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ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ Α. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ηράκλειο 2002

∆υο λόγια εξοµολόγησης…
Ξεκινώντας αυτό το ταξίδι πίστευα πως θα ήταν µία πορεία προς την κατάκτηση ενός ακόµα
τίτλου που θα πλούτιζε το βιογραφικό µου. 4 χρόνια µετά νιώθω εγώ πλούσια από τις εµπειρίες,
επιστηµονικές και µη, που απεκόµισα στο διάβα µου. Το να ψάχνεις το άγνωστο, το πρωτόγνωρο, το
πρωτάκουστο ή το απίθανο είναι κάτι που σε συναρπάζει ως ιδέα, αλλά ακόµα περισσότερο ως
πράξη. Η στιγµή της προσπάθειας για την υλοποίηση κάθε σκέψης ή ιδέας, από την πιο απλή έως
την πιο σύνθετη ή ακόµα και ‘παράλογη’, σε κάνει να µαθαίνεις την εναλλακτικότητα του πνεύµατος
και τα όρια της φαντασίας και της αντοχής σου. ∆ρόµος τραχύς όµως αρεστός σε ονειροπόλους που
κυνηγάνε το άπιαστο και το µη προφανές……… Εξάλλου η ίδια η επιστήµη ως έννοια απαιτεί την
ελευθερία και την αποδέσµευση της σκέψης από κάθε τι ‘επιφανειακά λογικό’.
Θυµάµαι τις στιγµές των µεγάλων θυµών και απογοητεύσεων από την ανεπιτυχή έκβαση
διαφόρων πειραµατικών µου εγχειρηµάτων. Θυµάµαι την εσωτερική µου άρνηση και κούραση στην
ανάγκη δεύτερης, τρίτης ή και τέταρτης επανάληψης της ίδιας προσπάθειας. Θυµάµαι όµως και αυτό
το χαµόγελο στα χείλη, όπως και την εσωτερική γαλήνη και ηρεµία στο δρόµο του γυρισµού προς το
σπίτι, ώρες µικρές, µετά από την κατάκτηση του εκάστοτε στόχου. Η µνήµη µου δεν ξεχνά επίσης και
εκείνα τα χέρια που βρέθηκαν στον ώµο µου, ή τα λόγια που ακούµπησαν την καρδιά και το µυαλό
µου τις στιγµές της χαράς, της συµβουλής ή της απογοήτευσης. Ήταν από τους ανθρώπους που
αντίκριζα κάθε µέρα στον ευρύτερο χώρο της δουλειάς µου, άξιοι συνάδελφοι και καλοί φίλοι. Θα
ήθελα να πω ένα µεγάλο, ιδιαίτερο και ξεχωριστό ευχαριστώ σε καθένα από σας Χαρούλα, Μαρία,
Γιώργο, Μανόλη, Αλέξη, Μαρία, Φανή….
Όµως δεν µπορείς να ξεκινήσεις κανένα δρόµο χωρίς πυξίδα, ούτε να κολυµπήσεις στα βαθιά
αν δε γνωρίζεις τον ωκεανό και αν δεν πιστεύεις στον εαυτό σου. Αισθάνοµαι ιδιαίτερα τυχερή που
είχα µέντορα και καθοδηγητή έναν άξιο άνθρωπο και επιστήµονα τον ∆ρ. Ηλία Κραµποβίτη. Μπορώ
να πω ότι οι επιστηµονικές του συµβουλές και η συνεχής και αγόγγυστη βοήθεια και στήριξή του καθ’
όλη τη διάρκεια της διατριβής µου στάθηκαν πολύτιµα εφόδια για την αντιµετώπιση κάθε σκοπέλου
που συναντούσα στο δρόµο µου. ∆εν θα ήθελα να παραλείψω την συµβολή και των υπόλοιπων
µελών της Τριµελούς Συµβουλευτικής µου Επιτροπής των κ. Ειρήνη Αθανασσάκη και κ. Γιώργου
Χαλεπάκη που µε τις εποικοδοµητικές συζητήσεις και τις κατευθυντήριες οδηγίες τους διευκόλυναν
σηµαντικά τη διεξαγωγή του έργου µου ως το τέλος. Ιδιαίτερα ευχαριστώ οφείλω και στα µέλη της
Επταµελούς µου Επιτροπής για το χρόνο που αφιέρωσαν στην ανάγνωση, στη διόρθωση, στην
εκτίµηση και στην κρίση αυτής της δουλειάς.
Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής µου διατριβής µου δόθηκε επιπλέον η
ευκαιρία τρίµηνης συνεργασίας µε την ερευνητική οµάδα του Dr. Matthias Dittmar του τµήµατος
Ιολογίας του Πανεπιστηµίου της Χαϊδελβέργης στη Γερµανία. Ιδιαίτερη µνεία χρωστώ τόσο στον ίδιο
όσο και στα µέλη της οµάδας του Sandra Reuter και Lars Henning όπως και στο διευθυντή του
τµήµατος Prof. Hans-George Kraussllich για τη ζεστή φιλοξενία τους και για την πρόθυµη παροχή
τεχνογνωσίας. Η συνεισφορά τους στην αποπεράτωση αυτής της µελέτης στάθηκε ιδιαίτερα
σηµαντική και κρίσιµη, προσδίδοντας της ευρύτερο επιστηµονικό κύρος.

Αφήνω το τελευταίο, αλλά ίσως το πιο βαθύ από ψυχής ευχαριστώ στους δικούς µου
ανθρώπους, την οικογένειά µου και το Μπάµπη, για την αµέριστη συµπαράσταση, την ανοχή και
υποµονή που έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια της προσπάθειάς µου. Θα ήµουν αχάριστη αν δεν
ευγνωµονούσα και το Θεό που µε κράτησε δυνατή και ακούραστη ως το τέλος!
Γράφοντας αυτές τις αράδες διαπιστώνω τελικά ότι µεγαλύτερη αξία είχε αυτό το ταξίδι και όχι
αυτός καθ’ αυτός ο στόχος…..που λέει και ο ποιητής……
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν ο αποσαφηνισµός πιθανών παθογεννετικών
µηχανισµών που φαίνεται να εµπλέκονται στην γενικότερη δυσλειτουργία του ανθρώπινου
ανοσοποιητικού συστήµατος µετά τη µόλυνση από στελέχη HIV-1. Ειδικότερα η έρευνα εστιάστηκε
στα αίτια της επιλεκτικής µείωσης των µη µολυσµένων CD4+ T κυττάρων και τη συσχέτιση αυτού του
γεγονότος µε το µηχανισµό αντιγονο-παρουσίασης και επακόλουθης ενεργοποίησης του εν λόγω
κυτταρικού υποπληθυσµού
Για τη µελέτη αναπτύχθηκε ένα καινοτόµο in vitro σύστηµα φυσιολογικών ανθρώπινων Τ
λεµφοκυττάρων και µακροφάγων µονοκυτταρικής προέλευσης από HIV ορο-αρνητικούς δότες. Η
αντιγονοειδική

διέγερση

των

ανοσοδραστικών

Τ

κυττάρων

µνήµης

µελετήθηκε

παρουσία

µεµονωµένων συνθετικών ιικών πεπτιδίων από τη V3 περιοχή της γλυκοπρωτείνης gp120 διαφόρων
HIV-1 στελεχών, τα οποία εκτείθεντο υπό τη µορφή λιποπεπτιδίων στην επιφάνεια λιποσωµικών
κατασκευών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι µεµονωµένα ιικά συστατικά είναι ικανά να προκαλούν ένα
ειδικό φαινόµενο ενισχυµένης και πρώιµης ενεργοποίησης των CD4+ Τ κυττάρων κατά τη διάρκεια
της απάντησή τους στο αντιγονικό ερέθισµα, η οποία εν συνεχεία ακολουθείται από έντονα
αποπτωτικά γεγονότα του ίδιου πληθυσµού. Το βιολογικό φαινόµενο δείχθηκε να αναστέλλεται ειδικά
από την παρουσία στην καλλιέργεια του φυσιολογικού δεσµευτή του συνυποδοχέα CCR5, RANTES,
ενώ η ένταση της πολλαπλασιαστικής απάντησης φάνηκε να σχετίζεται ανάλογα µε τον αριθµό των
βασικών αµινοξέων του εκάστοτε V3 πεπτιδίου.
Άµεσες ενδείξεις πιθανής αλληλεπίδρασης µεταξύ των εµπλεκόµενων µορίων V3 και CCR5
στο

παραπάνω

σύστηµα

προέκυψαν

από

µελέτες

σε

κατάλληλο

ανιχνευτή

µοριακών

αλληλεπιδράσεων IBIS. Συνθετικά πεπτίδια από τη V3 περιοχή διαφορετικών ή τροποποιηµένων
ιικών στελεχών και από το αµινοτελικό άκρο του CCR5 υποδοχέα παρουσίασαν την ικανότητα
σχηµατισµού συµπλόκων µόνο παρουσία σουλφουρωµένων τυροσινών στη σύσταση του CCR5
πεπτιδίου. Η φύση των παραπάνω αλληλεπιδράσεων φάνηκε να είναι καθαρά ιοντική χωρίς δοµικούς
περιορισµούς, ενώ η ένταση της αντίδρασης συσχετίστηκε πάλι άµεσα µε τον αριθµό των βασικών
αµινοξέων του V3 πεπτιδίου.
Μελέτες παρεµπόδισης της µόλυνσης πρωτογενών µακροφάγων ή µετασχηµατισµένων Τ
κυτταρικών σειρών από ιικά στελέχη διαφορετικού τροπισµού µε χρήση των παραπάνω συνθετικών
V3 πεπτιδίων πιστοποίησαν επιπλέον την επιλεκτική αναστολή της µόλυνσης µόνο από R5 ιούς.
Επιπρόσθετα, η δυνατότητα επανάληψης του V3 φαινοµένου σε αντίστοιχο κυτταρικό σύστηµα
συνιστώµενο από µολυσµένα µακροφάγα αποτέλεσε προέκταση των παρατηρήσεών µας σε πιο
ρεαλιστικό µοντέλο.
Η συλλογή ικανοποιητικών ενδείξεων και αποδείξεων για τον παθογεννετικό µηχανισµό του
φαινοµένου και κατ’ επέκταση του πιθανού ρόλου του στη γενικότερη δυσλειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήµατος in vivo, οδήγησε στη διατύπωση προτεινόµενων υποθέσεων του τρόπου
δράσης των ιικών υποµονάδων. Σύµφωνα µε το προτεινόµενο µοντέλο, η παρουσία συστατικών του
ιού όπως η γλυκοπρωτείνη gp120 στην επιφάνεια µολυσµένων από τον HIV-1 µακροφάγων
παρεµβαίνει στο φυσιολογικό µηχανισµό αντιγονο-παρουσίασης µέσω ιοντικής αλληλεπίδρασης της
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V3 περιοχής της gp120 µε την αµινοτελική περιοχή του συνυποδοχέα CCR5 του απαντητικού
αναµνηστικού CD4+ T λεµφοκυττάρου. Η ευαισθητοποίηση του εν λόγω φυσιολογικού κυτταρικού
υποπληθυσµού σε αποπτωτική πορεία χωρίς την προαπαίτηση µόλυνσης είναι πιθανώς η
αναµενόµενη πορεία µιας ανεξέλεγκτης ενεργοποίησης επαγόµενης αθροιστικά από τον αντιγονικό
ερεθισµό και την έκθεση στα ιικά συστατικά (activation induced apoptosis). Προκαταρκτικές µελέτες
των ενδοκυτταρικών σηµατοδοτικών µονοπατιών που οδηγούν στην απόπτωση των απαντητικών T
κυττάρων στο κυτταρικό µας σύστηµα απέδειξαν κατά κύριο λόγο τη συµµετοχή του Fas υποδοχέα.
Οι παρατηρήσεις αυτές έρχονται σε συµφωνία µε τεκµηριωµένες αναφορές για κινητοποίηση
ανάλογων αποπτωτικών µηχανισµών µέσω συµµετοχής του CCR5 υποδοχέα και ιικών µεµβρανικών
πρωτεϊνών κατά τη µόλυνση µε HIV-1.
Τα γενικότερα ευρήµατα της παραπάνω µελέτης αποτελούν ουσιαστικό τµήµα των
προϋποθέσεων για την κατανόηση και την ολοκλήρωση της µελέτης ενός πολύ σηµαντικού
παθογεννετικού µηχανισµού που συµµετέχει στην εξέλιξη του AIDS, ενώ παράλληλα θέτουν στέρεες
βάσεις για πιθανή διάσπαση του µολυσµατικού κύκλου του ιού και αποδοτικότερη µελλοντική
διαχείριση της ασθένειας .
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SUMMARY
The human immunodeficiency virus (HIV) is involved in a number of sophisticated interactions
with the human immune system. Asymptomatic infection with HIV is characterized by a chronic
activation of the immune system, although the mechanism of this activation is not precisely known.
There is mounting evidence that a number of HIV-1 proteins can deregulate the immune system
leading to cell apoptosis. The early loss of immune functions in the course of HIV infection is
attributed to the preferential loss of uninfected effector/memory (CD45RO+) CD4+ T lymphocytes. As
the basic function of these cells is to interact with antigen presenting cells such as macrophages and
secrete appropriate cytokines, we investigated the disruption of the antigen presentation process by
viral components rather than viral infectivity.
The envelope glycoprotein gp120 appears to play a key role in this interaction as it has the
ability to react with both CD4 and the chemokine co-receptors CCR5 and CXCR4. The interaction of a
host cell with the gp120 results in the induction of an increased sensitivity to apoptosis, which is
mediated by the Fas system, as the expression of the anti-apoptotic Bcl-2 is suspended and Caspace
3, is activated. Despite reports of the involvement of the third hypervariable region (V3 loop) of gp120
- the most critical determinant for cellular tropism - in T helper cell dysfunction, the mechanism via
which it contributes to the pathogenesis is still not clearly understood.
By using primary cells isolated from healthy blood donors and composite liposome particles
with exposed V3 lipopeptides from the semi-conserved principal neutralizing domain of V3 of LAI HIV1 isolate and entrapped tetanus toxoid as a recall antigen (lipo-V3/TT liposomes), we have
demonstrated that this special domain of V3 when it is presented on the surface of macrophages
delivers a specific signal of activation-apoptosis to normal effector CD4+ T lymphocytes during the
process of antigen presentation. Especially, the lipo-V3/TT liposomes are shown to induce a V3specific response characterised by an early, enhanced proliferation of the above T cells when they
are responding to their cognate antigen, followed by a sharp apoptosis. The phenomenon requires
the presence of monocyte-derived macrophages and CD4+T cells, but it is qualitatively and
quantitatively distinct from the normal soluble antigen-mediated antigen presenting cell -T cell
interaction. Presence of the β-chemokine RANTES, an agonist of CCR5 co-receptor, in the culture
medium inhibited the phenomenon, suggesting that V3 plays a co-stimulatory role that involves at
least the chemokine receptor CCR5 pathway during the process of antigen presentation to T cells.
The function of V3 is not therefore restricted to influencing viral entry but it appears that it can also
alter the biological behaviour of the recipient host cell.
Addressing the question of how a hypervariable region could induce such a selective
reaction, we demonstrated that the magnitude of the activation phase was dependent on the number
of basic amino acids present in the V3 peptide, an observation confirmed by using V3 peptides from
selected subtype B HIV-1 isolates or V3 lipopeptides with appropriate basic amino acid substitutions.
The relative position of the amino acids in the V3 peptide did not affect the biological phenomenon.
Furthermore, performing surface plasmon resonance biosensor analysis, we also provided direct
evidence of the influence of basic amino acids in the interaction between V3 and the amino terminal
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domain of CCR5. Sulfation of tyrosines in the CCR5 peptide was essential. Our results confirm gp120
modeling predictions and demonstrate simple molecular ionic interactions as capable of affecting key
cell events, the wider biological implications of which need to be further explored.
In addition to the above-mentioned mechanisms, we investigated the intracellular effects on
the recipient host cell. By monitoring the mRNA levels of selected genes, participating in either
activation-induced or passively induced apoptosis, we identified the involvement of the Fas pathway,
which is possibly activated by the V3-mediated signalling.
The above observations may be very important if they also occur in HIV-1 infection, as they
may explain the selective and progressive depletion of non-infected effector CD4+ T cells. In this
context we designed in vitro functional and infectivity assays in order to establish if HIV infected
macrophages are able to induce a similar activation-apoptosis phenomenon to that observed with V3
liposomes, and whether the V3-based peptides or liposomes interfere with viral entry. As targets for
the viral entry we used primary peripheral macrophages from healthy donors and the transfected with
CCR5 T cell line PM1. The HIV-1 strains we used were the M-tropic or R5 strain Ba-L and the T cell
line adapted or X4 virus NL4.3. The effects of V3 peptides in the infectivity of cells were measured as
percentage of the reduction of the viral antigen p24 production.
In comparison the proliferation results in presence or absence of infected APCs, basically
followed similar kinetic motifs, although the total counts in the case of infected macrophages were
significantly lower. Possible reasons for such a reduction could be the down-regulation of mature
MHC class II production on the surface of macrophages induced by the infection. The apoptotic
profiles of the responding CD4+/CD45RO+ T cell population in presence of infected macrophages
were significantly increased, compared to that observed with unifected APCs, possibly induced by the
higher amounts of macrophage-secreted FasL in the culture.
The out coming results from the study of the infection of the PM1 cells or primary
macrophages showed that the V3 peptides with the higher density of basic aminoacids in their
composition could compete and inhibit very efficiently the co-receptor use by the Ba-L virus, even in a
very low concentration. In contrast the presence of the above peptides affected not significantly the
infection of PM1 cells by the X4 strain giving very low inhibition rates of the p24 production. This
result indicates that the efficient binding of the virus to the CXCR4 receptor might not hide ionic
interactions between the receptor and the inhibitor peptides.
As increased sensitivity to apoptosis and depletion of uninfected CD4+ T lymphocytes are
believed to be the main route of pathogenenesis for HIV-1 infection, in the present study we provided
information that the variability in electrostatic charges of V3 may well modulate biological signals and
cell events via interaction with CCR5, which could potentially have major implications in the
management and treatment of AIDS.
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ HIV-1
Οι ιοί που προκαλούν στον άνθρωπο το σύνδροµο της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας

(Acquired ImmunoDeficiency Syndrome – AIDS) ανήκουν στο γένος των ρετροιών Lentiviruses και
είναι ευρέως γνωστοί ως HIV-1 και HIV-2 (Human Immunodeficiency Virus-1, -2). Φυλογενετικές
αναλύσεις εικάζουν τη πιθανή προέλευση των HIV ιών στη συσσώρευση διαδοχικών µεταλλάξεων
πάνω σε ένα συγγενικό ιικό στέλεχος, το STLV II, που παρασιτεί στους πράσινους πιθήκους της
Αφρικής. Μεταξύ τους τα 2 είδη, HIV-1 και HIV-2 εµφανίζουν περίπου 40% οµολογία στο γένωµά
τους, ενώ ειδικά για τον HIV-1 υπάρχει ένας συνεχώς αυξανόµενος κατάλογος υποτύπων (υπότυποι
Α έως F και η οµάδα Ο). Οι διαφορετικοί υπότυποι, αν και µοιράζονται αρκετά κοινά µορφολογικά,
βιοχηµικά και µοριακά χαρακτηριστικά, δείχνουν συνήθως διαφορετικές κυτταρικές προτιµήσεις.
Για τις περισσότερες µολύνσεις στο δυτικό κόσµο ευθύνονται κυρίως οι υπότυποι του HIV-1.
Η κλινική κατάσταση του µολυσµένου ατόµου χαρακτηρίζεται από µία µακρά λανθάνουσα περίοδο
επώασης του ιού, συνοδευόµενη από ασθενείς χυµικές απαντήσεις του ξενιστή, οι οποίες
περιπλέκονται από παρατεταµένη παρουσία ιικού RNA στο πλάσµα. Η πρόοδος της ασθένειας
επιφέρει σοβαρές δυσλειτουργίες στο ανοσοποιητικό σύστηµα, µε τον οργανισµό να γίνεται
επιρρεπής σε ευκαιριακές λοιµώξεις και σε ανάπτυξη νεοπλασµάτων, ενώ παράλληλα εµφανίζονται
αρνητικές επιπτώσεις και στο νευρικό, αιµοποιητικό και αναπνευστικό σύστηµα. Η κατάληξη του
ξενιστή είναι πάντα, τουλάχιστον µέχρι σήµερα, ο θάνατος.
Επιδηµιολογικές µελέτες φέρουν το AIDS υπεύθυνο για το 4,8% της συνολικής ανθρώπινης
θνησιµότητας και σαν την τέταρτη κατά σειρά αιτία θανάτου παγκοσµίως. Σήµερα, περίπου 36
εκατοµµύρια άνθρωποι ζουν και υποφέρουν από την ασθένεια αυτή, εκ των οποίων τα 25
εκατοµµύρια βρίσκονται στην υπο-Σαχάρια Αφρική (Levine et al., 2001).

1.1.1

∆οµή ιοσωµάτιου - Οργάνωση ιικού γενώµατος
Το ώριµο ιοσωµάτιο του HIV-1 όπως και των περισσότερων ρετροιών έχει µία εικοσάεδρη

σχεδόν σφαιρική δοµή διαµέτρου περίπου 100nm, αποτελούµενη από τον ιικό φάκελο, το στρώµα
(matrix), το καψίδιο, το νουκλεοκαψίδιο και 2 πανοµοιότυπα µόρια µονόκλωνου RNA ως γενετικό
υλικό (Εικ. 1.1.1Α). Ο ιικός φάκελος, άµεσα προερχόµενος από την πλασµατική µεµβράνη του
κυττάρου ξενιστή, φέρει τη δοµή λιπιδικής διπλοστοιβάδας, η οποία συµπληρώνεται από έντονα
γλυκοζυλιωµένες ιικές πρωτείνες που προεκβάλλουν στην εξωτερική του επιφάνεια. Κάθε τέτοια
προεκβολή σχηµατίζεται από την σύνδεση 2 κύριων γλυκοπρωτεινών, της εξωκυτταρικής gp120 και
της διαµεµβρανικής gp41 γλυκοπρωτείνης. Ο ιικός φάκελος φέρει επίσης πρωτεΐνες από την
πλασµατική

µεµβράνη

του

κυττάρου

ξενιστή,

όπως

αντιγόνα

του

κυρίου

συµπλόκου

ιστοσυµβατότητας, τα οποία προσλαµβάνονται κατά την έξοδο των νεοσχηµατιζόµενων ιοσωµατίων.
Το στρώµα περιβάλλει το καψίδιο όπως και τη µοναδική ιική πρωτεάση. Το κωνικό καψίδιο περικλείει
το νουκλεοκαψίδιο µε το γενετικό υλικό του ιού και τη συνδετική πρωτεΐνη NC, καθώς και τα λιγοστά
ιικά ένζυµα που εξυπηρετούν κάποιες βασικές ιικές λειτουργίες.
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A

B

Γ

Εικ. 1.1.1

(Α) Ιοσωµάτια HIV-1 τη στιγµή της απελευθέρωσής τους από τη µεµβράνη του κυττάρου
ξενιστή (NCBI database), (Β) σχηµατική αναπαράσταση της δοµής ενός HIV-1
ιοσωµατίου (Nature Reviews, Robinson et al., 2002), (Γ) γενωµική οργάνωση του ιού
(NCBI data base).

