφορες ζώνες που εμφανίζονται στην χρώση αργύρου δυο είναι θετικές για DR στο
στύπωμα κατά Western.

Επίσης δοκιμάσαμε τη μέθοδο απομόνωσης της DOβ αλυσίδας και στα
Κ562_DOβ-eGFP διαμολυσμένα κύτταρα. Τα απολέσματα της ηλεκτροφόρησης
φαίνονται στη εικόνα 3.10.4 που ακολουθεί. Ακολουθήσαμε την ίδια διαδικασία με
πριν μόνο που εδώ χρησιμοποιήθηκε υλικό από πολύ λιγότερα κύτταρα μιας και τα
κύτταρα ως διαμολυσμένα εξέφραζαν υψηλότερα επίπεδα DOβ. Συγκριτικά
χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα με τα Κ562 9x107 κύτταρα, στο πείραμα με τα
K562_CIITA 8x107 κύτταρα και στο πείραμα με τα Κ562_DOβ-eGFP 3x107 κύτταρα.
Στην εικόνα 3.10.4 βλέπουμε μια πολύ έντονη ζώνη περίπου στα 55kDa, όπου
αναμένεται η συντηγμένη DOβ-eGFP αλυσίδα και λιγότερο έντονες ζώνες σε
μικρότερα παρόμοια μοριακά βάρη όπως και πριν. Συγκεκριμένα οι τρεις άλλες ζώνες
που εμφανίζονται έχουν μοριακά βάρη 50, 46 και 41kDa. Συγκρίνοντας τις ζώνες στο
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πρώτο (elution 1) και το δεύτερο έκλουσμα (elution 2) παρατηρούμε ότι το
μεγαλύτερο μέρος των δεσμευμένων στα σφαιρίδια πρωτεϊνών απελευθερώθηκε
στην πρώτη προσπάθεια. Παράλληλα ηλετροφορήσαμε και τα διαλύματα πλύσης
(wash 1 και 2) πριν τις εκλούσεις όπου βλέπουμε ότι δεν περιέχουν πρωτεΐνες.
Διαπιστώνουμε λοιπόν πως η μέθοδος απομόνωσης που ακολουθήθηκε μπορεί να
δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα και επιπλέον ότι και η DOβ-eGFP συντηγμένη
πρωτεΐνη μπορεί να δημιουργεί τα αναμενόμενα σύμπλοκα που σχηματίζει η
ενδογενής αλυσίδα αφού και οι δύο συγκατακρημνίζονται με πρωτεΐνες με παρόμοια
μοριακά βάρη.

Εικόνα 3.10.4: Αποτελέσματα απομόνωσης της αλυσίδας HLA-DOβ με μαγνητικά σφαιρίδια από τα K562_DOβeGFP διαμολυσμένα κύτταρα. Η ηλεκτροφόρηση έγινε σε αποδιατακτικές συνθήκες και πηκτή ακρυλαμίδης 12%. Η
απομόνωση αποκάλυψε μια έντονη ζώνη στα 55κDa όπου αναμενόταν η συντηγμένη αλυσίδα. Οι άλλες ζώνες με
μοριακά βάρη 50, 45, και 41 κDa αντιστοιχούν σε μόρια με τα οποία προφανώς η DOβ-eGFP δημιουργεί σύμπλοκα.

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της ηλεκτροφόρησης μπορούμε να πούμε ότι
η DOβ αλυσίδα τόσο στα φυσιολογικά όσο και στα διαμολυσμένα Κ562 κύτταρα
συγκατακρημνίζεται με κάποια άλλα μόρια με διάφορα μοριακά βάρη. Στις δύο
περιπτώσεις που ελέγχθηκαν αποκαλύφθηκε ένα σύμπλοκο με το DR στα 70kDa για
τα Κ562 και στα 60kDa και 70kDa για τα Κ562_CIITA κύτταρα. Επιπλέον οι υπόλοιπες
ζώνες που εμφανίζονται στο πήκτωμα παρουσιάζουν παρόμοια μοριακά βάρη και
στις τρεις σειρές και εικάζουμε ότι αντιστοιχούν στην άγνωστη πρωτεΐνη με την οποία
κυκλοφορεί η DOβ αλυσίδα. Τα πολλαπλά μοριακά βάρη που εμφανίζουν οι
διαφορετικές ισομορφές και οι επεξεργασμένες μορφές της Σταθερής Αλυσίδας
καθώς ταιριάζουν με τις ζώνες στο πήκτωμα ενισχύουν ακόμη περισσότερο την
υπόθεση ότι η Ii μπορεί να είναι αυτή το άγνωστο μόριο με το οποίο συνδέεται η DOβ
αλυσίδα.
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Κεφάλαιο 4 - Συζήτηση
4.1 - Γενικά
Ως λευχαιμίες χαρακτηρίζονται οι κακοήθειες του αίματος και του μυελού των
οστών που έχουν σαν αποτέλεσμα τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό και τη
συσσώρευση ανώριμων μορφών αιμοποιητικών κυττάρων.
Είναι κακοήθειες, που αφορούν ανθρώπους όλων των εθνικοτήτων - αν και τα
ποσοστά εμφάνισης σε Αμερικανούς και Αφρικανούς είναι κατά 5% υψηλότερα από
τα αντίστοιχα στον Ευρωπαϊκό πληθυσμό. Στις Ηνωμένες πολιτείες το έτος 2008
εμφανίστηκαν 44.270 νέα κρούσματα ενώ συνολικά υπολογίζεται ότι ζουν 231.461
ασθενείς με λευχαιμίες. Τα περισσότερα κρούσματα αφορούν άτομα μεγάλης ηλικίας
(μέσος όρος 67 ετών) καθώς η ασθένεια χτυπά τους ενήλικες με δεκαπλάσιο ρυθμό
από ότι τα παιδιά από 0 έως 19 ετών. Ωστόσο η λευχαιμία στα παιδιά ηλικίας 0-14
ετών είναι η πιο συνηθισμένη μορφή κακοήθειας αφού αφορά το 33% των
κρουσμάτων με παιδικό καρκίνο. Τα ποσοστά πενταετούς επιβίωσης από τη διάγνωση
της ασθένεια εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, η
εθνικότητα και ο τύπος λευχαιμίας. Τα ποσοστά πενταετούς επιβίωσης μετά τη
διάγνωση της ασθένειας από το 1996-2004 έχουν διαμορφωθεί ως εξής (πηγή:
Leukemia & Lymphoma Society, www.leukemia-lymphoma.org):
• Οξεία λεμφοβλαστική αναιμία (ALL): 66.1% συνολικά, 91.2% για παιδιά
κάτω των 5 ετών
• Χρόνια λεμφοβλαστική αναιμία (CLL): 76.2%
• Οξεία μυελοβλαστική αναιμία (AML): 21.3% συνολικά, 55.2% για παιδιά
κάτω των 15 ετών
• Χρόνια μυελοβλαστική αναιμία (CML): 46.7% συνολικά.
Το 2008 στις ΗΠΑ 21.710 θάνατοι καταλογίζονται σε κακοήθειες του αίματος
ενώ η λευχαιμία αποτελεί τη πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο σε ηλικία κάτω των
20 ετών. Ωστόσο η ανακάλυψη νέων φαρμάκων και ο σχεδιασμός καινούριων
θεραπευτικών μεθόδων έχουν βελτιώσει αισθητά την εξέλιξη και την πρόγνωση της
ασθένειας και πάνω από όλα την ποιότητα ζωής των ασθενών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις οξειών λευχαιμιών εφαρμόζονται συμβατικές
θεραπείες όπως χημειοθεραπεία και ακτινοβολία αλλά και πιο πρωτοποριακές όπως
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η χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων και μεταμόσχευση με βλαστοκύτταρα. Όλες
αυτές οι μεθοδολογίες επειδή συνήθως έχουν αναχαιτιστικό χαρακτήρα η
μακρόχρονη επιβίωση του πάσχοντος είναι σπάνια καθώς επιτυγχάνεται μόνο στο
25% με 35% των ενηλίκων με οξεία μυελοβλαστική αναιμία (Mayer et al. - 1994) και
στο 30% με 40% με οξεία λεμφοβλαστική αναιμία (Laport et al. - 1997). Η κυριότερη
αιτία για την υποτροπή της λευχαιμίας αλλά και πολλών άλλων μορφών καρκίνου
μετά από χημειοθεραπεία είναι η αδυναμία να ακτινοβοληθούν και τα τελευταία
εναπομείναντα καρκινικά κύτταρα, τα οποία επιπλέον εμφανίζουν ενδείξεις
ανθεκτικότητας στα χρησιμοποιούμενα φάρμακα. Ο πολλά υποσχόμενος συνδυασμός
χημειοθεραπείας με υψηλές δόσεις φαρμάκων και μεταμόσχευσης βλαστοκυττάρων
έχει αποτύχει να βελτιώσει την πρόγνωση για τους ενήλικες ασθενείς, στους οποίους
κατά βάση δεν μπορούν να εφαρμοστούν εντατικές θεραπείες εξαιτίας του
ασυνήθιστου γενετικού προφίλ των λευχαιμικών κυττάρων και της ανθεκτικότητα
τους στα φάρμακα. Αλλά και στα παιδιά - κυρίως στις περιπτώσεις με οξεία
λεμφοβλαστική αναιμία, η επιμήκυνση του προσδόκιμου ορίου ζωής απαιτεί τη
χρήση θεραπειών με σοβαρές και μακροχρόνιες επιπλοκές. Για αυτούς τους λόγους
απαιτούνται νέες θεραπείες, πιο αποτελεσματικές και λιγότερο τοξικές.
Πολλά επιστημονικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι ένα υγιές ανοσολογικό
σύστημα μπορεί να κατευθυνθεί αποτελεσματικά εναντίων των καρκινικών κυττάρων
μέσω κυτταρικής ανοσίας. Δυστυχώς όμως τα περισσότερα καρκινικά κύτταρα
αποτελούν φτωχούς αντιγονοπαρουσιαστές προκαλώντας ασθενή ή και καθόλου
ενεργοποίηση των κυτταροτοξικών Τ λεμφοκυττάρων. Προς αυτήν την κατεύθυνση
έχουν κινηθεί διάφορες μελέτες με στόχο να τροποποιήσουν τα καρκινικά κύτταρα
μέσα και έξω από τον οργανισμό με χρήση ανοσοδιεγερτικών μορίων ή/και
απευθείας εισαγωγή γονιδίων, που κωδικοποιούν κυτταροκίνες και άλλους
σημαντικούς αντικαρκινικούς παράγοντες. Οι μεθοδολογίες αυτές αποτελούν μέρος
μια γενικότερης κατεύθυνσης, που έχει πάρει η αντικαρκινική έρευνα, την
επονομαζόμενη «ανοσοθεραπεία», όπου κύτταρα και συστατικά του ανοσολογικού
συστήματος μπορούν να επεξεργαστούν και να διεγερθούν με στόχο την
καταπολέμηση του καρκίνου.

4.2 - Μέθοδοι ανοσοθεραπείας λευχαιμιών
Οι ανοσοθεραπείες αποτελούν σχετικά καινούριες θεραπευτικές προσεγγίσεις,
όπου τα ίδια τα συστατικά του ανοσολογικού μηχανισμού μπορούν να
ενεργοποιηθούν ή να τροποποιηθούν ώστε να αναγνωρίσουν και να επιτεθούν στα
καρκινικά κύτταρα. Οι θεραπείες αυτές καθώς υπόσχονται να είναι πιο ειδικές,
εμφανίζονται λιγότερο τοξικές από τις συμβατικές θεραπείες, οι οποίες προκαλούν
σοβαρές παρενέργειες βλάπτοντας εκτός από τα λευχαιμικά και πολλά υγιή κύτταρα.
Βέβαια αυτές οι ανοσοθεραπείες δεν αρκούν από μόνες τους αλλά σχεδιάζονται να
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εφαρμοστούν μαζί ή κατόπιν χημειοθεραπειών εξασφαλίζοντας έτσι την αναχαίτιση
των εναπομεινάντων καρκινικών κυττάρων, τα οποία ευθύνονται στις περισσότερες
περιπτώσεις για τον υποτροπιασμό της λευχαιμίας. Μερικές μέθοδοι εγκεκριμένων
ανοσοθεραπειών συνοψίζονται στη συνέχεια.
4.2.1 - Χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων.

Τα μονοκλωνικά αντισώματα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία των
λευχαιμιών είναι αντισώματα, που έχουν κατασκευαστεί να αναγνωρίζουν καρκινικά
αντιγόνα, τα οποία εκφράζονται μόνο στα λευχαιμικά κύτταρα. Αυτά τα αντισώματα
μπορούν να είναι συνδεδεμένα με ραδιενεργά υλικά, αντικαρκινικά φάρμακα και
τοξίνες ούτως ώστε όταν χορηγούνται ενδοφλεβίως στον ασθενή να προσδένονται
στα καρκινικά κύτταρα και να τα εξολοθρεύουν. Η συγκεκριμένη ανοσοθεραπεία
χαρακτηρίζεται ως «παθητική» ενώ μπορεί να εφαρμοστεί και η «ενεργητική» της
μορφή κατά την οποία κύτταρα από τον ίδιο τον ασθενή επάγονται να παράξουν τα
μονοκλωνικά αντισώματα. Παραδείγματα εγκεκριμένων μονοκλωνικών αντισωμάτων,
που χρησιμοποιούνται σήμερα κυκλοφορούν με τα εμπορικά ονόματα Rituximab
(Rituxan®), ibritumomab tiuxetan (Zevalin®) και Tositumomab (Bexxar®) για το μηHodgkin λέμφωμα, Alemtuzumab (Campath®) για τη χρόνια B λεμφοβλαστική αναιμία
(CLL), Gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg®) για ενήλικες με υποτροπή οξείας
μυελοβλαστικής αναιμίας (AML) και άλλα που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο των
κλινικών δοκιμών. Η χρήση όλων αυτών των σκευασμάτων δεν στερείται
παρενεργειών όπως ηπατικές διαταραχές, πτώση της αρτηριακής πίεσης, καρδιακές
αρρυθμίες, πτώση του αιματοκρίτη, διαταραχές στην πήξη του αίματος, εξανθήματα,
υπερευαισθησία και αλλεργικές αντιδράσεις.
4.2.3 - Χρήση ανοσοδιεγερτικών κυτταροκινών.

Οι κυτταροκίνες είναι χημικά μόρια που παράγονται φυσιολογικά στον
οργανισμό και παίζουν εξέχοντα ρόλο προωθώντας την επικοινωνία μεταξύ των
λεμφοκυττάρων και ρυθμίζοντας την ανοσιακή απόκριση. Ανάμεσα στις κυτταροκίνες,
που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση ορισμένων μορφών καρκίνου
περιλαμβάνονται ιντερλευκίνες και αυξητικοί παράγοντες όπως οι ιντερφερόνες α, η
ιντερλευκίνη-2 και ο GM-CSF. Οι ιντερφερόνες α έχει αποδειχθεί ότι εμποδίζουν τον
πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων, έτσι οι ανασυνδιασμένες ιντερφερόνες
σε υψηλές δόσεις λειτουργούν ως ισχυροί χημειοθεραπευτικοί παράγοντες
μπλοκάροντας την ανάπτυξη του όγκου. Έχει εγκριθεί η χρήση τους για την χρόνια
μυελοβλαστική αναιμία και την λευχαιμία εκ τριχωτών κυττάρων. Οι ιντερλευκίνες
γενικά παράγονται από τα Τ βοηθητικά λεμφοκύτταρα και έχουν στόχο την
ενεργοποίηση άλλων κυττάρων όπως τα Τ κυτταροτοξικά και τα ΝΚ. Η χρήση της IL-2
είναι εγκεκριμένη για περιπτώσεις λεμφωμάτων και μυελωμάτων. Τέλος ο GM-CSF
χορηγείται σε ανοσοθεραπείες επειδή είναι γνωστό ότι διεγείρει την ανάπτυξη και
των ωρίμανση των αιμοποιητικών κυττάρων στο μυελό των οστών. Κι εδώ η χρήση
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αυτών των παραγόντων προκαλεί παρενέργειες όπως πυρετό, αδυναμία, απώλεια
βάρους και τριχών, διάρροια, κατάθλιψη και καρδιακές επιπλοκές.
4.2.4 - Θεραπεία με εμβόλια

Τα θεραπευτικά εμβόλια αποτελούν ενεργητική ανοσοθεραπεία αφού σε
αντίθεση με τα συμβατικά εμβόλια δεν έχουν στόχο την πρόληψη της ασθένειας αλλά
την αντιμετώπιση μιας εγκαθιδρυμένης κακοήθους κατάστασης. Διάφορα
θεραπευτικά εμβόλια βρίσκονται στη φάση των κλινικών δοκιμών κανένα όμως δεν
έχει εγκριθεί ακόμη από τον παγκόσμιο οργανισμό τροφίμων και φαρμάκων (FDA). Η
στρατηγική πίσω από το σχεδιασμό θεραπευτικών εμβολίων είναι να κάνουν τα
καρκινικά κύτταρα «ορατά» από το ανοσολογικό σύστημα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί
με την κατασκευή εξατομικευμένων εμβολίων κατά την οποία λεμφοκύτταρα από τον
ασθενή εξάγονται με βιοψία των λεμφικών οργάνων και μοναδικά ατομικά
λευχαιμικά αντιγόνα παρασκευάζονται στο εργαστήριο. Στη συνέχεια εισάγονται στον
οργανισμό διεγείροντας την ανοσία του με εξειδικευμένο τρόπο. Αυτή η προσέγγιση
είναι εξατομικευμένη και απαιτεί διάστημα μερικών μηνών για να επιτευχθεί. Ωστόσο
άλλα θεραπευτικά εμβόλια με πιο γενικευμένη δράση δεν απαιτούν βιοψία αλλά
παρασκευάζονται με κοινούς λευχαιμικούς επιτόπους, που είναι παρόντες σε
συγκεκριμένες μορφές λευχαιμιών. Έτσι ένα εμβόλιο, το οποίο κατασκευάζεται για
ασθενή με χρόνια μυελοβλαστική αναιμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους
ασθενείς με παρόμοια κατάσταση. Τα περισσότερα θεραπευτικά εμβόλια βρίσκονται
στη φάση Ι και ΙΙ των κλινικών δοκιμών όμως η μεγαλύτερη πρόοδο έχει γίνει για το
εμβόλιο του Β λεμφώματος που βρίσκεται στη φάση ΙΙΙ, δηλαδή ένα βήμα πριν την
αίτηση έκδοσης άδειας από τον FDA. Και με τη χρήση εμβολίων αναμένονται κάποιες
παρενέργειες οι οποίες όμως θα περιγραφούν πλήρως με την εγκεκριμένη
κυκλοφορία τους.
4.2.5 - Έγχυση λεμφοκυττάρων δότη