Το µικρό προιικό γένωµα του HIV (∼9,2Κbp) φέρει 9 ανοικτά πλαίσια διαβάσµατος (ORFs)
(Εικ. 1.1.1Γ). 3 απ’ αυτά κωδικοποιούν τα 3 πρόδροµα γλυκοπολυπρωτεινικά προϊόντα των κοινών
σε όλους τους ρετροιούς γονιδίων gag, pol και env, τα οποία σχεδόν αµέσως µετά τη σύνθεσή τους
πρωτεολύονται σε ανεξάρτητες πρωτεΐνες. Οι 4 gag πρωτεΐνες: matrix (M), capsid (CA), nucleocapsid
(NC), p6 και οι 2 env πρωτεΐνες η επιφανειακή gp120 (SU) και η διαµεµβρανική gp41 (TM),
αποτελούν τα δοµικά συστατικά του ιικού πόρου (viral core) και του εξωτερικού µεµβρανικού φακέλου
του ιοσωµατίου, αντίστοιχα. Οι 3 pol πρωτείνες, πρωτεάση (PR), αντίστροφη µεταγραφάση (RT) και
ιντεγκράση (IN) περιέχονται στο εσωτερικό του ιικού νουκλεοκαψιδίου και καταλύουν ζωτικές για τον
ιό ενζυµικές αντιδράσεις (Retroviruses, Coffin et al., c1997, Cold Spring Harbor Laboratory Press) .
Όπως σε όλους τους σύνθετους ρετροιούς έτσι και το γένωµα του HIV κωδικοποιεί επιπλέον
πολλές συνοδευτικές ρυθµιστικές πρωτεΐνες όπως τις tat, nef, rev, vif, vpr και vpu. Το πρώιµο
γονιδιακό προϊόν tat ενεργοποιεί την ιική µεταγραφή λειτουργώντας ως µεταγραφικός παράγοντας
επιµήκυνσης. Η rev µεσολαβεί τη µεταφορά των ατελώς ή καθόλου κατεργασµένων (spliced) ιικών
RNAs από τον κυτταρικό πυρήνα στο κυτταρόπλασµα. Εκτός από πολλές, ακόµα αδιευκρίνιστες
λειτουργίες, η Νef ενισχύει την µολυσµατικότητα του ιοσωµατίου κυρίως µέσω µείωσης της έκθεσης
του CD4 υποδοχέα in vivo (Fackler et al., 2002). H vif προάγει και αυτή την ιική µολυσµατικότητα, η
vpr µεσολαβεί τη γρήγορη εκτόπιση των ιικών νουκλεοπρωτεινικών συµπλόκων µέσα στον πυρήνα
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του κυττάρου ξενιστή και η vpu προωθεί την αποδόµηση των CD4 µορίων στο ενδοπλασµατικό
δίκτυο (ER) κατά τη διάρκεια της σύνθεσης του πρόδροµου προϊόντος του env γονιδίου (gp160).
Το προιικό HIV DNA φέρει στα άκρα του 2 πανοµοιότυπα τελικά µακρά επαναλαµβανόµενα
τµήµατα (long terminal repeats - LTRs) τα οποία περιλαµβάνουν τις νουκλεοτιδικές αλληλουχίες των
υποκινητών και πολλά ρυθµιστικά στοιχεία. Συγκεκριµένα συνίστανται από τις U3, R και U5 (Unique
3’, Repeat, Unique 5’) αλληλουχίες.

1.1.1α ∆οµή και οργάνωση της gp120
Από τις συστατικές πρωτεϊνικές υποµονάδες της gp160, η SU (gp120) είναι αυτή που κύρια
συµµετέχει στα γεγονότα της µεµβρανικής σύντηξης και της ιικής εισόδου στο κύτταρο του ξενιστή
µέσω άµεσης αλληλεπίδρασης µε τον κυτταρικό υποδοχέα CD4, αλλά και µε τους υπόλοιπους
συνυποδοχείς. Στην επιφάνεια του ιοσωµατίου οι γλυκοπρωτείνες διατάσσονται σε ολιγοµερή
σύµπλοκα που συνίστανται από 3 SU-TM ετεροδιµερή. Αυτή η ολιγοµερής δοµή, η οποία πιθανόν
παρέχει τη µηχανική ακαµψία που απαιτείται προκειµένου το σύµπλοκο να έχει τη δοµή της σταθερής
προεκβολής που φαίνεται στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο, σχηµατίζεται στο ενδοπλασµατικό δίκτυο
αµέσως µετά τη µετάφραση και τη γλυκοζυλίωση του πρόδροµου προϊόντος του env mRNA. Ο
ολιγοµερισµός της gp160 φαίνεται να παίζει σηµαντικό ρόλο στην έναρξη της µεµβρανικής σύντηξης
(Wyatt et al., 1998).
Μία σύγκριση των gp120 γλυκοπρωτεινών (Εικ.1.1.2) από διαφορετικά HIV-1 στελέχη,
οδήγησε στον προσδιορισµό 5 µεταβλητών (V1-V5) και 4 σταθερών (C1-C4) περιοχών από τις
οποίες αποτελείται κάθε gp120 πρωτεινικό µόριο (Starcich et al., 1986; Willey et al., 1986). Η
παρουσία 18 συντηρηµένων αµινοξικών καταλοίπων κυστείνης πάνω στην gp120 συντελεί στο
σχηµατισµό 9 ενδοαλυσιδικών δισουλφιδικών δεσµών, οι οποίοι διαχωρίζουν τα όρια των επιµέρους
υπο-περιοχών, δηµιουργώντας κυκλικές δοµές (loops). Οι κυστείνες είναι διάσπαρτες σε όλο το µήκος
του πρωτεϊνικού µορίου και στις µεταβλητές και στις σταθερές περιοχές, οπότε και οι δισουλφιδικοί
δεσµοί εκτείνονται αντίστοιχα.
Οι ιικές πρωτεΐνες του φακέλου φέρουν παραπάνω από 30 θέσεις Ν-linked γλυκοζυλίωσης,
εκ των οποίων η πλειοψηφία τους βρίσκεται στην gp120. Η γλυκοζυλίωση γίνεται µε προσθήκη
ολιγοσακχαριτών πλούσιων σε µανόζες σε κατάλοιπα ασπαραγίνης που απαντώνται σε αµινοξικά
µοτίβα του τύπου Asn-X-Ser ή Asn-X-Thr. Η ύπαρξη γλυκοζυλίωσης επιδρά σηµαντικά τόσο στη
δοµή όσο και στη λειτουργία των παραπάνω ιικών πρωτεϊνών. Η σύνθεση της gp120, παρουσία
τουνικαµυκίνης, ενός αναστολέα της γλυκοζυλίωσης, έχει ως αποτέλεσµα µία πρωτείνη που δεν
µπορεί να αναδιπλωθεί σωστά ή να προσδεθεί στο CD4 υποδοχέα. Οι υδατάνθρακες, µέσω της
κάλυψης που παρέχουν στα αµινοξικά κατάλοιπα, αυξάνουν την σταθερότητα της γλυκοπρωτείνης
προστατεύοντας την από πιθανό πρωτεολυτικό ενζυµικό κόψιµο. Αυτή η κάλυψη µπορεί επίσης να
µειώνει την ανοσογονικότητα της πρωτεΐνης και να εµποδίζει ανοσοδραστικά κύτταρα να
αλληλεπιδρούν µε επιτόπους αυτού του πολυπεπτιδίου. Πρόσφατες in vitro έρευνες συσχετίζουν
επίσης την απουσία γλυκοζυλίωσης σε συγκεκριµένες θέσεις µέσα στη V3 περιοχή της gp120 µε
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αυξηµένη µολυσµατικότητα του στελέχους απέναντι σε ορισµένους τύπους κυττάρων (π.χ. κύτταρα
GHOST) (Polzer et al., 2001).

Εικ. 1.1.2

(A) Γραµµική αναπαράσταση των σταθερών και µεταβλητών επικρατειών της
γλυκοπρωτείνης gp120 του HIV-1, (B) Σχηµατική αναπαράσταση της τριτοταγούς
διαµόρφωσης της gp120.

∆ιαγράφονται οι θέσεις των δισουλφιδικών δεσµών

(γραµµικές προεκτάσεις), οι θέσεις της N-γλυκοζυλίωσης (διχαλωτές προεκτάσεις) και
οι περιοχές που εµπλέκονται στην αλληλεπίδραση µε τον CD4 υποδοχέα (γκρι κυκλικές
δοµές) (ΝCBI data base).

1.1.2

Βιολογικός κύκλος του ιού
Ο κύκλος ζωής του HIV (Εικ. 1.1.3) ξεκινά µε την πρόσδεση της gp120 γλυκοπρωτείνης

στους επιφανειακούς υποδοχείς του κυττάρου στόχου που κατά κοινή οµολογία περιλαµβάνουν το
CD4 µόριο και έναν από τους υποδοχείς χηµειοκινών (Feng et al., 1996). Αµέσως µετά την πρόσδεση
η διαµεµβρανική πρωτεΐνη gp41 υφίσταται µία διαµορφωτική αλλαγή που προάγει τη σύντηξη των
µεµβρανών του ιού και του κυττάρου επιτρέποντας ελευθερία εισόδου του ιικού πόρου µέσα στο
κύτταρο. Ο ακάλυπτος ιικός πόρος είναι εν συνεχεία σε θέση να εκθέσει στο εσωτερικό του κυττάρου
το ιικό νουκλεοπρωτεινικό σύµπλοκο το οποίο πιθανόν συνίσταται από τις πρωτείνες ΜΑ, RT, IN, Vpr
και RNA. Σε µικρό χρονικό διάστηµα ξεκινά στο κυτταρόπλασµα η µετατροπή του ιικού RNA σε
δίκλωνο γραµµικό DNA από τη δράση της ιικής αντίστροφης µεταγραφάσης (RT). Το
νουκλεοπρωτεινικό σύµπλοκο µετατοπίζεται ταχύτητα µέσω της Vpr στον κυτταρικό πυρήνα όπου µε
τη βοήθεια της ΙΝ ενσωµατώνεται στο γένωµα του κυττάρου ξενιστή. Στη φάση αυτή ο ιός
χαρακτηρίζεται ως προιός και µπορεί να παραµείνει έτσι για µακρύ χρονικό διάστηµα που καλείται
συνήθως ‘λανθάνουσα φάση’. Στη συγκεκριµένη κατάσταση η µεταγραφή των ιικών γονιδίων είναι
απούσα ή ελάχιστα παρούσα και ως εκ τούτου δεν γίνεται παραγωγή καινούριων ιοσωµατίων.
Αντίθετα υπάρχει συνεχής αντιγραφή του ιικού γενώµατος, κάτι που ευνοεί τη συσσώρευση
νουκλεοτιδικών αλλαγών µέσα στην αλληλουχία του. Έχει υπολογιστεί ότι ο ρυθµός αυτών των
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αλλαγών µέσα στο env γονίδιο ανέρχεται γύρω στο 1% ανά χρόνο.Τα κύτταρα µε ενσωµατωµένο ιικό
DNA λειτουργούν ως αποθήκες καλά κρυµµένης µόλυνσης.

Πρόσδεση στους
υποδοχείς
CD4

CCR ή
CXCR

Μεµβρανική
σύντηξη
Ιική ωρίµανση

Άνοιγµα ιικού
καψιδίου

Αντίστροφη
µεταγραφή
Είσοδος στον
πυρήνα

Ενσωµάτωση Έξοδος RNA

Μεταγραφή

Συναρµολόγηση

Εκβλάστηση ανώριµων
ιοσωµατίων

Μετάφραση

Εικ.1.1.3

Βιολογικός κύκλος του HIV-1

Η ιική µεταγραφή επιτυγχάνεται από την κυτταρική RNA πολυµεράση II µε παραγωγή ιικών
RNA µεταγράφων από τους υποκινητές που εδράζονται στην 5’ LTR του ιικού DNA. Η ενεργοποίηση
της ιικής µεταγραφής προϋποθέτει συνήθως την ενεργοποίηση του µολυσµένου κυττάρου, η οποία,
αν µιλάµε για Τ κύτταρα, µπορεί να προέλθει είτε από αντιγονικό ερεθισµό του ΤCR υποδοχέα ή από
τη δράση µιτογόνων ή άλλων διεγερτικών µορίων (Weiss et al., 1993). Φαίνεται πως η έναρξη της
ιικής µεταγραφής σχετίζεται άµεσα µε την έκφραση σηµαντικών µεταγραφικών παραγόντων του
ξενιστή, όπως του NF-κΒ ή του Sp1, που φυσιολογικά επάγονται από τα παραπάνω ερεθίσµατα.
Συγκεκριµένα ο NF-kB έχει την ικανότητα να προσδένεται σε έναν ειδικό ενισχυτή που βρίσκεται στην
U3 περιοχή της 5’LTR του DNA του προιού. Η πρόσδεση αυτή ενεργοποιεί σχετικά πρώιµα την
έκφραση της tat η οποία µε τη σειρά της ρυθµίζει την έκφραση των υπολοίπων δοµικών και ενζυµικών
γονιδίων του ιού, ενώ παράλληλα ενισχύει το ρυθµό παραγωγής των µεταγράφων.
Μέσω της ρυθµιστικής δράσης της Rev όλα τα ιικά µετάγραφα κατεργασµένα ή µη (spliced ή
genomic-length RNAs) µεταφέρονται από τον πυρήνα στο κυτταρόπλασµα όπου και µεταφράζονται
στα ριβοσώµατα. Εξαίρεση αποτελεί το mRNA του env γονιδίου το οποίο µεταφράζεται στο
ενδοπλασµατικό δίκτυο. Σε µετέπειτα στάδιο το env προϊόν (gp160) πρωτεολύεται στο σύστηµα Golgi
από κυτταρικές πρωτεάσες στις συστατικές gp120 και gp41 πρωτεΐνες, οι οποίες εξάγονται στην
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επιφάνεια της κυτταρικής µεµβράνης και συµπλέκονται µε τις πρόδροµες γλυκοπρωτείνες Gag και
Pol, τις Vif, Vpr, Nef και µε το RNA. Η εκβλάστηση (budding) των ‘ανώριµων’ ιικών τµηµάτων στην
κυτταρική µεµβράνη ακολουθείται από µία µορφολογική αλλαγή του ιοσωµατίου, γνωστή ως
‘ωρίµανση’, η οποία εµπλέκει πρωτεολυτική κατεργασία των Gag-Pol γλυκοπρωτεινών από την ιική
PR στα ΜΑ, CA, NC, p6, PR, RT, και IN. To ώριµο πλέον ιοσωµάτιο είναι έτοιµο να µολύνει άλλο
κύτταρο.

1.1.3

Κύτταρα στόχοι
Ο HIV-1 έχει δειχθεί ότι µπορεί να µολύνει in vitro ένα µεγάλο εύρος κυτταρικών τύπων όπως

περιφερικά ή θηλακοειδή δενδριτικά κύτταρα (FDCs) (π.χ. ώριµα Langerhans κύτταρα), κύτταρα
µικρογλοίας, NK και B κύτταρα, CD8+ και CD4+ T λεµφοκύτταρα, ηοζινόφιλα, πρόδροµα CD4+
κύτταρα του µυελού των οστών και πολλά άλλα (Rosenberg et al., 1989; Dittmar et al., 1997). Σε in
vivo µελέτες, τα µόνα κύτταρα φορείς του HIV που ανιχνεύονται στους ασθενείς είναι τα CD4+ T
λεµφοκύτταρα και τα µακροφάγα µονοκυτταρικής προέλευσης (MDMs). Αυτό υποδηλώνει ότι το CD4
µόριο πρέπει να χρησιµοποιείται από τον HIV ως κύριος υψηλής συγγένειας υποδοχέας στην
επιφάνεια του κυττάρου στόχου. Εντούτοις, οι ακριβείς µηχανισµοί µόλυνσης CD4- κυτταρικών τύπων
δεν έχουν ακόµα πλήρως διευκρινιστεί (Chesebro et al., 1992; Clapham et al., 1991).
Τα CD4+ T λεµφοκύτταρα και τα µακροφάγα διαφέρουν σε πολλά σηµαντικά σηµεία που
έχουν να κάνουν τόσο µε την επιδεκτικότητά τους στην ιική µόλυνση όσο και µε τη µετέπειτα
συµπεριφορά τους. Η µόλυνση CD4+ T λεµφοκυττάρων in vitro επιφέρει µαζικό κυτταρικό θάνατο µε
τα ιοσωµάτια να απελευθερώνονται σχεδόν αποκλειστικά στην πλασµατική µεµβράνη. Όταν ο HIV
µολύνει µακροφάγα in vitro δείχνει µία πιο περιορισµένη κυτταροπαθογένεια, µε τα ιικά τµήµατα να
απελευθερώνονται µέσα σε ενδοκυτταροπλασµατικά κυστίδια (Gendelman et al., 1989). Σε αντίθεση
µε τα µακροφάγα, ο HIV για να επιτύχει βέλτιστη αντιγραφή και µεταγραφή µέσα στα CD4+ T
λεµφοκύτταρα απαιτεί τη προγενέστερη ενεργοποίησή τους. Όντως δεν έχει ανιχνευθεί ιικός
πολλαπλασιασµός σε καλλιέργειες ‘ήρεµων (resting) ‘ανοσοαδρανών’ περιφερικών µονοπύρηνων
κυττάρων του αίµατος (Peripheral Blood Mononuclear Cells – PBMC). Καθώς τα περισσότερα
περιφερικά λεµφοκύτταρα είναι σε αυτή την κατάσταση, µόνο ένα µικρό κλάσµα αυτών είναι
επιδεκτικό σε πρωτογενή µόλυνση. Η κυτταρική ενεργοποίηση αυξάνει τόσο το µέγεθος της
νουκλεοτιδικής δεξαµενής που απαιτείται για τη σύνθεση του ιικού DNA, όσο και το επίπεδο των
µεταγραφικών παραγόντων που είναι σηµαντικοί για τη µεταγραφή του DNA του προιού (Zack et al.,
1990; Ututmaz et al., 1999).
Ενώ µόνο ένας σχετικά µικρός αριθµός µολυσµένων µακροφάγων µπορεί να ανιχνευθεί στο
περιφερικό αίµα φορέων, υψηλή συγκέντρωση µολυσµένων µακροφάγων έχει παρατηρηθεί στους
ιστούς ενός πλήθους λεµφικών και µη λεµφικών οργάνων όπως στο σπλήνα, στον πνεύµονα, στον
εγκέφαλο και στα νεφρά. Για το λόγο αυτό τα εν λόγω όργανα εµφανίζουν αρκετές λειτουργικές
ανωµαλίες κατά την εξέλιξη της ασθένειας του AIDS. Τα πρώτα κύτταρα που µολύνονται κατά τη
διάρκεια της σεξουαλικής µετάδοσης του ιού είναι µάλλον της σειράς των µακροφάγων από τα
παρακείµενα βλεννώδη επιθήλια. Τα κύτταρα αυτά λειτουργούν ως δεξαµενές (reservoirs) ιών που
συντηρούν και προάγουν συνεχώς την εξάπλωση του ιού. Αυτό εξηγεί την αντίσταση που
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παρουσιάζουν πολλοί φορείς στη µείωση του ιικού δυναµικού ακόµα και µετά από µακράς διάρκειας
αντιρετροική θεραπεία. Γενικά πιστεύεται ότι η µόλυνση των µακροφάγων είναι σηµαντική για τον in
vivo πολλαπλασιασµό του ιού και για την ικανότητά του να προκαλεί ασθένεια (Dittmar et al., 1997).

1.1.4. Κυτταρικός τροπισµός ιικών στελεχών
Η ικανότητα του HIV να µολύνει διαφορετικούς κυτταρικούς τύπους διαφέρει από ιικό σε ιικό
στέλεχος. Αλλά και τα ίδια τα κύτταρα στόχοι διαφέρουν ως προς την ικανότητά τους να
υποστηρίξουν την είσοδο και την αντιγραφή διαφορετικών ιικών στελεχών. Για το λόγο αυτό τα
γνωστά HIV-1 στελέχη έχουν πειραµατικά διαχωριστεί σε 2 µεγάλες κατηγορίες ανάλογα µε τον τύπο
των κυττάρων τα οποία µπορούν να µολύνουν και να υποστηρίξουν την αντιγραφή τους in vitro
(Lalani et al., 2000). Ιικά στελέχη που αντιγράφονται ικανοποιητικά µέσα σε CD4+ Τ-κυτταρικές σειρές
αλλά όχι µέσα σε µακροφάγα ή µονοκύτταρα είναι γνωστά ως T-cell-line-tropic, ενώ στελέχη που
επιλέγουν να µολύνουν κυρίως πρωτογενή µακροφάγα και καλλιέργειες πρωτογενών Τ-κυττάρων
αλλά όχι µετασχηµατισµένες Τ κυτταρικές σειρές, αναφέρονται ως Μacrophage-tropic ή Μ-tropic
(Schuitemaker et al., 1991) (Εικ.1.1.4).

Τροπισµός

Τ-κυτταρική
σειρά

Πρωτογενές
Τ-κύτταρο

Μακροφάγο

Κύτταρα στόχοι

Εικ. 1.1.4

Κυτταρικοί τροπισµοί ΗΙV-1 στελεχών και κυτταρικοί αποδέκτες

O όρος T-cell-line adapted (TCLA) έχει επικρατήσει για στελέχη που έχουν προσαρµοστεί να
πολλαπλασιάζονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά σε µετασχηµατισµένες Τ κυτταρικές σειρές µε διαδοχικά
περάσµατα. Οι T-cell-line-tropic ιοί συχνά προάγουν τη δηµιουργία συγκυτίων ανάµεσα σε µολυσµένα
και µη µολυσµένα Τ λεµφοκύτταρα µε σύντηξη των µεµβρανών τους, γι αυτό φαινοτυπικά
χαρακτηρίζονται και ως ‘syncytium inducing-(SI) στελέχη. Αντίθετα οι Μ-tropic ιοί στερούνται αυτής
της ικανότητας και αναφέρονται ως ‘non- syncytium inducing-(NSI).
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Η παρουσία διαφορετικών στελεχών µπορεί να είναι πιθανό αποτέλεσµα της εξελικτικής
πίεσης που ασκείται επιλεκτικά από το ανοσοποιητικό σύστηµα του ξενιστή, ενώ η ποικιλοµορφία
τους ανταποκρίνεται στους διαφορετικούς ρυθµούς ιικής αντιγραφής που απαιτούνται στα επιµέρους
στάδια της νόσου. Η επικρατούσα άποψη είναι ότι τα NSI στελέχη είναι τα κυρίως υπεύθυνα για την
πρωτογενή µετάδοση του ιού µολύνοντας επιλεκτικά µακροφάγα µονοκυτταρικής προέλευσης και
PBMC (ασυµπτωµατική φάση). Τα SI στελέχη εµφανίζονται αργότερα κατά την πρόοδο της
µόλυνσης, ενώ η παρουσία τους στα PBMC ή στο πλάσµα του αίµατος έχει συσχετιστεί µε γρήγορη
εξέλιξη της ασθένειας (συµπτωµατική φάση). Τα SI στελέχη πολύ σπάνια µεταδίδονται, αλλά όταν
µεταδοθούν η εξέλιξη και η κατάληξη της ασθένειας είναι ιδιαίτερα γρήγορη και υπολογίζεται στα 2
χρόνια µετά τη µόλυνση. Παρόλα αυτά δεν ανιχνεύονται πάντα SI στελέχη σε όλα τα άτοµα που
εµφανίζουν γρήγορη πρόοδο της νόσου, κάτι που προτείνει ότι ο SI φαινότυπος in vitro δεν εξηγεί
πλήρως το φαινόµενο της γρήγορης εξέλιξης (Nelson et al., 1997; Dittmar et al., 1997).

1.1.4α Καθοριστές κυτταρικού τροπισµού
Η επιλεκτικότητα πρόσδεσης, ή όπως λέγεται αλλιώς ο τροπισµός κάθε στελέχους για
συγκεκριµένο κυτταρικό τύπο, καθορίζεται από το είδος του συνυποδοχέα που χρησιµοποιεί ο ιός
προκειµένου να επιτύχει ικανή πρόσδεση στην επιφάνεια του κυττάρου ξενιστή (Moore et al., 1997).
Εκτός από το βασικό κυτταρικό υποδοχέα CD4, 2 µέλη της οικογένειας των υποδοχέων χηµειοκινών,
οι CCR5 και CXCR4 φαίνονται να χρησιµοποιούνται πιο συχνά από τον HIV-1 ως συνυποδοχείς
πρόσδεσης. Τα Μ-tropic στελέχη δείχνουν προτίµηση στον CCR5 συνυποδοχέα (R5 στελέχη), ενώ τα
T-cell-line-tropic στον CXCR4 (Χ4 στελέχη) (Dittmar et al., 1997; Dragic et al., 1996). Η µετάπτωση
του τροπισµού κατά την εξέλιξη της νόσου µπορεί τις περισσότερες φορές να προκαλέσει απώλεια
της ικανότητας µόλυνσης µακροφάγων. Για το λόγο αυτό -πολύ συχνά- πρωτογενή ιικά στελέχη
προκειµένου να διατηρήσουν αυτήν την ιδιότητα αποκτούν δυνατότητα εξίσου αποτελεσµατικής
πρόσδεσης και στους 2 συνυποδοχείς, και αναφέρονται ως στελέχη µε διπλό τροπισµό (dual tropic)
(Εικ. 1.1.4). Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι κάποιες περιπτώσεις πρωτογενών SI στελεχών που
µολύνουν ικανοποιητικά και µακροφάγα και µετασχηµατισµένες Τ-κυτταρικές σειρές (Simmons et al.,
1996).
Εντούτοις δεν φαίνεται να έχει ξεκαθαριστεί η σχέση µεταξύ τροπισµού και φαινοτύπου. Τα
στελέχη µε SI φαινότυπο µπορεί να είναι είτε T-cell-line-tropic ή dual tropic. Αντίθετα ο φαινότυπος
των NSI στελεχών δεν προβλέπει πάντα απόλυτα τον τροπισµό του στελέχους, καθώς πολλοί
ερευνητές έχουν βρει διαφορετικά καθοριστικά στοιχεία του NSI φαινοτύπου και του τροπισµού για
µακροφάγα. ∆εδοµένου ότι ο κυτταρικός τύπος που υποστηρίζει την αντιγραφή του ιού in vivo δεν
είναι γνωστός, η σηµασία αυτών των in vitro συσχετίσεων του φαινοτύπου και του τροπισµού
παραµένει αδιευκρίνιστη (Chesebro et al., 1996; Schuitemaker et al., 1992).
Εκτενείς µελέτες έχουν εστιαστεί κυρίως στους παράγοντες που καθορίζουν την µετάπτωση
από τον NSI στον SI φαινότυπο κατά την εξέλιξη της µόλυνσης. Όλα τα καθοριστικά στοιχεία του
φαινοτύπου, αλλά και του τροπισµού, φαίνεται να συγκεντρώνονται στο env γονίδιο του ιού και
κυρίως στην τρίτη µεταβλητή υποπεριοχή (V3) της γλυκοπρωτείνης gp120 του ιικού φακέλου (Feng et
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al., 1996; Nelson et al., 1997) Εικ. 1.1.2). Η V3 περιοχή περιέχει τον πρωτογενή εξουδετεροποιητικό
επίτοπο της gp120 και βρίσκεται ως εκ τούτου κάτω από υψηλή επιλεκτική πίεση από το
ανοσοποιητικό σύστηµα. Μελέτες µεταλλαξιγένεσης στην V3 περιοχή ιικών στελεχών B υποτύπου
προσδιόρισαν πολλές διαφορετικές αµινοξικές υποκαταστάσεις που σχετίζονταν τόσο µε τον
φαινότυπο, όσο και µε την αλλαγή του τροπισµού (Willey et al., 1994). Συγκεκριµένες µονο-αµινοξικές
αλλαγές µέσα στη V3 επικράτεια µπορούν να µεταβάλλουν τον κυτταρικό τροπισµό του HIV-1, ενώ
κάποιες άλλες µπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά σηµαντικές ιικές λειτουργίες όπως τη
µεµβρανική σύντηξη ή τη µολυσµατικότητα του στελέχους, χωρίς όµως να παρεµβαίνουν στην gp120CD4 αλληλεπίδραση (Ivanoff et al., 1992; Bergeron et al., 1992). Μία συγκέντρωση βασικών
αµινοξέων στην V3 επικράτεια, κυρίως στις θέσεις 11, 24, 25 και 32 αποτελεί το πιο κοινό
χαρακτηριστικό των SI στελεχών, ενώ παράλληλα αυξάνει ιδιαίτερα το θετικό φορτίο της
συγκεκριµένης περιοχής (Fouchier et al., 1992). Επίσης, οι V3 περιοχές αυτών των στελεχών
εµφανίζουν περίπου διπλάσια ποικιλοµορφία (εκτός από τη παρουσία των βασικών αµινοξέων) απ’
ότι οι αντίστοιχες περιοχές των NSI, συγκρινόµενες σε µία συντηρηµένη αλληλουχία 20 αµινοξέων
(Chesebro et al., 1992).
Η αµινοξική αλληλουχία της V3 περιοχής της gp120 δεν είναι ο µόνος καθοριστής του
κυτταρικού τροπισµού των HIV-1 στελεχών. Έχουν αναφερθεί ότι µικρές αµινοξικές µεταβολές (2
αµινοξέων) στην C4 περιοχή της gp120 και στην περιοχή του πεπτιδίου σύντηξης στο αµινοτελικό
άκρο της gp41, παίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο (Willey et al., 1994). Εν κατακλείδι, ο µηχανισµός
που καθορίζει τον τροπισµό ενός HIV-1 στελέχους όπως και τη µετάπτωση από τον ένα τύπο στον
άλλο, είναι αρκετά πολύπλοκος και ακόµα αδιευκρίνιστος εν µέρει. Οι επικρατούσες απόψεις
συµφωνούν στο ότι ένας λεπτός συνδυασµός διαφορετικής έκφρασης συγκεκριµένων τύπων
συνυποδοχέων πάνω στα κύτταρα στόχους και µιας µεγάλης αµινοξικής ποικιλοµορφίας σε
συγκεκριµένες υποπεριοχές της gp120 γλυκοπρωτείνης του ιού, επηρεάζουν τον τροπισµό και
κινητοποιούν την ιική πρόσδεση.

1.1.5

Κυτταρικοί υποδοχείς ιικής πρόσδεσης
Παρόλο που τα διαφορετικά ιικά στελέχη και οι υπότυποι του HIV-1 εµφανίζουν εκτενή

ποικιλοµορφία στην πρωτοταγή αλληλουχία της gp120, όλα ανεξαιρέτως χρησιµοποιούν το CD4
µόριο ως κύριο, υψηλής συγγένειας, κυτταρικό υποδοχέα πρόσδεσης στην επιφάνεια των CD4+
κυττάρων στόχων. To CD4 µόριο παρουσιάζει υψηλή έκφραση στα ΤH λεµφοκύτταρα, ενώ µικρότερη
στα µακροφάγα, στη µικρογλοία και στα δενδριτικά κύτταρα. Μελέτες χαρακτηρισµού της
αλληλελεπίδρασης µεταξύ gp120-CD4 έδειξαν ότι συντηρηµένα αµινοξικά κατάλοιπα των σταθερών
περιοχών της gp120 εµπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία και ότι µη συνεχή τµήµατα της γραµµικής
πρωτεϊνικής της αλληλουχίας συνεισφέρουν στη θέση πρόσδεσης. Αρχικά, ένα τµήµα της C4
περιοχής ενοχοποιήθηκε να συµµετέχει στην gp120-CD4 αλληλεπίδραση, καθώς µονοκλωνικά
αντισώµατα εναντίον επιτόπων από τη C4 µπορούσαν να αναστείλουν την πρόσδεση των 2 µορίων.
Επίσης ελλείψεις µικρών τµηµάτων της ίδιας περιοχής είχαν ως αποτέλεσµα την απώλεια της
παραπάνω αλληλεπίδρασης. Μελέτες µεταλλαξιγένεσης που αφορούσαν σηµειακές αµινοξικές
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αλλαγές µέσα στην gp120 έδειξαν ότι, εκτός από την C4 περιοχή και οι υπόλοιπες σταθερές περιοχές,
όπως οι C2 και C3, επηρεάζουν σχετικά την ικανότητα πρόσδεσης της gp120 στο CD4. Αντίθετα οι
µεταβλητές περιοχές µέσα στην gp120 δεν συµµετέχουν άµεσα στην θέση πρόσδεσης µε τον CD4
υποδοχέα, καθώς µόρια gp120 που στερούνται των 3 µεταβλητών περιοχών V1, V2 και V3, αλλά και
των 62 αµινοτελικών και 20 καρβοξυτελικών αµινοξέων διατηρούν την ικανότητά τους να
προσδένονται στο CD4 µόριο εξίσου αποτελεσµατικά όσο η φυσική gp120 πρωτεΐνη.
Η παρουσία του CD4 µορίου στα κύτταρα στόχους δεν επαρκεί για ικανοποιητική πρόσδεση
του ιού και για αποτελεσµατική µόλυνση. Όπως προαναφέρθηκε, συγκεκριµένοι υποδοχείς
χηµειοκινών στην επιφάνεια των κυττάρων λειτουργούν ως συνυποδοχείς πρόσδεσης που µαζί µε το
CD4 µεσολαβούν και προάγουν την ιική είσοδο. Οι υποδοχείς χηµειοκινών ανήκουν στην υπεροικογένεια των υποδοχέων που διαθέτουν 7 διαµεµβρανικές επικράτειες και βρίσκονται σε
ενδοκυτταρική αλληλεπίδραση µε πρωτεΐνες που προσδένουν GTP (7-transmembrane spanning Gprotein coupled receptors – 7TMR). Φυσιολογικά τα µόρια αυτά µεσολαβούν τη βιολογική δράση των
φυσικών δεσµευτών τους, των χηµειοκινών, που είναι κυρίως η χηµειοτακτική προώθηση της
µετανάστευσης διαφόρων λευκοκυτταρικών υποπληθυσµών όπως ουδετερόφιλων, µονοκυττάρων και
λεµφοκυττάρων στο σηµείο της φλεγµονής (Εικ. 1.1.5).

Εικ. 1.1.5

Σχηµατική αναπαράσταση της εξωκυτταρικής περιοχής του βασικού υποδοχέα CD4,
όπου παρουσιάζονται οι ανοσοσφαιρικές περιοχές (1 4), καθώς και µια απλοποιηµένη
µορφή των υποδοχέων χηµειοκινών CXCR4 και CCR5, οι οποίοι λειτουργούν σαν
συνυποδοχείς για την HIV-1 µόλυνση (ΝCBI data base).

Οι χηµειοκίνες είναι µικροµοριακές προφλεγµονώδεις κυτοκίνες που χωρίζονται κυρίως σε 2
µεγάλες υπο-οικογένειες ανάλογα µε τη θέση των 2 από τα 4 υπολείµµατα κυστείνης που
σχηµατίζουν δισουλφιδικούς δεσµούς µέσα στο µόριο. Η CC ή α- υπο-οικογένεια χηµειοκινών
περιλαµβάνει κυρίως τα µέλη: MIP-1α , MIP-1β (macrophage inflamatory protein-1α/β), RANTES
(regulated on activation normal T cell expressed and activated) και MCP-1, -2, -3, -4 (Monoyte
chemotactic protein-1, -2, -3, -4). Oι χηµειοκίνες αυτές αποτελούν τους φυσιολογικούς δεσµευτές των
αντίστοιχων CCR υποδοχέων, η οικογένεια των οποίων αριθµεί µέχρι στιγµής 8 µέλη (CCR1-CCR8).
Χαρακτηριστικά µέλη της οικογένειας των CXC ή β-χηµειοκινών και των αντίστοιχων υποδοχέων
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τους, είναι η χηµειοκίνη SDF-1α (stromal derived factor-1α) και ο υποδοχέας της CXCR4 (fusin ή
LESTR) αντίστοιχα (Wu et al., 1997; McKnight et al., 1998).
Οι υποδοχείς χηµειοκινών εκφράζονται διαφορετικά στους διάφορους λευκοκυτταρικούς
πληθυσµούς. Το πρότυπο έκφρασης των παραπάνω υποδοχέων στα Τ κύτταρα είναι σχετικά
πολύπλοκο, ενώ φαίνεται να σχετίζεται τόσο µε το στάδιο διαφοροποίησης και ενεργοποίησής τους,
όσο και µε το προφίλ των κυτοκινών που εκκρίνουν. Έτσι έχει αναφερθεί επιλεκτική έκφραση των
υποδοχέων CXCR3 και CCR5 στα TH1 κύτταρα, ενώ CCR4 και CCR3 στα TH2 (Burastero et al.,
1998). Επίσης υπερέκφραση του CCR5 υποδοχέα σε ανθρώπινα CD4+ ή CD8+ κύτταρα
παρατηρείται in vitro µετά από αντιγονική διέγερση του TCR παρουσία IL-12 ή IFN-α, ή µετά από
εξωγενή προσθήκη IL-2 και IL-12 (Yang et al., 2001). Συµπληρωµατικές µελέτες αναφέρουν υψηλή
έκφραση του ίδιου υποδοχέα σε CD45RO+ Τ κύτταρα µνήµης και ανοσοδραστικά (effector) T
κύτταρα, ενώ απουσία ή µειωµένη έκφρασή του σε ‘ανοσοαδρανή’ (resting) Τ κύτταρα (Wu et al.,
1997a, b). Αντίθετα ο CXCR4 υποδοχέας εκφράζεται σε διάφορους λευκοκυτταρικούς υποπληθυσµούς, περιλαµβάνοντας τα µονοκύτταρα αλλά όχι τα Τ κύτταρα µνήµης (Forster et al., 1998).
Η πρώτη ένδειξη ότι οι υποδοχείς χηµειοκινών εµπλέκονται στην είσοδο του HIV-1 προήλθαν
από παρατηρήσεις όπου συγκεκριµένες χηµειοκίνες µπορούσαν να αναστείλουν τη µόλυνση. Τόσο οι
φυσιολογικοί δεσµευτές του CCR5 υποδοχέα, RANTES, MIP-1α και MIP-1β, όσο και ο φυσιολογικός
δεσµευτής του CXCR4, SDF-1α

µπορούν να καταστείλουν in vitro την είσοδο διαφόρων ιικών

στελεχών σε διαφορετικούς CD4+ κυτταρικούς τύπους (Forster et al., 1998; Wu et al., 1997; Cicala et
al., 1999). Η επιλεκτικότητα χρήσης του CCR5 (και λιγότερο του CCR3) από τα περισσότερα M-tropic
στελέχη ως συνυποδοχέα εισόδου, υποδηλώνει τη κρίσιµη συµµετοχή του κατά τη διάρκεια της
µετάδοσης και της ασυµπτωµατικής φάσης της µόλυνσης (Baik et al., 1999). Αντίθετα ο CXCR4
φαίνεται να χρησιµοποιείται από τον ιό κυρίως στο µετέπειτα συµπτωµατικό στάδιο της ασθένειας
όταν αρχίζουν να εµφανίζονται τα T-cell-line-tropic στελέχη. Η φαινοτυπική αλλαγή από τη χρήση του
CCR5 (R5 ιοί) στη χρήση του CXCR4 (X4 ιοί) ή των CCR5/CXCR4 (R5/X4 ιοί) υποδηλώνει πρόοδο
της νόσου του AIDS, χωρίς όµως να έχει κατανοηθεί ακόµα η δυναµική αυτής της αλλαγής (Bleul et
al., 1996; Dittmar et al., 1997).

1.1.5α Αλληλεπίδραση του HIV µε τους υποδοχείς χηµειοκινών
Μέχρι σήµερα λίγα είναι γνωστά για το µηχανισµό αλληλεπίδρασης του HIV-1 µε τους
παραπάνω υποδοχείς χηµειοκινών. Έχει προταθεί ότι πιθανόν η V3 υποπεριοχή της gp120
συµµετέχει στη διαδικασία αλληλεπίδρασης. Στα X4 και R5/X4 στελέχη η V3 λούπα είναι ισχυρά
θετικά φορτισµένη, κάτι που της επιτρέπει να κάνει δυνατές ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις µε
πολυανιονικά µόρια, όπως η όξινη αµινοτελική΄εξωκυτταρική επιφάνεια του CXCR4 (Ugolini et al.,
1999). Μικρού εύρους αµινοξικές αλλαγές µέσα σ’ αυτή την περιοχή, που όπως έχει δειχθεί δε
συµµετέχει στην αλληλεπίδραση µε το CD4 µόριο, µεταβάλλει την ικανότητα του ιού να µολύνει
µακροφάγα ή µετασχηµατισµένα Τ κύτταρα (Forster et al., 1998). Περαιτέρω µελέτες έχουν δείξει ότι
ιοσωµάτια µε ελλειµµατικές παραλλαγές της V3 περιοχής αδυνατούν να προσδεθούν στον CCR5
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υποδοχέα, ακόµα και κάτω από συνθήκες ισχυρής αλληλεπίδρασης µε τον CD4 υποδοχέα (Labrosse
et al., 2001).
Η πιθανή ύπαρξη µερικής αλληλοεπικάλυψης των θέσεων πρόσδεσης των φυσικών
δεσµευτών και της gp120 πάνω στους παραπάνω υποδοχείς χηµειοκινών φαίνεται από περιπτώσεις
όπου µικρά µόρια, όπως οι χηµειοκίνες, µπορεί να αλληλεπιδρούν ειδικά και να αναστείλουν την ιική
είσοδο, χωρίς όµως να εµποδίζουν την πρόσδεση του ιοσωµατίου στον υποδοχέα. Το RANTES για
παράδειγµα αδυνατεί να αναστείλει την απορρόφηση R5 HIV-1 ιοσωµατίων στην επιφάνεια
CCR5+/CD4+ Τ κυττάρων αν και οι συγκεντρώσεις που χρησιµοποιήθηκαν µείωσαν την
µολυσµατικότητα (Forster et al., 1998). Εναλλακτικά έχουν διατυπωθεί θεωρίες εσωτερικοποίησης
(internalization) του συνυποδοχέα, ειδικά του CCR5 από το φυσικό δεσµευτή του RANTES κάτι που
µειώνει τη διαθεσιµότητα των επιφανειακών CCR5 µορίων άρα και την δυνατότητα ιικής µόλυνσης
(Brandt et al., 2002).
Αν και οι περισσότερες µελέτες συµφωνούν ότι η άµεση αλληλεπίδραση των υποδοχέων
CCR5 ή CXCR4 µε την gp120 µπορεί να είναι ισχυρή και αποτελεσµατική µόνο παρουσία του CD4,
πρόσφατα ευρήµατα από το πεδίο συσχέτισης της µολυσµατικότητας του HIV-1 µε τα επίπεδα
έκφρασης των CD4 µορίων και των συνυποδοχέων, ειδικά του CCR5, καταλήγουν ότι ναι µεν και οι 2
υποδοχείς µπορεί να απαιτούνται για αποτελεσµατική πρόσδεση του ιού, όµως η έκφραση του CCR5
µπορεί να είναι ιδιαίτερα κρίσιµη όταν τα επίπεδα έκφρασης του CD4 είναι χαµηλά. Αυτό βρίσκει
εφαρµογή στην περίπτωση µόλυνσης µακροφάγων, δενδριτικών και µικρογλοιακών κυττάρων τα
οποία παρουσιάζουν µικρή έκφραση CD4, άρα για να µολυνθούν ικανοποιητικά πιθανόν να
απαιτούνται συµπληρωµατικές αλληλεπιδράσεις. Έτσι, το CD4 µόριο πιστεύεται ότι είναι ο
πρωταρχικός υποδοχέας πρόσδεσης για τα T-cell-line adapted (TCLA) HIV-1στελέχη πάνω στα Τ
κύτταρα, αλλά πιθανόν έχει µικρότερο ρόλο στην πρόσδεση του ιού στα µακροφάγα, στη µικρογλοία
και στα δενδριτικά κύτταρα, όπου η παρουσία του συνυποδοχέα και πιθανόν άλλων µορίων παίζει
περισσότερο καθοριστικό ρόλο (Forster et al., 1998).

1.1.5β Συµπληρωµατικές αλληλεπιδράσεις
Η υψηλής συγγένειας (avidity) πρόσδεση µεταξύ της gp120 και του CD4 απαιτεί τη
στρατολόγηση µίας οµάδας CD4 µορίων πάνω στην κυτταρική επιφάνεια, η οποία µάλλον
κινητοποιείται από τον κυτταροσκελετό. Αυτό είναι δύσκολο στην περίπτωση των κυττάρων µε
χαµηλή έκφραση CD4 όπως στα µακροφάγα, στη µικρογλοία και στα δενδριτικά κύτταρα, όπου λόγω
της χαµηλής ουσιαστικής αλληλεπίδρασης µε το CD4, η πρόσδεση των πρωτογενών ιικών στελεχών
απαιτεί σίγουρα συµπληρωµατικές αλληλεπιδράσεις µε υποδοχείς διαφορετικούς από το CD4 (Sonza
et al., 1995)
Στην κατηγορία των πιθανών επιφανειακών κυτταρικών µορίων που έχουν προταθεί να
εµπλέκονται σε συµπληρωµατικές αλληλοεπιδράσεις µε την gp120 του ιού περιλαµβάνονται
υποδοχείς µανόζης (λεκτίνες), µόρια προσκόλλησης (adhension molecules), όπως τα LFA-1
(leukocyte function-associated antigen-1), το ICAM-3 (intracellular adhension molecule-3), galactosyl
ceramide και HSPG (heparan sulfate proteoglycans). Τα µόρια αυτά αλληλεπιδρώντας µε την gp120
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αυξάνουν επιλεκτικά την ιική πρόσδεση µε ένα τρόπο εξαρτώµενο από τον κυτταρικό τύπο. Ο τύπος
και η ποσότητα των µορίων προσκόλλησης που απαιτούνται από τον ιό εξαρτώνται από τον
κυτταρικό τύπο που τα παράγει, ενώ η ένταση της αλληλεπίδρασης µεταξύ των εµπλεκόµενων
µορίων εξαρτάται από την κατάσταση ενεργοποίησης του κυττάρου. Η ύπαρξη αυτών των
αλληλεπιδράσεων πιθανόν εξηγεί εν µέρει την αποτελεσµατικότητα πρόσδεσης TCLA HIV-1
στελεχών σε CD4- επιθηλιακά κύτταρα ή σε FDCs τα οποία είναι πλούσια σε HSPG ή άλλα µόρια
προσκόλλησης.