Αυτού του είδους η ανοσοθεραπεία έχει εγκριθεί για ασθενείς με
υποτροπιασμό χρόνιας μυελοβλαστικής αναιμίας και νεότερους ασθενείς με
ανάπτυξη λεμφώματος έπειτα από αλλογενετική μεταμόσχευση μυελού των οστών.
Στην περίπτωση μεταμόσχευσης με αλλογενετικό μόσχευμα, πριν την έγχυση
πραγματοποιείται χημειοθεραπεία για την αντιμετώπιση του καρκίνου και για την
εξασθένιση του ανοσολογικού συστήματος προκειμένου να δεχτεί το μόσχευμα. Έτσι
η αποτελεσματικότητα της έγχυσης εξαρτάται από την ικανότητα των λεμφοκυττάρων
του δότη να καταπολεμήσουν τα καρκινικά κύτταρα του ασθενούς. Μετά τη
μεταμόσχευση το ανοσοποιητικό σύστημα αποτελείται κυρίως από κύτταρα του δότη
έτσι είναι δυνατή η ανοχή του οργανισμού στα λεμφοκύτταρα του δότη, που
εγχύονται μετέπειτα σε μεγάλο βαθμό. Αυτά τα λεμφοκύτταρα δύνανται να
αναγνωρίσουν τα καρκινικά κύτταρα στο αίμα του δέκτη ως ξένα για τον οργανισμό
και να τα καταπολεμήσουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια ο μεγαλύτερο κίνδυνος
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είναι η απόρριψη του μοσχεύματος. Εναλλακτική μέθοδος είναι η έγχυση χωρίς
προηγούμενη εξασθένιση ή καταστροφή του ανοσοποιητικού συστήματος του δέκτη
(Non-myeloablative stem cell transplantation) όποτε προκαλείται μια κατάσταση
χιμαιρισμού κατά την οποία σε συνδυασμό με ισχυρά ανοσοκατασταλτικά φάρμακα
είναι δυνατόν τα κύτταρα του δότη να επιτεθούν στα καρκινικά κύτταρα (graft versus
malignancy effect).
Όλες οι παραπάνω μέθοδοι ανοσοθεραπείας, που αναφέρθηκαν, δεν
στερούνται παρενεργειών, είναι πολύπλοκες, χρονοβόρες αλλά και εξειδικευμένες
περιορίζοντας συνεπώς την ευρεία χρήση τους.
Η μελέτη και η κατανόηση της βιολογίας των καρκινικών κυττάρων και η
διάκριση τους από τα υγιή κύτταρα θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη
θεραπειών με ελάχιστες παρενέργειες. Ακόμη περισσότερο όμως θα βοηθήσει η
κατανόηση των μηχανισμών, που καθιστούν εξαρχής το ανοσοποιητικό σύστημα
ανίκανο να εντοπίσει και να εξαλείψει τα καρκινικά κύτταρα, τα οποία από τη μεριά
τους αναπτύσσονται και εξελίσσονται ώστε να διαφεύγουν της ανοσολογικής
επαγρύπνησης του οργανισμού.
Το πρώτο βήμα στην επιβίωση της κακοήθειας είναι η διαφυγή των
μηχανισμών της προσαρμοστικής ανοσίας. Αυτό επιτυγχάνεται με διάφορους
τρόπους οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν ως τελικό αποτέλεσμα την διαταραχή
του μηχανισμού της αντιγονοπαρουσίασης. Είναι γεγονός ότι σε πολλούς όγκους δεν
εκφράζονται τάξης Ι ή/και ΙΙ μόρια του ΚΣΙ όπως στα φυσιολογικά κύτταρα ενώ
αντίθετα μπορεί να επάγεται η έκφραση αναστολέων του μονοπατιού
αντιγονοπαρουσίασης, όπως είναι το DO στις Β λευχαιμίες αλλά και ανασταλτικών
κυτταροκινών όπως η IL-10 και ο TGFβ στα μελανώματα. Έτσι αν και συνεχώς
ανακαλύπτονται νέα καρκινικά αντιγόνα ικανά να προκαλέσουν ισχυρά την
ανοσολογική απόκριση η καταστολή της έκφραση των μορίων του ΚΣΙ αποτελεί
εμπόδιο σε αυτό το στόχο.
Ένας μεγάλος όγκος πειραματικών δεδομένων υποστηρίζει ότι πολλά από τα
νέα καρκινικά αντιγόνα μπορούν να αναγνωριστούν από το μηχανισμό της
προσαρμοστικής ανοσίας
και συνεπώς να επάγουν ισχυρές αντικαρκινικές
αποκρίσεις. Όσες έρευνες στόχευαν στη δημιουργία CD8+ κυτταροτοξικών Τ
λεμφοκύτταρα (CTLs) που να αναγνωρίζουν αυτά τα καρκινικά αντιγόνα μέσω των
τάξης Ι μορίων του Κ.Σ.Ι. στα κακοήθη κύτταρα αν και αρχικά είχαν ευοίωνα
αποτελέσματα δεν κατάφεραν να εξαλείψουν πλήρως τους όγκους καθώς σε αρκετές
περιπτώσεις ώθησαν στην ανοσο-επιλογή καρκινικών κυττάρων απρόσιτων από τα
CTLs. Η ίδια η θεραπεία δηλαδή λειτούργησε ως μέσο επιλογής ανθεκτικών σε αυτήν
καρκινικών κυττάρων. Με αυτό το ενδεχόμενο ο σχεδιασμός νέων εναλλακτικών
θεραπευτικών προσεγγίσεων φαντάζει επιτακτικός.
Εναλλακτική λύση μπορεί να αποτελέσει η δημιουργία αντικαρκινικών CD4+ T
λεμφοκυττάρων, η οποία έως τώρα έχει περιοριστεί μόνο στις περιπτώσεις που η
μεγιστοποίηση της ενεργοποίησης των CD8+ κυτταροτοξικών Τ λεμφοκυττάρων μέσω
βοηθητικών Τ λεμφοκυττάρων ήταν το ζητούμενο. Οι ιδέες για κατασκευή
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αντικαρκινικών εμβολίων με πεπτίδια που σχεδιάζονται για τα τάξης Ι μπορούν να
εφαρμοστούν και για τα τάξης ΙΙ μόρια. Μάλιστα σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να
έχουμε και κάποια άλλα προφανή πλεονεκτήματα. Καταρχάς κάθε θεραπεία
βασιζόμενη στα τάξης ΙΙ μόρια είναι πιο εξειδικευμένη καθώς αυτά εκφράζονται σε
περιορισμένο αριθμό ιστών. Κατά δεύτερον δεν απαιτείται ειδική διαδικασία για την
παραλαβή των αντιγονικών πεπτιδίων από τα κύτταρα αλλά αυτά μπορούν απλά να
ενδοκυττωθούν και να φορτωθούν στα τάξης ΙΙ μόρια. Και τέλος σε αντίθεση με τα
τάξης Ι που προσδένουν μικρά πεπτίδια τα οποία δεν επιδέχονται τροποποίηση, τα
τάξης ΙΙ δέχονται πολύ μεγαλύτερα καθώς τα άκρα του πεπτιδίου εξέχουν από την
αύλακα. Έτσι αυτά τα πεπτίδια μπορούν να υποστούν τροποποιήσεις χωρίς να
επηρεαστεί η αντιγονικότητα τους.
Αυτά τα ενεργοποιημένα CD4+ λεμφοκύτταρα μπορούν να βοηθήσουν άμεσα
στην εξάλειψη των καρκινικών κύτταρών ή/και να ενεργοποιήσουν τα CD8+
λεμφοκύτταρα και τα κύτταρα Φυσικούς φονιάδες. Εξάλλου έχει αποδειχθεί ότι CD4+
Τ λεμφοκύτταρα που αναγνωρίζουν εκκρινόμενα καρκινοειδικά αντιγόνα μπορούν να
παρουσιάσουν κυτταροκινικό προφίλ αντίστοιχο με τα TH2 κύτταρα εξαλείφοντας
όγκους και εμποδίζοντας τη μετάσταση ανθεκτικών στα CTLs καρκινικών κυττάρων.
Στα πλαίσια όλων αυτών, στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη των βασικών
στοιχείων του μονοπατιού αντιγονοπαρουσίασης μέσω τάξης ΙΙ μορίων σε
λευχαιμικές σειρές προκειμένου να μελετηθεί ο μηχανισμός διατήρησης του τάξης ΙΙ
αρνητικού φαινοτύπου τους. Η διερεύνηση ενός τέτοιου μηχανισμού προφανώς είναι
ένα βήμα προς την αποκάλυψη των μηχανισμών ρύθμισης της αντιγονοπαρουσίασης
σε αυτά τα κύτταρα, που αποτελεί απαραίτητη γνώση για την πρόκληση και την
ενίσχυση της ανοσολογικής απόκρισης.
4.2 - Σχολιασμός αποτελεσμάτων
Έως τώρα και οι δύο λευχαιμικές σειρές, HL-60 και K562, όπως και πολλές
άλλες θεωρούνταν ως τάξης ΙΙ αρνητικές εφόσον δεν εκφράζουν κλασικά τάξης ΙΙ
μόρια στην πλασματική τους μεμβράνη.
Η κυτταρομετρία ροής μας έδειξε και στις δυο περιπτώσεις, πως αν και
πράγματι δεν ανιχνεύεται HLA-DR στην πλασματική μεμβράνη υπάρχουν
ενδοκυτταρικά αποθέματα αυτού. Η επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων
αποδεικνύει ότι αυτά τα μόρια όχι απλά ανιχνεύονται σε τυχαίες φάσεις του
κυτταρικού κύκλου αλλά μάλλον εκφράζονται συστηματικά μέσα στα κύτταρα.
Διαπιστώσαμε δηλαδή ότι και οι δύο πληθυσμοί διαθέτουν ενδοκυτταρικά
αποθέματα DR αν και αυτά βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα ανά κύτταρο.
Πιο συγκεκριμένα υπολογίσαμε ότι το DR εκφράζεται στα Κ562 κατά μέσο όρο
σε ποσοστό 18% (σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει το 28%) ενώ στα HL-60 το
ποσοστό κατά μέσο όρο αγγίζει το 35%, με μέγιστη τιμή το 55%. Δείξαμε επίσης ότι τα
πραγματικά ποσοστά των τάξης ΙΙ μορίων μέσα στα κύτταρα πρέπει να είναι
μεγαλύτερα καθώς με χρήση αντισώματος, που αναγνωρίζει όχι μόνο το DR αλλά και
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τα DP και DQ ανεβάζει το ποσοστό στο 88% για τα Κ562 και στο 49% για τα HL-60.
Ταυτόχρονα όμως αυξάνει και τα αντίστοιχα επίπεδα έκφρασης ανά κύτταρο. Η
ανίχνευση ενδοκυτταρικού HLA-DR σε κύτταρα, που μέχρι τώρα θεωρούνται κλασικά
τάξης ΙΙ αρνητικά αλλά και γενικότερα σε μη αντιγοναπαρουσιαστικά κύτταρα είναι
ένα γεγονός, το οποίο προκαλεί μεγάλη εντύπωση και μπορεί να αντιμετωπιστεί με
σκεπτικισμό ωστόσο δεν πρόκειται για τη μοναδική επιστημονική αναφορά που
υποστηρίζει κάτι τέτοιο (Caplen et al. - 1992, Veenstra et al - 2001).
Μεγάλη εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός της ανίχνευσης εκτός από το
HLA-DR υψηλών ποσοστών της Σταθερής αλυσίδα (Ii).
Στα Κ562 η έκφραση του CD74 (που όπως αναφέρθηκε αναγνωρίζει όλες τις
ισομορφές της Σταθερής Αλυσίδας) φτάνει στο 97% του πληθυσμού με μέση τιμή το
86% (±9%). Αλλά και τα επίπεδα της Ii ανά κύτταρο φαίνεται να είναι πολύ υψηλά
καθώς η μέση ένταση του φθορισμού εμφανίζεται πενταπλάσια από τον αρνητικό
πληθυσμό.
Στα HL-60 η Ii ανιχνεύεται στο 94% (± 4%) του πληθυσμού, δηλαδή σε όλα τα
κύτταρα. Όσον αφορά τα επίπεδα έκφρασης ανά κύτταρο εμφανίζονται δύο διακριτοί
υποπληθυσμοί, σχεδόν ο μισός πληθυσμός εμφανίζει σχετικά χαμηλή έκφραση
(πενταπλάσια μέση ένταση φθορισμού από τον αρνητικό μάρτυρα) και
χαρακτηρίζεται ως CD74Low ενώ ο υπόλοιπος χαρακτηρίζεται ως CD74High και
εμφανίζει δεκαπλάσια επίπεδα έκφρασης από το αρνητικό δείγμα και πενταπλάσια
από τον CD74Low υποπληθυσμό.
Η ανίχνευση ενός μορίου όπως η Ii που έχει συσχετιστεί αποκλειστικά με την
έκφραση των τάξης ΙΙ μορίων σε κύτταρα τα οποία θεωρούνται τάξης ΙΙ αρνητικά είναι
πράγματι ένα γεγονός, που εγείρει πολλά ερωτήματα. Όμως δεν είναι η μοναδική
περίπτωση, που αναφέρεται να συμβαίνει αυτό. Το 2001 οι Veenstra et al.
δημοσίευσαν στο επιστημονικό περιοδικό Immunology μια εργασία, όπου έδειχναν
την ανίχνευση υψηλών επιπέδων Ii σε πρωτογενή μη ενεργοποιημένα Τ
λεμφοκύτταρα και κύτταρα Φυσικούς Φονιάδες από περιφερικό αίμα αλλά και σε
κυτταρικές σειρές όπως τα Κ562 και HEP-G2 κύτταρα. Στους δύο πρώτους
πληθυσμούς μάλιστα εμφανίζονταν υποπληθυσμοί με διαφορετικά επίπεδα
έκφρασης Σταθερής Αλυσίδας, που χαρακτηρίστηκαν από του ερευνητές ως IiDim και
IiBright με 10πλάσια και 100πλάσια μέση ένταση φθορισμού από τον αρνητικό μάρτυρα
αντίστοιχα. Επιπλέον στον υποπληθυσμό IiDim των μη ενεργοποιημένων T
λεμφοκυττάρων (resting T cells), που αποτελούσε και την πλειοψηφία ανίχνευσαν και
μικρά επίπεδα ενδοκυτταρικών τάξης ΙΙ μορίων.
Η δυνατότητα ανίχνευσης αυτών των μορίων για πρώτη φορά σε μη
ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα εξηγήθηκε από τους ερευνητές ως αποτέλεσμα της
χρήσης του ήπιου απορρυπαντικού saponin, που διαταράσσει ελαφρώς τις μεμβράνες
εκθέτοντας τους αντιγονικούς επιτόπους και δίνοντας δυνατότητα προσπέλασης στα
χρησιμοποιούμενα αντισώματα. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως τα μη
ενεργοποιημένα κύτταρα θα πρέπει να διαθέτουν ήδη ενδοκυτταρικά αποθέματα
τάξης ΙΙ μορίων και ότι η ενεργοποίηση των κυττάρων δεν θα πρέπει να σχετίζεται με
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de novo σύνθεση τους. Ωστόσο επειδή τα χαμηλά επίπεδα τάξης ΙΙ μορίων δεν ήταν
ικανά να εξηγήσουν την ύπαρξη και το ρόλο της Σταθερής Αλυσίδας, οδηγήθηκαν στο
συμπέρασμα πως ο ρόλος της Ii σε μη αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα θα πρέπει να
είναι πιο πολύπλοκος από αυτόν που ήδη ξέρουμε. Έδειξαν μάλιστα πως η Ii συνκατακρημνίζεται με μια άγνωστη πρωτεΐνη μοριακού βάρους 77kDa και ότι τα
επίπεδα της άγνωστης πρωτεΐνης, που συν-κατακρημνίζονται με την Ii μειώνονται
καθώς επάγεται η έκφραση των τάξης ΙΙ μορίων. Δηλαδή καθώς αυξάνονται μέσα στα
κύτταρα τα τάξης ΙΙ μόρια, που αποτελούν τους φυσικούς δεσμευτές της Σταθερής
αλυσίδα, η τελευταία προτιμά τη σύνδεση με αυτά διασφαλίζοντας τη μεταφορά τους
στην πλασματική μεμβράνη. Η υπόθεση για την ταυτότητα της άγνωστης πρωτεΐνης
κατέληξε στο ότι ίσως πρόκειται για ένα ένζυμο της οικογένειας των C κινασών
υπεύθυνο για τη φωσφορυλίωση της Ii στο έκτο κατάλοιπο σερίνης.
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψιν όλα τα παραπάνω αν και η ανίχνευση των
χαμηλών επιπέδων DR έρχεται φαινομενικά σε αντίθεση με τα υψηλά επίπεδα Ii τα
γεγονότα αυτά αρχίζουν να αποκτούν άλλη διάσταση. Καταρχάς καθώς σε όλα τα
πειράματα μας χρησιμοποιήθηκε το απορρυπαντικό saponin φαίνεται να ενισχύεται η
άποψη των Veenstra et al. ότι το απορρυπαντικό αυτό κάνει δυνατή την ανίχνευση
ακόμη και χαμηλών επιπέδων ενδοκυτταρικών τάξης ΙΙ και όχι μόνο μορίων. Επιπλέον
η ύπαρξη ενδοκυτταρικών αποθεμάτων DR σε κύτταρα που θεωρούνταν μέχρι τώρα
τάξης ΙΙ αρνητικά δεν είναι κάτι εντελώς καινούριο αφού αναφέρεται τουλάχιστον σε
τέσσερις διαφορετικούς κυτταρικούς τύπους και δύο ξεχωριστές επιστημονικές
αναφορές (Caplen et al. - 1992, Veenstra et al. - 2001). Στα μη ενεργοποιημένα
περιφερικά Τ λεμφοκύτταρα έχει δειχθεί ότι αν και δεν εκφράζουν επιφανειακά τάξης
ΙΙ μόρια, διαθέτουν μετάγραφα των γονιδίων DR, DP και DQ τα οποία επίσης
μεταφράζονται συνθέτοντας τα αντίστοιχα πρωτεϊνικά προϊόντα. Τα μόρια αυτά
παραμένουν ως ενδοκυτταρικά αποθέματα και μπορούν να οδηγηθούν άμεσα στην
πλασματική μεμβράνη σε χρονικό διάστημα 30 λεπτών από τη στιγμή της διέγερσης
τους με κατάλληλες κυτταροκίνες. Σύμφωνα με αυτά μπορούμε να υποθέσουμε ότι
κάτι αντίστοιχο είναι δυνατόν να συμβαίνει στους δύο κυτταρικούς πληθυσμούς, που
μελετήσαμε καθότι διαθέτουν και οι δύο ενδοκυτταρικά αποθέματα DR τα οποία
μπορούν να οδηγηθούν στη μεμβράνη ή να εκκριθούν στο υπερκείμενο των
καλλιεργειών μετά από 6ωρη επώαση με IFN-γ, χρονικό διάστημα το οποίο δεν
επιτρέπει να έχουμε de novo πρωτεϊνοσύνθεση.
Παραμένει βέβαια τα ερώτημα της παρουσίας υψηλών επιπέδων Σταθερής
αλυσίδας. Με τι θα μπορούσε αυτή η αλυσίδα να προσδένεται μέσα στα κύτταρα;
Γνωρίζουμε όπως έχει αναφερθεί και στην εισαγωγή πως η Σταθερή αλυσίδα
προσδένεται στα τάξης ΙΙ αβ ετεροδιμερή και τα καθοδηγεί έξω από το
ενδοπλασματικό δίκτυο, προς το σύστημα Golgi και τελικά προς τα ενδοσώματα.
Μάλιστα υπάρχουν ενδείξεις ότι η πρόσδεση της Ii γίνεται πριν την συναρμολόγηση
των αβ ετεροδιμερών, δηλαδή η Ii προφανώς έχει την ικανότητα να προσδένεται στις
ελεύθερες α και β αλυσίδες ωστόσο η δημιουργία του αβ ετεροδιμερούς είναι
προϋπόθεση για την έξοδο τους από το ΕΔ (Buerstedde et al. - 1988, Teyton et al. Παπαδημητρίου Λαμπρινή
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1990, Lotteau et al. - 1990). Η Σταθερή αλυσίδα διαθέτει τρία διαφορετικά σήματα,
ένα κυρίαρχο σήμα παραμονής στο ΕΔ στο πλήρες μόριο, ένα δεύτερο σήμα σε
κολοβωμένη ισομορφή της με το οποίο οδηγείται μόνη της ή σε σύνδεση με τις
ελεύθερες α και β αλυσίδες για ανακύκλωση παρακάμπτοντας το σύστημα Golgi και
ένα τρίτο σήμα που κυριαρχεί όταν προσδένονται τα αβ ετεροδιμερή με το οποίο τα
οδηγεί στα MIICs κυστίδια. Συνεπώς η Ii απουσία τάξης ΙΙ ή άλλου φυσικού προσδέτη
θα έπρεπε είτε να μην ανιχνεύεται σε υψηλά επίπεδα καθώς θα οδηγούνταν πολύ
γρήγορα προς ανακύκλωση είτε να συσσωρεύεται μέσα στο ενδοπλασματικό δίκτυο.
Στα Κ562 και τα HL-60 κύτταρα η Σταθερή αλυσίδα ανιχνεύεται σε αρκετά υψηλά
επίπεδα αλλά και έξω από το ενδοπλασματικό δίκτυο σε κυστίδια που έχουν
ταυτοποιηθεί με διάφορους τρόπους ως ώριμα ενδοσώματα. Άρα θα πρέπει να είναι
συνδεδεμένη με κάποιο άλλο μόριο. Τα υψηλά ποσοστά έκφραση του HLA-DO στα
ίδια κύτταρα, επίπεδα συγκρίσιμα με τα επίπεδα του CD74, αλλά και η δομική
ομοιότητα του DO με το DR, το καθιστούν ως κατάλληλο υποψήφιο για μια τέτοια
σύνδεση.
Ένα άλλο λοιπόν αξιοσημείωτο γεγονός των αποτελεσμάτων μας είναι η
ανίχνευση και στους δύο πληθυσμούς υψηλών ποσοστών του μη-κλασικού τάξης ΙΙ
μορίου HLA-DO και πιο συγκεκριμένα μόνο της β αλυσίδας.
Στα Κ562 το DO φτάνει σε ορισμένες περιπτώσεις να εκφράζεται στο 96% του
πληθυσμού με μέση τιμή το 78% (±13%). Στα HL-60 το αντίστοιχο ποσοστό είναι 93%
(±6%). Φαίνεται δηλαδή να εκφράζεται σχεδόν σε όλα τα κύτταρα και επιπλέον τα
επίπεδα έκφρασης ανά κύτταρο είναι αρκετά υψηλά καθώς η μέση ένταση του
φθορισμού είναι τριπλάσια στα Κ562 και πενταπλάσια στο HL-60 σε σχέση με τους
αρνητικούς πληθυσμούς.
Μέχρι τώρα το DOαβ έχει βρεθεί να εκφράζεται πάντα μαζί με το DM και
μάλιστα σε χαμηλότερα επίπεδα καθώς αποδείχθηκε ότι τα δύο μόρια σχηματίζουν
ετεροτετραμερές και εξέρχονται με αυτή τη μορφή από το ΕΔ. Στα κύτταρα μας
ανιχνεύουμε DM αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα από το DO. Στα Κ562 μόνο το 44% του
πληθυσμού κατά μέσο όρο εκφράζει DM ενώ στα HL-60 το ποσοστό αυτό είναι
ελαφρώς ανεβασμένο στο 54%.
Άρα η παρουσία αυτού του DM δεν αρκεί για να εξηγήσει την ύπαρξη του DO,
το οποίο μάλιστα όχι απλά ανιχνεύεται στα κύτταρα αλλά φαίνεται να μετακινείται
και έξω από το ΕΔ σε κυστίδια, όπου αναμένεται φυσιολογικά. Εδώ ακριβώς
δημιουργείται και ένα σχετικό ερώτημα για την μετακίνηση του HLA-DO έξω από το
ενδοπλασματικό δίκτυο απουσία του DM. Το DO όπως και τα υπόλοιπα τάξης ΙΙ
συντίθεται στο Ενδοπλασματικό δίκτυο από όπου εξέρχεται συνδεμένο ισχυρά με το
DM. Η δημιουργία του συμπλόκου DM/DO είναι απαραίτητη όχι μόνο για την έξοδο
του DO από το Ενδοπλασματικό δίκτυο αλλά και την μετακίνηση του στα MIICs
διαμερίσματα αφού η μετακίνηση του συμπλόκου καθοδηγείται από ένα κυρίαρχο
σήμα τύπου δι-τυροσίνης της DMβ αλυσίδας. Έτσι απουσία του DM σε DM- κύτταρα
το DO συσσωρεύεται μέσα στο Ενδοπλασματικό δίκτυο ενώ ακόμη κι αν κάποια μόρια
DO καταφέρνουν να βγουν από το Ενδοπλασματικό δίκτυο φτάνουν μόνο μέχρι στο
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σύμπλεγμα Golgi. Έως τώρα σε όλες τις περιπτώσεις, που μελετήθηκε το σύμπλοκο
DM/DO το DM υπερέχει ποσοτικά του DO κι έτσι δεν προέκυψε ποτέ θέμα
μετακίνησης του δεύτερου από τη στιγμή που υπήρχαν πάντα περισσότερα μόρια
DM. Στα λευχαιμικά κύτταρα δείξαμε ότι η έκφραση του DO υπερέχει του DM (στους
τροφοβλάστες μάλιστα δεν εκφράζεται καθόλου DM) άρα εύλογα θα μπορούσε να
πει κανείς ότι δημιουργείται άμεσα πρόβλημα στη μετακίνηση των DO μορίων. Από
την άλλη πάλι το DO δε φέρει κανένα σήμα για παραμονή μέσα στο Ενδοπλασματικό
δίκτυο ενώ αντίθετα η DOβ αλυσίδα διαθέτει δύο διαφορετικά σήματα για
μετακίνηση μέσα στο κύτταρο, ένα σήμα τύπου δι-λευκίνης, σαν αυτό που υπάρχει
στην Ii και χρησιμοποιούν όλα τα κλασικά τάξης ΙΙ μόρια για να φτάσουν στα MIICs
διαμερίσματα (Bakke and Dobberstein - 1990) κι ένα δεύτερο σήμα ικανό για
μετακίνηση στο σύστημα ενδοσωμάτων - λυσσοσωμάτων. Επιπλέον από πειράματα
μεταλλαξιγένεσης (Deshaies et al. - 2005) έχει δειχθεί ότι με μια μετάλλαξη στην DOα
αλυσίδα, που εμποδίζει τη δημιουργία του συμπλόκου DM/DO το DO ξεπερνά την
αναγκαιότητα του DM και μπορεί να μετακινείται ανεξάρτητα, γεγονός που
αποδεικνύει ότι τα σήματα τα οποία διαθέτει η DOβ αλυσίδα είναι λειτουργικά. Στα
πειράματα αυτά οι Deshaies et al. αποκαλύπτουν ότι η σημειακή μετάλλαξη στην
DOa αλυσίδα συμβαίνει στην περιοχή αλληλεπίδρασης με τo DM, έτσι εμποδίζεται η
σύνδεση DM/DO με αποτέλεσμα την παράκαμψη της αναγκαιότητας του DΜ και το
DO να μετακινείται ανεξάρτητα από το DM έξω από Ενδοπλασματικό Δίκτυο και
διαμέσου του Συστήματος Golgi.
Η συζήτηση για την παρουσία και τη μετακίνηση του DO περιπλέκεται ακόμη
περισσότερο από τα αποτελέσματα της αντίδρασης RT-PCR χρησιμοποιώντας
πολυαδενυλιωμένο - δηλαδή ώριμο, mRNA (Εικόνα 4.2.1).

Εικόνα 4.2.1: Συγκριτικά αποτελέσματα αντιδράσεων RT-PCR σε λευχαιμικά κύτταρα, από όπου παρατηρούμε ότι
στις κυτταρικές σειρές K562 και HL-60 απουσιάζει το μετάγραφο της DOα αλυσίδας. Αυτό υποθέτουμε ότι είναι
αποτέλεσμα μεταγραφικής ή/και μεταφραστικής ρύθμισης του γονιδίου. Στις περιπτώσεις Α, Β, Γ και Ε
χρησιμοποιήθηκε πολυαδενυλιωμένο ώριμο mRNA ενώ στην φωτογραφία Δ βλέπουμε τα αποτελέσματα της RTPCR από ολικό RNA, όπου διακρίνουμε μετάγραφο για την DOα αλυσίδα, που διαθέτει και την περιοχή του
εσωνίου. Στην φωτογραφία Ε παρατηρούμε ότι η υπερέκφραση του CIITA στα Κ562 προκάλεσε την μεταγραφή της
DOα αλυσίδας. Στη φωτογραφία Γ βλέπουμε τα αποτελέσματα της RT-PCR για τη Raji, που χρησιμοποιήθηκε ως
θετικός μάρτυρας αφού γνωρίζουμε ότι εκφράζει όλες τις αλυσίδες των DR, DM και DO.

Τα αποτελέσματα της RT-PCR δείχνουν να είναι παρόντα όλα τα μετάγραφα
των ετεροδιμερών DRαβ και DMαβ καθώς και το μετάγραφο της DOβ αλυσίδας αλλά
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όχι το μετάγραφο της DOα αλυσίδας. Αυτό ισχύει και για τις δύο κυτταρικές σειρές
K562 (Εικόνα 4.2.1Α) και HL-60 (Εικόνα 4.2.1Β). Για να διαγράψουμε το ενδεχόμενο
πειραματικού λάθους το πείραμα επαναλήφθηκε αρκετές φορές και τα αποτελέσματα
ήταν πανομοιότυπα. Η καταλληλότητα των εκκινητών ελέγχθηκε κάνοντας RT-PCR σε
κύτταρα Raji (θετικός μάρτυρας), όπου φυσικά εμφανίστηκε το μετάγραφο της DOα
αλυσίδας (Εικόνα 4.2.1Γ). Ωστόσο θα μπορούσε η απουσία του DOα μεταγράφου να
αποδοθεί σε μετάλλαξη ή σε έλλειψη ολόκληρου του γονιδίου σε αυτά τα κύτταρα.
Πραγματοποιήσαμε λοιπόν δεύτερη αντίδραση RT-PCR με ολικό mRNA και τα
αποτελέσματα έδειξαν την εμφάνιση ενός μεταγράφου μεγαλύτερου μεγέθους για
την DOα αλυσίδα, που εξηγείται αν προσθέσουμε τμήμα ενός εσωνίου (Εικόνα
4.2.1Δ). Να υπενθυμίσουμε ότι όλοι οι εκκινητές σχεδιάστηκαν να υβριδοποιούνται
εκατέρωθεν εσωνίων ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε τις ώριμες από τις ανώριμες
μορφές μεταγράφων (βλ. Πίνακα 2.6.2 στο κεφάλαιο «Υλικά & Μέθοδοι»). Μια τέτοια
ανώριμη μορφή εμφανίζεται στην περίπτωση της DOα αλυσίδας που μπορεί να
εξηγηθεί είτε στην ύπαρξη μόνο ανώριμου mRNA οπότε πρόκειται για μεταμεταγραφική ρύθμιση του μορίου είτε στην επιμόλυνση του δείγματος με DNA, όμως
όποια κι αν είναι η περίπτωση αποδεικνύεται ότι το DOA γονίδιο υπάρχει και οι
εκκινητές μπορούν να υβριδοποιηθούν σε αυτό. Ακόμη πραγματοποιήσαμε RT-PCR
στις ίδιες ακριβώς συνθήκες και με κύτταρα Κ562 διαμολυσμένα με το αγρίου τύπου
γονίδιο του μεταγραφικού παράγοντα CIITA (Εικ 4.2.1Ε). Σε αυτά τα κύτταρα εκτός
από το ότι επάγεται η έκφραση των DR στην πλασματική μεμβράνη εμφανίζεται και
το ώριμο μετάγραφο της DOα αλυσίδας, μια ισχυρή ακόμη απόδειξη ότι τουλάχιστον
στα K562 κύτταρα το γονίδιο της DOα αλυσίδας είναι παρόν και λειτουργικό και
μπορεί να εκφραστεί κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες.
Συνεπώς ανακεφαλαιώνοντας για το DO είναι πλέον αναμφισβήτητο το
γεγονός ότι εκφράζεται μόνο η DΟβ αλυσίδα, κάτι που φαίνεται να αντιβαίνει στο
γενικό κανόνα που υπαγορεύει ότι όλα τα τάξης ΙΙ αποτελούν ετεροδιμερή α και β
αλυσίδων.
Πράγματι η κλασική μορφή ενός τάξης ΙΙ μορίου απαιτεί τη δημιουργία
ετεροδιμερούς α και β αλυσίδας (π.χ. HLA-DRαβ ή το μη κλασσικό HLA-DMαβ).
Υπάρχουν όμως πειραματικά δεδομένα, που δεν αποκλείουν κάποιες εξαιρέσεις σε
αυτό το γενικό κανόνα. Έχει βρεθεί σε ποντίκια ότι απουσία της Ii μπορούν οι α και β
αλυσίδες των DR και DM να δημιουργήσουν μεικτά σύμπλοκα. Και πιο συγκεκριμένα
η DRβ αλυσίδα δημιουργεί σύμπλοκο με το DM μόριο. Έτσι εμποδίζεται η μεταφορά
των DR στην επιφάνεια και περιορίζεται η αντιγονοπαρουσίαση, φαινότυπος που
μπορεί να αναστραφεί με συνέκφραση στα ίδια κύτταρα της Ii. (J.Neumann et al. 2006). Αυτά τα μεικτά σύμπλοκα μπορούν να εξέρχονται από το ενδοπλασματικό
δίκτυο και να οδηγούνται στο σύστημα ενδοσωμάτων - λυσσοσωμάτων όπου και
καταστρέφονται. Επιπλέον έχει δειχθεί ότι το HLA-DOαβ μπορεί να δημιουργεί ισχυρό
σύμπλοκο με την α αλυσίδα των τάξης Ι μορίων του ΚΣΙ και να εκφράζεται σε αφθονία
στη μεμβράνη διαμολυσμένων κυττάρων αλλά και σε πολύ μικρό ποσοστό στη
μεμβράνη φυσιολογικών Β λεμφοκυττάρων (Van Lith - 2003). Κατά συνέπεια όλων
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αυτών η εμφάνιση μόνο της DΟβ αλυσίδας δεν αυτο-αποκλείεται αλλά ενισχύεται η
ύπαρξη της, πιθανώς σε σύμπλοκο με κάποιο άλλο μόριο. Όπως αναφέρθηκε ήδη το
καταλληλότερο υποψήφιο μόριο για κάτι τέτοιο είναι η Σταθερή Αλυσίδα, η οποία
εκφράζεται σε αντίστοιχα ποσοστά μέσα στα κύτταρα.
Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα έως τώρα μπορούμε να πούμε πως όλα τα
μόρια, που εμπλέκονται στο μονοπάτι αντιγονοπαρουσίασης και που μελετήσαμε
εκφράζονται ενδοκυτταρικά και στις δύο κυτταρικές σειρές. Τι όμως εμποδίζει την
σωστή αντιγονοπαρουσίαση εφόσον τα κύτταρα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα μόρια;
Το επόμενο ερώτημα, που κληθήκαμε να απαντήσουμε ήταν κατά πόσο τα
μόρια που ανιχνεύσαμε εκφράζονται ταυτόχρονα τόσο στα ίδια κύτταρα αλλά
εντοπίζονται και στα ίδια ενδοσωμικά κυστίδια ώστε να διασφαλιστεί η
αντιγονοπαρουσίαση.
Ο κυτταρικός εντοπισμός των μορίων αλλά και ο συνεντοπισμός τους
επιτεύχθηκε με ηλεκτρονική μικροσκοπία και με διπλούς ανοσοφθορισμούς με
κυτταρομετρία ροής και συνεστιακή μικροσκοπία, που έδειξαν ότι πράγματι τα μόρια
εκφράζονται στα ίδια κύτταρα και στα ίδια κυστίδια. Η συνεστιακή μικροσκοπία με
ταυτόχρονη ανίχνευση του Rab7 απέδειξε την κυτταρική τοποθέτηση των μορίων σε
κυστίδια, που ταυτοποιούνται ως ώριμα ενδοσώματα από την ύπαρξη του Rab7. Στο
ίδιο συμπέρασμα μας οδηγούν και τα αποτελέσματα της υποκυτταρικής
κλασμάτωσης όπου καταφέραμε να ανιχνεύσουμε όλα τα μόρια σε κυστίδια με
μέτρια πυκνότητα όπου εκφράζεται και η πρωτεΐνη Rab7. Ακόμη πιο λεπτομερή
ενδοκυτταρικό εντοπισμό επιτύχαμε με τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής
μικροσκοπίας όπου φαίνονται ξεκάθαρα τα μόρια να εκφράζονται έξω από το ΕΔ και
το σύστημα Golgi, πιθανότατα σε κυστίδια, τα οποία δυστυχώς δεν ήταν πάντα ορατά
λόγω μειωμένης διατήρησης της λεπτομερούς μορφολογίας των κυττάρων εξαιτίας
της μεθόδου εγκλεισμού, που ακολουθείται στα πρωτόκολλα ανοσοεντοπισμού.
Άρα λοιπόν τα HLA-DR και DM υπάρχουν μέσα στα κύτταρα και καταλήγουν
στα ίδια ενδοσωμικά κυστίδια, τι εμποδίζει συνεπώς την αλληλεπίδρασή τους και την
απελευθέρωση του DR στη πλασματική μεμβράνη; Η ταυτόχρονη παρουσία του DO
(ακόμη και αν υπάρχει μόνο η μια αλυσίδα) δεν μπορεί να εξηγήσει τον DRφαινότυπο των κυττάρων βάσει της ανασταλτικής επίδρασης του DO πάνω στην
καταλυτική δράση του DM. Σε αυτή την περίπτωση - δηλαδή αν απλά το DO
καταστέλλει τη δράση του DM, θα περίμενε κανείς έστω και σε μικρό ποσοστό την
παρουσία συμπλόκων DR/CLIP στη μεμβράνη κάτι που δεν συμβαίνει. Θα πρέπει
συμπερασματικά το DO αν ευθύνεται για την απουσία DR από τη μεμβράνη να το
κάνει με κάποιο διαφορετικό μηχανισμό από αυτόν που γνωρίζουμε.
Πριν όμως προχωρήσουμε στη διατύπωση υπόθεσης για πιθανό μηχανισμό
θελήσαμε να μελετήσουμε τη δυνατότητα της DOβ αλυσίδας να εκφράζεται από μόνη
της στα κύτταρα. Γι’ αυτό κλωνοποιήσαμε το πλήρες cDNA γονίδιο της από τη Raji
κυτταρική σειρά στα Κ562 κύτταρα. Για την καλύτερη μελέτη της έκφρασης και της
κυτταρική τοποθέτησης η DOβ αλυσίδα εκφράστηκε συντηγμένη με την φθορίζουσα
πρωτεΐνη eGFP. Τα αποτελέσματα κυτταρομετρίας ροής και συνεστιακής
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μικροσκοπίας έδειξαν ότι πράγματι η DOβ-eGFP συντηγμένη πρωτεΐνη μπορεί να
εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα στα κύτταρα και επιπλέον να μετακινείται έξω από το
ενδοπλασματικό δίκτυο σε κυστίδια σε παρόμοια περιοχή με αυτή του ενδογενούς
μορίου. Επίσης κλωνοποιήσαμε και την DOα αλυσίδα συντηγμένη με την φθορίζουσα
πρωτεΐνη dsRED. Και σε αυτή την περίπτωση η DOα-dsRED εκφράστηκε και
τοποθετήθηκε σε παρόμοια περιοχή με την DOβ. Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή η
DOα δεν διαθέτει σήματα μετακίνησης στα ενδοσώματα συνεπώς μπορούμε να
υποθέσουμε ότι κατάφερε να μετακινηθεί μέχρι εκεί είτε μέσω της σύνδεσης με
κάποιο άλλο άγνωστο μόριο είτε μέσω της δημιουργίας ετεροδιμερούς με την
ενδογενή DOβ, που μοιάζει περισσότερο πιθανό. Αν ισχύει το τελευταίο ενισχύεται
ακόμη περισσότερο η ύπαρξη της ενδογενούς DOβ αλυσίδας και η ικανότητα
μετακίνησης της στα ενδοσώματα. Τέλος κλωνοποιήσαμε ταυτόχρονα τις DOα-dsRED
και DOβ-eGFP στα κύτταρα όπου συνεκφράστηκαν και συντοποθετήθηκαν στα ίδια
ενδοσωμικά κυστίδια, γεγονός που μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι δημιούργησαν
το φυσιολογικό ετεροδιμερές.
Μπορούμε τώρα έχοντας σκιαγραφήσει όλα τα βασικά ερωτήματα να
διατυπώσουμε μια πιθανή υπόθεση, η οποία να εξηγεί τόσο τον DR αρνητικό
φαινότυπο των κυττάρων όσο και τα υπόλοιπα πειραματικά μας δεδομένα. Η
υπόθεση αυτή περιλαμβάνει την άμεση αλληλεπίδραση του DR με το DO και τη
δημιουργία συμπλόκου, που έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση του πρώτου μέσα
στα ενδοσώματα. Ξέρουμε ότι το DR αλληλεπιδρά με το DM και το DM με το DO άρα
η αλληλεπίδραση του DR με το DO δεν φαντάζει αδύνατη. Βέβαια έχουν γίνει
προσπάθειες χαρακτηρισμού της επιφάνειας αλληλεπίδρασης των μορίων και
φαίνεται πως η περιοχή αλληλεπίδρασης του DM με το DR είναι διαφορετική από την
περιοχή σύνδεσης του πρώτου με το DO (Mellins et al. - 2003, Deshaies et al. - 2005).
Στα κύτταρα μας έχουμε μόνο την DOβ αλυσίδα και επιπλέον είναι πιθανό αυτή να
συνδέεται με ένα άλλο μόριο, που εικάζουμε ότι είναι η Ii, συνεπώς η περιοχή και ο
τρόπος αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα DR και DOβ μπορεί να είναι διαφορετικά από
αυτά που ξέρουμε.
Για να μελετήσουμε την υπόθεση σύνδεσης του DR με το DO προχωρήσαμε σε
πειράματα συγκατακρήμνισης με μαγνητικά σφαιρίδια. Για τα πειράματα αυτά
χρησιμοποιήσαμε φυσιολογικά Κ562 κύτταρα αλλά και τα διαμολυσμένα Κ562_CIITA
και Κ562_DOβ κύτταρα
Τα αποτελέσματα της ηλεκτροφόρησης έδειξαν ότι η DOβ αλυσίδα τόσο στα
φυσιολογικά όσο και στα διαμολυσμένα Κ562 κύτταρα συγκατακρημνίζεται με
κάποια άλλα μόρια με διάφορα μοριακά βάρη. Στις δύο περιπτώσεις που ελέγχθηκαν
αποκαλύφθηκε ένα σύμπλοκο με το DR στα 70kDa για τα Κ562 και στα 60kDa και
70kDa για τα Κ562_CIITA κύτταρα. Επιπλέον οι υπόλοιπες ζώνες που εμφανίζονται στο
πήκτωμα παρουσιάζουν παρόμοια μοριακά βάρη και στις τρεις σειρές και εικάζουμε
ότι αντιστοιχούν στην άγνωστη πρωτεΐνη με την οποία κυκλοφορεί η DOβ αλυσίδα.
Τα πολλαπλά μοριακά βάρη που εμφανίζουν οι διαφορετικές ισομορφές και οι
επεξεργασμένες μορφές της Σταθερής Αλυσίδας καθώς ταιριάζουν με τις ζώνες στο
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πήκτωμα ενισχύουν ακόμη περισσότερο την υπόθεση ότι η Ii μπορεί να είναι το
άγνωστο μόριο με το οποίο συνδέεται η DOβ αλυσίδα. Δυστυχώς τα μικρά επίπεδα
ενδοκυτταρικής έκφρασης του DR στα κύτταρα δεν επιτρέπουν περισσότερα
πειράματα αυτού του είδους, που θα μπορούσαν να δώσουν απάντηση στα σχετικά
ερωτήματα. Αλλά και στα διαμολυσμένα κύτταρα παρότι τα επίπεδα του DR
αυξήθηκαν τουλάχιστον στην περίπτωση των K562_CIITA οι δυνατότητες ήταν
περιορισμένες.
Σωμφωνα με όσα αναφέρθηκαν αν ισχύει η υπόθεση σύνδεσης του DR με το
DOβ θα περίμενε κανείς η εισαγωγή της DOα-dsRED αλυσίδας στα κύτταρα να είναι
ικανή να αντιστρέψει τον DR- φαινότυπο. Σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε η DOαdsRED να δημιουργεί ετεροδιμερές με την ενδογενή DOβ και έτσι το DR
αποδεσμευμένο και ελεύθερο να μπορεί να ακολουθήσει το δρόμο προς τη
μεμβράνη, πιθανότατα φορτωμένο με το CLIP πεπτίδιο. Σε καμιά όμως περίπτωση,
ούτε στα K562 DOα-dsRED ούτε στα διπλά διαμολυσμένα κύτταρα, δεν εμφανίστηκε
το DR στη μεμβράνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι η υπόθεση μας δεν είναι σωστή αλλά
πιθανότατα να μην αρκεί από μόνη της η DOα να αντιστρέψει τον τάξης ΙΙ αρνητικό
φαινότυπο αλλά να απαιτείται και κάποιο άλλο ή άλλα μόρια.
Προκειμένου να ρίξουμε περισσότερο φως στη υπόθεση θελήσαμε να
ελέγξουμε την απόκριση των κυττάρων μετά από επίδραση με IFN-γ, μια πολυδύναμη
κυτταροκίνη με ισχυρή αντι-ιική, αντικαρκινική και ανοσοθεραπευτική δράση, η
οποία σε πολλά κύτταρα ευνοεί την αντιγονοπαρουσίαση.
Είναι γνωστό ότι η IFN-γ μπορεί να επάγει έκφραση όλων των μορίων που
σχετίζονται με την αντιγονοπαρουσίαση δρώντας μέσω του μονοπατιού JAK-STAT, το
οποίο καταλήγει στον πυρήνα ρυθμίζοντας την έκφραση των σχετικών γονιδίων. Η
επίδραση της IFN-γ στις συγκεκριμένες κυτταρικές σειρές αλλά και σε άλλες
παρόμοιες έχει μελετηθεί εκτενώς και παρά τα αντικρουόμενα αποτελέσματα έχει
δειχθεί ότι εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως οι συνθήκες του πειράματος,
ο κυτταρικός τύπος, η μορφή της IFN που χρησιμοποιείται (γλυκοσυλιωμένη ή μη) και
άλλους. Σε διαφορετικά πειράματα του εργαστηρίου δείξαμε ότι και οι δύο
κυτταρικές σειρές μπορούν να εμφανίσουν DR στη μεμβράνη κατόπιν επώασης με τον
παράγοντα για 24 και 48 ώρες. Στην συγκεκριμένη εργασία θελήσαμε να
μελετήσουμε το προφίλ των κυττάρων μετά από το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των
6 ωρών καλλιέργειας με IFN-γ, διάστημα το οποίο δεν είναι αρκετό για de novo
πρωτεϊνοσύνθεση.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μετά από επώαση 6 ωρών είναι δυνατόν να
εμφανιστούν χαμηλά ποσοστά DR στην επιφάνεια των K562 και των HL-60. Τα
ποσοστά είναι 11% για τα Κ562 και 26% για τα HL-60. Παρατηρούμε ότι μικρές
αλλαγές προκαλούνται και στα επίπεδα των άλλων μορίων με το DM και DO να
μειώνονται και το Ii να αυξάνεται ελαφρώς. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η IFN-γ
επιδρά κινητοποιώντας τα μόρια μέσα στο ενδοσωμικό μονοπάτι, φαίνεται δηλαδή
ότι με κάποιο τρόπο βοηθά στον απεγκλωβισμό του DR το οποίο τελικά οδηγείται
στην επιφάνεια ενώ τα άλλα μόρια απουσία του DR στα ενδοσώματα μπορούν να
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ακολουθήσουν το μονοπάτι της ανακύκλωσης. Αυτό θα εξηγούσε τη μείωση των
επίπεδων DM και DO. Επιπλέον κάνοντας ELISA στα υπερκείμενα των καλλιεργειών με
IFN-γ ανιχνεύσαμε μικρά ποσοστά έκκρισης DR, της τάξης του 20% και 27% για τα HL60 και τα K562 αντίστοιχα σε σχέση με υπερκείμενα των καλλιεργειών χωρίς τον
παράγοντα. Μπορούμε συνεπώς να συμπεράνουμε ότι η ευνοϊκή επίδραση της IFN-γ
έχει ως αποτέλεσμα την ρύθμιση των επιπέδων όλων των μορίων με τέτοιο τρόπο
ώστε να διευκολύνεται η αντιγονοπαρουσίαση.
Η συστατική έκφραση των τάξης ΙΙ μορίων στα κύτταρα αλλά και η επαγωγή
τους από IFN-γ έχει συνδυαστεί αναπόσπαστα με την ύπαρξη του βασικού
μεταγραφικού παράγοντα των τάξης ΙΙ γονιδίων, τον CIITA. Με ανοσοφθορισμό
δείξαμε ότι και οι δύο κυτταρικές σειρές διαθέτουν υψηλά επίπεδα αυτού του
μεταγραφικού παράγοντα, τέτοια που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τα
ενδοκυτταρικά επίπεδα τάξης ΙΙ που ανιχνεύουμε. Μέχρι τώρα στις δύο κυτταρικές
σειρές, που θεωρούνται ως τάξης ΙΙ αρνητικές εξαιτίας της απουσίας μεμβρανικού DR
αποδόθηκε ο DR- αρνητικός φαινότυπος στην απουσία του CIITA. Όμως τουλάχιστον
για την K562 κυτταρική σειρά υπάρχει μια έρευνα (Noel E. Day et al. - 2003), που
δείχνει ότι τα κύτταρα δεν χαρακτηρίζονται από πλήρη έλλειψη του CIITA αλλά από
την ύπαρξη μιας κολοβωμένης μορφής, η οποία δεν διαθέτει σημαντικά λειτουργικά
κομμάτια (όπως το self association domain και την LLR περιοχή στο καρβοξυτελικό
άκρο). Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η μεταλλαγμένη μορφή μπορεί
να συνδέεται στο σύμπλοκο RFX στον υποκινητή των τάξης ΙΙ χωρίς όμως να επάγει
ενεργοποίηση. Ωστόσο ο έλεγχος της ενεργοποίησης πραγματοποιήθηκε με
ανίχνευση μεμβρανικού DR. Έτσι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα η
κολοβωμένη μορφή του CIITA να είναι υπεύθυνη για τα χαμηλά επίπεδα των τάξης ΙΙ
που ανιχνεύουμε ενδοκυτταρικά ή και ακόμα και για τα υψηλά επίπεδα της DOβ
αλυσίδας. Συγκεκριμένα για την DOβ αλυσίδα αρχικά αν και είχε επικρατήσει η
άποψη ότι η έκφραση της είναι ανεξάρτητη από τον CIITA πειράματα έδειξαν ότι η
παρουσία αυτού του μεταγραφικού παράγοντα είναι ικανή να επάγει τα μέγιστα
επίπεδα της κάνοντας σαφές ότι ο CIITA μπορεί να επηρεάσει τη μεταγραφή και
αυτού του γονιδίου (Nagarajan et al. - 2002).
Για να μελετήσουμε την επίδραση του αγρίου τύπου CIITA στα μόρια που μας
ενδιαφέρουν, χρησιμοποιήσαμε διαμολυσμένα κύτταρα Κ562 με το γονίδιο αυτού
του παράγοντα (ευγενική προσφορά του καθ. Ιωσήφ Παπαματθαιάκη).
Τα αποτελέσματα απλών και διπλών ανοσοφθορισμών με κυτταρομετρία ροής
και συνεστιακή μικροσκοπία έδειξαν ότι ένα ποσοστό του πληθυσμού (περίπου το
25%) πρέπει να είναι διαμολυσμένο και να εκφράζει υψηλά επίπεδα του αγρίου
τύπου παράγοντα CIITA. Αυτό το ποσοστό φαίνεται να εκφράζει μεμβρανικό DR,
υψηλή έκφραση σε CD74 (CD74High) και ταυτόχρονη έκφραση DΜ και DO. Με RT-PCR
δείξαμε ότι σε αυτά τα κύτταρα εμφανίζεται και το DOα μετάγραφο και άρα
μπορούμε να υποθέσουμε ότι στο διαμολυσμένο πληθυσμό η DOα συνδυάζεται με
την DOβ αλυσίδα δημιουργώντας το πλήρες DO μόριο. Συμπερασματικά βλέπουμε ότι
υπερέκφραση του αγρίου τύπου CIITA έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση υψηλών
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επιπέδων DR στην πλασματική μεμβράνη, αύξηση των επιπέδων του DM και της Ii,
επαγωγή της DOα αλυσίδας αλλά και συντήρηση των επιπέδων του DO. Φαίνεται
λοιπόν ότι η παρουσία του πλήρους μορίου DOαβ καθώς και του αγρίου τύπου
παράγοντα CIITA είναι ικανά να οδηγήσουν τα ενδοκυτταρικά αποθέματα του DR στη
πλασματική μεμβράνη. Η αναγκαιότητα του αγρίου τύπου μεταγραφικού παράγοντα
CIITA ίσως εξηγεί και την αδυναμία των διαμολυσμένων Κ562 με την DOα-dsRED να
εκφράσουν το DR στη μεμβράνη.
Συγκρίνοντας το επαγόμενο από IFN-γ και CIITA πρότυπο των υπό διερεύνηση
μορίων διαπιστώνουμε προφανείς ομοιότητες, γεγονός που εξηγεί την ευνοϊκή
επίδραση που έχουν και οι δύο παράγοντες στην αντιγονοπαρουσίαση. Τώρα αν
δρουν μέσω του ίδιου ή διαφορετικού μηχανισμού παραμένει να διευκρινιστεί.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι δύο κυτταρικές σειρές που
μελετήσαμε χαρακτηρίζονται από μια ιδιαιτερότητα αναφορικά με την έκφραση των
εμπλεκόμενων στην αντιγονοπαρουσίαση μορίων. Δεν εμφανίζουν επιφανειακό DR
διαθέτουν όμως ενδοκυτταρικά αποθέματα αυτού, τα οποία μπορούν να
μετακινηθούν στη μεμβράνη ή να εκκριθούν κατόπιν επίδρασης με IFN-γ για το μικρό
χρονικό διάστημα των 6 ωρών. Επιπλέον διαθέτουν ενδοκυτταρικά DM, CD74 αλλά
και την DOβ αλυσίδα. Όλα αυτά τα μόρια συνεντοπίζονται σε κυστίδια που
ταυτοποιούνται με διάφορους τρόπους ως ώριμα ενδοσώματα. Ένα υποθετικό
μοντέλο που να δικαιολογεί τον DR- φαινότυπο των κυττάρων και να εξηγεί τα
πειραματικά δεδομένα της παρούσας εργασίας απεικονίζεται στη σχηματική
αναπαράσταση της εικόνας 4.2.2, που ακολουθεί.