Ειδικά

το

συγκεκριµένο

επιφανειακό

µόριο

πιστεύεται

ότι

αλληλεπιδρά

ηλεκτροστατικά µε τη V3 περιοχή της gp120 µέσω των πολυανιονικών σουλφουρικών οµάδων που
περιέχει. Γενικά η ικανότητα πρόσδεσης της gp120 στις πρωτεογλυκάνες διαφοροποιείται ανάλογα µε
τον τύπο και την ποσότητα των σουλφιδικών οµάδων που περιέχονται στα πρωτεογλυκανικά µόρια
διαφορετικών κυτταρικών τύπων, αλλά και από το φορτίο της gp120. Οι T κυτταρικές σειρές φέρουν
ποικίλα ποσά HSPG, τα πρωτογενή και τα ενεργοποιηµένα T κύτταρα εµφανίζουν ελάχιστο, ενώ τα
επιθηλιακά και τα ενδοθηλιακά κύτταρα υψηλά επίπεδα. Αυτό εξηγεί γιατί η ενζυµατική αποµάκρυνση
του HSPG από ενεργοποιηµένα CD4+ T κύτταρα έχει ελάχιστη επίπτωση στην πρόσδεση Χ4
στελεχών, προτείνοντας ότι το µόριο αυτό δεν παίζει σηµαντικό ρόλο στη µόλυνση αυτού του
κυτταρικού τύπου (Ugolini et al., 1999).
Κλείνοντας, η παρουσία υποδοχέων πρόσδεσης του HIV διαφορετικών ή συµπληρωµατικών
του CD4 στα κύτταρα στόχους, όπως στα µακροφάγα, στη µικρογλοία ή στα δενδριτικά κύτταρα, δεν
έχει εκτενώς προσδιοριστεί, ενώ ο µηχανισµός µόλυνσης CD4- κυττάρων παραµένει επίσης φτωχά
µελετηµένος. Γενικά πιστεύεται ότι η υψηλή έκφραση CD4 και κάποιου συνυποδοχέα χηµειοκινών
αρκεί για ικανοποιητική µόλυνση του κυττάρου από το κατάλληλο ιικό στέλεχος. Αντίθετα
επιπρόσθετες αλληλεπιδράσεις απαιτούνται σε περιπτώσεις κυτταρικών τύπων µε φτωχή ή απούσα
έκφραση CD4, όπου υπάρχει ανάγκη ενεργοποίησης συµπληρωµατικών µηχανισµών.

1.1.6

Γενική επισκόπηση στη µεµβρανική σύντηξη και στην ιική είσοδο
Σε σύγκριση µε άλλα σηµεία του κύκλου ζωής του HIV-1 το κοµµάτι της ιικής πρόσδεσης και

o µηχανισµός της επακόλουθης σύντηξης των µεµβρανών του ιού και του κυττάρου παραµένουν
ακόµα θέµατα φτωχά διευκρινισµένα. Η ανίχνευση ιικής πρόσδεσης µε τεχνικές άµεσου ή έµµεσου
ανοσοφθορισµού συναντά αρκετές δυσκολίες µελέτης, καθώς τα αποτελέσµατα µπορεί να
αλλοιωθούν από την αυθόρµητη ή την µεσολαβούµενη από τα αντισώµατα ή τους υποδοχείς
αποσύνδεση της gp120 από την επιφάνεια του ιοσωµατίου. Πάντως, ως προς τα φυσικοχηµικά
χαρακτηριστικά οι διαδικασίες πρόσδεσης και µεµβρανικής σύντηξης φαίνονται να είναι ανεξάρτητες
από την ύπαρξη όξινου περιβάλλοντος, αλλά εξαρτώµενες από τη θερµοκρασία (optimum 370C) και
την παρουσία ιόντων ασβεστίου, ενώ συνδέονται ποιοτικά µε τη µολυσµατικότητα. Επίσης η ταχύτητα
µε την οποία επιτελούνται οι παραπάνω διαδικασίες αναφέρεται ιδιαίτερα γρήγορη στην περίπτωση
αλληλεπίδρασης ιού-κυττάρου, αλλά πιο αργή µεταξύ µολυσµένων κυττάρων κατά το σχηµατισµό των
συγκυτίων (Yu et al., 1995).
Μέχρι σήµερα έχουν προταθεί πολλά µοντέλα πιθανών τροποποιήσεων της διαµόρφωσης
των επιφανειακών γλυκοπρωτεινών του ιού που συνεισφέρουν στην επιτυχία της ιικής πρόσδεσης και
της µεµβρανικής σύντηξης (Choe et al., 1998). Σύµφωνα µε το πιο αποδεκτό µοντέλο (Εικ. 1.1.6) η
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πρόσδεση της gp120 στο CD4 µόριο επιφέρει διαµορφωτικές αλλαγές στη γλυκοπρωτείνη, οι οποίες
έχουν ως αποτέλεσµα την έκθεση συγκεκριµένων επιτόπων της και ιδιαίτερα της V3 (Clapham, et al.,
1997). Η έκθεση αυτών των επιτόπων θεωρείται απαραίτητη προκειµένου να επιτευχθεί µία
δευτερογενής αλληλεπίδραση µε το µόριο του 7ΤΜ-συνυποδοχέα. Αυτή η αλληλεπίδραση µε τη σειρά
της δηµιουργεί µια καινούργια διαµορφωτική αλλαγή που επιτρέπει την είσοδο του υδροφοβικού
αµινοτελικού άκρου της gp41(fusion peptide) µέσα στη πλασµατική µεµβράνη του κυττάρου στόχου.
Τελικά, η gp120 µάλλον επαναδιπλώνεται από µόνη της, προκαλώντας την αποκάλυψη του ιικού
πόρου και εν συνεχεία τη σύντηξη της ιικής και της κυτταρικής µεµβράνης (Cicala et al., 1999;
Bieniasz et al., 1997).
Κρυσταλλογραφικές αναλύσεις της δοµής του κεντρικού πυρήνα της gp120 από ένα TCLA
HIV-1 στέλεχος, έδειξαν ότι πριν από την ιική πρόσδεση η θέση πρόσδεσης της πρωτεΐνης στον
συνυποδοχέα καλύπτεται από τις V1 και V2 λούπες. Η κάλυψη και ως εκ τούτου η δυσκολία
πρόσβασης της θέσης αυτής γίνεται ακόµα πιο έντονη από τον ολιγοµερισµό της gp160 σε 3 gp120gp41 ετεροδιµερή. Το τριµερές αυτό πιθανόν ταλαντεύεται ανάµεσα σε 2 µεταβατικές διαµορφώσεις:
την ‘κλειστή’, στην οποία οι θέσεις πρόσδεσης στους υποδοχείς είναι καλυµµένες στο µέγιστο και
στην ‘ανοιχτή’ όπου οι αντίστοιχες θέσεις αλληλεπίδρασης εκτείθονται καθαρά (Wyatt et al., 1998).
Πολλές gp120 γλυκοπρωτείνες από διαφορετικά TCLA στελέχη φαίνεται να έχουν περισσότερο συχνά
την ‘ανοιχτή’ διαµόρφωση, επιτρέποντας έτσι πρόσδεση υψηλής συγγένειας. Αντίθετα τα κλινικώς
σηµαντικά πρωτογενή M-tropic ιικά στελέχη δείχνουν προτίµηση στην ‘κλειστή’ διαµόρφωση,
µειώνοντας την προσβασιµότητα της περιοχής στους υποδοχείς, αλλά προστατεύοντας την όµως
αποτελεσµατικά από την επίθεση αντισωµάτων in vivo (Moore et al., 1998).
Α1

Β1

Α2

Β2

CD4

Α3

V3

Υποδοχέας
χηµειοκινών

Β3
Α4

V3

Eικ. 1.1.6

(Α) ∆ιαγραµµατική και (Β) τρισδιάστατη απεικόνιση, των σταδίων εισόδου του HIV-1 στο
κύτταρο στόχο, µε όλες τις διαµορφωτικές αλλαγές των εµπλεκόµενων ιικών και
κυτταρικών πρωτεϊνών (Nature Reviews, Robinson et al., 2002)
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1.2

ΚΥΤΤΑΡΟΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ HIV-1
Tα µέχρι σήµερα δεδοµένα για τη βιολογική εξέλιξη της ιικής µόλυνσης υποστηρίζουν ότι από

τη στιγµή της πρωτογενούς µόλυνσης µέχρι τη στιγµή της κατάληξης του πάσχοντα παρατηρούνται 3
χαρακτηριστικές φάσεις. Η πρώτη, γνωστή ως ‘οξεία φάση’ (acute phase) διαρκεί µόνο λίγες
εβδοµάδες που τυποποιούνται από οξεία ιική αντιγραφή και ανιχνεύσιµα επίπεδα µολυσµατικών
ιοσωµατίων (viremia) και ιικών αντιγόνων (antigenemia) στο πλάσµα του αίµατος και στο
εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Μόνο όµως ένα µικρό ποσοστό των ιών που ανιχνεύονται στη φάση αυτή
είναι πραγµατικά µολυσµατικοί (0.00001-0.01%), ενώ η κλινική εικόνα του µολυσµένου ατόµου δεν
διαφοροποιείται από την κλινική εικόνα µιας τυπικής ίωσης π.χ. γρίπης. Προς τα µέσα της
συγκεκριµένης περιόδου ξεκινούν οι ειδικές αντιικές ανοσολογικές απαντήσεις του ξενιστή µε
διέγερση τόσο της χυµικής όσο και της κυτταρικής ανοσίας, αν και τα προϊόντα τους τα ειδικά
εξουδετεροποιητικά anti-HIV-1 αντισώµατα και τα κυτταροτοξικά CD8+ κύτταρα, ανιχνεύονται λίγο
αργότερα. Αποτέλεσµα της ανοσολογικής απάντησης του φορέα είναι η µείωση του ιικού φορτίου στο
πλάσµα και στα PBMCs, η προσωρινή σταθεροποίηση του αριθµού των CD4+ T-κυττάρων, όπως και
η επανάκτηση µίας σχεδόν φυσιολογικής κλινικής εικόνας.
Το τέλος της οξείας φάσης ακολουθεί µία µακρά περίοδος φαινοµενικής αδράνειας
(ασυµπτωµατική φάση - clinical latency),

η οποία χαρακτηρίζεται από σταδιακή µείωση του

πληθυσµού των περιφερικών CD4+ T-κυττάρων, αύξηση των επιπέδων του ιικού RNA στο αίµα και
σταδιακή καταστολή του ανοσοποιητικού συστήµατος (Εικόνα 2.1.1). Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσµα
ο οργανισµός να καθίσταται ευπαθής σε ευκαιριακές λοιµώξεις και σε σπάνιους κακοήθεις καρκίνους
που τελικά οδηγούν στην εκδήλωση της ασθένειας του AIDS και τελικά στο θάνατο. Ανάλογα µε το
άτοµο, η ασυµπτωµατική φάση µπορεί να διαρκέσει από 10 µήνες έως 12 χρόνια, ενώ η είσοδος στην
τρίτη και τελευταία φάση εξέλιξης της νόσου (συµπτωµατική) σηµατοδοτείται από την πτώση του
αριθµού των CD4+ T-κυττάρων κάτω από το όριο των 200 κυττάρων/µl.

1.2.1

Ποσοτική ανεπάρκεια και δυσλειτουργία των CD4+ T-κυττάρων.
Τι προκαλεί όµως τη µείωση του πληθυσµού των περιφερικών CD4+ T κυττάρων; Μέχρι

σήµερα έχουν προταθεί διάφοροι µηχανισµοί άµεσης και έµµεσης κυτταροπαθογένειας (Graziosi et
al., 1998; Grossman et al., 2002). Η άµεση θανάτωση των µολυσµένων κυττάρων, άποψη
επικρατούσα µέχρι πρόσφατα, µπορεί να οφείλεται, είτε στην κυτταρολυτική επίδραση του ιού ή στην
ανοσολογική επίθεση που δέχονται αυτά τα κύτταρα από τον ίδιο τον οργανισµό. Η στρατολόγηση
ειδικών anti-HIV-1 κυτταροτοξικών απαντήσεων αποτελεί το φυσιολογικό µηχανισµό καταστροφής
κυττάρων µολυσµένων από ιό µέσω της κυτταρικής ανοσίας. Η παρουσία ειδικών αντισωµάτων
εναντίον αντιγόνων του ιικού φακέλου, η µεσολαβούµενη από το συµπλήρωµα κυτταροτοξικότητα και
άλλες ανοσιακές απαντήσεις βοηθούν επίσης στην αποµάκρυνση των HIV-µολυσµένων κυττάρων.
Ωστόσο η ανακάλυψη ότι ο αριθµός των κυττάρων που καταστρέφονται δεν συµβαδίζει µε τον αριθµό
των επιµολυσµένων µε HIV κυττάρων απέδειξε ότι πέρα από τον απευθείας κυτταροτοξικό ρόλο του ο
HIV µπορεί να επάγει έµµεσα την καταστροφή CD4+ T κυττάρων που δεν έχει µολύνει.
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Εικ. 2.1.1

Τυπική πρόοδος της HIV µόλυνσης. Οι ρυθµοί πτώσης του αριθµού των CD4+ T
κυττάρων και αύξησης του ιικού φορτίου διαφέρουν σηµαντικά από ασθενή σε ασθενή
(NCBI data base).

Η έµµεση θανάτωση µη µολυσµένων κυττάρων εικάζεται πως προέρχεται από πολλούς
κυτταροπαθολογικούς µηχανισµούς, αν και η αξιοπιστία και η σηµαντικότητα τους παραµένει ακόµα
αδιευκρίνιστη. In vitro µελέτες σε καλλιέργειες ενεργοποιηµένων CD4+ T κυττάρων παρουσία HIV,
προτείνουν πως η δηµιουργία συγκυτίων αποτελεί πιθανό µηχανισµό επαγωγής έµµεσης
κυτταροπαθογένειας µη µολυσµένων κυττάρων, αν και η δυνατότητα σχηµατισµού τέτοιων δοµών
αφορά µόνο συγκεκριµένα ιικά στελέχη που in vivo εµφανίζονται σε προχωρηµένα στάδια της
µόλυνσης και όχι σε όλους τους ασθενείς. Παρόλα αυτά στο σχηµατισµό των συγκυτίων είναι δυνατό
να ενσωµατώνονται και πολλά µη µολυσµένα κύτταρα µέσω άµεσης αλληλεπίδρασης της
επιφανειακής gp120 πρωτεΐνης των µολυσµένων κυττάρων και του CD4 υποδοχέα των µη
µολυσµένων. Τα συγκύτια πεθαίνουν πολύ γρήγορα µέσα στην καλλιέργεια, ενώ πιστεύεται πως
έχουν πολύ µικρότερο χρόνο ηµιζωής in vivo. Με αυτό τον τρόπο ένα µεµονωµένο µολυσµένο
κύτταρο, φορέας της gp120 του ιού, µπορεί να οδηγήσει στο θάνατο πληθώρα παρακείµενων µη
µολυσµένων CD4+ κυττάρων, ένα φαινόµενο γνωστό ως ‘bystander effect’. Πρόσφατα δεδοµένα
υποστηρίζουν ότι ο HIV µπορεί να κινητοποιεί µηχανισµούς απόπτωσης ακόµα και σε κύτταρα που
δεν έχει µολύνει. Έχει παρατηρηθεί ότι όταν καλλιεργηθούν ex vivo υγιή CD4+ και CD8+ κύτταρα µε
κύτταρα από φορέα HIV-1 εµφανίζουν αυξηµένη απόπτωση. Αν και ο τρόπος µε τον οποίο ο HIV
επιτυγχάνει την επαγωγή απόπτωσης στα CD4+ κύτταρα παραµένει άγνωστος, θα επιχειρηθεί µία
προσπάθεια ανάλυσης προτεινόµενων µηχανισµών στο κεφάλαιο 3.
Η σταδιακή µείωση των CD4+ T κυττάρων µπορεί εν µέρει να οφείλεται και στην ανικανότητα
του ανοσοποιητικού συστήµατος να εµπλουτίζει τα αποθέµατα των ώριµων CD4+ T κυττάρων στην
περιφέρεια. Τουλάχιστον 2 πιθανοί µηχανισµοί φαίνεται να εµπλέκονται στην αποτυχία ανανέωσης
της συγκεκριµένης κυτταρικής δεξαµενής κατά την εξέλιξη της ιικής µόλυνσης. Ο πρώτος µηχανισµός
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σχετίζεται µε πιθανή απώλεια της βιωσιµότητας των αρχέγονων Τ κυττάρων στα πρωτογενή λεµφικά
όργανα, όπως στο θύµο και στο µυελό των οστών, λόγω άµεσης ιικής µόλυνσης κατά τη διάρκεια της
διαίρεσής τους. Ο δεύτερος µηχανισµός αναφέρεται σε πιθανή διατάραξη του µικροπεριβάλλοντος
που απαιτείται για την αποτελεσµατική διαφοροποίηση και ωρίµανση των συγκεκριµένων κυττάρων.
Ιική µόλυνση CD34+ αρχέγονων κυττάρων της µυελικής σειράς από τον µυελό των οστών έχει δειχθεί
να λαµβάνει χώρα και in vitro και in vivo. Στο µοντέλο hu-SCID (human - severe-combined
immunodeficiency) διαγονιδιακού ποντικού, η µόλυνση µε HIV οδηγεί σε καταστροφή της
αρχιτεκτονικής του στρώµατος του θύµου, και σε εσωτερικοποίηση του ιού στα επιθηλιακά κύτταρα
της συγκεκριµένης περιοχής (Fleury et al., 1998).
Αλλά και τα δευτερογενή λεµφικά όργανα, όπως οι λεµφαδένες και ο σπλήνας φαίνεται να
συµµετέχουν ενεργά στη διατάραξη του αριθµού των περιφερικών CD4+ T κυττάρων. Ο ιός
παγιδεύεται µέσα στα FDCs των βλαστικών κέντρων των λεµφικών οργάνων, προκαλώντας
στρατολόγηση και ενεργοποίηση CD4+ T κυττάρων, αλλά και φυσιολογική υπερπλασία των
βλαστικών κέντρων. Η κατάσταση ενεργοποίησης καθιστά τα παραπάνω κύτταρα επιρρεπή σε ιική
µόλυνση η οποία µεταφέρεται από κύτταρο σε κύτταρο. Το τελικό αποτέλεσµα είναι τα δευτερογενή
λεµφικά όργανα να µετατρέπονται πολύ γρήγορα σε κυτταρικές δεξαµενές ιικού φορτίου και κέντρα
ιικής αντιγραφής. Μικροσκοπικές µελέτες έχουν καταδείξει επίσης και προοδευτική καταστροφή της
αρχιτεκτονικής των λεµφαδένων µε επακόλουθη απώλεια λειτουργίας, η οποία τελικά οδηγεί σε
έντονη ανοσοκαταστολή και κατάρρευση του ανοσοποιητικού συστήµατος (Pantaleo et al., 1994;
Graziosi et al., 1998).
H πτώση του αριθµού των CD4+ κυττάρων ακολουθεί ήδη από πολύ νωρίς µια πρώιµη
δυσλειτουργία των T λεµφοκυττάρων, η οποία χαρακτηρίζεται in vivo από ανικανότητα εµφάνισης
κυτταροεξαρτώµενων αντιδράσεων υπερευαισθησίας καθυστερηµένου τύπου (DTHR) και in vitro από
ανικανότητα των T λεµφοκυττάρων να αντιδράσουν σε διέγερση του TCR από αντιγόνα µνήµης ή
µιτογόνα (Graziosi et al., 1998). Οι λειτουργικές ανωµαλίες των CD4+ Τ κυττάρων φαίνεται να
λαµβάνουν χώρα είτε παρουσία είτε απουσία άµεσης µόλυνσης, καθώς πολλά µη µολυσµένα CD4+ Τ
λεµφοκύτταρα αποτυγχάνουν να διεγερθούν ικανοποιητικά µετά από αντιγονικό ερεθισµό. Η
συγκεκριµένη δυσλειτουργία φαίνεται να σχετίζεται µε την επιφανειακή έκφραση και διαθεσιµότητα
των CD4 υποδοχέων πάνω στα µολυσµένα κύτταρα. Όταν ένα CD4+ T κύτταρο µολύνεται, η
επιφανειακή έκφραση του CD4 µειώνεται, καθώς τα παραγόµενα κατά τη διάρκεια της ιικής
αντιγραφής HIV gp120 µόρια δένονται στις κυτταροπλασµατικές CD4 πρωτεΐνες σχηµατίζοντας
ενδοκυτταρικά gp120-CD4 σύµπλοκα. Άλλες ιικές πρωτεΐνες όπως η Νef και η Vpu συνεισφέρουν
επίσης στην ένταση του φαινοµένου (Lundquist et al., 2002). Ως αναµενόµενο, η πτώση της
επιφανειακής έκφρασης των CD4 υποδοχέων µειώνει τη δυνατότητα αλληλοεπιδράσεων µε τα MHC
τάξης II αντιγόνα η οποία απαιτείται για τη σταθεροποίηση του συµπλόκου TCR-MHC τάξης II
αντιγόνου-αντιγονικού επίτοπου, οδηγώντας τελικά σε ελαττωµένες και ανεπαρκείς αντιγονο-ειδικές
απαντήσεις (Meyaard et al., 1993; Polyak et al., 1997). Καθώς ο HIV µολύνει επιλεκτικά CD4+ T
κύτταρα µνήµης, η µείωση της έκφρασης του CD4 µορίων πιθανόν συνεισφέρει στην προβληµατική
απάντηση αυτών των κυττάρων στα διαλυτά αντιγόνα µνήµης.
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Όσο αφορά την αποτυχία ικανής αντιγονικής διέγερσης ακόµα και µη µολυσµένων CD4+ T
κυττάρων από ασθενείς, πολλά ιικά προϊόντα όπως οι γλυκοπρωτείνες του φακέλου gp120 και gp41,
αλλά και η ρυθµιστική πρωτεΐνη Τat, έχουν ενοχοποιηθεί να εµπλέκονται in vitro. Οι µηχανισµοί µέσω
των οποίων επιτυγχάνεται κάτι τέτοιο, φαίνεται ότι σχετίζονται µε την άµεση αλληλεπίδραση των
gp120 µορίων της επιφάνειας των µολυσµένων κυττάρων και του CD4 υποδοχέα των µη
µολυσµένων. Αυτού του είδους οι αλληλεπιδράσεις µπορούν να προκαλέσουν στερητικές
παρεµποδίσεις στην αλληλεπίδραση MHC τάξης II αντιγόνων-CD4. Πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει
ότι η µη κατάλληλη πρόσδεση του CD4 µορίου σε anti-CD4 αντισώµατα επιφέρει µείωση στην
έκφραση του TCR, προτείνοντας ότι οι gp120-CD4 αλληλεπιδράσεις έχουν πιθανόν ένα παρόµοιο
αποτέλεσµα.
Μεταξύ των υποπληθυσµών των CD4+ T λεµφοκυττάρων, ο HIV φαίνεται να µολύνει και να
επηρεάζει τη λειτουργία κυρίως των κυττάρων µνήµης (memory) παρά των παρθένων (naïve)
κυττάρων. Πρόσφατες ενδείξεις επίσης υποδηλώνουν ότι οι επιδράσεις του HIV στις ανοσιακές
απαντήσεις των T κυττάρων κατά τη διάρκεια της ασυµπτωµατικής φάσης, αντανακλούν µείωση ή
ανέργια του TH1 υπο-πληθυσµού σε σύγκριση µε τον TH2, όπως εξάλλου συµβαίνει και σε πολλές
παρασιτικές µολύνσεις (Romagnani et al., 1994).