Εικόνα 4.2.2: Σχηματική αναπαράσταση του υποθετικού μοντέλου, όπου προτείνεται ένας εναλλακτικός μηχανισμό
αναστολής της αντιγονοπαρουσίασης μέσω του HLA-DO μορίου. Απουσία της DOα αλυσίδας η DOβ μπορεί να
δημιουργεί σύμπλοκο με το DR εγκλωβίζοντας το δεύτερο στα ενδοσώματα. Παρουσία της DOα δημιουργείται το
φυσιολογικό ετεροδιμερές DOαβ και απεγκλωβίζεται το DR, το οποίο είναι ελεύθερο να οδηγηθεί στην
πλασματική μεμβράνη.
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Σύμφωνα με το μοντέλο μας υπεύθυνη για την απουσία DR από την
πλασματική μεμβράνη είναι η DOβ αλυσίδα, που αφθονεί σε αυτά τα κύτταρα. Ο
μηχανισμός αναστολής της αντιγονοπαρουσίασης από το HLA-DO μόριο όμως πρέπει
να είναι διαφορετικός από αυτόν, που έχει περιγραφεί μέχρι τώρα. Γνωρίζουμε ότι
στον πολυπαραγοντικό μηχανισμό της αντιγονοπαρουσίασης μέσω τάξης ΙΙ μορίων
σημαντική θέση κατέχει το HLA-DM. Η σχετικά πρόσφατη ανακάλυψη του HLA-DOαβ,
απέδειξε ότι το μόριο αυτό στα Β λεμφοκύτταρα, όπου εκφράζεται φυσιολογικά
ρυθμίζει την δράση του DM. Έχει αναφερθεί ήδη το DΟ γενικά μειώνει την
αντιγονοπαρουσίαση μέσω τάξης ΙΙ μορίων, περιορίζει και καθορίζει το ρεπερτόριο
των αντιγονικών πεπτιδίων διευκολύνοντας την παρουσίαση ορισμένων πεπτιδίων
και καταστέλλοντας την παρουσίαση άλλων. Μάλιστα η αναλογία DM/DO είναι
καθοριστική για την σωστή ωρίμανση των B λεμφοκυττάρων. Καθώς η ισορροπία
ανάμεσα στην έκφραση του DΜ και του DO φαίνεται να είναι το κλειδί για την
αντιγονοπαρουσίαση από τα Β λεμφοκύτταρα υπερέκφραση του DO ή του DM σε Β
λεμφώματα οδηγεί σε λανθασμένη ανοσιακή απόκριση. Βάση αυτών των
παρατηρήσεων υψηλή έκφραση του DO σε σχέση με το DM θα οδηγούσε σε
καταστολή της αντιγονοπαρουσίασης καρκινικών πεπτιδίων και συνεπώς της
αντικαρκινικής απόκρισης ενώ μειωμένη έκφραση θα μπορούσε να οδηγήσει σε
υπέρμετρη ενεργοποίηση των CD4+ κυττάρων και κατ’ επέκταση σε υποβοήθηση της
ανάπτυξης του λεμφώματος. Στο μοντέλο μας υποθέτουμε ότι το DO - πιθανότατα σε
σύνδεση με την Ii μπορεί να δημιουργεί σύμπλοκο με το DR εγκλωβίζοντας το
τελευταίο στα ενδοσώματα. Αυτό συμβαίνει απουσία της DOα αλυσίδας, που
αποτελεί το έτερον ήμισυ της DOβ φυσιολογικά (Εικ. 4.2.2Α,Β). Τώρα, αν η σύνδεση
πραγματοποιείται μέσω άμεσης αλληλεπίδρασης της DOβ με το DR ή μέσω της Ii (ή
άλλου άγνωστου μορίου με το οποίο μπορεί να συνδέεται η DOβ) παραμένει να
διευκρινιστεί. Παρουσία όμως της DOα αλυσίδας δημιουργείται το φυσιολογικό
ετεροδιμερές DOαβ, απεγκλωβίζεται το DR και είναι ελεύθερο να οδηγηθεί στην
πλασματική μεμβράνη (Εικ. 4.2.2Γ,Δ). Αυτό το είδαμε να συμβαίνει μετά την
υπερέκφραση του μεταγραφικού παράγοντα CIITA στη διαμολυσμένη κυτταρική
σειρά K562_CIITA. Η υπερέκφραση του CIITA οδήγησε στην επαγωγή της DOα
αλυσίδας και τελικά στη παρουσία του DR στην κυτταρική μεμβράνη. Κάτι παρόμοιο
πρέπει να συμβαίνει και κατά την επαγωγή στα ίδια κύτταρα τάξης ΙΙ μορίων μετά
από επίδραση με IFN-γ για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.
Στο ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή στην παρουσία DR στην πλασματική μεμβράνη
θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει και η καταστολή της έκφρασης της DOβ
αλυσίδας αν το μοντέλο μας είναι σωστό. Η καταστολή της έκφρασης θα οδηγούσε
στην απουσία της DOβ από τα ενδοσώματα και συνεπώς στην απελευθέρωση του DR.
Για να ελέγξουμε αυτό το ενδεχόμενο πραγματοποιήσαμε πειράματα καταστολής της
σύνθεσης DOβ με χρήση siRNAs. Για τα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν υλικά της
εταιρίας Santa Cruz (HLA-DOβ siRNA sc-42913, siRNA Dilution Buffer sc-29527, siRNA
Transfection Reagent sc-29528, siRNA Transfection Medium sc-36868). Παρότι
χρησιμοποιήθηκαν διάφορες συνθήκες διαμόλυνσης πάντα σύμφωνα με τις
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υποδείξεις της εταιρίας δεν επιτεύχθηκε μείωση των επίπεδων της HLA-DOβ οπότε
δεν καταφέραμε να επιβεβαιώσουμε την υπόθεση μας. Η αδυναμία καταστολής των
επιπέδων αν εξαιρέσουμε την πιθανότητα μη-παραλαβής των ολιγονουκλεοτιδίων
από τα κύτταρα αντανακλά το ενδεχόμενο συνεχούς παραγωγής της DOβ αλυσίδας
κάνοντας δύσκολη την αναστολή της σύνθεσης της. Άρα λοιπόν προκειμένου να
συνεχίσει κανείς αυτού του είδους τα πειράματα είναι απαραίτητο να μελετηθούν
διεξοδικά οι χρόνοι παραγωγής της DOβ, ο χρόνος ζωής των νεοσυντιθέμενων μορίων
και ο ρυθμός καταβολισμού τους.
Εναλλακτικός τρόπος, που θα μπορούσε να οδηγήσει στο ίδιο ζητούμενο,
δηλαδή την εμφάνιση του DR στην πλασματική μεμβράνη, υπό το πρίσμα πάντα της
υπόθεσης μας θα ήταν η διάσπαση της σύνδεσης στο σύμπλοκο DOβ/DRαβ. Αυτό θα
μπορούσε να επιτευχθεί με τη χρήση ολιγοπεπτιδίων που να παρεμβάλλονται στην
επιφάνεια αλληλεπίδρασης των δύο μορίων. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση γι’
αυτό αποτελούν οι απομόνωση του συμπλόκου και η μελέτη του τρόπου σύνδεσης
των μορίων, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν μελλοντικά στο σχεδιασμό
θεραπευτικών ολιγοπεπτιδίων.
Προς το παρόν όμως η παρούσα εργασία πιστεύουμε ότι μπορεί να συμβάλλει
με το δικό της τρόπο στην αποκάλυψη των παραγόντων, που μπορούν να επάγουν
την αντιγονοπαρουσίαση, στην ταυτοποίηση των μορίων που εμπλέκονται σε αυτή τη
διαδικασία και στη διερεύνηση των αντίστοιχων ρυθμιστικών μηχανισμών. Γνώσεις
σημαντικές για το σχεδιασμό θεραπειών οι οποίες να έχουν στόχο τη στοχευμένη
πρόκληση της ανοσιακής απόκρισης και την ενίσχυση της ανοσολογικής
επαγρύπνησης του οργανισμού.

Παπαδημητρίου Λαμπρινή

164

<ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Anderson, M.S. and Miller, J. (1992). Invariant chain can function as a
chaperone protein for class II major histocompatibility complex molecules.
Proc Natl Acad Sci U S A, 89, 2282-2286.
Arndt, S.O., Vogt, A.B., Markovic-Plese, S., Martin, R., Moldenhauer, G., Wolpl,
A., Sun, Y., Schadendorf, D., Hammerling, G.J. and Kropshofer, H. (2000).
Functional HLA-DM on the surface of B cells and immature dendritic cells.
Embo J, 19, 1241-1251.
Avva, R.R. and Cresswell, P. (1994). In vivo and in vitro formation and
dissociation of HLA-DR complexes with invariant chain-derived peptides.
Immunity, 1, 763-774.
Bachmann, M. F., and Kopf, M. (2002). Balancing protective immunity and
immunopathology. Current Opinion in Immunology 14, 413-419.
Bakke, O. and Dobberstein, B. (1990) MHC class II-associated invariant chain
contains a sorting signal for endosomal compartments. Cell, 63, 707-716.
Barbieri, M. A., Kohn, A. D., Roth, R. A. and Stahl, P. D. (1998). Protein kinase
B/akt and Rab5 mediate Ras activation of endocytosis. J. Biol. Chem. 273,
19367-19370.
Beers, C., Honey, K., Fink, S., Forbush, K. and Rudensky, A. (2003). Differential
regulation of cathepsin S and cathepsin L in interferon gamma-treated
macrophages. J Exp Med, 197, 169-179.
Benjamin, D., Knobloch, T.J. and Dayton, M.A. (1992). Human B-cell
interleukin-10: B-cell lines derived from patients with acquired
immunodeficiency syndrome and Burkitt's lymphoma constitutively secrete
large quantities of interleukin-10. Blood, 80, 1289-1298.
Bikoff, E.K., Huang, L.Y., Episkopou, V., van Meerwijk, J., Germain, R.N. and
Robertson, E.J. (1993). Defective major histocompatibility complex class II
assembly, transport, peptide acquisition, and CD4+ T cell selection in mice
lacking invariant chain expression. J Exp Med, 177, 1699-1712.
Bonnerot et al., 1994Bonnerot, C., Marks, M.S., Cosson, P., Robertson, E.J.,
Bikoff, E.K., Germain, R.N. and Bonifacino, J.S.(1994). Association with BiP and
aggregation of class II MHC molecules synthesized in the absence of invariant
chain. Embo J, 13, 934-944.
Brachet, V., Pehau-Arnaudet, G., Desaymard, C., Raposo, G. and Amigorena, S.
(1999). Early endosomes are required for major histocompatiblity complex

Παπαδημητρίου Λαμπρινή

165

<ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

class II transport to peptide-loading compartments. Mol Biol Cell, 10, 28912904.
Brocke, P., Armandola, E., Garbi, N. and Hammerling, G.J. (2003).
Downmodulation of antigen presentation by H2-O in B cell lines and primary B
lymphocytes. Eur J Immunol, 33, 411-421.
Bucci, C., Parton, R. G., Mather, I. H., Stunnenberg, H., Simons, K., Hoflack, B.
and Zerial, M. (1992). The small GTPase Rab5 functions as a regulatory factor
in the early endocytic pathway. Cell 70, 715-728.
Buerstedde, J.M., L.R. Pease, A.E. Nilson, M.P. Bell, C. Chase,G. Buerstedde,
and D.J. McKean.(1988). Regulation of murine MHC class II molecule
expression: identification of As residues responsible for allele-specific cell
surface expression.J. Exp. Med. 168:823.
Busch R, Rinderknecht CH, Roh S, Lee AW, Harding JJ, Burster T, Hornell TM,
Mellins ED. (2005). Achieving stability through editing and chaperoning:
regulation of MHC class II peptide binding and expression.Immunol Rev.
207:242-60.
Busch, R., Cloutier, I., Sekaly, R.P. and Hammerling, G.J. (1996). Invariant chain
protects class II histocompatibility antigens from binding intact polypeptides
in the endoplasmic reticulum. Embo J, 15, 418-428.
Calandra, T., Froidevaux, C., Martin, C., and Roger, T. (2003). Macrophage
migration inhibitory factor and host innate immune defenses against bacterial
sepsis. Journal of Infectious Diseases 187 Suppl 2, S385-390.
Calandra, T., Froidevaux, C., Martin, C., and Roger, T. (2003). Macrophage
migration inhibitory factor and host innate immune defenses against bacterial
sepsis. Journal of Infectious Diseases 187 Suppl 2, S385-390.
Caplen HS, Salvadori S, Gansbacher B, Zier KS.(1992). Post-transcriptional
regulation of MHC class II expression in human T cells. Cell Immunol 139:98107.
Cella, M., Engering, A., Pinet, V., Pieters, J., and Lanzavecchia, A. (1997).
Inflammatory stimuli induce accumulation of MHC class II complexes on
dendritic cells. Nature 388, 782-787.
Ceman, S., Petersen, J.W., Pinet, V. and DeMars, R. (1994). Gene required for
normal MHC class II expressionand function is localized to approximately 45
kb of DNA in the class II region of the MHC. J Immunol, 152, 2865-2873.
Champelovier, P., Simon, A., Garrel, C., Levacher, G., Praloran, V. and
Seigneurin, D. (2003). Is interferon gamma one key of metastatic potential
increase in human bladder carcinoma? Clin Cancer Res, 9, 4562-4569.
Chang, C. H., Flavell, R. A. (1995). Class II transactivator regulates the
expression of multiple genes involved in antigen presentation. J. Exp. Med.
181, 765–767.

Παπαδημητρίου Λαμπρινή

166

<ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.
31.
32.

33.

34.

35.

36.

Chavrier P, Gorvel JP, Stelzer E, Simons K, Gruenberg J, Zerial M. (1991).
Hypervariable C terminal domain of rab proteins acts as a targeting signal.
Nature 353:769–72.
Chavrier, P., van der Sluijs, P., Mishal, Z., Nagelkerken, B. and Gorvel, J. P.
(1997). Early endosome membrane dynamics characterized by flow
cytometry. Cytometry 29, 41-49.
Chen, W., Feng, Y., Chen, D. and Wandinger-Ness, A. (1998). Rab11 is required
for trans-Golgi network-to-plasma membrane transport and a preferential
target for GDP dissociation inhibitor. Mol. Biol. Cell 9, 3241-3257.
Chen, X., Laur, O., Kambayashi, T., Li, S., Bray, R. A., Weber, D. A., Karlsson, L.,
and Jensen, P. E. (2002). Regulated expression of human histocompatibility
leukocyte antigen (HLA)-DO during antigen-dependent and antigenindependent phases of B cell development. J Exp Med 195, 1053-1062.
Cho, S.G., Attaya, M. and Monaco, J.J. (1991). New class II-like genes in the
murine MHC. Nature, 353, 573-576.
Christoforidis, S., McBride, H. M., Burgoyne, R. D. and Zerial, M. (1999). The
Rab5 effector EEA1 is a core component of endosome docking. Nature 397,
621-625.
Clague M.J (1998). Molecular aspects of the endocytic pathway. Biochem
J.336(Pt2): 271–282
Collins S, Gallo R, Gallagher R. (1997). Continuous growth and differentiation
of human myeloid leukemic cells in suspension culture. Nature 270:347.
Concha, A., Esteban F, Cabrera T, Ruiz-Cabello F, Garrido F. (1991). Tumor
aggressiveness and MHC class I and II antigens in laryngeal and breast cancer.
Semin Cancer Biol, 2(1): p. 47-54.
Copier, J., Kleijmeer, M.J., Ponnambalam, S., Oorschot, V., Potter, P.,
Trowsdale, J. and Kelly, A. (1996). Targeting signal and subcellular
compartments involved in the intracellular trafficking of HLA-DMB. J Immunol,
157, 1017-1027.
Cotner, T. and Pious, D. (1995). HLA-DR beta chains enter into an aggregated
complex containing GRP-78/BiP prior to their degradation by the pre-Golgi
degradative pathway. J Biol Chem, 270, 2379-2386.
Cresswell, P. (1994). Assembly, transport, and function of MHC class II
molecules. Annu Rev Immunol, 12, 259-293.>Marks, M.S., Blum, J.S. and
Cresswell, P. (1990). Invariant chain trimers are sequestered in the rough
endoplasmic reticulum in the absence of association with HLA class II
antigens. J Cell Biol, 111, 839-855.
Cresswell, P. (1996). Invariant chain structure and MHC class II function. Cell,
84, 505-507.

Παπαδημητρίου Λαμπρινή

167

<ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

37.
38.

39.

40.

41.

42.

43.
44.

45.
46.
47.
48.

49.

Cresswell, P., and Lanzavecchia, A. (2001). Antigen processing and recognition.
Current Opinion in Immunology 13, 11-12.
Croce, M., De Ambrosis, A., Corrias, M.V., Pistoia, V., Occhino, M., Meazza, R.,
Giron-Michel, J., Azzarone, B., Accolla, R.S. and Ferrini, S. (2003). Different
levels of control prevent interferon-gamma-inducible HLAclass II expression in
human neuroblastoma cells. Oncogene, 22, 7848-7857.
Denzin, L.K. and Cresswell, P. (1995). HLA-DM induces CLIP dissociation from
MHC class II alpha beta dimers and facilitates peptide loading. Cell, 82, 155165.
Denzin, L.K., Hammond, C., and Cresswell, P. (1996). HLA-DM interactions with
intermediates in HLA-DR maturation and a role for HLA-DM in stabilizing
empty HLA-DR molecules. The Journal of experimental medicine 184, 21532165.
Denzin, L.K., Sant'Angelo, D.B., Hammond, C., Surman, M.J. and Cresswell, P.
(1997). Negative regulation by HLA-DO of MHC class II-restricted antigen
processing. Science, 278, 106-109.
Doebele, R.C., Pashine, A., Liu, W., Zaller, D.M., Belmares, M., Busch, R. and
Mellins, E.D. (2003). Point mutations in or near the antigen-binding groove of
HLA-DR3 implicate class II-associated invariant chain peptide affinity as a
constraint on MHC class II polymorphism. J Immunol, 170, 4683-4692.
Douek, D.C. and Altmann, D.M. (1997). HLA-DO is an intracellular class II
molecule with distinctive thymic expression. Int Immunol, 9, 355-364.
Dummer, W., Bastian, B.C., Ernst, N., Schanzle, C., Schwaaf, A. and Brocker,
E.B. (1996). Interleukin-10 production in malignant melanoma: preferential
detection of IL-10-secreting tumor cells in metastatic lesions. Int J Cancer, 66,
607-610.
Elkins WL, Pickard A, Pierson GR: Deficient expression of class-I HLA in some
cases of acute leukemia. Cancer Immunol Immunother 1984, 18:91-100
Feng Y, Press B, Wandinger NA. (1995). Rab 7: an important regulator of late
endocyticmembrane traffic. J. Cell Biol. 131:1435–52
Feng, Y., Press, B. and Wandinger-Ness, A. (1995). Rab 7: An important
regulator of late endocytic membrane traffic. J. Cell Biol. 131, 1435-1452.
Figueiredo, F., Koerner, T. J., Adams, D. O. (1989) .Molecular mechanisms
regulating the expression of class II histocompatibility molecules on
macrophages. Effects of inductive and suppressive signals on gene
transcription. J. Immunol. 143, 3781–3786.
Fling, S.P., Arp, B. and Pious, D. (1994). HLA-DMA and -DMB genes are both
required for MHC class II/peptide complex formation in antigen-presenting
cells. Nature, 368, 554-558.

Παπαδημητρίου Λαμπρινή

168

<ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

50.

51.
52.

53.

54.

55.

56.
57.
58.
59.
60.

61.

62.

63.

Fontes, J. D., Kanazawa, S., Jean, D., and Peterlin, B. M. (1999). Interactions
between the class II transactivator and CREB binding protein increase
transcription of major histocompatibility complex class II genes. Molecular &
Cellular Biology 19, 941-947.
Fremont, D.H., Crawford, F., Marrack, P., Hendrickson, W.A. and Kappler, J.
(1998). Crystal structure of mouse H2-M. Immunity, 9, 385-393.
Fung-Leung, W.P., Surh, C.D., Liljedahl, M., Pang, J., Leturcq, D., Peterson, P.A.,
Webb, S.R. and Karlsson, L. (1996). Antigen presentation and T cell
development in H2-M-deficient mice. Science, 271, 1278-1281.
Gallagher R, Collins S. Irujillo J, McCredie M, Ahearn M, Isai S. Metzgar R,
Aulakh G, ling R, Ruscetti F, Gallo R. (1979). Characterization of the
continuous, differentiating myeloid cell line (HL-60) from a patient with acute
promyelocytic leukemia. Blood 54:713.
Germain, R.N. and Rinker, A.G., Jr. (1993). Peptide binding inhibits protein
aggregation of invariant-chain free class II dimers and promotes surface
expression of occupied molecules. Nature, 363, 725-728.
Geuze HJ, Stoorvogel W, Strous GJ, Slot J,Zijderhand-Bleekemolen J, Mellman
I. (1989). Sorting of mannose 6-phosphate receptors and lysosomal
membrane proteins in endocytic vesicles. J. Cell Biol. 107:2491–501
Gonzalez, L., Jr and Scheller, R. H. (1999). Regulation of membrane trafficking:
Structural insights from a Rab/effector complex. Cell 96, 755-758.
Gorvel, J. P., Chavrier, P., Zerial, M. and Gruenberg, J. (1991). RAB5 controls
early endosome fusion in vitro. Cell 64, 915-925.
Greer, S. F., Zika, E., Conti, B., Zhu, X. S., and Ting, J. P. (2003). Enhancement of
CIITA transcriptional function by ubiquitin. Nat Immunol 4, 1074-1082.
Griffiths G, Hoflack B, Simons K, Mellman I, Kornfeld S. (1988). The mannose
6-phosphate receptor and the biogenesis of lysosomes.Cell 52:329–41
Guy, K., Krajewski, A.S. and Dewar, A.E. (1986). Expression of MHC class II
antigens in human B-cell leukaemia and non-Hodgkin's lymphoma. Br J
Cancer, 53, 161-173.
Harton, J. A., Zika, E., and Ting, J. P. (2001). The histone acetyltransferase
domains of CREB-binding protein (CBP) and p300/CBP-associated factor are
not necessary for cooperativity with the class II transactivator. Journal of
Biological Chemistry 276, 38715-38720.
Holtz, R., Choi, J. C., Petroff, M. G., Piskurich, J. F., and Murphy, S. P. (2003).
Class II transactivator (CIITA) promoter methylation does not correlate with
silencing of CIITA transcription in trophoblasts. Biol Reprod 69, 915-924.
Honey, K., Benlagha, K., Beers, C., Forbush, K., Teyton, L., Kleijmeer, M.J.,
Rudensky, A.Y. and Bendelac, A. (2002). Thymocyte expression of cathepsin L
is essential for NKT cell development. Nat Immunol, 3, 1069-1074.

Παπαδημητρίου Λαμπρινή

169

<ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

64.

65.

66.

67.

68.
69.

70.

71.
72.

73.

74.

75.
76.

Jabrane-Ferrat, N., Fontes, J. D., Boss, J. M., and Peterlin, B. M. (1996).
Complex architecture of major histocompatibility complex class II promoters:
reiterated motifs and conserved protein-protein interactions. Molecular &
Cellular Biology 16, 4683-4690.
Jabrane-Ferrat, N., Nekrep, N., Tosi, G., Esserman, L. J., and Peterlin, B. M.
(2002). Major histocompatibility complex class II transcriptional platform:
assembly of nuclear factor Y and regulatory factor X (RFX) on DNA requires
RFX5 dimers. Molecular & Cellular Biology 22, 5616-5625.
Janeway, C. A., Jr. (2001). How the immune system works to protect the host
from infection: a personal view. Proceedings of the National Academy of
Sciences of the United States of America 98, 7461-7468.)
Jedd, G., Mulholland, J. and Segev, N. (1997). Two new Ypt GTPases are
required for exit from the yeast trans-Golgi compartment. J. Cell Biol.
137,563-580.
Karlsson, L., Surh, C.D., Sprent, J. and Peterson, P.A. (1991). A novel class II
MHC molecule with unusual tissue distribution. Nature, 351, 485-488.
Kate Schroder,Paul J. Hertzog,Timothy Ravasi and David A. Hume (2004).
Interferon-γ: an overview of signals, mechanisms and functions. Journal of
Leukocyte biology vol. 75, pp.163-189
Katz, J.F., Stebbins, C., Appella, E., and Sant, A.J. (1996). Invariant chain and
DM edit self-peptide presentation by major histocompatibility complex (MHC)
class II molecules. The Journal of experimental medicine 184, 1747-1753.
Kelly, A.P., Monaco, J.J., Cho, S.G. and Trowsdale, J. (1991). A new human HLA
class II-related locus, DM. Nature, 353, 571-573.
Kelly, J. M., Takeda, K., Darcy, P. K., Yagita, H., and Smyth, M. J. (2002). A role
for IFN-gamma in primary and secondary immunity generated by NK cellsensitive tumor-expressing CD80 in vivo. Journal of Immunology 168, 44724479.
Kenty, G. and Bikoff, E.K. (1999). BALB/c invariant chain mutant mice display
relatively efficient maturation of CD4+ T cells in the periphery and secondary
proliferative responses elicited upon peptide challenge. J Immunol, 163, 232241.
Kern, I., Steimle, V., Siegrist, C. A., Mach, B. (1995). Τhe two novel MHC class II
transactivators RFX5 and CIITA both control expression of HLA-DM genes. Int.
Immunol. 7, 1295–1299.
Kornfeld S, Mellman I. (1989). The biogenesis of lysosomes. Annu. Rev. Cell
Biol. 5:483–525
Krief P, Boucheix C, Billard C, Mishal Z, Van Agthoven A, Fiers W, Azzarone B.
(1987) Modulation of expression of class II histocompatibility antigens by

Παπαδημητρίου Λαμπρινή

170

<ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

77.

78.

79.

80.
81.

82.

83.

84.
85.

86.

87.

88.

secretion of a cellular inhibitor in K562 leukemic cells. Eur J Immunol.
Jul;17(7):1021-5
Kropshofer, H., Hammerling, G.J., and Vogt, A.B. (1997). How HLA-DM edits
the MHC class II peptide repertoire: survival of the fittest? Immunology today
18, 77-82.
Kropshofer, H., Vogt, A.B., Moldenhauer, G., Hammer, J., Blum, J.S. and
Hammerling, G.J. (1996). Editing of the HLA-DR-peptide repertoire by HLADM. Embo J, 15, 6144-6154.
Kropshofer, H., Vogt, A.B., Thery, C., Armandola, E.A., Li, B.C., Moldenhauer,
G., Amigorena, S., and Hammerling, G.J. (1998). A role for HLA-DO as a cochaperone of HLA-DM in peptide loading of MHC class II molecules. The EMBO
journal 17, 2971-2981.
Lafuse, W. P., Brown, D., Castle, L., Zwilling, B. S. (1995). IFN-gamma increases
cathepsin H mRNA levels in mouse macrophages. J. Leukoc. Biol. 57, 663–669.
Lah, T. T., Hawley, M., Rock, K. L., Goldberg, A. L. (1995). Gamma interferon
causes a selective induction of the lysosomal proteases, cathepsins B and L, in
macrophages. FEBS Lett. 363, 85–89.
Lamb, C.A., Yewdell, J.W., Bennink, J.R. and Cresswell, P. (1991). Invariant
chain targets HLA class II molecules to acidic endosomes containing
internalized influenza virus. Proc Natl Acad Sci U S A, 88, 5998-6002.
Landmann, S., Muhlethaler-Mottet, A., Bernasconi, L., Suter, T., Waldburger, J.
M., Masternak, K., Arrighi, J. F., Hauser, C., Fontana, A., and Reith, W. (2001).
Maturation of dendritic cells is accompanied by rapid transcriptional silencing
of class II transactivator (CIITA) expression. Journal of Experimental Medicine
194, 379-391
Laport GF, Larson RA. (1997). Treatment of adult acute lymphoblastic
leukemia.Semin Oncol, 24: 70–82.
Lennon-Dumenil, A.M., Bakker, A.H., Wolf-Bryant, P., Ploegh, H.L. and
Lagaudriere-Gesbert, C. (2002). A closer look at proteolysis and MHC-class-IIrestricted antigen presentation. Curr Opin Immunol, 14, 15-21.
Liljedahl, M., Kuwana, T., Fung-Leung, W.P., Jackson, M.R., Peterson, P.A. and
Karlsson, L. (1996). HLA-DO is a lysosomal resident which requires association
with HLA-DM for efficient intracellular transport. Embo J, 15, 4817-4824.
Liljedahl, M., Winqvist, O., Surh, C.D., Wong, P., Ngo, K., Teyton, L., Peterson,
P.A., Brunmark, A., Rudensky, A.Y., Fung-Leung, W.P. and Karlsson, L. (1998).
Altered antigen presentation in mice lacking H2-O. Immunity, 8, 233-243.
Lombardi, D., Soldati, T., Riederer, M. A., Goda, Y., Zerial, M. and Pfeffer, S. R.
(1993). Rab9 functions in transport between late endosomes and the transGolgi network. EMBO J. 12, 677-682.