1.2.2

∆υσλειτουργίες άλλων κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήµατος

1.2.2α CD8+ T κύτταρα
Αν και οι αριθµοί των HIV-ειδικών CD8+ T κυττάρων αυξάνονται στα πρώιµα στάδια της
µόλυνσης, µία σηµαντική µείωση των επιπέδων τους µε επακόλουθη απώλεια της anti-HIV CTL
ενεργότητας παρατηρείται κατά την πρόοδο της νόσου και ειδικά στη συµπτωµατική φάση (Blanco et
al., 2001). Η πτώση µπορεί εν µέρει να εξηγηθεί από ανωµαλίες στις διαδικασίες αύξησης του
αριθµού αυτών των κυττάρων, αλλά και στην υψηλού βαθµού ανοχή που αποκτά ο οργανισµός
απέναντι στον ιό (Pantaleo et al., 1997). Έχει αναφερθεί ότι ένα σηµαντικό ποσοστό περιφερικών
CD8+ T κυττάρων HIV µολυσµένων ατόµων έχουν ένα ασυνήθιστο φαινότυπο. Είναι ενεργοποιηµένα
HLA-DR+ κύτταρα χωρίς όµως να εκφράζουν το CD25 αντιγόνο (υποδοχέας της IL-2), το οποίο
απαιτείται για βέλτιστο πολλαπλασιασµό. Η έλλειψη επαγωγικών σηµάτων διέγερσης λόγω της
προοδευτικής απώλειας των CD4+ T κυττάρων και της προβληµατικής παραγωγής IL-2, µπορεί εν
µέρει να εξηγεί τη µείωση του αριθµού των CD8+ T κυττάρων. Εναλλακτικός αιτιολογικός παράγοντας
εικάζεται ότι µπορεί να είναι η διατάραξη της διαδικασίας ανανέωσης των Τ λεµφοκυττάρων στο θύµο,
καθώς µελέτες έχουν δείξει ότι ο HIV µπορεί να µολύνει αποτελεσµατικά CD4+/CD8+ κύτταρα, όπως
και CD4+ ή CD8+ ανώριµα θυµοκύτταρα. Η εκφύλιση των πρόδροµων θυµοκυττάρων λόγω
µόλυνσης, επιφέρει τελικά αδυναµία ενίσχυσης της περιφέρειας µε ώριµα Τ λεµφοκύτταρα.
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1.2.2β Μονοκύτταρα / µακροφάγα
Τα µονοκύτταρα και τα µακροφάγα αποτελούν in vivo τις κύριες ιικές δεξαµενές στους ιστούς,
ενώ τα CD4+ T κύτταρα τις αποθήκες του ιού στο περιφερικό αίµα. Οι παθολογικές επιδράσεις που
προκαλεί ο HIV στα κύτταρα αυτά in vitro, είναι λιγότερες απ’ αυτές που προκαλεί στα CD4+ T
κύτταρα. Οι λειτουργικές ανωµαλίες αφορούν κυρίως διαταραχές στην χηµειοταξία, στην επαγωγή
διέγερσης των Τ κυττάρων (Meyaard et al., 1993) και στη λειτουργία των FcR υποδοχέων. Πολλές
απ’ αυτές οφείλονται στην άµεση µόλυνση των µονοκυττάρων/µακροφάγων από τον ιό ή στην εκθεσή
τους σε ιικά αντιγόνα τα οποία δύναται να προκαλέσουν ποσοτική απορύθµιση των υποδοχέων
χυµοκινών και επακόλουθη καταστολή της χυµοτακτικής λειτουργίας. Αν και υπάρχουν πολλές
διαφωνίες όσο αφορά την ύπαρξη ή όχι δυσλειτουργιών στην διαδικασία αντιγονοπαρουσίασης,
πολλές ερευνητικές οµάδες συµφωνούν ότι, η λειτουργία των δενδριτικών κυττάρων και των
µακροφάγων να παρουσιάζουν αντιγόνα σε ‘παρθένα’ Τ κύτταρα των λεµφικών οργάνων,
επηρεάζεται ήδη από τα πρώιµα στάδια της HIV µόλυνσης (Langhoff et al., 1991; Clerici et al., 1993).
Τα αντιγονο-παρουσιαστικά κύτταρα (APCs) εκκρίνουν διαταραγµένα µοτίβα κυτοκινών, τα οποία
φαίνεται να επηρεάζουν τις απαντήσεις των Τ κυττάρων, οδηγώντας σε ανέργια τα ΤΗ1
λεµφοκύτταρα και σε ενεργοποίηση τα ΤΗ2. Τα µολυσµένα άτοµα µπορούν να επιβιώνουν µέσω των
ανοσολογικών απαντήσεων των Τ κυττάρων µνήµης, αλλά όταν αυτά τα κύτταρα τελικά εκλείψουν, η
έλλειψη

στρατολόγησης

νέων

κυττάρων

µνήµης

που

φυσιολογικά

θα

συνέβαινε

µέσω

αλληλεπίδρασης των APCs µε ‘παρθένα’ Τ κύτταρα, συνεισφέρει στη γενικότερη ανοσολογική
απορύθµιση (Weiss et al., 1993)

1.2.2γ Β κύτταρα
Η έντονη και αυθόρµητη πολυκλωνική ενεργοποίηση των B λεµφοκυττάρων είναι µία από τις
πρώτες ανοσολογικές ανωµαλίες που εµφανίζονται αµέσως µετά τη µόλυνση από HIV. Συνοδεύεται in
vivo από υπεργαµµασφαιριναιµία των IgG, IgA και IgD ανοσοσφαιρινών, αλλά και από ελαττωµατικές
απαντήσεις των Β κυττάρων σε επιπρόσθετα Τ-κυτταρο εξαρτώµενα διεγερτικά σήµατα, in vitro.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι µειωµένες αντιδράσεις τους στην παραγωγή ειδικών
αντισωµάτων µετά από πρωτογενή ή δευτερογενή ανοσοποίηση µε πρωτεΐνες ή πολυσακχαρίτες. Ως
βασικοί αιτιολογικοί παράγοντες της δυσλειτουργίας των B κυττάρων θεωρούνται τόσο η ποσοτική
ανεπάρκεια των CD4+ Τ κυττάρων, όσο και η πιθανή άµεση αρνητική επίδραση του ίδιου του ιού στα
εν λόγω κύτταρα, καθώς τµήµατα της gp41 έχουν δειχτεί να επάγουν πολυκλωνική ενεργοποίηση in
vitro. Άλλοι πολυκλωνικοί ενεργοποιητές των B κυττάρων που απαντούν στα HIV µολυσµένα άτοµα
και πιθανόν συνεισφέρουν στην δυσλειτουργική εικόνα τους είναι διάφοροι ιοί, όπως ο CMV και ο
EBV. Στις λειτουργικές ανωµαλίες των B κυττάρων που πιθανόν ευθύνονται για τη µειωµένη
αντιγονοειδική απάντηση των συγκεκριµένων κυττάρων, έχει συµπεριληφθεί στη βιβλιογραφία και η
πτώση των επιπέδων έκφρασης του CD70 επιφανειακού µορίου των Β κυττάρων (Wolthers et al.,
1997).
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1.2.2δ ΝΚ κύτταρα
Οι λειτουργικές ανωµαλίες των NK κυττάρων αυξάνονται προοδευτικά µε την εξέλιξη της
µόλυνσης, ενώ αναφέρονται κυρίως σε διαταραγµένες διαδικασίες παραγωγής ή απελευθέρωσης
κυτταροτοξικών παραγόντων που έχουν ως συνέπεια τη µείωση της ενεργότητας των κυττάρων µέσα
στο περιφερικό αίµα. Η µείωση των CD4+ Τ κυττάρων η οποία προκαλεί µείωση των επιπέδων της
IL-2, φαίνεται να σχετίζεται άµεσα µε τη εµφάνιση των παραπάνω δυσλειτουργιών, καθώς έχει δειχθεί
ότι η συγκεκριµένη κυτοκίνη απαιτείται για την παραγωγή κυτταροτοξινών από τα NK κύτταρα.
Παρόλα αυτά για άλλες λειτουργίες των εν λόγω κυττάρων δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι επηρεάζονται
από τη µόλυνση.

1.2.3

Απορύθµιση του προτύπου έκκρισης κυτοκινών
Στις γενικότερες δυσλειτουργίες που προκαλεί ο HIV στο ανοσοποιητικό σύστηµα ανήκει και η

απορύθµιση του προτύπου έκκρισης κυτοκινών. Τα αποτελέσµατα πολλών ερευνών υποδηλώνουν
ότι η πρωτογενής µόλυνση από τον ιό συνοδεύεται από υψηλά επίπεδα έκφρασης προφλεγµονωδών
κυτοκινών, η οποία συνδυάζεται µε ταυτόχρονη ολιγοκλωνική εξάπλωση των CD8+ T κυττάρων στη
διάρκεια της οξείας ή πρώιµης ασυµπτωµατικής φάσης. Έτσι, PBMCs από άτοµα φορείς του HIV
εκκρίνουν αυξηµένα επίπεδα TNF-α, IL-6, IL-10 και IL-1, ενώ CD4+ και CD8+ HIV-ειδικοί Τ κλώνοι
παράγουν αυξηµένα ποσά TNF-α και IFN-γ µετά από έκθεση σε HIV in vitro (Graziosi et al., 1996,
1994; Poli et al., 1994). Tα ενεργοποιηµένα Β κύτταρα µολυσµένων ατόµων εκκρίνουν αυθόρµητα
υψηλά επίπεδα TNF-α και IL-6, ενώ Β κύτταρα από µη µολυσµένα άτοµα µπορούν να οδηγηθούν σε
κατεύθυνση παραγωγής τέτοιων κυτοκινών µετά από διέγερση µε IL-4 και έκθεση σε ιικά αντιγόνα
π.χ. gp120. Οµοίως, µονοκύτταρα φορέων παρουσιάζουν αυξηµένη παραγωγή κυτοκινών µετά από
έκθεση σε µιτογόνα, αντιγόνα ή TNF-α (Poli et al., 1995). Υψηλές συγκεντρώσεις TNF-α, IFN-γ και IL6, παρατηρούνται επίσης στα βλαστικά κέντρα των λεµφαδένων µολυσµένων ατόµων (Poli et al.,
1994).
Mία άλλη σηµαντική διατάραξη του κυτοκινικού προτύπου, που παρατηρείται κυρίως κατά την
πρόοδο της νόσου, είναι η σταδιακή απώλεια ανοσορυθµιστικών κυτοκινών, όπως της IL-2 και της IL12 (Meyaard et al., 1994; Schulick et al., 1993). Έκφραση IL-2 ανιχνεύεται ελάχιστα έως καθόλου στο
περιφερικό αίµα χρόνιων φορέων ενώ βασικά επίπεδα αυτής της ιντερλευκίνης έχουν βρεθεί µόνο σε
µονοκύτταρα αποµονωµένα από λεµφαδένες µολυσµένων ατόµων (Graziosi et al., 1996, 1994). Οι
παραπάνω κυτοκίνες είναι σηµαντικές για αποτελεσµατική κυτταρική ανοσία, ενώ ειδικά η IL-12
απαιτείται και για την παραγωγή άλλων TH1 κυτοκινών. Η βλάβη του TH1 κλάδου θεωρείται καθολικά
κρίσιµος προάγγελος της εξέλιξης της νόσου, ενώ διαφωνίες επικρατούν ως προς την προτεινόµενη
κυριαρχία των TH2 απαντήσεων (Meyaard et al., 1994, 1996). Αρκετές µελέτες υποστηρίζουν ότι ο
ΗIV δεν επάγει µία διακριτή µετάπτωση του TH1 κυτοκινικού προτύπου σε TH2, αλλά µάλλον ευνοεί
την επικράτηση ενός TH0 φαινοτύπου σε απάντηση στα αναµνηστικά αντιγόνα (Maggi et al., 1994).
Το πώς ακριβώς o HIV επηρεάζει και ενεργοποιεί την παραγωγή κυτοκινών παραµένει ακόµα
αδιευκρίνιστο. Πιστεύεται πως η ίδια η αντιγραφή του ιού µπορεί να είναι απαραίτητη, καθώς η
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έκφραση της Tat πρωτεΐνης έχει τη δυνατότητα να ρυθµίσει θετικά την µεταγραφή του TNF-α
γονιδίου. Εντούτοις, ενεργοποίηση της έκφρασης κυτοκινών έχει παρατηρηθεί και σε απουσία άµεσης
µόλυνσης, αλλά µετά από πρόσδεση διαλυτής ή επιφανειακής gp120 στο CD4 υποδοχέα ή µετά από
πρόσδεση αντισώµατος στην περιοχή αλληλεπίδρασης της gp120 πάνω στο CD4 µόριο (Biswas et
al., 1994). Η σχέση του ιού µε το πρότυπο κυτοκινών κάθε χρονικής στιγµής της πορείας της
µόλυνσης, εµφανίζεται αµφίδροµη. Ο ιός προωθεί την διαµόρφωση ενός συγκεκριµένου µοτίβου
έκκρισης κυτοκινών, αλλά και οι ίδιες οι κυτοκίνες µπορούν να έχουν ένα ρυθµιστικό ρόλο σε βασικές
ιικές λειτουργίες όπως στην αντιγραφή. Τόσο µεµονωµένες κυτοκίνες όσο και συνδυασµοί αυτών
µπορούν να δράσουν συνεργατικά στη διέγερση της ιικής αντιγραφής και έκφρασης (Graziosi et al.,
1998).

1.2.4

Τρόποι να ξεφεύγει ο ιός
Ο ακριβής µηχανισµός µε τον οποίο ο HIV επιτυγχάνει να ξεπερνά την ισχυρή ανοσιακή

απάντηση του ξενιστή και να αντιγράφεται αποτελεσµατικά παραµένει ένα από τα αναπάντητα
ερωτήµατα της παθοφυσιολογίας του ιού. Ένας αριθµός µη αντικρουόµενων πιθανών εξηγήσεων
έχουν κατά καιρούς δοθεί (Weiss et al., 1993; Benjouad et al., 1992):
•

Ο ιός έχει τη δυνατότητα γρήγορων και συνεχών µεταλλαγών, µε αποτέλεσµα να µπορεί να
διαφεύγει από τις χυµικές και κυτταροτοξικές απαντήσεις του ξενιστή.

•

Η εξελικτική συσσώρευση αντιγονικής ποικιλοµορφίας πάνω στον HIV βοηθάει στο να µπορεί
ο ιός να αντιπαρέρχεται το ανοσοποιητικό σύστηµα.

•

Τουλάχιστον ένας αριθµός ιοσωµατίων αντιγράφεται σε ανοσοπροστατευµένες περιοχές.

•

Ο ιός φέρει ειδικές προσαρµογές που τον κάνουν αόρατο στα κύτταρα του ανοσοποιητικού
συστήµατος. Ο πολύ µεγάλος αριθµός θέσεων γλυκοζυλίωσης στις πρωτεΐνες του ιικού
φακέλου αποδεικνύουν ότι ο ιός καλύπτει σηµαντικούς αντιγονικούς στόχους και τους
προστατεύει

από

ανοσιακές

επιθέσεις.

Άλλα

δοµικά

χαρακτηριστικά

των

Env

γλυκοπρωτεινών έχουν επίσης προταθεί ότι εµπλέκονται στις διαδικασίες ανοσοπροστασίας
του ιού. Εντούτοις, αν και έχουν αναφερθεί µεταλλαγές στα γονίδια gag και pol που
επιτρέπουν στον ιό να διαφεύγει από τις κυτταροτοξικές απαντήσεις του ξενιστή, η παρουσία
HIV-ειδικών CTLs σε µολυσµένα άτοµα, υποδηλώνει ότι, αν και υφίστανται κυτταροτοξικές
απαντήσεις, δεν µπορούν να ελέγξουν εντελώς αποτελεσµατικά τη µόλυνση. Η αιτιολογία
αυτού του φαινοµένου παραµένει άγνωστη, εντούτοις εικάζεται ότι η ποσοτική ανεπάρκεια και
η δυσλειτουργία των CD4+ T κυττάρων πιθανόν συνεισφέρει στο γεγονός. Επιπρόσθετα, ο
πολύπλοκος κύκλος αντιγραφής του HIV θα µπορούσε να βοηθάει στην αποφυγή των
κυτταροτοξικών αντιδράσεων, καθώς επιτρέπει σε ένα µολυσµένο κύτταρο να µεταπέσει από
µία ‘λανθάνουσα’ κατάσταση σε κατάσταση υψηλής και ταχείας ιικής παραγωγής,
απελευθερώνοντας νέα ιοσωµάτια, προτού καν γίνει αντιληπτό από το ανοσοποιητικό
σύστηµα.
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Οι πρώιµες αριθµητικές και λειτουργικές ανωµαλίες των κυττάρων και των οργάνων του
ανοσοποιητικού συστήµατος ευθύνονται κατά ένα µεγάλο ποσοστό στην παρακώλυση των
προστατευτικών ανοσιακών απαντήσεων.
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1.3

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗ

1.3.1

Γενικά περί απόπτωσης
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Οι διαδικασίες φυσιολογικής κυτταρικής θανάτωσης εκτελούνται από ένα στερεότυπο
ενδοκυτταρικό πρόγραµµα αυτοκτονίας που καλείται απόπτωση ή προγραµµατισµένος κυτταρικός
θάνατος (Programmed Cell Death-PCD). H απόπτωση, σαν φυσιολογικός κυτταρικός µηχανισµός,
λειτουργεί για τη διατήρηση της γενικότερης οµοιόστασης του οργανισµού, αλλά και ως αµυντική
στρατηγική για την αποµάκρυνση µολυσµένων, µεταλλαγµένων, ή κατεστραµµένων κυττάρων (Evan
et al., 1998, Vaux et al., 1999). Η απόπτωση διαφοροποιείται τόσο λειτουργικά όσο και φαινοτυπικά
από τη νέκρωση, η οποία αντιπροσωπεύει ένα παθολογικό τύπο κυτταρικού θανάτου όπου τα
κύτταρα πεθαίνουν εκβιασµένα και τυχαία ως απάντηση σε µία κυτταρική βλάβη ή καταστροφή (Raff
et al., 1998; Verhagen et al., 1999).
∆υσλειτουργίες στην απόπτωση συνεπάγονται κακοήθεις, αυτοάνοσες και νευροεκφυλιστικές
ασθένειες, όπως και πολλά σύνδροµα ανοσοανεπάρκειας (Steller et al., 1995; Arch et al., 1999; Linda
et al., 1998). Για το λόγο αυτό, σε αντίθεση µε τη νέκρωση, η απόπτωση είναι µία ελεγχόµενη
διαδικασία που χρησιµοποιεί πολλαπλά σηµατοδοτικά µονοπάτια υψηλής ρύθµισης που οδηγούν
στην οργανωµένη αποδόµηση των κυτταρικών δοµών. Μηνύµατα διαφορετικής σηµειολογίας
προερχόµενα είτε από το εξωτερικό ή από το εσωτερικό περιβάλλον του κυττάρου κρατούν συνεχώς
σε επιφυλακή την αποπτωτική µηχανή ρυθµίζοντας θετικά ή αρνητικά την κυτταρική επιβίωση (Vaux
et al., 1996; Ashkenazi et al., 1998). Επαγωγείς µιας αποπτωτικής πορείας µπορούν να σταθούν: (i)
σήµατα ανεπανόρθωτης εσωτερικής βλάβης προερχόµενα από ιονίζουσες και υπεριώδεις
ακτινοβολίες, τοξικά φάρµακα ή από ιική µόλυνση, (ii) η κατάσταση παρατεταµένης ενεργοποίησης
ειδικά σε λεµφοκυτταρικούς υπο-πληθυσµούς, (iii) η έλλειψη απαραίτητων αυξητικών παραγόντων,
ορµονών ή κυτοκινών, αλλά και (iv) η απουσία ή αρνητική συνεισφορά διακυτταρικών
αλληλεπιδράσεων.
Ο φαινοτυπικός χαρακτήρας της απόπτωσης διακρίνεται από πληθώρα µορφολογικών και
βιοχηµικών συµβάντων που λαµβάνουν χώρα στα κύτταρα που την υφίστανται. Στα µορφολογικά
χαρακτηριστικά συµπεριλαµβάνονται η συρρίκνωση του κυτταροπλάσµατος και του πυρήνα
(συµπύκνωση και αποδόµηση χρωµατίνης), όπως και η δηµιουργία προεξοχών ή άλλων δοµικών
µεταβολών στην πλασµατική µεµβράνη. Χαρακτηριστικό παράδειγµα δοµικής µεµβρανικής µεταβολής
είναι η αλλαγή κατεύθυνσης των µορίων φωσφατιδυλοσερίνης από το εσωτερικό προς το εξωτερικό
της κυτταρικής µεµβράνης (Jacobson et al., 1997, Saraste et al., 2000; Peter et al., 2001). Οι
βιοχηµικές µεταβολές κατά τη διάρκεια της απόπτωσης αφορούν γενικότερες αλλαγές στο
κυτταροσκελετό, µείωση του ενδοκυτταρικού pH, παραγωγή ceramide, αλλά κυρίως ενεργοποίηση
µελών της οικογένειας των κασπασών και εν συνεχεία όλων των ενζύµων που θα καταλύσουν την
αποδόµηση του πυρηνικού DNA (Budihardjo et al., 1999; Zheng et al., 1999). Εξειδικευµένες
βιοχηµικές αλλαγές πραγµατοποιούνται και σε κυτταρικά οργανίδια όπως τα µιτοχόνδρια. Όταν
λάβουν κατάλληλα αποπτωτικά σήµατα µετά από µη αναστρέψιµη ζηµιά υφίστανται µείωση του
ηλεκτροχηµικού δυναµικού της µεµβράνης τους ∆ψµ, όπως και απώλεια της οσµωτικής τους
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ισορροπίας µε παραγωγή υπεροξειδίων όπως το ROS (Reactive Oxygen Species), ενώ παράλληλα
απελευθερώνουν στο κυτταρόπλασµα κυτόχρωµα c (Green et al., 1998a).