Παπαδημητρίου Λαμπρινή

171

<ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

89.

Lotteau, V., L. Teyton, A. Peleraux, T. Nilsson, L. Karlsson,S.L. Schmid, V.
Quaranta, and P.A. Peterson. 1990. Intracellular transport of class II molecules
directed by invariant chain.Nature (Lond.). 348:600.
90. Lotteau, V., Teyton, L., Peleraux, A., Nilsson, T., Karlsson, L., Schmid, S.L.,
Quaranta, V. and Peterson, P.A. (1990). Intracellular transport of class II MHC
molecules directed by invariant chain. Nature, 348, 600-605.
91. Lovitch, S.B., Petzold, S.J. and Unanue, E.R. (2003). Cutting edge: H-2DM is
responsible for the large differences in presentation among peptides selected
by I-Ak during antigen processing. J Immunol, 171, 2183-2186.
92. Lozzio CB, Lozzio BB. (1975). Human chronic myelogenous leukemia cell-line
with positive Philadelphia chromosome. Blood 1975; 45:321–34.
93. Mach, B., Steimle, V. and Reith, W. (1994). MHC class II-deficient combined
immunodeficiency: a disease of gene regulation. Immunol Rev, 138, 207-221.
94. Mach, B., Steimle, V., Martinez-Soria, E., Reith, W. (1996). Regulation of MHC
class II genes: lessons from a disease. Annu. Rev. Immunol. 14, 301–331.
95. Maity, S. N., and de Crombrugghe, B. (1998). Role of the CCAAT-binding
protein CBF/NF-Y in transcription. Trends in Biochemical Sciences 23, 174-178.
96. Mallet, W. G. and Maxfield, F. R. (1999). Chimeric forms of furin and TGN38
are transported with the plasma membrane in the trans-Golgi network via
distinct endosomal pathways. J. Cell Biol. 146, 345-359.
97. Mantovani, R. (1999). The molecular biology of the CCAAT-binding factor NFY. Gene 239, 15-27.
98. Marks, M.S., Blum, J.S. and Cresswell, P. (1990). Invariant chain trimers are
sequestered in the rough endoplasmic reticulum in the absence of association
with HLA class II antigens. J Cell Biol, 111, 839-855.
99. Marks, M.S., Germain, R.N. and Bonifacino, J.S. (1995a). Transient aggregation
of major histocompatibility complex class II chains during assembly in normal
spleen cells. J Biol Chem, 270, 10475-10481.
100. Marks, M.S., Roche, P.A., van Donselaar, E., Woodruff, L., Peters, P.J. and
Bonifacino, J.S. (1995b). A lysosomal targeting signal in the cytoplasmic tail of
the beta chain directs HLA-DM to MHC class II compartments. J Cell Biol, 131,
351-369.
101. Martin, W.D., Hicks, G.G., Mendiratta, S.K., Leva, H.I., Ruley, H.E. and Van
Kaer, L. (1996). H2-M mutantmice are defective in the peptide loading of class
II molecules, antigen presentation, and T cell repertoire selection. Cell, 84,
543-550.
102. Matuoka, K., and Yu Chen, K. (1999). Nuclear factor Y (NF-Y) and cellular
senescence. Exp Cell Res 253, 365-371.

Παπαδημητρίου Λαμπρινή

172

<ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

103. Matza, D., Kerem, A., Medvedovsky, H., Lantner, F. and Shachar, I. (2002a).
Invariant chain-induced B cell differentiation requires intramembrane
proteolytic release of the cytosolic domain. Immunity, 17, 549-560.
104. Matza, D., Lantner, F., Bogoch, Y., Flaishon, L., Hershkoviz, R. and Shachar, I.
(2002b). Invariant chain induces B cell maturation in a process that is
independent of its chaperonic activity. Proc Natl Acad Sci U S A, 99, 30183023.
105. Mayer RJ, Davis RB, Schiffer CA, Berg DT, Powell BL, Schulman P, Omura GA,
Moore JO, McIntyre OR, Frei E 3rd. (1994). Intensive postremission
chemotherapy in adults with acute myeloid leukemia. Cancer and Leukemia
Group B. N Engl J Med 331: 896–903.
106. McLauchlan, H., Newell, J., Morrice, N., Osborne, A., West, M. and Smythe, E.
(1998). A novel role for Rab5-GDI in ligand sequestration into clathrin-coated
pits. Curr. Biol. 8, 34-45.
107. Mellins, E., Kempin, S., Smith, L., Monji, T. and Pious, D. (1991). A gene
required for class II-restricted antigen presentation maps to the major
histocompatibility complex. J Exp Med, 174, 1607-1615.
108. Mellman Ira. (1996). Endocytosis and molecular sorting. Annual Review of
Cell and Developmental Biology Vol. 12: 575-625
109. Méresse, S., Gorvel, J. P. and Chavrier, P. (1995). The Rab7 GTPase resides on
a vesicular compartment connected to lysosomes. J. Cell Sci. 108, 3349-3358.
110. Miyazaki, T., Wolf, P., Tourne, S., Waltzinger, C., Dierich, A., Barois, N., Ploegh,
H., Benoist, C. and Mathis, D. (1996). Mice lacking H2-M complexes, enigmatic
elements of the MHC class II peptide-loading pathway. Cell, 84, 531-541.
111. Mohrmann, K. and van der Sluijs, P. (1999). Regulation of membrane
transport through the endocytic pathway by rabGTPases. Mol. Membr.
Biol.16, 81-87.
112. Moore, K.W., Rousset, F. and Banchereau, J. (1991). Evolving principles in
immunopathology: interleukin 10 and its relationship to Epstein-Barr virus
protein BCRF1. Springer Semin Immunopathol, 13, 157-166.
113. Moreno, C. S., Emery, P., West, J. E., Durand, B., Reith, W., Mach, B., and Boss,
J. M. (1995). Purified X2 binding protein (X2BP) cooperatively binds the class II
MHC X box region in the presence of purified RFX, the X box factor deficient in
the bare lymphocyte syndrome. Journal of Immunology 155, 4313-4321.
114. Moreno, C. S., Rogers, E. M., Brown, J. A., and Boss, J. M. (1997). Regulatory
factor X, a bare lymphocyte syndrome transcription factor, is a multimeric
phosphoprotein complex. J Immunol 158, 5841-5848.
115. Morris, A. C., Beresford, G. W., Mooney, M. R., and Boss, J. M. (2002). Kinetics
of a gamma interferon response: expression and assembly of CIITA promoter
IV and inhibition by methylation. Mol Cell Biol 22, 4781-4791.

Παπαδημητρίου Λαμπρινή

173

<ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

116. Morris, A. C., Spangler, W. E., and Boss, J. M. (2000). Methylation of class II
trans-activator promoter IV: a novel mechanism of MHC class II gene control. J
Immunol 164, 4143-4149.
117. Morris, P., Shaman, J., Attaya, M., Amaya, M., Goodman, S., Bergman, C.,
Monaco, J.J. and Mellins, E. (1994). An essential role for HLA-DM in antigen
presentation by class II major histocompatibility molecules. Nature, 368, 551554.
118. Mosyak, L., Zaller, D.M. and Wiley, D.C. (1998). The structure of HLA-DM, the
peptide exchange catalyst that loads antigen onto class II MHC molecules
during antigen presentation. Immunity, 9, 377-383.
119. Muhlethaler-Mottet, A., Otten, L. A., Steimle, V., and Mach, B. (1997).
Expression of MHC class II molecules in different cellular and functional
compartments is controlled by differential usage of multiple promoters of the
transactivator CIITA. Embo J 16, 2851-2860. Nagarajan, U. M., Louis-Plence, P.,
DeSandro, A., Nilsen, R., Bushey, A.,
120. Mukhopadhyay, A., Funato, K. and Stahl, P. D. (1997). Rab7 regulates
transport from early to late endocytic compartments in Xenopus oocytes.
J.Biol. Chem. 272, 13055-13059.
121. Nagarajan, U.M., Lochamy, J., Chen, X., Beresford, G.W., Nilsen, R., Jensen,
P.E., and Boss, J.M. (2002). Class II transactivator is required for maximal
expression of HLA-DOB in B cells. J Immunol 168, 1780-1786.
122. Nakagawa, T.Y. and Rudensky, A.Y. (1999). The role of lysosomal proteinases
in MHC class II-mediated antigen processing and presentation. Immunol Rev,
172, 121-129.
123. Neefjes, J.J. and Ploegh, H.L. (1992). Inhibition of endosomal proteolytic
activity by leupeptin blocks surfaceexpression of MHC class II molecules and
their conversion to SDS resistance alpha beta heterodimers in endosomes.
Embo J, 11, 411-416.
124. Neefjes, J.J., Stollorz, V., Peters, P.J., Geuze, H.J. and Ploegh, H.L. (1990). The
biosynthetic pathway of MHC class II but not class I molecules intersects the
endocytic route. Cell, 61, 171-183.
125. Nekrep, N., Fontes, J. D., Geyer, M., and Peterlin, B. M. (2003). When the
lymphocyte loses its clothes. Immunity 18, 453-457.
126. Nickerson, K., Sisk, T. J., Inohara, N., Yee, C. S., Kennell, J., Cho, M. C., Yannie,
P. J., 2nd, Nunez, G., and Chang, C. H. (2001). Dendritic cell-specific MHC class
II transactivator contains a caspase recruitment domain that confers potent
transactivation activity. J Biol Chem 276, 19089-19093.
127. Nijenhuis, M., Calafat, J., Kuijpers, K.C., Janssen, H., de Haas, M., Nordeng,
T.W., Bakke, O. and Neefjes, J.J. (1994). Targeting major histocompatibility

Παπαδημητρίου Λαμπρινή

174

<ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

128.

129.

130.

131.

132.
133.

134.

135.

136.

137.

complex class II molecules to the cell surface by invariant chain allows antigen
presentation upon recycling. Eur J Immunol, 24, 873-883.
Noel E. Day, Hideyo Ugai, Kazunari K. Yokoyama, Albert T. Ichiki (2003). K-562
cells lack MHC class II expression due to an alternatively spliced CIITA
transcript with a truncated coding region. Leuk Res. 2003 Nov;27(11):1027-38.
Odorizzi, C.G., Trowbridge, I.S., Xue, L., Hopkins, C.R., Davis, C.D. and Collawn,
J.F. (1994). Sorting signals in the MHC class II invariant chain cytoplasmic tail
and transmembrane region determine trafficking to an endocytic processing
compartment. J Cell Biol, 126, 317-330.
Ossendorp, F., Mengede, E., Camps, M., Filius, R. and Melief, C.J. (1998).
Specific T helper cell requirement for optimal induction of cytotoxic T
lymphocytes against major histocompatibility complex class II negative
tumors. J Exp Med, 187, 693-702.
Ostmeier, H., et al., Can immunohistochemical markers and mitotic rate
improve prognostic precision in patients with primary melanoma? Cancer,
1999. 85(11): p. 2391-9.
Overton W. Roy. (1988). Modified Histogram Subtraction Technique for
Analysis of Flow Cytometry Data Cytometry. 9:619-626
Parkhurst, M.R., DePan, C., Riley, J.P., Rosenberg, S.A. and Shu, S. (2003).
Hybrids of dendritic cells and tumor cells generated by electrofusion
simultaneously present immunodominant epitopes from multiple human
tumor-associated antigens in the context of MHC class I and class II molecules.
J Immunol, 170, 5317-5325.
Pashine, A., Busch, R., Belmares, M.P., Munning, J.N., Doebele, R.C.,
Buckingham, M., Nolan, G.P. and Mellins, E.D. (2003). Interaction of HLA-DR
with an acidic face of HLA-DM disrupts sequence-dependent interactions with
peptides. Immunity, 19, 183-192.
Passlick B, Izbicki JR, Simmel S, Kubuschok B, Karg O, Habekost M, Thetter O,
Schweiberer L, Pantel K. (1994). Expression of major histocompatibility class I
and class II antigens and intercellular adhesion molecule-1 on operable nonsmall cell lung carcinomas: frequency and prognostic significance. Eur J
Cancer, 30A(3): p. 376-81.
Perraudeau, M., Taylor, P.R., Stauss, H.J., Lindstedt, R., Bygrave, A.E., Pappin,
D.J., Ellmerich, S., Whitten, A., Rahman, D., Canas, B., Walport, M.J., Botto, M.
and Altmann, D.M. (2000). Altered major histocompatibility complex class II
peptide loading in H2-O-deficient mice. Eur J Immunol, 30, 2871-2880.
Pesando JM, Graf L. (1986). Differential expression of HLADR,-DO, and -DP
antigens on malignant B cells. J Immunol. 136:4311-4318.

Παπαδημητρίου Λαμπρινή

175

<ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

138. Pierre, P., Turley, S. J., Gatti, E., Hull, M., Meltzer, J., Mirza, A., Inaba, K.,
Steinman, R. M., and Mellman, I. (1997). Developmental regulation of MHC
class II transport in mouse dendritic cells. Nature 388, 787-792.
139. Pieters, J., Bakke, O. and Dobberstein, B. (1993). The MHC class II-associated
invariant chain contains two endosomal targeting signals within its
cytoplasmic tail. J Cell Sci, 106 ( Pt 3), 831-846.
140. Piskurich, J. F., Lin, K. I., Lin, Y., Wang, Y., Ting, J. P., and Calame, K. (2000).
BLIMP-I mediates extinction of major histocompatibility class II transactivator
expression in plasma cells. Nat Immunol 1, 526-532.
141. Pond, L., Kuhn, L.A., Teyton, L., Schutze, M.P., Tainer, J.A., Jackson, M.R. and
Peterson, P.A. (1995). A role for acidic residues in di-leucine motif-based
targeting to the endocytic pathway. J Biol Chem, 270, 19989-19997.
142. Qiu, Y., Xu, X., Wandinger-Ness, A., Dalke, D.P., and Pierce, S.K. (1994).
Separation of subcellular compartments containing distinct functional forms
of MHC class II. The Journal of cell biology 125, 595-605.
143. Reith, W., and Mach, B. (2001). The bare lymphocyte syndrome and the
regulation of MHC expression. Annu Rev Immunol 19, 331-373.
144. Riberdy, J.M., Newcomb, J.R., Surman, M.J., Barbosa, J.A. and Cresswell, P.
(1992). HLA-DR molecules from an antigen-processing mutant cell line are
associated with invariant chain peptides. Nature, 360, 474-477.
145. Riederer, M. A., Soldati, T., Shapiro, A. D., Lin, J. and Pfeffer, S. R. (1994).
Lysosome biogenesis requires Rab9 function and receptor recycling from
endosomes to the trans-Golgi network. J. Cell Biol. 125, 573-582.
146. Riese, R.J., Mitchell, R.N., Villadangos, J.A., Shi, G.P., Palmer, J.T., Karp, E.R., De
Sanctis, G.T., Ploegh, H.L. and Chapman, H.A. (1998). Cathepsin S activity
regulates antigen presentation and immunity. J Clin Invest, 101, 2351-2363.
147. Riese, R.J., Wolf, P.R., Bromme, D., Natkin, L.R., Villadangos, J.A., Ploegh, H.L.
and Chapman, H.A. (1996). Essential role for cathepsin S in MHC class IIassociated invariant chain processing and peptide loading. Immunity, 4, 357366.
148. Rimsza LM, Roberts RA, Miller TP, Unger JM, LeBlanc M, Braziel RM,
Weisenberger DD, Chan WC, Muller-Hermelink HK, Jaffe ES, Gascoyne RD,
Campo E, Fuchs DA, Spier CM, Fisher RI, Delabie J, Rosenwald A, Staudt LM,
Grogan TM. (2004). Loss of MHC class II gene and protein expression in diffuse
large B-cell lymphoma is related to decreased tumor immunosurveillance and
poor patient survival regardless of other prognostic factors: a follow-up study
from the Leukemia and Lymphoma Molecular Profiling Project. Blood,
103(11): p. 4251-8.
149. Rink, J., E. Ghigo, Y. Kalaidzidis, and M. Zerial. (2005). Rab conversion as a
mechanism of progression from early to late endosomes. Cell 122:735–749.

Παπαδημητρίου Λαμπρινή

176

<ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

150. Robinson, J., Waller, M.J., Parham, P., Bodmer, J.G. and Marsh, S.G. (2001).
IMGT/HLA Database - a sequence database for the human major
histocompatibility complex. Nucleic Acids Res, 29, 210-213.
151. Roche, P.A., Marks, M.S. and Cresswell, P. (1991). Formation of a nine-subunit
complex by HLA class II glycoproteins and the invariant chain. Nature, 354,
392-394.)
152. Roche, P.A., Teletski, C.L., Stang, E., Bakke, O. and Long, E.O. (1993). Cell
surface HLA-DR-invariant chain complexes are targeted to endosomes by
rapid internalization. Proc Natl Acad Sci U S A, 90, 8581-8585.
153. Roucard, C., Thomas, C., Pasquier, M.A., Trowsdale, J., Sotto, J.J., Neefjes, J.
and van Ham, M. (2001). In vivo and in vitro modulation of HLA-DM and HLADO is induced by B lymphocyte activation. J Immunol, 167, 6849-6858.
154. Sanderson, F., Kleijmeer, M.J., Kelly, A., Verwoerd, D., Tulp, A., Neefjes, J.J.,
Geuze, H.J. and Trowsdale, J. (1994). Accumulation of HLA-DM, a regulator of
antigen presentation, in MHC class II compartments. Science, 266, 1566-1569.
155. Santin, A.D., Hermonat, P., Ravaggi, A., Chiriva-Internati, M., Hiserodt, J.C.,
Tian, E., Carter, C.A., Pecorelli, S. and Parham, G.P. (1998). Effects of retinoic
acid combined with interferon-gamma on the expression of major
histocompatibility complex molecules and intercellular adhesion molecule-1
in human cervical cancer. Int J Cancer, 75, 254-258.
156. Schaiff, W.T., Hruska, K.A., Jr., McCourt, D.W., Green, M. and Schwartz, B.D.
(1992). HLA-DR associates with specific stress proteins and is retained in the
endoplasmic reticulum in invariant chain negative cells. J Exp Med, 176, 657666.
157. Schnappauf, F., Hake, S. B., Camacho Carvajal, M. M., Bontron, S., LisowskaGrospierre, B., and Steimle, V. (2003). N-terminal destruction signals lead to
rapid degradation of the major histocompatibility complex class II
transactivator CIITA. Eur J Immunol 33, 2337-2347.
158. Setterblad, N., Peterlin, B. M., and Andersson, G. (1997). Role of the X2 box in
activated transcription from the DRA promoter in B cells. Immunogenetics 46,
318-325.
159. Shachar, I. and Flavell, R.A. (1996). Requirement for invariant chain in B cell
maturation and function. Science, 274, 106-108.
160. Sherman, M.A., Weber, D.A. and Jensen, P.E. (1995). DM enhances peptide
binding to class II MHC by release of invariant chain-derived peptide.
Immunity, 3, 197-205.
161. Siegrist, C.A., Martinez-Soria, E., Kern, I. and Mach, B. (1995). A novel antigenprocessing-defective phenotype in major histocompatibility complex class IIpositive CIITA transfectants is corrected by interferongamma. J Exp Med, 182,
1793-1799.

Παπαδημητρίου Λαμπρινή

177

<ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

162. Simons K, Zerial M. (1993). Rab proteins and the road maps for intracellular
transport. Neuron 11:789–99
163. Sisk, T. J., Nickerson, K., Kwok, R. P., and Chang, C. H. (2003). Phosphorylation
of class II transactivator regulates its interaction ability and transactivation
function. Int Immunol 15, 1195-1205.
164. Sladek TL, Jacobberger JW. (1993). Flow cytometric titration of retroviral
expression vectors: comparison of methods for analysis of
immunofluorescence histograms derived from cells expressing low antigen
levels. Cytometry. 14(1):23-31.
165. Sloan, V.S., Cameron, P., Porter, G., Gammon, M., Amaya, M., Mellins, E. and
Zaller, D.M. (1995). Mediation by HLA-DM of dissociation of peptides from
HLA-DR. Nature, 375, 802-806.
166. Smyth, M. J., Takeda, K., Hayakawa, Y., Peschon, J. J., van den Brink, M. R., and
Yagita, H. (2003). Nature's TRAIL--on a path to cancer immunotherapy.
Immunity 18, 1-6
167. Smyth, M.J., Godfrey, D. I., and Trapani, J. A. (2001). A fresh look at tumor
immunosurveillance and immunotherapy. Nature Immunology 2, 293-299.)
168. Spilianakis, C., Papamatheakis, J., and Kretsovali, A. (2000). Acetylation by
PCAF enhances CIITA nuclear accumulation and transactivation of major
histocompatibility complex class II genes. Mol Cell Biol 20, 8489-8498.
169. Stanley R. Ross, Jeanne Rousseau, Bharad Rataniee,Karen Eidne, Robert P.
M/liar, and Mustapha Keraan. (1991). HLA Class II Induction by Interferonγ
inK562 Variant Cell Line: Inhibition by Serum Lipid
170. Steimle, V., Otten, L.A., Zufferey, M. and Mach, B. (1993). Complementation
cloning of an MHC class II transactivator mutated in hereditary MHC class II
deficiency (or bare lymphocyte syndrome). Cell, 75, 135-146.
171. Stratikos, E., Mosyak, L., Zaller, D.M. and Wiley, D.C. (2002). Identification of
the lateral interaction surfaces of human histocompatibility leukocyte antigen
(HLA)-DM with HLA-DR1 by formation of tethered complexes that present
enhanced HLA-DM catalysis. J Exp Med, 196, 173-183.
172. Takamura, Y., Ikeda, H., Kanaseki, T., Toyota, M., Tokino, T., Imai, K., Houkin,
K. and Sato, N. (2004). Regulation of MHC class II expression in glioma cells by
class II transactivator (CIITA). Glia, 45, 392-405.
173. Takeda, K., Kaisho, T., and Akira, S. (2003). Toll-like receptors. Annual Review
of Immunology 21, 335-376.
174. Teyton, L., D. O'Sullivan, P.W. Dickson, u Loteau, A. Sette,P. Fink, and P.A.
Peterson. (1990). Invariant chain distinguishes between the exogenous and
endogenous antigen presentation pathways. Nature (Lond.). 348:39.
175. Ting, J. P., and Trowsdale, J. (2002). Genetic control of MHC class II expression.
Cell 109 Suppl, S21-33.