1.3.2

Αποπτωτικοί µηχανισµοί
H είσοδος στην εκτελεστική φάση της αποπτωτικής πορείας πυροδοτεί την αµετάκλητη

δέσµευση του κυττάρου σε θάνατο. ∆ύο εναλλακτικά σενάρια έχουν προταθεί για τη φύση των
εκτελεστών αυτής της απόφασης:
Σύµφωνα µε το πρώτο, ένας καταρράκτης από µέλη της οικογένειας των κασπασών
ενεργοποιούνται ιεραρχικά και λειτουργούν ως αποπτωτικοί εκτελεστές (Caspase - dependent Cell
Death). Πρόκειται για πρωτεάσες κυστείνης (Ced-3/ICE πρωτεάσες) που κόβουν ενζυµατικά,
επιλεγµένα υποστρώµατα σε κατάλοιπα ασπαρτικού οξέος (Nicholson et al., 1999; Green et al.,
1998b; Salvesen et al., 1997). Oι κασπάσες είναι συνεχώς παρούσες στο κυτταρόπλασµα των
περισσότερων κυττάρων ως µονές πολυπεπτιδικές αλυσίδες και σε κατάσταση ενζυµικής ανέργιας
(προ-ένζυµα). Η ενεργοποίησή τους σε πλήρως λειτουργικές πρωτεάσες επιτελείται µετά από
πρωτεολυτική αποµάκρυνση της αµινοτελικής τους επικράτειας (prodomain), που µεσολαβείται από
τη δράση των ιδίων ή άλλων πρωτεασών, συµπεριλαµβανοµένων κυρίως µελών της οικογένειας των
κασπασών (Wolf et al., 1999; Mehmet et al., 2000). Μέχρι σήµερα η οικογένεια των κασπασών στα
θηλαστικά αριθµεί πάνω από 14 µέλη, κάθε ένα από τα οποία εµπλέκεται µ΄ ένα ιδιαίτερο τρόπο στη
ρύθµιση της απόπτωσης. Oι κασπάσες µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 2 οµάδες: σε εναρκτήριες
ή upstream, όπως οι κασπάσες 8, 9 και 2 και σε εκτελεστικές ή downstream, όπως οι 3, 6 και 7
(Green et al., 1998a). Oι εκτελεστικές κασπάσες είναι τα τελικά µέλη ενεργοποίησης του καταρράκτη
των κασπασών που ενεργοποιούνται µε κόψιµο από τις εναρκτήριες. Τα υποστρώµατα των
εκτελεστικών κασπασών περιλαµβάνουν σηµαντικές δοµικές και λειτουργικές πρωτεΐνες του πυρήνα,
του κυτταροσκελετού, του ενδοπλασµατικού δικτύου και του κυτταροπλάσµατος (Vaux et al., 1999;
Salvesen et al., 1997).
Εναλλακτικά, µεταβολές στη δοµή και στη λειτουργία της µιτοχονδριακής µεµβράνης που
σχετίζονται µε άνοιγµα του µιτοχονδριακού ‘µεγάλου καναλιού’ (megachannel), απώλεια λειτουργίας
της αναπνευστικής αλυσίδας και της οσµωτικής ισορροπίας των µιτοχονδρίων, µείωση των
παραγόµενων µορίων ΑΤP και παραγωγή υπεροξειδίων ROS, µπορούν από µόνες τους –χωρίς τη
συµµετοχή των κασπασών - να καθορίσουν το ‘σηµείο µη επιστροφής’ από την εκτέλεση του
προγράµµατος κυτταρικής θανάτωσης (Caspase - independent Cell Death). Στη δεύτερη
περίπτωση το κύτταρο πεθαίνει τελικά µ’ ένα αργό τρόπο που φέρει περισσότερες οµοιότητες µε τη
νέκρωση παρά µε την απόπτωση (Green et al., 1998b; Mootha et al., 2001). Η ενεργοποίηση αυτού
του εναλλακτικού µηχανισµού επαγωγής κυτταρικού θανάτου δε βασίζεται σε διαταραχές της
λειτουργίας των κασπασών.
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1.3.2α Κύρια µονοπάτια ενεργοποίησης κασπασών
Μέχρι σήµερα έχουν προταθεί 2 βασικά, αν και όχι µοναδικά, µονοπάτια ενεργοποίησης προκασπασών που ρυθµίζουν την απόπτωση (Green et al., 2000; Green et al., 1998a, b, c):
Î

Το πρώτο µονοπάτι (pathway 1) (Εικ 1.3.1) εµπλέκει τη διέγερση συγκεκριµένων υποδοχέων

θανάτου (Death receptors) που απαντούν κυρίως στην επιφάνεια κυττάρων του ανοσοποιητικού
συστήµατος. Οι υποδοχείς θανάτου αναγνωρίζουν και δεσµεύουν, εξωκυτταρικά, κατάλληλα
επαγωγικά µόρια θανάτου (Death ligands) προωθώντας στη συνέχεια την ενδοκυτταρική µεταφορά
του αποπτωτικού σήµατος. Η αλληλεπίδραση υποδοχέα-δεσµευτή οδηγεί τελικά στην ενεργοποίηση
του µονοπατιού των κασπασών µέσα σε δευτερόλεπτα και στη µετέπειτα αποπτωτική απεβίωση του
κυττάρου σε λίγες ώρες. Οι υποδοχείς θανάτου συνιστούν µια οικογένεια διαµεµβρανικών πρωτεϊνών
που ανήκει στην υπερ-οικογένεια των TNF/NGF υποδοχέων. Στις εξωκυτταρικές τους περιοχές
µοιράζονται οµόλογες περιοχές, πλούσιες σε υπολείµµατα κυστείνης, ενώ η πλειοψηφία τους φέρει
επιπρόσθετα στις κυτταροπλασµατικές επικράτειες ένα αµινοξικό µοτίβο ‘θανάτου’, ονόµατι Death
Domain (DD). Η παρουσία των DD µοτίβων στους υποδοχείς θανάτου τους δίνει τη δυνατότητα να
αλληλεπιδρούν µε βασικά συστατικά της αποπτωτικής µηχανής που διαθέτουν οµόλογα αµινοξικά
µοτίβα (π.χ. προσαρµοστικές πρωτείνες) (Ashkenazi et al., 1998; Shigekazu et al., 1997).
Οι καλύτερα χαρακτηρισµένοι αποπτωτικοί υποδοχείς θανάτου είναι οι: Fas (CD95 ή Apo1),
TNFR1 (p55 ή CD120a), TRAIL/Apo2-LR1 (DR4) και TRAIL/Apo2-LR2 (DR5) (Scaffidi et al., 1998;
Darnay et al., 1997). Οι ‘δεσµευτές θανάτου’ (Death Ligands) που ενεργοποιούν αυτούς τους
υποδοχείς είναι δοµικά σχετιζόµενα µόρια που ανήκουν και αυτά στην υπερ-οικογένεια των γονιδίων
του TNF. Πρόκειται για τα µόρια: FasL (CD95L) που προσδένεται στον Fas υποδοχέα, TNF και
lymphotoxin a µε υποδοχέα τον TNFR1 και ΤRAIL/Αpo2-L µε επιλεκτική πρόσδεση στους υποδοχείς
TRAIL/Apo2-LR1 και TRAIL/Apo2-LR2. Στην περίπτωση του FasL και του TNF, οι συνδεµένες στη
µεµβράνη πρωτεΐνες µπορεί να πρωτεολύονται από τη δράση µεταλλοπρωτεασών του στρώµατος
απελευθερώνοντας τους διαλυτούς δεσµευτές προκειµένου να ασκήσουν το βιολογικό τους ρόλο.
Όσο αφορά το δεσµευτή ΤRAIL/Αpo2-L είναι άγνωστο αν υφίσταται ως διαλυτό µόριο (McGeehan et
al., 1994; Tanaka et al., 1996). Το βασικό µονοπάτι µέσω του οποίου οι υποδοχείς θανάτου επάγουν
απόπτωση χαρακτηρίζεται από 3 διακριτά βήµατα: I) τριµερισµός του υποδοχέα κατευθυνόµενος από
την πρόσδεση του δεσµευτή, ii) στρατολόγηση ειδικών 'προσαρµοστικών' πρωτεϊνών (adaptor
proteins) για ενδοκυτταρική αλληλεπίδραση µε το δεσµευµένο υποδοχέα και iii) έναρξη της
ενεργοποίησης των κασπασών.
Î

Στo δεύτερο αποπτωτικό µονοπάτι (pathway 2) (Εικ 1.3.1) οι προκασπάσες µπορούν να

ενεργοποιηθούν και χωρίς την παρουσία αποπτωτικού σήµατος από τους υποδοχείς θανάτου, ειδικά
σε περιπτώσεις όπου το κύτταρο λαµβάνει ενδοκυττάρια µηνύµατα που το πληροφορούν για
εκτεταµένη ζηµιά στο εσωτερικό του (π.χ. καταστροφή DNA ή βλάβες σε κυτταρικά οργανίδια από
χηµειοθεραπείες ή ιονίζουσες και υπεριώδεις ακτινοβολίες), ή όταν βρίσκεται κάτω από κατάσταση
stress. Έτσι, µετά από βλάβες των µιτοχονδρίων η αποπτωτική πορεία σηµατοδοτείται από αλλαγές
στην διαπερατότητα της εξωτερικής µεµβράνης των εν λόγω οργανιδίων, µε επακόλουθη
απελευθέρωση κυτοχρώµατος c (Bossy-Wetzel et al., 1999). Η παρουσία κυτοχρώµατος c στο
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κυτταρόπλασµα ενεργοποιεί – µετά από πρόσδεση- ένα ‘προσαρµοστικό’ µόριο που στα θηλαστικά
καλείται Apaf-1 (apoptotic protease activating factor-1). Το σύµπλοκο κυτόχρωµα c - Apaf-1
αλληλεπιδρά και ενεργοποιεί άµεσα, παρουσία µορίων ATP ή dATP, την εναρκτήρια προκασπάση-9,
η οποία µε τη σειρά της ενεργοποιεί πρωτεολυτικά την εκτελεστική προκασπάση-3, οδηγώντας τελικά
το κύτταρο σε απόπτωση (Green et al., 1998d).

Εικ. 1.3.1

Σηµατοδοτικά µονοπάτια επαγωγής απόπτωσης

Σηµατοδότηση µέσω του Fas υποδοχέα
Ο υποδοχέας Fas και ο δεσµευτής του FasL παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο κυρίως σε 3 σηµεία
φυσιολογικής απόπτωσης: i) στην εξάλειψη ενεργοποιηµένων ώριµων περιφερικών Τ λεµφοκυττάρων
στο τέλος µιας ανοσολογικής απάντησης, ii) στο µηχανισµό θανάτωσης των κυτταρικών στόχων των
κυτταροτοξικών Τ και ΝΚ κυττάρων, όπως κύτταρα µολυσµένα µε ιούς ή καρκινικά κύτταρα, και iii)
στη θανάτωση φλεγµονωδών κυττάρων σε ‘ανοσοπρονοµιούχα’ σηµεία όπως είναι το µάτι.
Μεταλλαγές στα µόρια Fas ή FasL µπορεί να οδηγήσουν σε συσσώρευση περιφερικών λεµφικών
κυττάρων, ακολουθούµενη από εκδήλωση ενός θανατηφόρου συνδρόµου που χαρακτηρίζεται από
µαζική υπερ-µεγέθυνση των λεµφαδένων (Varadhachary et al., 1998; Ming et al., 1999).
Όπως όλα τα µέλη της οικογένειας του TNF, ο FasL είναι ένα οµοτριµερές µόριο (Εικ. 1.3.1).
Κάθε FasL τριµερές προσδένεται σε 3 µόρια Fas υποδοχέων. Λόγω του ότι οι DD περιοχές έχουν την
τάση

να

αλληλεπιδρούν

µεταξύ

τους,

η

πρόσδεση

του

FasL

στον

Fas

οδηγεί

στην

κυτταροπλασµατική συνάθροιση των εν λόγω DD περιοχών των υποδοχέων. Εν συνεχεία µία
‘προσαρµοστική’

πρωτείνη

ονόµατι

FADD

(Fas-associating

death

domain)

προσδένεται

ενδοκυτταρικά µέσω του δικού της DD µοτίβου στις DD περιοχές των συναθροισµένων υποδοχέων,
ξεκινώντας την ενδοκυτταρική µεταφορά του αποπτωτικού σήµατος. Το αµινοτελικό άκρο της FADD,
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το οποίο ουσιαστικά αποτελεί φορέα ενός DED µοτίβου, είναι σηµαντικό για τη στρατολόγηση
εναρκτήριων κασπασών όπως είναι η προ-κασπάση-8 και/ή προ-κασπάση-10. Η προ-κασπάση-8
περιέχει 2 DED µοτίβα στην αµινοτελική της περιοχή (pro-domain) µέσω των οποίων προσδένεται µε
τη FADD µε DED-DED αλληλεπιδράσεις. Αµέσως µετά την επαφή των 2 µορίων η προ-κασπάση-8
υπόκεινται σε αυτό-πρωτεολυτική κατεργασία και επακόλουθη αυτό-ενεργοποίηση. Η ενεργή πλέον
κασπάση-8 αναγνωρίζει ως υποστρώµατα εκτελεστικές (downstream) προ-κασπάσες (προ-κασπάση3) τις οποίες και ενεργοποιεί επίσης πρωτεολυτικά, δεσµεύοντας τελικά το κύτταρο σε αµετάκλητη
απόφαση αυτοκτονίας. (Nagata et al., 1995; Ashkenazi et al., 1998).
Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ο CD95L δεν παρέχεται πάντα ως εξωκυττάριο αποπτωτικό
σήµα (π.χ. από τα κυτταροτοξικά Τ λεµφοκύτταρα προς κύτταρα στόχους), αλλά σε ορισµένες
περιπτώσεις, όπως σε κατάσταση stress, το ίδιο το κύτταρο παράγει και βγάζει στην επιφάνειά του
µόρια Fas και FasL προκειµένου να ενεργοποιηθεί το µονοπάτι των κασπασών και να επέλθει
αυτοκρινώς ο κυτταρικός θάνατος (Raff et al., 1998).
Σηµατοδότηση µέσω του TNFR1 υποδοχέα
Ο TNF παράγεται κυρίως από τα ενεργοποιηµένα µακροφάγα και Τ λεµφοκύτταρα ως
απάντηση σε κάποια µόλυνση. Με τη δέσµευσή του στον TNFR1 ο TNF ενεργοποιεί τους
µεταγραφικούς παράγοντες NF-κB και AP-1, οι οποίοι µε τη σειρά τους προάγουν τη µεταγραφή
προφλεγµονωδών και ανοσορυθµιστικών γονιδίων. Σε ορισµένους κυτταρικούς τύπους, ο TNF
µπορεί να επάγει επίσης και απόπτωση µέσω του TNFR1. Σε αντίθεση µε τον FasL, ο ΤΝF σπανίως
οδηγεί το κύτταρο σε απόπτωση, εκτός και αν παρεµποδιστεί η πρωτεινοσύνθεση. Η συγκεκριµένη
παρατήρηση προτείνει την ύπαρξη κυτταρικών παραγόντων που µπορούν να καταστέλλουν το
αποπτωτικό σήµα από τον TNF. Η έκφραση αυτών των κατασταλτικών πρωτεϊνών πιθανόν ελέγχεται
µέσω των NF-κB και JNK/AP-1, καθώς αναστολή των σχετιζόµενων µονοπατιών ευαισθητοποιεί τα
κύτταρα σε επαγόµενη από τον TNF απόπτωση (Ashkenazi et al., 1998).
Ο TNF µε τη δέσµευσή του στον TNFR1 προκαλεί τριµερισµό του υποδοχέα και επακόλουθη
αλληλεπίδραση των ενδοκυτταρικών DD περιοχών τους. Αµέσως µετά, µία ‘προσαρµοστική’
πρωτεΐνη ονόµατι TRADD (ΤNFR-associated death domain) προσδένεται µέσω της δικιάς της DD
περιοχής στα συναθροισµένα DD µοτίβα των δεσµευµένων υποδοχέων. Η TRADD λειτουργεί ως
προσαρµοστική

πλατφόρµα

που

στρατολογεί

πολλά

αντίθετα

σηµατοδοτικά

µόρια

στον

ενεργοποιηµένο υποδοχέα: οι TRAF2 (TNFR-associated factor-2) και RIP (Receptor-Interacting
Protein) πρωτεΐνες κινητοποιούν µονοπάτια που οδηγούν τελικά στην ενεργοποίηση των NF-κB και
JNK/AP-1, ενώ η FADD µεσολαβεί στην επαγωγή της απόπτωσης (Nagata et al., 1996).
Ο καταρράκτης των αλληλεπιδράσεων που ξεκινά από τη ζεύξη των TRAF2 και RIP στη
TRADD είναι αρκετά πολύπλοκος, εµπλέκοντας πολλά µόρια που είναι κυρίως κινάσες. Απώτερος
σκοπός τους είναι η αναστολή της παρεµπόδισης µεταφοράς των NF-κB ή JΝΚ πρωτεϊνών από το
κυτταρόπλασµα στον πυρήνα προκειµένου να ενεργοποιήσουν τη µεταγραφή των κατάλληλων
γονιδίων. Σε αντίθετη περίπτωση (όπως σε αναστολή της πρωτεινοσύνθεσης), η πρωτείνη FADD
προσδένεται

στο

σύµπλοκο

TNFR1-TRADD,

ενεργοποιεί

µέσω

των

γνωστών

DED-DED

αλληλεπιδράσεων την προ-κασπάση-8, αυτή τις εκτελεστικές κασπάσες ώσπου τελικά επιτυγχάνεται
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ο αποπτωτικός θάνατος του κυττάρου (Green et al., 1998a). Εναλλακτικά, ο δεσµευµένος TNFR1
υποδοχέας µπορεί να προσδέσει και µία άλλη ‘προσαρµοστική’ πρωτεΐνη µε το όνοµα RAIDD ή
CRADD. Η RAIDD αλληλεπιδρά µέσω µιας DD περιοχής που φέρει µε την DD περιοχή της RIP. Εν
συνεχεία η RIP, µέσω ενός CARD µοτίβου στο αµινοτελικό της άκρο προσδένεται σε οµόλογη
περιοχή της προ-κασπάσης-2 την οποία και ενεργοποιεί οδηγώντας τελικά το κύτταρο σε απόπτωση
(Budihardjo et al., 1999).
Σηµατοδότηση µέσω των TRAIL/Apo 2-L R1 και TRAIL/Apo 2-L R2 υποδοχέων
Από τα µέλη της οικογένειας του TNF, ο δεσµευτής που παρουσιάζει τη µεγαλύτερη
οµοιότητα µε τον FasL είναι ο TRAIL/Apo 2-L. Όπως και ο FasL, ο TRAIL/Apo 2-L κινητοποιεί ταχεία
απόπτωση σε πολλές καρκινικές κυτταρικές σειρές. Αν και η έκφραση του FasL περιορίζεται κυρίως
στα ενεργοποιηµένα Τ και ΝΚ κύτταρα, η έκφραση του TRAIL/Apo 2-L mRNA είναι συνεχής σε
πολλούς κυτταρικούς ιστούς. Όπως όµως και στην περίπτωση του CD95L, η µεταγραφή του
TRAIL/Apo 2-L αυξάνεται µετά από διέγερση των περιφερικών Τ λεµφοκυττάρων. Σε πειραµατικές
µελέτες υπο-πληθυσµοί ώριµων Τ λεµφοκυττάρων αποκτούν ευαισθησία σε επαγόµενη από τον
TRAIL/Apo 2-L απόπτωση µετά από ερεθισµό µε IL-2, προτείνοντας ότι ο δεσµευτής αυτός πιθανόν
παίζει κάποιο ρόλο στην εξάλειψη των ενεργοποιηµένων Τ κυττάρων. (Ashkenazi et al., 1998).
Η επαγωγή απόπτωσης από τον TRAIL/Apo 2-L απαιτεί την ενεργοποίηση κασπασών.
Πολλές µελέτες έχουν δείξει ότι κύτταρα στα οποία δε λειτουργεί η αποπτωτική σηµατοδότηση µέσω
του Fas, ή του TRFR1 (λόγω µεταλλαγών στη FADD), συνεχίζουν να είναι ευαίσθητα σε επαγόµενη
από τον TRAIL/Apo 2-L απόπτωση. Η παρατήρηση αυτή προτείνει ότι πιθανόν ένα µονοπάτι,
ανεξάρτητο της παρουσίας της FADD, συνδέει το αποπτωτικό σήµα τoυ TRAIL/Apo 2-L µε την
ενεργοποίηση των κασπασών. Η υπερέκφραση των TRAIL/Apo 2-L R1 ή TRAIL/Apo 2-L R2
υποδοχέων οι οποίοι προσδένουν τον TRAIL/Apo 2-L οδηγεί σε απόπτωση, όµως υπάρχουν
αντικρουόµενα

ευρήµατα

όσο

αφορά

τον

τύπο

των

‘προσαρµοστικών’

πρωτεϊνών

που

αλληλεπιδρούν µε αυτούς τους υποδοχείς. Έτσι κάποιοι ερευνητές δέχονται πιθανή τη συµµετοχή των
TRADD, FADD, TRAF2 και RIP, ενώ κάποιοι άλλοι την απορρίπτουν. Εναλλακτικά, η υπέρµετρη ή µη
φυσιολογική συγκέντρωση υποδοχέων και ‘προσαρµοστικών’ πρωτεϊνών είναι πιθανό να οδηγεί σε
οµοφιλική αλληλοσύνδεση περιοχών οι οποίες κάτω από φυσιολογικές συνθήκες δεν αλληλεπιδρούν
(Budihardjo et al., 1999).