Παπαδημητρίου Λαμπρινή

178

<ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

176. Tonnelle, C., DeMars, R. and Long, E.O. (1985). DO beta: a new beta chain
gene in HLA-D with a distinct regulation of expression. Embo J, 4, 2839-2847.
177. Topalian, S.L., Rivoltini, L., Mancini, M., Markus, N.R., Robbins, P.F., Kawakami,
Y. and Rosenberg, S.A. (1994). Human CD4+ T cells specifically recognize a
shared melanoma-associated antigen encoded by the tyrosinase gene. Proc
Natl Acad Sci U S A, 91, 9461-9465.
178. Tosi, G., Jabrane-Ferrat, N., and Peterlin, B. M. (2002). Phosphorylation of
CIITA directs its oligomerization, accumulation and increased activity on
MHCII promoters. Embo J 21, 5467-5476.
179. Turley, S. J., Inaba, K., Garrett, W. S., Ebersold, M., Unternaehrer, J., Steinman,
R. M., and Mellman, I. (2000). Transport of peptide-MHC class II complexes in
developing dendritic cells. Science 288, 522-527.
180. Urbé, S., Huber, L. A., Zerial, M., Tooze, S. A. and Parton, R. G. (1993). Rab11, a
small GTPase associated with both constitutive and regulated secretory
pathways in PC12 cells. FEBS Lett. 334, 175-182.
181. Van Bergen, J., Ossendorp, F., Jordens, R., Mommaas, A.M., Drijfhout, J.W.
and Koning, F. (1999). Get into the groove! Targeting antigens to MHC class II.
Immunol Rev, 172, 87-96.
182. Van den Elsen, P. J., van der Stoep, N., Vietor, H. E., Wilson, L., van Zutphen,
M., and Gobin, S. J. (2000). Lack of CIITA expression is central to the absence
of antigen presentation functions of trophoblast cells and is caused by
methylation of the IFN-gamma inducible promoter (PIV) of CIITA. Hum
Immunol 61, 850-862
183. Van Ham, M., van Lith, M., Lillemeier, B., Tjin, E., Gruneberg, U., Rahman, D.,
Pastoors, L., van Meijgaarden, K., Roucard, C., Trowsdale, J., Ottenhoff, T.,
Pappin, D. and Neefjes, J. (2000). Modulation of the major histocompatibility
complex class II-associated peptide repertoire by human histocompatibility
leukocyte antigen (HLA)-DO. J Exp Med, 191, 1127-1136.
184. van Ham, S.M., Gruneberg, U., Malcherek, G., Broker, I., Melms, A. and
Trowsdale, J. (1996). Human histocompatibility leukocyte antigen (HLA)-DM
edits peptides presented by HLA-DR according to their ligand binding motifs. J
Exp Med, 184, 2019-2024.
185. Van Ham, S.M., Tjin, E.P., Lillemeier, B.F., Gruneberg, U., van Meijgaarden,
K.E., Pastoors, L., Verwoerd, D.,Tulp, A., Canas, B., Rahman, D., Ottenhoff,
T.H., Pappin, D.J., Trowsdale, J. and Neefjes, J. (1997). HLA-DO is a negative
modulator of HLA-DM-mediated MHC class II peptide loading. Curr Biol, 7,
950-957.
186. van Lith, M., van Ham, M., Griekspoor, A., Tjin, E., Verwoerd, D., Calafat, J.,
Janssen, H., Reits, E., Pastoors, L. and Neefjes, J. (2001). Regulation of MHC

Παπαδημητρίου Λαμπρινή

179

<ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

187.

188.

189.

190.

191.

192.
193.
194.

195.

196.
197.
198.

199.

class II antigen presentation by sorting of recycling HLA-DM/DO and class II
within the multivesicular body. J Immunol, 167, 884-892.
Veenstra H, Ferris WF, Bouic PJ. (2001). Major histocompatibility complex
class II invariant chain expression in non-antigen-presenting cells Immunology
103 218-225
Vieira, P., de Waal-Malefyt, R., Dang, M.N., Johnson, K.E., Kastelein, R.,
Fiorentino, D.F., deVries, J.E., Roncarolo, M.G., Mosmann, T.R. and Moore,
K.W. (1991). Isolation and expression of human cytokine synthesis inhibitory
factor cDNA clones: homology to Epstein-Barr virus open reading frame BCRFI.
Proc Natl Acad Sci U S A, 88, 1172-1176.
Viville, S., Neefjes, J., Lotteau, V., Dierich, A., Lemeur, M., Ploegh, H., Benoist,
C. and Mathis, D. (1993). Mice lacking the MHC class II-associated invariant
chain. Cell, 72, 635-648
Voo, K.S., Fu, T., Heslop, H.E., Brenner, M.K., Rooney, C.M. and Wang, R.F.
(2002). Identification of HLADP3-restricted peptides from EBNA1 recognized
by CD4(+) T cells. Cancer Res, 62, 7195-7199.
Waldburger, J. M., Suter, T., Fontana, A., Acha-Orbea, H., and Reith, W.
(2001). Selective abrogation of major histocompatibility complex class II
expression on extrahematopoietic cells in mice lacking promoter IV of the
class II transactivator gene. Journal of Experimental Medicine 194, 393-406.
Weber, D.A., Evavold, B.D. and Jensen, P.E. (1996). Enhanced dissociation of
HLA-DR-bound peptides in the presence of HLA-DM. Science, 274, 618-620.
Woda BA, Racklin B, Rappaport H: Altered expression of histocompatibility
antigens on "B" large cell lymphomas. Blood 1981, 57:802-804
Wolf, P. R., Ploegh, H. L. (1995). How MHC class II molecules acquire peptide
cargo: biosynthesis and trafficking through the endocytic pathway. Annu. Rev.
Cell Dev. Biol. 11, 267–306
Yamashiro D, Tycko B, Fluss S, Maxfield FR. (1984). Segregation of transferrin
to a mildly acidic (pH 6.5) para-Golgi compartment in the recycling pathway.
Cell 37:789–800
You, Z., Huang, X., Hester, J., Toh, H.C. and Chen, S.Y. (2001). Targeting
dendritic cells to enhance DNA vaccine potency. Cancer Res, 61, 3704-3711.
Young, J.A. and Trowsdale, J. (1990). The HLA-DNA (DZA) gene is correctly
expressed as a 1.1 kb mature mRNA transcript. Immunogenetics, 31, 386-388.
Zitvogel, L., Regnault, A., Lozier, A., Wolfers, J., Flament, C., Tenza, D.,
Ricciardi-Castagnoli, P., Raposo, G. and Amigorena, S. (1998) Eradication of
established murine tumors using a novel cell-free vaccine: dendritic cellderived exosomes. Nat Med, 4, 594-600.
Zuk, P. A. and Elferink, L. A. (1999). Rab15 mediates an early endocytic event
in Chinese hamster ovary cells. J. Biol. Chem. 274, 22303-22312.

Παπαδημητρίου Λαμπρινή

180

Επιστημονική Δημοσίευση

Επιστημονική Δημοσίευση

Παπαδημητρίου Λαμπρινή

181

Molecular Immunology 45 (2008) 3965–3973

Contents lists available at ScienceDirect

Molecular Immunology
journal homepage: www.elsevier.com/locate/molimm

Characterization of intracellular HLA-DR, DM and DO proﬁle in
K562 and HL-60 leukemic cells
Lina Papadimitriou, Ioannis Morianos, Valentina Michailidou, Eva Dionyssopoulou,
Simon Vassiliadis, Irene Athanassakis ∗
Department of Biology, Laboratory of Immunology, University of Crete,
Heraklion 714 09, Crete, Greece

a r t i c l e

i n f o

Article history:
Received 18 April 2008
Received in revised form 12 June 2008
Accepted 13 June 2008
Available online 26 July 2008
Keywords:
HLA-DR
HLA-DO
HLA-DM
HL-60/K562 cells

a b s t r a c t
Surface class-II antigen expression ﬁres-up the antigen presentation process and development of immune
response. The absence of surface HLA-DR is used in various systems to avoid immune recognition. Most
leukemic cells use such mechanism to escape immune surveillance. Here, K562 and HL-60 leukemic cells
were examined as to intracellular HLA-DR, -DM and -DO expression, if any. Immunoﬂuorescence scored by
UV-microscopy, ﬂow cytometry or confocal microscope analysis detected intracellular pools of HLA-DR,
-DO and to a lesser degree HLA-DM, whereas sub-cellular fractionation localized these molecules within
endosomes. RT-PCR experiments revealed the presence of HLA-DR␣␤, HLA-DM␣␤ and HLA-DO␤ but not
HLA-DO␣ transcripts. Despite the absence of the HLA-DO␣ chain, stable transfectants of K562 with a full
length HLA-DO␤-EGFP construct showed that DO␤ chain could be translocated to endosomes and form
stable complexes with HLA-DR. Such complexes could be responsible for arresting HLA-DR molecules
within endosomes, maintaining their surface class-II negative state.
© 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction
Classical MHC class II ␣␤ chains assemble in the endoplasmic
reticulum and upon stabilization by the invariant chain (Ii) are
transported to the endosomal compartments for antigen loading
(Busch et al., 2005). Within the endosomal compartments, the Ii
protein is subjected to a series of proteolytic events leading to the
class II-associated Ii peptide (CLIP) in the binding site, disabling
thus the early antigen loading to the ␣␤ heterodimer (Busch and
Mellins, 1996). The release of CLIP is catalyzed by the non-classical
HLA-DM molecules which are present in all antigen presenting
cells (APCs; Morris et al., 1994). HLA-DM-deﬁcient APCs show only
limited capacity for antigen presentation, while the binding sites
of surface class II proteins are predominantly occupied by CLIP
(Riberty et al., 1992; Fung-Leung et al., 1996; Martin et al., 1996;
Miyazaki et al., 1996). HLA-DM is a lysosomal resistant molecule,
shows limited polymorphism, does not bind antigenic peptides and
it has been shown to catalyze further exchange of antigenic peptides in the binding groove of class II molecules favoring the most
stable interactions and thus inﬂuencing the repertoire of antigens

∗ Corresponding author at: Department of Biology, University of Crete, P.O. Box
2208, Heraklion 714 09, Crete, Greece. Tel.: +30 2810394355; fax: +30 2810394379.
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0161-5890/$ – see front matter © 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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to be presented (Weber et al., 1996; Kropshofer et al., 1996; vam
Ham et al., 1996).
Antigen presentation is also regulated by HLA-DO (Denzin et
al., 1997, 2005). The non-classical MHC class II molecules, HLA-DO,
are lysosomal-resistant proteins with low polymorphism and their
expression is only limited in speciﬁc cell types. They regulate the
immune response by controlling the availability of HLA-DM, disallowing in many cases the antigen presentation process (Denzin
et al., 1997, 2005; vam Ham et al., 2000). The activity of HLA-DO
is believed to be pH-dependent and therefore would only exert its
inhibitory activity in the early compartments of the endocytic pathway, where HLA-DO rather limits the pH range in which HLA-DM is
active (vam Ham et al., 2000). Over-expression of HLA-DO inhibits
the activity of HLA-DM and accumulates class II-CLIP complexes to
the cell surface (Denzin et al., 1997, 2005). In B cells, the increased
expression of HLA-DO was postulated to negatively regulate peptide loading in the resting population, whereas reduced expression
was correlated to the B cell activation state (Chen et al., 2002;
Roucard et al., 2001). In acute myeloid leukemia blasts the DO:DM
ratio correlated with the CLIP:DR ratio (Chamuleau et al., 2004).
However, trophoblast cells, which do not express surface HLA-DR
molecules (Athanassakis et al., 1995), constitutively express intracellular HLA-DO and HLA-DR but not HLA-DM molecules (Ranella
et al., 2005). The absence of class II MHC antigens from the cell surface is generally, one of the mechanisms evoked by malignant cells
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to escape immune surveillance (Parmiani et al., 1985; Khalidi et al.,
1998).
The restricted cellular distribution of HLA-DO, which, under
physiological conditions, is so far limited to B cells, certain activation stages of dendritic cells, a subset of thymic epithelial cells
and trophoblast cells (Ranella et al., 2005; Bellemare-Pelletier et
al., 2005), implies different regulatory controls as compared to
classical class II molecules. Although DO␣ has been shown to be
co-regulated with other class II molecules (its gene contains promoter sequences similar to those of other class II genes (Trowsdale
and Kelly, 1985) and is induced by interferon-␥ (IFN-␥) (Tonnelle
et al., 1985), DO␤ is subject to different regulatory mechanisms
and is not stimulated by IFN-␥ (Tonnelle et al., 1985; Wake and
Flavell, 1985). It appears thus, that the expression of HLA-DO is
correlated with the absence of surface HLA-DR molecules, which
is either permanent (trophoblasts) or depends on the cellular activation state (B cells, dendritic cells and possibly thymic epithelial
cells).
In cases where the expression of surface HLA-DR depends on
the activation state of the cell (i.e. B cells) it seems that the
positive and negative class II appearance to the cell surface is regulated by the balance of HLA-DM/HLA-DO expression. HLA-DO
has been shown to bind HLA-DM and inhibit the release of CLIP
from HLA-DR (Denzin et al., 2005; Jensen, 1998). During negative
HLA-DM expression, HLA-DO should be able to form stable complexes with HLA-DR arresting these molecules to the intracellular
compartments, as in the case of trophoblast cells (Ranella et al.,
2005). In order to test whether the lack of surface class II antigen
expression in leukemic cells is regulated by the HLA-DM/HLA-DO
system, the present report concentrated on the HL-60 and K562 cell
lines, which represent two different stages of myeloid/erythroid
leukemia (myeloblasts/promyelocytes and undifferentiated blasts,
respectively) and examined the proﬁle of intracellular expression
and localization of HLA-DR, -DM and -DO molecules.
2. Materials and methods
2.1. Reagents
Uncoupled mouse anti-HLA-DP, DQ, DR (HB145; ATCC, Rockville,
Maryland, USA) or FITC-labelled mouse anti-HLA-DR, DP, DQ (BD
Biosciences; San Diego, California, USA), mouse anti-HLA-DM and
HLA-DO (BD Biosciences), mouse anti-CD74 (Serotec, Kidlington,
Oxford, UK), anti-rab7 (Santa Cruz, CA, USA) monoclonal antibodies
were used at the concentration of 1 and 0.1 g/ml in immunoﬂuorescence and ELISA experiments respectively. Anti-mouse IgG
Fab fragment coupled to FITC/RITC or horseradish peroxidase
(Sigma, St. Louis, MO) were used as secondary antibodies for the
immunoﬂuorescence and ELISA experiments respectively.

donors and cultured in DMEM-FBS medium at the concentration of
1 × 106 cells/ml for 24 h.

2.3. Immunoﬂuorescent staining
Cytoplasmic staining experiments were performed as previously described (Athanassakis and Iconomidou, 1996). The cells
were washed and processed for FACS analysis or ﬁxed with
25% glycerol and observed under a Zeiss ﬂuorescent microscope
(Oberkochen, Germany). Cells with weak or bright staining were
scored as negative. Positive cells were considered those with very
bright staining. The negative controls included mouse IgG (Sigma,
1 g/ml) or control buffer (PBS-BSA). For confocal microscopy analysis the cells were ﬁxed using 25 l/ml Mowiol (Sigma).

2.4. Sub-cellular fractionation
Sub-cellular fractionation was performed following the technique described by Qiu et al. (1994). The endosomal/lysosomal
fractions were separated using a 9-ml Percoll gradient (Pharmacia LKB Biotechnology Inc., Piscataway, NJ; 1.05 g/ml). The resulting
18 fractions (0.5-ml each), collected from bottom to top of the gradient, were tested by ELISA as previously described (Athanassakis
and Iconomidou, 1996). The results were expressed as mean of the
percent of optical density over background from triplicate samples
(coating buffer was used as background control for all the different
antibodies tested).

2.5. Protein isolation
HLA-DR, -DO or -DM proteins were puriﬁed from the bulk
endosomal cell sub-fraction, isolated as described in the previous section. One ml of the bulk endosomal fraction was incubated
with 108 goat anti-mouse IgG-Dynabeads (Dynal Inc., Oslo, Norway) covalently coupled to 15 g of anti-HLA-DR, anti-HLA-DO or
anti-HLA-DM monoclonal antibodies according to the procedure
described in the Dynal Technical Handbook. Class II antigens were
eluted from the Dynabead-IgG-anti-HLA-DR, -DO or -DM complex
with 25–50 l loading buffer (125 mM Tris–HCl, pH 6.8, 10% 2mercaptoethanol, 10% SDS, 10% glycerol, 0.5% bromophenol blue)
and the Dynabead-IgG-anti-HLA-DR, -DO or -DM complexes were
recovered using a magnet. The so-puriﬁed proteins were thereafter
processed to SDS-page gel electrophoresis and western analysis as
previously described (Ranella et al., 2005). The analysis of bands
was performed using the Gel Analyzer Pro 3.1 software.

2.6. RT-PCR analysis of HLA-DR, -DM and -DO molecules
2.2. Cell lines and primary cells
HL-60 and K562 cells were purchased from ATCC and maintained in RPMI culture medium (Gibco, Grand Island, NY)
supplemented with 10% fetal bovine serum (FBS, Gibco). Primary lymphoblastic cells were isolated from peripheral blood of
a patient with diagnosed lymphoblastic leukemia whereas the
primary myeloblastic cells were isolated from bone marrow of a
patient with diagnosed myeloblastic leukemia using a Percoll gradient (Pharmacia LKB Biotechnology Inc., Piscataway, NJ; 1.06 g/ml).
The cells, kindly provided by Dr. M Kalmandi (University Hospital,
Heraklion, Crete, Greece), were maintained in RPMI-FBS culture
medium at the concentration of 5 × 105 cells/ml. Normal monocytes/macrophages were isolated from peripheral blood of healthy

Poly A+ RNA was extracted from 3 × 106 K562 or HL-60 cells
using the Oligotex Direct mRNA kit (QIAGEN, Crawley, West Sussex). One g of mRNA reverse transcribed into cDNA and were
ampliﬁed in a PCR using the QIAGEN® OneStep RT-PCR kit according
to the manufacturer’s recommended protocol, using genes-speciﬁc
primers at ﬁnal concentration of 0.6 M, 10 M of each dNTP, 1×
QIAGEN OneStep RT-PCR buffer (contains 12.5 mM MgCl2 ), 2 l of
QIAGEN OneStep RT-PCR enzyme mix, in a ﬁnal volume of 50 l. RTPCR conditions consisted of the following: 30 min at 55 ◦ C (for DNA
synthesis), followed by 15 min at 95 ◦ C (initial PCR activation step);
40 cycles of 94 ◦ C for 1 min, 55 ◦ C for 1 min, and 72 ◦ C for 1 min, and
a ﬁnal elongation period of 10 min at 72 ◦ C. RT-PCR mixes without
mRNA template were used as negative controls.
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Fig. 1. Full cDNA (total length of 825 bp) of the HLA-DO␤ chain cloning in the pEGFP-C2 vector. The above construct was used for the K562 cell transfection.