1.3.2β Εναλλακτικοί τρόποι ενεργοποίησης κασπασών
Τα κυτταροτοξικά Τ λεµφοκύτταρα (Τc) διαθέτουν ένα δεύτερο µηχανισµό - πέρα από την
ενεργοποίηση του

κλασσικού µονοπατιού του Fas-FasL - µε τον οποίο εξαναγκάζουν κύτταρα

µολυσµένα µε ιούς να αυτοκτονήσουν. Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο τα ενεργοποιηµένα Τc
λεµφοκύτταρα εκκρίνουν στην επιφάνεια των µολυσµένων κυττάρων διάφορες πρωτεΐνες. Μία απ'
αυτές, η perforin, έχει την ικανότητα να συναθροίζεται µέσα στα διαµεµβρανικά κανάλια, επιτρέποντας
σε άλλες πρωτεΐνες, όπως η granzyme B, να εισέλθουν µέσα στο κύτταρο. Η granzyme B είναι µία
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πρωτεάση που πρωτεολυτικά ενεργοποιεί συγκεκριµένες προ-κασπάσες, προκειµένου να ξεκινήσει η
πορεία του αποπτωτικού θανάτου (Raff et al., 1998).
Επιπρόσθετα, όταν κυτταρικά συστατικά έχουν υποστεί µη αναστρέψιµη βλάβη, ο
καταρράκτης των προ-κασπασών µέσα στο κύτταρο µπορεί να ενεργοποιηθεί µε ποικίλους
µηχανισµούς, οι περισσότεροι όµως απ΄ αυτούς δεν έχουν γίνει ακόµη πλήρως κατανοητοί. Ένας
τέτοιος µηχανισµός που µπορεί να επάγει απόπτωση όταν το DNA του κυττάρου παρουσιάσει
σπασίµατα στη δοµή του, σχετίζεται µε την έκφραση της ογκοκατασταλτικής πρωτεΐνης p53. Η p53
συσωρεύεται και ενεργοποιείται ως απάντηση στην καταστροφή του DNA, διεγείροντας τη µεταγραφή
των γονιδίων p21 και Bax (Εικ. 1.3.1) (Linda et al., 1998).

1.3.3

Ενδοκυτταρική ρύθµιση της απόπτωσης
Μία βασική κατηγορία ενδοκυτταρικών ρυθµιστών της απόπτωσης αποτελούν τα µέλη της

Bcl-2 οικογένειας, τα οποία – όπως ακριβώς συµβαίνει και µε τις κασπάσες – έχουν εξελικτικά
συντηρηθεί από τα σκουλήκια µέχρι τον άνθρωπο. Μέχρι σήµερα 15 µέλη της οικογένειας Bcl-2 έχουν
ταυτοποιηθεί στα θηλαστικά. Μερικά απ’ αυτά, όπως οι πρωτεΐνες Bcl-2 και Bcl-XL καταστέλλουν την
απόπτωση (αντι-αποπτωτικές), ενώ κάποια άλλα, όπως οι πρωτεΐνες Bax, Bad, Bak και Bid την
επάγουν (προ-αποπτωτικές). Κάποια από τα µέλη έχουν τη δυνατότητα να δεσµεύονται το ένα στο
άλλο

σχηµατίζοντας

ετεροδιµερή

σύµπλοκα.

Η

αλληλεπίδραση

πραγµατοποιείται

µέσω

συντηρηµένων αµινοξικών µοτίβων (ΒΗ1-4) που όλα τα µέλη της οικογενείας φέρουν. Όταν µία αντιαποπτωτική πρωτείνη συµπλεχθεί µε µία προ-αποπτωτική καθεµιά απ’ αυτές εµποδίζει τη λειτουργία
της άλλης. Η ποσοτική αναλογία των αντι-αποπτωτικών προς τα προ-αποπτωτικά µόρια, αποτελεί
δείκτη της ευαισθησίας του κυττάρου σε απόπτωση (Adams et al., 1998; Roth et al., 1999).
Ένα κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων πρωτεϊνών της Bcl-2 οικογένειας είναι η
παρουσία µίας υδροφοβικής ουράς στο καρβοξυτελικό τους άκρο. Η ουρά αυτή τους επιτρέπει να
ενσωµατώνονται στην εξωτερική µεµβράνη των µιτοχονδρίων, του ενδοπλασµατικού δικτύου και του
πυρήνα. Λόγω της συγκεκριµένης χωροθέτησης φαίνεται ότι η δράση τους εστιάζεται κυρίως στα
παραπάνω κυτταρικά οργανίδια. Εξαίρεση αποτελεί η πρωτεΐνη Bad η οποία στερείται υδροφοβικής
ουράς και ως εκ τούτου δεν θεωρείται αναπόσπαστο µεµβρανικό συστατικό (Gajewski et al., 1996).
Η ρύθµιση της απόπτωσης από τα µέλη της Bcl-2 οικογένειας γίνεται µε πολλαπλούς
τρόπους, κανένας όµως δεν εµπλέκει –τουλάχιστον στα θηλαστικά – άµεση πρόσδεση των αντιαποπτωτικών µορίων στις κασπάσες (Εικ.1.3.1). Η αναστολή της ενεργοποίησης των προ-κασπασών
µπορεί να γίνει έµµεσα, όπως για παράδειγµα η αδυναµία ενεργοποίησης της προ-κασπάσης-9 µέσω
πρόσδεσης αντι-αποπτωτικών πρωτεϊνών (Bcl-XL) στην Apaf-1. Άλλα µέλη δρουν σε πιο πρώιµο
στάδιο µε το να παρεµποδίζουν την απελευθέρωση κυτοχρώµατος c από τα µιτοχόνδρια (Bcl-2), ενώ
κάποια άλλα προσδένονται απευθείας σε αποπτωτικούς προαγωγούς (IAPs) αναστέλλοντας έτσι τη
δράση τους (Deveraux et al., 1999). Ειδικά για την Bcl2 πιστεύεται ότι αναστέλλει την ενεργοποίηση
της καλσινευρίνης και του NFAT, όπως και τη µεταγραφή του FasL (Srivastava et al., 1999; Shibasaki
et al., 1997). Αντίθετα πολλά προ-αποπτωτικά µόρια όπως η πρωτεΐνη Bax µπορούν άµεσα να
κινητοποιούν απελευθέρωση κυτοχρώµατος c. Η Bax προάγει απόπτωση, µερικώς τουλάχιστον, µε
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τη µετακίνησή της από τον κυτταροπλασµατικό χώρο στα µιτοχόνδρια όπου µπορεί να προσδένεται
και να επεµβαίνει στη λειτουργία τους, αναγκάζοντας τα άµεσα να απελευθερώσουν κυτόχρωµα c
µέσα από οπές η ρήγµατα που προκαλεί στην εξωτερική τους µεµβράνη (Wei et al., 2001; Gajewski
et al., 1996).
Η ενεργότητα των µελών της Bcl-2 οικογένειας ρυθµίζεται από αύξηση ή µείωση του
επιπέδου έκφρασης των γονιδίων που τα κωδικοποιούν, ή από τροποποιήσεις που υφίστανται αυτά
καθ’ αυτά τα µόρια. Οι τροποποιήσεις µπορεί να αφορούν είτε προσθήκη µίας φωσφορικής οµάδας
(φωσφορυλίωση), ή πρωτεόλυση των πρωτεϊνών από κάποιες πρωτεάσες. Το κόψιµο της Bcl-2 από
τις κασπάσες για παράδειγµα, απενεργοποιεί την αντι-αποπτωτική της δράση, ενώ το κόψιµο της Bid
πάλι από κασπάσες συντελεί στην απελευθέρωση ενός τµήµατος που κατευθύνει την έξοδο
κυτοχρώµατος c από τα µιτοχόνδρια: και τα δύο γεγονότα πάντως συµβάλλουν στην επαγωγή
κυτταρικού θανάτου (Raff et al., 1998). Παρόλα αυτά, σηµαντικό ρόλο στο κατά πόσο ακόµα και µία
υπερέκφραση αντι-αποπτωτικών µορίων π.χ. του Bcl2 µπορεί να επηρεάσει άµεσα την απόφαση για
απόπτωση, παίζει το µονοπάτι ενεργοποίησης των κασπασών (pathway 1 ή pathway 2) που
ακολουθεί το κύτταρο την εκάστοτε στιγµή (Scaffidi et al., 1999).
Άλλοι, εξίσου σηµαντικοί ενδοκυτταρικοί αρνητικοί ρυθµιστές της απόπτωσης, είναι οι IAP
(Inhibitors of Apoptosis) πρωτεΐνες όπως και η κυτταρική c-FLIP (FLICE like inhibitory protein)
πρωτεΐνη (Εικ 1.3.1). Στην οικογένεια των IAP πρωτεϊνών έχουν µέχρι σήµερα ταυτοποιηθεί αρκετά
µέλη, µε κύριους εκπροσώπους τα µόρια ΧΙΑΡ και ΗΙΑΡ, τα οποία δρουν αναστέλλοντας την
ενεργοποίηση των προ-κασπασών (π.χ. προ-κασπάση-3), µέσω άµεσης πρόσδεσης σε αυτές (Jacks
et al., 1996; Liston et al., 1996; Deveraux et al., 1997). Η πρωτεΐνη c-FLIP εµποδίζει επίσης την
απόπτωση, αλληλεπιδρώντας µε το προσαρµοστικό µόριο FADD και ως εκ τούτου αποκλείοντας την
ενεργοποίηση της προκασπάσης-8 (Tschopp et al., 1998; Irmler et al., 1997). Ειδικά, η φυσιολογική
θανάτωση των Τ λεµφοκυττάρων µετά από δευτερογενή ενεργοποίηση, µεσολαβείται µε µείωση της
έκφρασης του c-FLIP, η οποία καθιστά τα εν λόγω κύτταρα επιρρεπή σε Fas/FasL απόπτωση
(Alderson et al., 1995).

1.3.4

Αλληλεπίδραση των 2 βασικών µονοπατιών ενεργοποίησης κασπασών
Tα 2 κλασσικά µονοπάτια ενεργοποίησης των κασπασών, αυτού που µεσολαβείται µε την

διέγερση των υποδοχέων θανάτου και την ενεργοποίηση της κασπάσης-8 και αυτού που επάγει την
απελευθέρωση κυτοχρώµατος c από το µιτοχόνδριο οδηγώντας στην ενεργοποίηση της κασπάσης-9,
αν και φαίνεται να διεγείρονται ανεξάρτητα από σήµατα διαφορετικής προέλευσης, κάτω από
συγκεκριµένες συνθήκες µπορούν και να διασταυρώνονται.
Πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει δυνατότητα αλληλεπίδρασης των Bcl-2 και Bcl-X µορίων µε
το σηµατοδοτικό µονοπάτι επαγωγής απόπτωσης µέσω των υποδοχέων θανάτου, ειδικά σε κύτταρα
όπου το σύµπλοκο Fas-FasL/FADD αδυνατεί να προκαλέσει επαρκή ενεργοποίηση της προκασπάσης-8 και ως εκ τούτου ικανή διέγερση των εκτελεστικών κασπασών (Adams et al., 1998;
Green et al., 1998a). O µηχανισµός που έχει προταθεί για την αλληλοεπικοινωνία των 2 µονοπατιών
εµπλέκει το προ-αποπτωτικό µέλος της Bcl-2 οικογένειας Bid (Luo et al., 1998; Gross et al., 1999; Li
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et al., 1998). Kάτω από συνθήκες µη ισχυρής αποπτωτικής σηµατοδότητσης από τους υποδοχείς Fas
και TNFR1 η ασθενώς ενεργοποιηµένη κασπάση-8 µπορεί άµεσα να κόβει την πρωτεΐνη Bid,
οδηγώντας στην απελευθέρωση του καρβοξυτελικού της άκρου. Tο άκρο αυτό δεσµεύεται στα
µιτοχόνδρια και επάγει την απελευθέρωση κυτοχρώµατος c από τα µιτοχόνδρια, το οποίο ακολούθως
ενεργοποιεί τον παράγοντα Apaf-1 και ξεκινάει τη διαδικασία ενεργοποίησης της προ-κασπάσης-9. Eν
συνεχεία η κασπάση-9 προάγει την ενεργοποίηση των εκτελεστικών κασπασών όπως της προκασπάσης-3 ολοκληρώνοντας το ατελές έργο της κασπάσης-8 (Eικ. 1.3.1). O µηχανισµός αυτός
συµβάλει σε µία έµµεση ενεργοποίηση της προ-κασπάσης-9 από την κασπάση-8 σε συνθήκες
ανεπαρκούς αποπτωτικής σηµατοδότησης.

1.3.5

Αποπτωτικά φαινόµενα κατά τη µόλυνση µε HIV
Μέσα στις κυτταροπαθολογικές επιδράσεις του HIV συγκαταλέγεται η επαγωγή απόπτωσης,

η οποία έχει δειχθεί να λαµβάνει χώρα τόσο σε πρωτογενή Τ λεµφοκύτταρα και CD4+ µονοκύτταρα,
όσο και σε Τ λεµφοβλαστοικές κυτταρικές σειρές σε καλλιέργεια [Terai et al., 1991; Laurent-Crawford
et al., 1993; Badley et al., 1996). Το κεντρικό χαρακτηριστικό της παθοφυσιολογίας του ιού, δηλαδή η
προοδευτική απώλεια των CD4+ T κυττάρων, έχει δειχθεί να σχετίζεται άµεσα µε το παραπάνω
φαινόµενο. Αν και αρχικά είχε αναφερθεί ότι µόνο τα CD4+ T κύτταρα από µολυσµένα άτοµα
υφίστανται ex vivo απόπτωση, µετέπειτα έρευνες κατέδειξαν ότι και τα CD8+ T κύτταρα αποπίπτουν
σε καλλιέργεια, όπως και ένας µεγάλος αριθµός CD4+ και CD8+ T κυττάρων µέσα στα λεµφικά
όργανα των ασθενών (Muro-Cacho et al., 1995; Finkel et al., 1995).
In vitro έχει δειχθεί µε τη χρήση ιικών συστηµάτων αναφοράς βασισµένα στην έκφραση
αλκαλικής φωσφατάσης ή πράσινης φθορίζουσας πρωτεΐνης ότι ο ιός έχει τη δυνατότητα να σκοτώνει
απευθείας τα κύτταρα στα οποία εισέρχεται (Gandhi et al., 1998; Herbein et al., 1998). Ωστόσο η
ανακάλυψη ότι ο αριθµός των κυττάρων που καταστρέφονται in vivo δεν συµβαδίζει µε τον αριθµό
των επιµολυσµένων µε HIV κυττάρων απέδειξε ότι πέρα από τον απευθείας κυτταροτοξικό ρόλο του ο
HIV προκαλεί απόπτωση σε κύτταρα που δε µολύνει (Laurent-Crawford et al., 1991; Martin SJ et al.,
1994). Όντως, σε ex vivo µελέτες έχει παρατηρηθεί ότι CD4+ και CD8+ κύτταρα όταν καλλιεργηθούν
µε κύτταρα από φορέα HIV-1 εµφανίζουν αυξηµένη απόπτωση, ενώ παράλληλα σε in vivo µελέτες
έχει δειχθεί ότι τα περισσότερα CD4+κύτταρα που προχωρούν σε απόπτωση στα λεµφικά όργανα
ατόµων φορέων του HIV-1 είναι µη µολυσµένα κύτταρα (Oyaizu et al., 1993; Lewis et al., 1994; Sarin
et al., 1994; Finkel et al., 1995).
Γενικά η πρόοδος της αποπτωτικής πορείας αποτελεί δείκτη του αριθµού των CD4+ T
κυττάρων, της ιικής εξάπλωσης και γενικά της εξέλιξης της ασθένειας (Gougeon et al., 1996).

1.3.6

Μηχανισµοί απόπτωσης µολυσµένων και µη µολυσµένων CD4+ Τ κυττάρων
Η απόπτωση των CD4+ T κυττάρων στην HIV µόλυνση επάγεται απ’ ότι φαίνεται από

πολλαπλούς µηχανισµούς µε πολλές άγνωστες πτυχές. Κάποιοι απ’ αυτούς είναι πιθανόν να
συµµετέχουν περισσότερο ή λιγότερο άµεσα στην απόπτωση των µολυσµένων ή των µη µολυσµένων
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κυττάρων. Η φαινοµενική σηµασία κάθε µηχανισµού σε in vitro µελέτες ποικίλει ανάλογα µε το
πειραµατικό πρωτόκολλο, ενώ η σχετική συνεισφορά του καθενός στην επαγωγή απόπτωσης των Τ
κυττάρων in vivo φαίνεται να επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως το στάδιο της ασθένειας ή
τη χορήγηση ή όχι θεραπευτικής αγωγής. Ειδικά, η µελέτη και η κατανόηση του τρόπου απόπτωσης
µη-µολυσµένων λεµφοκυττάρων στους HIV φορείς είναι αποφασιστικής σηµασίας αφού µπορεί να
οδηγήσει σε πιο αποτελεσµατικές θεραπείες τόσο για την ασθένεια του HIV όσο και για το ίδιο το
σύνδροµο της επίκτητης ανοσο-ανεπάρκειας.
Ο HIV µπορεί να σκοτώνει άµεσα τα µολυσµένα CD4+ T κύτταρα είτε επάγοντας
υπερέκφραση των υποδοχέων θανάτου και των δεσµευτών τους, ή µέσω των ιικών πρωτεινών του
όπως της Tat, ή µέσω αλληλεπιδράσεων της gp120 µε τα CD4 µόρια, αλλά και µέσω άλλων
άγνωστων µηχανισµών. Εναλλακτικά, η ενισχυµένη παραγωγή κυτταροτοξικών δεσµευτών ή η
έκφραση ιικών πρωτεϊνών στην επιφάνεια των µολυσµένων µονοκυττάρων, µακροφάγων, Β και
CD8+ T κυττάρων, αυξάνουν την πιθανότητα επαγωγής έµµεσου αποπτωτικού θανάτου σε µη
µολυσµένα παριστάµενα (bystander) CD4+ T κύτταρα (Badley et al., 2000; Yang et al., 2001).
Παρακάτω δίνεται µία συνοπτική ανάλυση των προτεινόµενων µέχρι σήµερα µηχανισµών.

1.3.6α Aπόπτωση επαγόµενη από την gp120
Η γλυκοπρωτείνη gp120 του ιικού φακέλου έχει τη ικανότητα να προσδένεται και να
αλληλεπιδρά µε το CD4 µόριο και αρκετούς υποδοχείς χηµειοκινών. Η αλληλεπίδραση της gp120 µε
ενεργοποιηµένα CD4+ T κύτταρα έχει δειχθεί ότι προκαλεί αυξηµένη ευαισθησία στο αποπτωτικό
µονοπάτι του Fas, κυρίως µέσω υπερπαραγωγής IFN-γ και TNF-α, υπερέκφρασης Fas και FasL,
µείωσης των επιπέδων Bcl-2 και ενεργοποίησης της κασπάσης-3 (Accornero et al., 1997; Hashimoto
et al., 1997; Cicala et al., 2000). Η αποπτωτική αντίδραση των κυττάρων αυτών στην πρόσδεση της
gp120 αναστέλλεται σχεδόν πλήρως µετά από χορήγηση διαλυτού CD4 ή anti-gp120 αντισωµάτων
(Laurent-Crawford et al., 1993). Περαιτέρω ένδειξη για την ειδικότητα αυτής της αλληλεπίδρασης
αποτελεί η παρατήρηση ότι µία σηµειακή µεταλλαγή µέσα στη V3 λούπα της gp120 αναστέλλει την
επαγωγή απόπτωσης στα CD4+ T κύτταρα (Laurent-Crawford et al., 1995). Τελικά η συγκεκριµένη
αλληλεπίδραση πρέπει επίσης να εµπλέκει το σηµατοδοτικό µονοπάτι του CD4 καθώς έλλειψη ή
µεταλλαγή στην ενδοκυτταροπλασµατική περιοχή του CD4 εµποδίζει την απόπτωση (Moutouh et al.,
1998; Guillerm et al., 1997).
Τα περισσότερα πειράµατα πάνω στο θέµα της επαγωγής απόπτωσης µέσω της gp120
εκτιµούν ότι η απόπτωση λαµβάνει χώρα µετά από µερικές µέρες. Εντούτοις, πρόσφατες αναφορές
καταδεικνύουν ότι η αλληλεπίδραση της gp120 µε το CD4 µόριο και τον CXCR4 υποδοχέα αποφέρει,
µέσα σε λίγες ώρες διέγερσης, ένα µη αποπτωτικό θάνατο µεσολαβούµενο από ένα µηχανισµό
µάλλον ανεξάρτητο από τους υποδοχείς Fas και p55TNFR, από την ενεργοποίηση της p56LCK και
από την G-protein-coupled σηµατοδότηση (Ohnimus et al., 1997; Blanco et al., 1999). Σε συµφωνία
µε τα παραπάνω έρχονται αποτελέσµατα άλλων in vitro µελετών που παρουσιάζουν την επαγόµενη
από την gp120 απόπτωση CD4+ T κυττάρων να ανθίσταται ακόµα και στην παρουσία z-VAD-fmk,
ενός δυναµικού αναστολέα των κασπασών και της Fas µεσολαβούµενης απόπτωσης (Berndt et al.,
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1998). Αντίθετα η χορήγηση CXCR4 ανταγωνιστών µπορεί να µπλοκάρει την αποπτωτική αντίδραση
στην ιική γλυκοπρωτείνη (Blanco et al., 2000).
Ωστόσο, είναι ελκυστικό να θεωρείται η πρόσδεση της gp120 στο CD4 µόριο ως ένας
µηχανισµός υπεύθυνος για τη θανάτωση των CD4+ T κυττάρων των µολυσµένων ατόµων, καθώς δεν
προϋποθέτει τη µόλυνση όλων των κυττάρων που γίνονται τελικά αποπτωτικά, ούτε απαιτεί την
παρουσία ολόκληρων βιώσιµων ιοσωµατίων.