2.7. RT-PCR primers
The primers used for ampliﬁcation were designed using the
Primer3 (v. 0.4.0) software as following:
HLA-DR˛: Primers at the 3 and 5 of the intron located between
exons 3 and 4 corresponding to a 164 bp product. LEFT PRIMER
ggatgagcctcttctcaagc RIGHT PRIMER gttctgctgcattgcttttg PRODUCT SIZE: 164 bp. HLA-DR␤: Primers at the 3 and 5 of the
intron located between exons 3 and 4 corresponding to a 231 bp
product. LEFT PRIMER AGGCAGCATTGAAGTCAGGT RIGHT PRIMER
CTCAGCATCTTGCTCTGTGC PRODUCT SIZE: 231 bp.
HLA-DM˛: Primers at the 3 and 5 of the intron located
between exons 3 and 4 corresponding to a 239 bp product.
LEFT PRIMER TTTGTCTCAGCTGTCGATGG RIGHT PRIMER CCACACAGCACATTCTCCAG PRODUCT SIZE: 239 bp. HLA-DMˇ: Primers
at the 3 and 5 of the intron located between exons 3 and 4
corresponding to a 182 bp product. LEFT PRIMER AGCCTTAACCCCCTCTTACG RIGHT PRIMER CAGAAACCTTCAGGGTCTGC PRODUCT
SIZE: 182 bp. HLA-DO˛: Primers at the 3 and 5 of the intron located
between exons 3 and 4 corresponding to a 142 bp product. LEFT
PRIMER ACCATTTGTTCCGCAAGTTC RIGHT PRIMER GCATCTGGTGGTGGAATAGG PRODUCT SIZE: 142 bp.
HLA-DOˇ: Primers at the 3 and 5 of the intron located between
exons 3 and 4 corresponding to a 180 bp product. LEFT PRIMER
atgtccactggccctatcag RIGHT PRIMER gccactcagcatctttctcc PRODUCT
SIZE: 180 bp.
ACTIN␤: LEFT PRIMER ggacttcgagcaagagatgg RIGHT PRIMER
agcactgtgttggcgtacag PRODUCT SIZE: 234 bp.
2.8. Isolation of stable DOˇ-K562 transfectants
Full length cDNA of the HLA-DO␤ chain was obtained by PCR
using mRNA isolated from Raji cells. Initial cloning of the cDNA
was performed using the pBlueScriptII KS vector and thereafter
sub-cloned using the pEGFP-C2 vector. After verifying the gene
product by sequencing, the produced DO␤ chain was fused at the
amino-terminus with the ﬂuorescent protein EGFP, facilitating thus
its identiﬁcation within the cellular compartments. The construct
shown in Fig. 1 was used to transfect K562 cells by electroporation.
Stable transfectants were selected for a one-month period using
the antibiotic G418 (1181131, Gibco).
2.9. Statistical analysis
The Student’s “t” test was employed in order to compare
the signiﬁcance levels (p) between control and test values. The

Kolmogorov-Smirnof analysis was used for the ﬂow cytometry
obtained data.
3. Results
In order to escape immune surveillance, in many cases leukemic
cells lack expression of surface class II MHC molecules. This study
was designed to explore whether the surface class II negative K562
and HL-60 cell lines display or lack the intracellular necessary
components that can directly regulate antigen loading and transport of HLA-DR to the cell membrane. Thus, the leukemic K562
and HL-60 cell lines were examined for intracellular expression
of classical HLA-DR and non-classical HLA-DO and -DM antigens
by indirect immunoﬂuorescence experiments followed by confocal
microscope and FACS analysis. K562 and HL-60 cells were cultured in RPMI 10% FBS culture medium for 6, 24 and 48 h and
after membrane permeabilization, immunoﬂuorescence experiments were performed. The read-outs of the results using a classical
UV-ﬂuorescent microscope showed that 20–30% and 50–60% of
both cell types contained HLA-DR and HLA-DO molecules respectively, while not expressing any signiﬁcant amounts of intracellular
HLA-DM (Fig. 2A). Similar results were obtained by ﬂow cytometry
analysis (Fig. 2B).
Confocal microscopy analysis identiﬁed the presence of intracellular HLA-DR and -DO (Fig. 3A, C for HL-60 and Fig. 3D, F for
K562 cells) and the low levels of HLA-DM expression (Fig. 3B, E).
Double ﬂuorescence experiments placed HLA-DR in the endosomal
compartments since these molecules co-localized with the endosomal marker rab7 (Fig. 3G, H, I). Furthermore, such experiments
also revealed co-localization of HLA-DR and -DO molecules in many
intracellular spaces (Fig. 3J, K, L for HL-60 and Fig. 3M, N, O for K562
cells). Raji cells, which are known to constitutively express HLADR molecules and consequently all the directly involved molecules
ensuring their expression, were used as positive controls. Indeed
Raji cells were shown to express high amounts of all three types of
molecules, including surface HLA-DR antigens (Fig. 3P, Q, R).
As already mentioned HLA-DM binds to HLA-DR to facilitate
antigen loading in APCs, whereas in the case of antigen presentation inhibition (in B cells, trophoblasts, etc.) HLA-DO by interacting
with HLA-DM, disallows the process. But what happens when
HLA-DM is absent or at very low concentrations as compared to
HLA-DO? The confocal analysis described above, showed intracellular co-localization of HLA-DR and HLA-DO. In order to test whether
HLA-DR and HLA-DO co-localize in the endosomal compartments,
the endosomes were isolated from HL-60 and K562 cells following
sub-cellular fractionation experiments where, after eliminating the
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Fig. 2. Intracellular levels of HLA-DR, DO, DM and CD74 in the leukemic cell lines HL-60 and K-562. Intracellular levels of HLA-DR, DO, DM and CD74 after 6, 24 and 48 h of
culture were determined by immunoﬂuorescent staining (A) or ﬂow cytometry analysis (B). Localization of HLA-DR, DO and DM in the endosomal/lysosomal compartments
(evaluated by the endosomal marker rab7) was evaluated by ELISA of sub-cellular fractions (C). The fractions have been collected from bottom-to-top of the density gradient
and represent the endosomal-to-lysosomal structures. The results are expressed as the percent of optical density readings over background levels (y axis) and represent the
mean of triplicate samples of one out of 3 experiments performed in each case, where similar results were obtained. S.E.M. varied in all cases from 3 to 6%. Raji cells were
used as positive controls.

various cell organelles, the mixture of endosomes/lysosomes was
subjected to a density gradient ultra-centrifugation and the different endosomal types were collected in 0.5 ml fractions of the
gradient (see Section 2). After membrane disruption, the endosomal fractions were subjected to ELISA experiments for the detection
of HLA-DR, -DM, -DO and the endosomal marker rab7. In both

cell types HLA-DR, -DM and -DO were mainly concentrated in the
light endosome fractions, which also displayed expression of the
endosomal marker rab7 (Fig. 2C). In K562 cells, HLA-DR showed a
2–3-fold increase of expression in the lighter endosomal fractions
(fractions 17, 18), while the ratio of DR:DO:DM in the medium endosomal fractions (fractions 9–13) appeared to be 8:6:1. In HL-60 cells,
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Fig. 3. Confocal microscopy analysis on HL-60, K562 and Raji cells. For single immunoﬂuorescence experiments, HL-60, K562 and Raji cells were stained with an anti-HLA-DR
(A, D, P respectively), anti-HLA-DM (B, E, Q respectively) or anti-HLA-DO (C, F, R respectively) monoclonal antibodies. For double ﬂuorescence experiments, K562 were stained
with anti-HLA-DR (G) and anti-rab 7 (H) antibodies. Over-position of the images G and H results in image I. Double ﬂuorescence experiments on HLA-60 (J, K, L) and K562
(M, N, O) demonstrate the co-localization of HLA-DR and -DO. Images J, K and M, N show staining with anti-HLA-DR (FITC) and anti-HLA-DO (RITC) in HL-60 and K562 cells,
respectively. Over-position of the images J, K and M, N results in images L, O. Magniﬁcation 40 × 10.
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Table 1
Intracellular and surface expression of class II MHC antigens in various leukemic cell lines and primary cells
Type of cells

Hours of culture

Percent of positive cells (±S.E.M.)a
Intracellular expressionb
HLA-DR

Surface HLA-DR expressionc
HLA-DM

HLA-DO

HL-60
K562

24
24

28 ± 3
30 ± 1

2±1
5±1

59 ± 1
53 ± 3

2±0
2±1

Primary (1)d

4-days
14-days

47 ± 2
69 ± 5

50 ± 3
24 ± 4

30 ± 3
32 ± 1

0
0

3-days

57 ± 2

17 ± 1

69 ± 2

0

6
24

63 ± 4
35 ± 3

48 ± 1
22 ± 2

7±2
6±0

Primary (2)e
f

PB monocytes
a
b
c
d
e
f

85 ± 3
64 ± 4

The results are expressed as net percent of ﬂuorescent cells.
Intracellular antigen expression was performed after cell membrane permeabilization.
Surface expression was performed on cells with intact cell membrane.
Lymphoblasts: isolated from peripheral blood of an 8-years old male patient.
Myeloblasts: isolated from bone marrow from an 11-years old male patient.
Physiological monocytes isolated from peripheral blood of healthy donors.

HLA-DO expression showed a 3-fold increase of expression in the
light endosomal fractions (fractions 14–18) and a 2-fold increase
in the lysosomal/median endosomal fractions. In both cases CD74
followed the pattern of HLA-DR activity (data not shown).
Comparing these results to primary cells, similar conclusions
could be drawn. Thus, primary cells from a patient with diagnosed
lymphoblastic leukemia were also showing a consistent expression
of intracellular HLA-DR and -DO, whereas the percentage of surface
HLA-DR positive cells, as evaluated by immunoﬂuorescence on cells
with intact cell membrane, was correlated with the intracellular
HLA-DM expression (Table 1; primary (1)). Examination of these
cells 10 days after the initial test revealed a decrease of HLA-DM
and an increase of intracellular HLA-DR positive cells. The elevated
levels of intracellular expression of HLA-DR and -DO were also
observed in another patient with diagnosed myeloblastic leukemia
(Table 1; primary (2)). As expected, physiological monocytes isolated from peripheral blood expressed intracellular HLA-DR and
HLA-DM, surface HLA-DR but not HLA-DO (Table 1; PB monocytes).
In all cases, the percentage of cells expressing the invariant chain
(as detected by an anti-CD74 monoclonal antibody) correlated with
those expressing intracellular HLA-DR. The leukemic cell lines K562
and HL-60 with intact cell membranes did not show any surface
HLA-DR staining (Table 1).
3.1. Detection of HLA-DR, -DM, -DO mRNA in K562 and HL-60
cells
The proﬁle of HLA-DR, -DM and -DO was further evaluated
by RT-PCR experiments. Therefore, speciﬁc primers upstream and
downstream intron 3 (the intron between exons 3 and 4 was
selected as one of the less polymorphic regions of the molecules)

were designed for all ␣ and ␤ genes of HLA-DR, -DM and -DO
molecules. As expected, Raji cells expressed at high levels all types
of mRNA including HLA-DR␣␤, DM␣␤ and DO␣␤ (Fig. 4). Using
the same amount of initial mRNA, K562 expressed higher amounts
of HLA-DR␣␤ and DM␣␤ than HL-60 cells. In both types of cells
the amounts of DM␣␤ were lower than HLA-DR␣␤. Surprisingly,
both types of cells lacked DO␣ while expressing high amounts of
DO␤ transcripts (Fig. 4). An obvious question arising from these
results is how could DO␤ as a single chain (in the absence of DO␣)
be detected in the endosomal compartments? In order to exclude
any non-speciﬁc binding of the anti-HLA-DO antibody used, stable transfectants of K562 DO␤-EGFP were isolated. Within these
cells the DO␤ chain was directly fused with the ﬂuorescent EGFP
allowing thus the direct localization of the chain within the endosomal compartments of the cells, as DO␤-EGFP co-localized with
rab-7 (Fig. 5). The results demonstrated that indeed DO␤ was able
to enter the endosomal compartments either as a single chain or
coupled with another, yet unknown protein.
3.2. Isolation of HLA-DR and HLA-DO from leukemic cells
In order to further study HLA-DR and -DO␤ proteins, these were
thereafter isolated from the endosomal/lysosomal fraction of the
cell lysates using a magnetic-bead isolation technique, where the
speciﬁc anti-HLA-DR and -DO␤ monoclonal antibodies were covalently linked to IgG-coated magnetic beads and after incubation
with the endosomal/lysosomal cell extract, the proteins carrying
the HLA-DR and -DO␤ activity were eluted, subjected to SDS-PAGE
electrophoresis and developed by silver staining (Fig. 6). In HL-60
cells this procedure revealed mainly two bands at 92 and 53 kDa
as analyzed using the Gel Analyzer Pro 3.1 software for both anti-

Fig. 4. RT-PCR analysis of HLA-DR␣␤, HLA-DM␣␤ and HLA-DO␣␤ in K562, HL-60 and Raji cells. Beta-actin was used as positive control in these experiments (actb), whereas
primers of ␤-actin in the absence of mRNA were used as negative control (ctl).
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Fig. 5. Stable transfectants of K562 with DO␤-EGFP. K562 were transfected with the construct described in Fig. 1. RT-PCR and FACS analysis shows the increased levels of
DO␤ within the cells. Confocal microscopy analysis shows the distribution of DO␤ within the intracellular compartments of the cells (A, D), the distribution of the endosomal
marker rab7 (B, E) and the overlay of A and B and D and E (C, F).

Fig. 6. SDS-PAGE of HLA-DR (lane 1) and HLA-DO (lane 2) puriﬁed proteins from HL-60 (A1) and K562 (B1) cells. Parallel lanes in the SDS-PAGE gel were loaded with HLA-DO
proteins puriﬁed from HL-60 (A2) and K562 (B2) cells and after electrophoresis these were cut and transferred to nitrocellulose ﬁlters for western blot analysis using an
anti-HLA-DR monoclonal antibody. The molecular weight marker used (M) varied from 20 to 212 kDa.
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HLA-DR and -DO␤-mediated puriﬁcation (Fig. 6A1). In K562 cells
the anti-HLA-DR isolation system used, revealed three bands at 143,
78 and 44 kDa, whereas the anti-HLA-DO isolation system revealed
an additional band at 37 kDa (Fig. 6B1). Following the same procedures for HLA-DM puriﬁcation from the endosomal compartments
of both cell lines, only faint bands were obtained at the highest
molecular weights (∼90 kDa for HL-60 cells and ∼150 and 80 kDa
for K562 cells, data not shown).
In order to evaluate whether HLA-DR and HLA-DO belong to
the same protein complex, the puriﬁed HLA-DO molecules were
subjected to Western blot analysis using the anti-HLA-DR monoclonal antibody for detection (Fig. 6A2, B2). Thus, in HL-60 cells,
HLA-DR and DO␤ co-localize at 53 kDa whereas in K562 cells at
78 kDa.

4. Discussion
The absence of class II antigens from the cell surface has been
postulated to account for immune surveillance escape in natural and malignant conditions. Multiple mechanisms have been
described to be evoked by the cells to maintain the negative class
II surface expression state including, gene replication inhibition
for permanent shut down expression by methylation, transcriptional inhibition be negative regulatory signals at the promoter
level, or post translational inhibition involving arrest of HLADR molecules in the intracellular compartments via interaction
with other regulatory molecules. A candidate complex for this
latter regulatory mechanism is HLA-DO/DM. HLA-DO is naturally expressed in trophoblasts and in some activation stages of
B, dendritic and thymic epithelial cells to ﬁre-out the development of harmful immune responses. The expression of HLA-DO
has also been described in cases of leukemic cells (Chamuleau et
al., 2004) where it could facilitate escape from immune recognition and attack. HLA-DO by interacting with HLA-DM exerts
in most cases an inhibitory activity on antigen loading to HLADR and consequently to antigen presentation. Focusing on two
leukemic cell lines, namely K562 and HL-60, which lack surface
class II expression, the present study was designated to evaluate
the intracellular proﬁle of HLA-DR, -DM and -DO, if any, localize
these molecules and understand the possible interactions among
them.
Thus, HL-60 and K562 cells were examined by UV-microscope,
FACS and confocal microscope analysis for intracellular expression of HLA-DR, -DM, -DO. Immunoﬂuorescence experiments using
UV-ﬂuorescent microscope readings showed that a signiﬁcant
percentage of cells constitutively expressed intracellular HLA-DO
and -DR but not HLA-DM. These results were veriﬁed by FACS
analysis. Raji cells, used as positive controls, were expressing
all three types of molecules. Immunoﬂuorescent staining experiments by UV-microscope readings using primary cells, showed
that lymphoblasts and myeloblasts expressed HLA-DR, -DM but
also HLA-DO antigens, results that are in accordance with the
observations by Chamuleau et al. (2004). In all cases, the pattern of CD74 expression (invariant chain) followed the HLA-DR
staining.
Confocal microscopy analysis conﬁrmed the results obtained
with the HL-60 and K562 cells and co-localized HLA-DR molecules
with HLA-DO and the endosomal marker rab7. Taking under consideration the so far knowledge, one would expect, in the absence of
HLA-DM, to ﬁnd HLA-DO arrested in the ER, unable to migrate in the
endosomal compartments (Deshais et al., 2005). To further test the
presence of HLA-DO in the endosomal compartments, sub-cellular
fractionation isolating the endosomal/lysosomal structures, followed by ELISA experiments in HL-60 and K562 cells, localized

HLA-DR and -DO within the light endosomal compartments. In HL60 cells these molecules were also detected in the heavy endosomal
and lysosomal fractions, possibly representing their migration to
the catabolic pathway.
The so far described results point to a direct interaction between
HLA-DR and -DO. However, the detection so far was solely based
on speciﬁc monoclonal antibodies, where in the case of anti-HLADO the ␤-chain of the molecule is recognized. It has to be noted
that the same antibody has been used in most published studies
referring to HLA-DO detection. Therefore, another type of detection
was mandatory to be used. Thus, HLA-DR␣␤, -DM␣␤ and -DO␣␤
speciﬁc primers were constructed and RT-PCR experiments were
performed in HL-60, K562 and Raji cells. Surprisingly, neither HL60 nor K562 expressed the DO␣ chain, while expressing transcripts
for HLA-DR␣␤, -DM␣␤ and DO␤ chains. Raji cells, as expected,
expressed all assayed transcripts.
In the absence of DO␣ chain, the co-localization of HLADR/DO that has been so far described, apparently represents the
co-localization of HLA-DR with the DO␤ chain. Since the monoclonal antibody used recognizes solely the DO␤ chain this is
not surprising. The arising however question was how DO␤ chain
alone could leave ER and enter the endosomal compartments?
In order to provide an answer to the question, stable transfectants of K562 with a DO␤-EGFP fusion construct were isolated.
This manipulation allowed the following up of DO␤ chain without
the use of any antibody. Confocal microscope analysis veriﬁed the
endosomal localization of the DO␤ chain, indicating that indeed
this molecule can leave ER without the need DO␣ chain. Furthermore, although HLA-DM␣␤ transcripts were detected, only
a very small percentage of cells expressed the protein. Therefore, the transport of DO␤ chain to the endosomes could not
be facilitated by HLA-DM. Thus, DO␤ chain could either exit
ER alone or as a complex with another protein. Although DO
does not contain any signal for its staying in ER, the long cytoplasmic tail of DO␤ contains two potential endosomal sorting
motifs: a membrane-proximal tyrosine based and a membrane
distal di-leucine motif. Studies in which the two putative sorting motifs were grafted onto reporter proteins showed that the
DO␤ di-leucine motif was able to direct the reporter proteins to
endosomal compartments (van Lith et al., 2001; Brunet et al.,
2000).
In order to test whether DO␤ chain forms a direct complex with
HLA-DR in the endosomal compartments, HLA-DR and DO␤ were
puriﬁed from endosomal fractions using speciﬁc immunoafﬁnity techniques and subjected to SDS-PAGE electrophoresis. When
the isolated HLA-DR protein was subjected to Western blot analysis using the anti-HLA-DO monoclonal antibody, only the 53 and
78 kDa bands were clearly detected in the HL-60 and K562 cells
respectively. These results demonstrate that indeed a direct complex of HLA-DR with the DO␤ chain is formed. The difference in the
molecular weight observed in the two cell lines could be due to the
presence or not of a CD74 isoform, which especially in the case of
K562 cells it was present in the endosomes in high amounts (data
not shown).
In conclusion, the results presented here showed that despite
the negative HLA-DR surface expression, HL-60 and K562 cells
contain intracellular HLA-DR molecules, while constitutively
expressing the DO␤ chain. Although HLA-DM transcripts could
be revealed, only limited amounts of protein product could be
detected. In addition, it was shown that DO␤ chain could form a
stable complex with HLA-DR in the endosomal compartments, disallowing perhaps the migration of HLA-DR to the cell membrane.
These results provide new insights in the role of HLA-DO in antigen
presentation showing that this is a more complicated issue than
originally thought.
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