1.3.6β Επαγωγή απόπτωσης από άλλες HIV πρωτεΐνες
H εµπλοκή της ιικής ρυθµιστικής πρωτεΐνης Tat στην επαγωγή απόπτωσης κατά τη µόλυνση
µε HIV έχει εκτενώς µελετηθεί. Ανασυνδυασµένη Tat έχει δειχθεί να προκαλεί απόπτωση σε PBMC
κύτταρα σε καλλιέργεια και στην Jurkat Τ κυτταρική σειρά (Jeang et al., 1999; Li et al., 1995), όπως
επίσης και να ενισχύει την απόπτωση των CD4+ Τ κυττάρων µετά από ενεργοποίηση ή δέσµευση του
CD4 µορίου (Westendorp et al., 1995). Η ενισχυτική επίδραση της Tat στην απόπτωση προέρχεται
µάλλον από την ικανότητά της να συνεργάζεται µε τα σηµατοδοτικά µονοπάτια του ΤCR και της CD4
αλληλεπίδρασης µε την gp120, επάγοντας κυρίως υπερέκφραση του FasL. Ανάλυση του υποκινητή
του FasL γονιδίου προτείνει ότι η επίδραση της Tat στην έκφραση του FasL µεσολαβείται,
τουλάχιστον κατά ένα µέρος, από τον NFkB (Li-Weber et al., 2000). Ειδικά το καρβοξυτελικό άκρο της
Tat θεωρείται το κυρίως υπεύθυνο για την επαγωγή απόπτωσης, χωρίς εντούτοις να εµπλέκεται
άµεσα στην υπερέκφραση του FasL (Bartz et al., 1999). Ωστόσο και µεταλλαγµένα ιικά στελέχη µε
έλλειψη της γλυκοπρωτείνης gp120 διατηρούν την ικανότητα να προκαλούν απόπτωση σε µολυσµένα
κύτταρα, κυρίως λόγω άµεσης επίδρασης της Tat στην ενεργοποίηση της προ-κασπάσης-8 ή στην
έκφραση του FasL (Li-Weber et al., 2000).
Η Tat έχει επίσης ενοχοποιηθεί ως ικανός αποπτωτικός επαγωγέας σε µη µολυσµένα Τ
κύτταρα πιθανόν µέσω ενεργοποίησης του σηµατοδοτικού µηχανισµού του Fas, ή των cyclindependent κινασών, ή µέσω αναστολής της superoxide dismutase (Li et al., 1995; Westendorp et al.,
1995; Westendorp et al., 1995). Η ικανότητα της Tat να επάγει κυτταρικό θάνατο σε µη µολυσµένα
κύτταρα έχει δειχθεί in vitro και στην περίπτωση νευρικών κυττάρων, λεµφοκυττάρων και CD4+ Τ
κυτταρικών σειρών. Ο ακριβής µηχανισµός θανάτωσης των µη µολυσµένων κυττάρων από την Tat,
αν και άγνωστος ακόµα, στηρίζεται µάλλον στο γεγονός ότι η πρωτεΐνη αυτή εκκρίνεται εύκολα από τα
µολυσµένα κύτταρα και ακολούθως µπορεί να διαπερνά τις πλασµατικές µεµβράνες των
παρακείµενων κυττάρων (Chang et al., 1997). Παραταύτα, ο οργανισµός αναπτύσσει χυµικές και
κυτταρικές ανοσιακές απαντήσεις εναντίον της Tat, προκειµένου να επιβραδύνει την πρόοδο της
µόλυνσης (Gallo et al., 1999). Αν και η πολύπλοκη βιολογία της Tat κάνει δύσκολη τη διατύπωση
ενός αναµφισβήτητου µηχανισµού δράσης, η συνεισφορά της στην απόπτωση των Τ κυττάρων,
ειδικά στην στη χρόνια HIV µόλυνση, είναι γενικά αποδεκτή.
Εκτός από την Tat, και άλλες πρωτεΐνες του HIV όπως οι Nef, Vpr και η ιική πρωτεάση έχουν
δειχθεί να εµπλέκονται, µερικώς τουλάχιστον, στα αποπτωτικά γεγονότα των CD4+ T κυττάρων, µε
µηχανισµούς όµως λιγότερο διευκρινισµένους απ’ αυτόν της Tat (Xu et al., 1999; Stewart et al., 2000;
Strack et al., 1996).. Τόσο η Nef όσο και η Vpr µπορούν να επάγουν αποπτωτικό θάνατο τόσο σε
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µολυσµένα όσο και σε µη µολυσµένα CD4+ T κύτταρα. Ειδικά, η Nef πιστεύεται ότι προκαλεί
υπερέκφραση του FasL, ενώ παράλληλα µπορεί να δρα συνεργατικά στην ενεργοποίηση του
κυττάρου κατά τη διέγερση του TCR (Alexander et al., 1997; Schrager et al., 1999; Zauli et al., 1999).
Αναλύσεις µεταλλαξιγένεσης υποδηλώνουν ότι το καρβοξυτελικό ενδοκυτταρικό άκρο του CD4
υποδοχέα συνδέεται εκτός από την p56LCK και µε την Nef (Salghetti et al., 1995). Η αποπτωτική
επίδραση της Nef στα µη µολυσµένα CD4+ T κύτταρα εικάζεται πως µεσολαβείται από την προσδεσή
της σε άγνωστους µέχρι σήµερα υποδοχείς, που µάλλον δεν σχετίζονται µε το σηµατοδοτικό
µονοπάτι του Fas (Okada et al., 1997). Οι προτεινόµενοι µηχανισµοί βάσει των οποίων η vpr µπορεί
να επάγει απόπτωση περιλαµβάνουν πιθανό σταµάτηµα του κυτταρικού κύκλου κατά τη µετάβαση
από τη φάση G2 στην M, ή άµεση επίδραση στη διαπερατότητα της εξωτερικής µιτοχονδριακής
µεµβράνης (Stewart et al., 1997; Yao et al., 1998; Jacotot et al., 2000). Το γεγονός όµως ότι η άµεσα
επαγόµενη από τον HIV απόπτωση Τ κυττάρων λαµβάνει χώρα σε όλα τα στάδια του κυτταρικού
κύκλου γεννά ερωτηµατικά για τo ρόλο της vpr στην απόπτωση αυτού του είδους (Glynn et al., 1996).
Ωστόσο, δεν αποκλείεται η εµπλοκή της vpr στη ρύθµιση της λανθάνουσας φάσης, στον έλεγχο της
αντιγραφής και στην ανθεκτικότητα του ιού σε αντιρετροική θεραπεία (Poon et al., 1998).
Για την HIV πρωτεάση υπάρχουν επίσης κάποιες ενδείξεις για την in vitro και in vivo
συµµετοχή της στον αποπτωτικό θάνατο των µολυσµένων αλλά όχι των µη µολυσµένων Τ κυττάρων.
Πρόσφατες µελέτες καταδεικνύουν ότι η συγκεκριµένη πρωτεάση µπορεί άµεσα να πρωτεολύει και να
ενεργοποιεί την προ-κασπάση-8 όπως και να διασπά επίσης πρωτεολυτικά την αντιαποπτωτική
πρωτείνη Bcl2, αυξάνοντας την ευαισθησία του κυττάρου σε αποπτωτικό θάνατο (Strack et al., 1996).
Καµία όµως από τις παραπάνω παρατηρήσεις δεν κατοχυρώνουν µε σιγουριά το ρόλο της
πρωτεάσης στην απόπτωση των µολυσµένων κυττάρων in vitro και in vivo.

1.3.6γ Έµµεσοι µηχανισµοί επαγωγής απόπτωσης από τον HIV-1
Παράλληλα µε την απόπτωση που επάγεται άµεσα από τις πρωτεΐνες του ΗΙV, η ιική
µόλυνση µπορεί να επιφέρει απόπτωση Τ κυττάρων και µέσω έµµεσων µηχανισµών. Η περίπτωση
αυτή αφορά κυρίως την θανάτωση των µη µολυσµένων Τ λεµφοκυττάρων. ∆ύο προτεινόµενοι
µηχανισµοί έµµεσου αποπτωτικού θανάτου αναλύονται παρακάτω:
Î

Κυτταρικός θάνατος επαγόµενος από ενεργοποίηση (AICD)
Η ex vivo ενεργοποίηση CD4+ T κυττάρων από µολυσµένους ασθενείς έχει δειχθεί να

ενισχύει τον αποπτωτικό θάνατο των κυττάρων αυτών σ’ ένα πολύ µεγαλύτερο βαθµό απ’ ότι στα
κύτταρα µη µολυσµένων ατόµων (Ledru et al., 1998; Oyaizu et al., 1993; Estaquier et al., 1995). Αυτό
το φαινόµενο που ονοµάζεται κυτταρικός θάνατος επαγόµενος από ενεργοποίηση (AICD-Activation
Induced Cell Death), λαµβάνει χώρα µόνο σε κύτταρα τα οποία έχουν προηγουµένως ενεργοποιηθεί
και µάλλον αντιπροσωπεύει το in vitro µοντέλο των επιδράσεων της επαναλαµβανόµενης αντιγονικής
διέγερσης (Wesselborg et al., 1993; Alderson et al., 1993). Τα ‘παρθένα’ περιφερικά Τ λεµφοκύτταρα
του αίµατος από ΗΙV ορο-αρνητικούς ασθενείς όταν διεγερθούν µέσω του TCR υποδοχέα, υφίστανται
πολλαπλασιασµό και έκκριση κυτοκινών, ενώ παράλληλα παρουσιάζουν και αυξηµένη προδιάθεση
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σε µεσολαβούµενη από Fas απόπτωση. Ένα επόµενο διεγερτικό σήµα µπορεί να οδηγήσει τα
κύτταρα αυτά σε AICD µέσω de novo παραγωγής FasL, ο οποίος τελικά σηµατοδοτεί την αποπτωτική
πορεία δρώντας αυτοκρινώς ή παρακρινώς (Alderson et al., 1995; Yang et al., 1995). Ο πιθανός
σηµαντικός ρόλος των αλληλεπιδράσεων Fas/FasL στην αποπτωτική σηµατοδότηση κατά την εξέλιξη
του AICD έρχεται µέσα απ’ όλες τις in vivo και in vitro παρατηρήσεις που συνδέουν την HIV µόλυνση
µε ενεργοποιηµένους φαινοτύπους Τ κυττάρων, ενισχυµένη έκφραση Fas και FasL µετά από
διέγερση του ΤCR όπως και αυξηµένη ευαισθησία σε αυτού του είδους τον αποπτωτικό θάνατο
(Sloand et al., 1997; Gougeon et al., 1996; Baumler et al., 1996; Silvestris et al., 1996). Επιπλέον,
πρόσφατα ευρήµατα χαρακτηρίζουν τη χορήγηση ρετινοικού οξέος ενός αναστολέα της έκφρασης του
FasL in vitro, ικανή φαρµακευτική αγωγή για τη µείωση της ποσοτικής ανεπάρκειας των Τ κυττάρων
στους φορείς HIV, υποστηρίζοντας έτσι πάλι το κρίσιµο ρόλο των µορίων Fas και FasL στον AICD
(Yang et al., 1995).
Αυξηµένα επίπεδα απόπτωσης παρατηρούνται επίσης σε PBL από HIV οροθετικούς
ασθενείς µετά από µιτογονικό ερεθισµό ή αλληλεπίδραση του TCR (Katsikis et al., 1997). Τα µοριακά
σινιάλα που ευθύνονται για την απόπτωση σε αυτούς τους ασθενείς είναι ακόµα άγνωστα, αλλά η
χορήγηση Fas, TRAIL/APO 2-L, ή ανταγωνιστών του TNF µειώνουν τον AICD σε κύτταρα ασθενών,
προτείνοντας ότι και τα 3 σήµατα – Fas, TNF και TRAIL/ APO 2-L – µπορεί να εµπλέκονται (Dockrell
et al., 1999).
Î

Κυτταρική θανάτωση µεσολαβούµενη από αυτόλογα µολυσµένα κύτταρα
Μακροφάγα , µονοκύτταρα, περιφερικά µονοπύρηνα κύτταρα του αίµατος, CD4+ και CD8+ Τ

κύτταρα από HIV µολυσµένους ασθενείς µπορούν να επάγουν απόπτωση σε µη µολυσµένα CD4+ T
λεµφοκύτταρα (Cottrez et al., 1997; Kameoka et al., 1997; Kojima et al., 1997). Αυτού του είδους ο
αποπτωτικός θάνατος καλούµενος ως θανάτωση µεσολαβούµενη από αυτόλογα µολυσµένα κύτταρα
(ΑICMK - Autologous Infected Cell-Mediated Killing) εµπλέκει µάλλον αλληλεπιδράσεις της gp120 ή
το σύστηµα Fas/FasL ή και τα δύο. Τα µακροφάγα εκφράζουν βασικά επίπεδα FasL τα οποία
ανεβαίνουν αξιοσηµείωτα µετά τη µόλυνση µε HIV in vitro, ενώ in vivo µονοκύτταρα από HIV
µολυσµένους ασθενείς παρουσιάζουν αυξηµένη έκφραση FasL σε σύγκριση µε µονοκύτταρα µη
µολυσµένων µαρτύρων (Lewis et al., 1999). Τα µολυσµένα µε HIV µακροφάγα (και σε ένα µικρότερο
βαθµό τα µη µολυσµένα) έχει δειχθεί να σκοτώνουν Τ κυτταρικούς στόχους ευάλωτους σε θανάτωση
µέσω Fas, µ’ ένα Fas/TNF εξαρτώµενο τρόπο και χωρίς περιορισµούς από το κύριο σύµπλοκο
ιστοσύµβατοτητας (Badley et al., 1997).
Η κυτταρική θανάτωση µε τη µεσολάβηση µακροφάγων φαίνεται να απευθύνεται επιλεκτικά
στα µη µολυσµένα Τ κύτταρα σε αντιδιαστολή προς τους µηχανισµούς που εµπλέκονται στο θάνατο
των µολυσµένων Τ κυττάρων που περιγράφτηκαν παραπάνω (Herbein et al., 1998). Η απόπτωση
των CD4+ T κυττάρων που µεσολαβείται από τα µακροφάγα έχει εφαρµογές in vivo καθώς τα
επίπεδα της απόπτωσης στους ιστούς συσχετίζονται µε τα επίπεδα έκφρασης του FasL στα
µακροφάγα (Dockrell et al., 1998). Έτσι, ο FasL µπορεί να είναι ένας µεσολαβητής του θανάτου των
µη µολυσµένων CD4+ T κυττάρων από τα µονοκύτταρα, µακροφάγα και CD8+ T κύτταρα (Orlikowsky
et al., 1997; Hadida et al., 1999).
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Απόπτωση στα CD8+ T κύτταρα
Αν και παρατηρούνται υψηλά επίπεδα απόπτωσης και στον υπο-πληθυσµό των CD8+ T

κυττάρων από HIV ασθενείς, ο απόλυτος αριθµός των κυττάρων αυτών δεν µειώνεται αξιοσηµείωτα.
Αυτό το παράδοξο πιθανόν εξηγείται από τη δυνατότητα των κυττάρων αυτού του φαινοτύπου να
ανακτώνται γρηγορότερα και περισσότερο σε σχέση µε τα CD4+ T κύτταρα, κάτι που σίγουρα
επηρεάζει την κυτταρική αναλογία CD4/CD8 (Fultz et al., 1995). Οι µηχανισµοί που οδηγούν στην
απόπτωση των CD8+ T κυττάρων στα HIV µολυσµένα άτοµα φαίνεται να εµπλέκουν τα µονοπάτια
των AICD και ΑICMK, καθώς η ενεργοποίηση των κυττάρων αυτών εµφανίζεται υψηλή όπως και η
ευαισθησία τους σε αλληλεπίδραση µε µόρια της επιφάνειας των µολυσµένων µακροφάγων.
Συγκεκριµένα, έχουν αναφερθεί αλληλεπιδράσεις µεταξύ της gp120 και του FasL των κυττάρων
αυτών µε τον CXCR4 υποδοχέα και το Fas µόριο αντίστοιχα των CD8+ T κυττάρων, κάτι που και στις
2 περιπτώσεις οδηγεί σε απόπτωση (Herbein et al., 1998; Badley et al., 1997). Εναλλακτικά, το
γεγονός ότι τα CD8+ T κύτταρα αποκτούν τον CD4 υποδοχέα µετά από ενεργοποίηση, τα κάνει
πιθανόν δεκτικά σε άµεση µόλυνση από τον ιό ή σε έµµεση αλληλεπίδραση µε επιφανειακή gp120
µολυσµένων κυττάρων, υποκύπτοντας τελικά σε αποπτωτικό θάνατο (Flamand et al., 1998; Yang et
al., 1998).

1.3.8

Επιδράσεις των κυτοκινών στην αποπτωτική σηµατοδότηση
Ένα χαρακτηριστικό συµβάν που λαµβάνει χώρα κατά τη πρόοδο της HIV µόλυνσης, είναι η

γενικότερη απορύθµιση του µοτίβου κυτοκινών, µε σταδιακή µετάπτωση του TH1 προτύπου (IL-2 και
IFN-γ) που προωθεί την κυτταρική ανοσία, στο TH2 πρότυπο (IL-4, IL-5, IL-6 και IL-10) που ενισχύει
τις χυµικές απαντήσεις. Λόγω της γνωστής εµπλοκής πολλών κυτοκινών στην κινητοποίηση
κυτταρικών αποπτωτικών φαινοµένων ή στην ανάπτυξη προδιάθεσης σε µια τέτοια πορεία, πολλές
αντιρετροικές θεραπείες βασίζονται στην χορήγηση συγκεκριµένων κυτοκινικών σχηµάτων που
µπορούν να µεταβάλλουν το αποπτωτικό πρότυπο. Όντως, οι περισσότερες µελέτες εµφανίζουν την
επικράτηση των TH1 κυτοκινών αρνητικό ρυθµιστή της απόπτωσης σε αντίθεση µε τις ΤΗ2 κυτοκίνες
(Gougeon et al., 1993). Χαρακτηριστικά είναι τα ευρήµατα αναστολής απόπτωσης σε κύτταρα HIV
µολυσµένων ατόµων µετά από in vitro προσθήκη IL-12, IFN-γ, anti-IL-4, anti-IL-10 και
αντιλυµφοτοξίνης (Clerisi et al., 1996). Συγκεκριµένα, η IL-12 δρα προστατευτικά εναντίον της
αυξηµένης ευαισθησίας των παραπάνω κυττάρων σε AICD και Fas-µεσολαβούµενο κυτταρικό θάνατο
(Estaquier et al., 1995).
Η ρύθµιση της απόπτωσης σε HIV ασθενείς από εξωγενείς κυτοκίνες ή ανταγωνιστές
κυτοκινών στοχεύει στην προώθηση ενός TH1 φαινοτύπου και µίας πολλαπλασιαστικής απάντησης
των T κυττάρων. Η χορήγηση IL-2 στους HIV ασθενείς µπορεί να προωθεί άµεσα την επιβίωση των
CD4+ T κυττάρων πιθανόν µέσω ενός αντι-αποπτωτικού µηχανισµού: µία υπόθεση που έχει
διατυπωθεί από in vitro µελέτες στα CD4+ T κύτταρα µόνο ασθενών (Adachi et al., 1996).
Επιπρόσθετα, η επώαση PBMC HIV ασθενών µε IL-15 επιφέρει ενισχυµένη παραγωγή IFN-γ,
ενεργοποίηση των CD8+ T κυττάρων, αυξηµένες λεµφοπολλαπλασιαστικές απαντήσεις και µειωµένη
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αυθόρµητη απόπτωση των Τ κυττάρων, πιθανόν µέσω αύξησης των επιπέδων έκφρασης της Bcl2
(Agostini et al., 1997; Chehimi et al., 1997). Για την IL-16 έχουν διατυπωθεί πολλές αν και αντιφατικές
απόψεις για το ρόλο της στην καταστολή της ιικής αντιγραφής λόγω της αντιδιεγερτικής της δράσης
(Baier et al., 1995). Συγκεκριµένα η in vitro χορήγηση IL-16 σε καλλιέργειες λεµφοκυττάρων από HIV
µολυσµένους ασθενείς έχει δειχθεί να µειώνει τα επίπεδα της απόπτωσης που επάγονται µετά από
προσθήκη anti-CD3 ή anti-Fas αντισωµάτων (Idziorek et al., 1998).

1.3.9

Τ κύτταρα µνήµης και απόπτωση
Τα περισσότερα αποπτωτικά Τ λεµφοκύτταρα στη µόλυνση µε HIV εκφράζουν αντιγονικούς

δείκτες ενεργοποίησης όπως CD45RO, HLA-DR και CD38, υποδηλώνοντας µία άµεση συσχέτιση της
γενικής κατάστασης ενεργοποίησης του κυττάρου και της ευαισθησίας του σε αποπτωτικό θάνατο
(Gougeon et al., 1996). Είναι γνωστό ότι Τ λεµφοκύτταρα φορέων HIV σε καλλιέργεια οδηγούνται σε
απόπτωση, όµως ο αποπτωτικός ρυθµός αυξάνεται ιδιαίτερα µετά από προσθήκη διεγερτικών
σινιάλων όπως µιτογόνων ή anti-TCR αντισωµάτων (Meyaard et al., 1992; Groux et al., 1992;
Gougeon et al., 1993). Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι µεταξύ των Τ λεµφοκυτταρικών υποπληθυσµών,
ο υποπληθυσµός που επηρεάζεται περισσότερο κυτταροπαθολογικά από τον HIV in vivo είναι τα T
κύτταρα µνήµης (Τ memory cells) και όχι τα ‘παρθένα’ (naïve T cells) (Gougeon et al., 1996).
O διαχωρισµός των ώριµων Τ κυττάρων σε παρθενικά (naïve) και σε κύτταρα µνήµης
(memory) γίνεται ουσιαστικά κάτω από το πρίσµα συγκεκριµένων επιφανειακών µαρτύρων, των
οποίων η έκφραση µεταβάλλεται µετά την πρώτη επαφή των κυττάρων µε το αντιγονικό ερέθισµα
(Burastero et al., 1998; Kaech et al., 2002). Τα Τ κύτταρα µνήµης σε αντίθεση µε τα παρθενικά έχουν
ήδη απαντήσει στο αντιγόνο και εκφράζουν κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης τους υψηλά επίπεδα
CD44 µορίων, χαµηλά επίπεδα CD62L και υψηλά επίπεδα της ισοµορφής CD45RO (Budd et al.,
1987; Akbar et al., 1988; Jung et al., 1988; Birkeland et al., 1989). Τα παρθενικά Τ κύτταρα
εµφανίζουν χαµηλά επίπεδα έκφρασης CD44, υψηλά επίπεδα CD62L και υψηλά επίπεδα της
ισοµορφής CD45RA (Bradley et al., 1991). Σηµαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι σε αντίθεση µε τις
υπόλοιπες αλλαγές οι οποίες πραγµατοποιούνται στη φύση και έχουν παροδικό χαρακτήρα αυτές οι
φαινοτυπικές αλλαγές παρουσιάζονται πιο σταθερές στα Τ κύτταρα µνήµης. Γι’ αυτό το λόγο στις
αναµνηστικές απαντήσεις έχουν δειχθεί ότι υπάρχει υψηλός βαθµός εµπλουτισµού στα κύτταρα
CD44hi, CD62Llo, CD45RO+ και µείωση στους κυτταρικούς πληθυσµούς των CD44lo, CD62Lhi,
CD45RA+( Morimoto et al., 1985; Smith et al., 1986; Merkenschlager et al., 1988; Butterfield et al.,
1989). (Πίνακας 1.3.1). Οι φαινοτυπικά διαφορετικοί υποπληθυσµοί παρουσιάζουν επίσης
διαφορετική κινητική συµπεριφορά in vivo. Ειδικότερα, τα παρθενικά Τ κύτταρα παραµένουν για
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα σε µία κατάσταση ηρεµίας (µη πολλαπλασιασµού), ενώ τα Τ κύτταρα
που παρουσιάζουν τον φαινότυπο µνήµης εµφανίζουν εντονότερο ρυθµό διαίρεσης (Tough et al.,
2000). Ο αναµνηστικός φαινότυπος των HIV-ειδικών CD4+ Τ κυττάρων φαίνεται επίσης να εµπλέκεται
και να προτιµάται περισσότερο από τον ιό για άµεση µόλυνση (Douek et al., 2002).
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Επιφανειακοί κυτταρικοί µάρτυρες και υποδοχείς χηµειοκινών στους
διάφορους υποπληθυσµούς των Τ λεµφοκυττάρων

CD4+ Τ κυτταρικός υποπληθυσµός
Παρθενικά (naïve) κύτταρα
και ανοσοαδρανή (non effector)
κύτταρα µνήµης
Ενεργοποιηµένα κύτταρα
και ανοσοδραστικά (effector)
κύτταρα µνήµης

Επιφανειακοί µάρτυρες ή υποδοχείς
hi

CXCR4, CD62L , CD45RA, CD44lo

lo
CCR5, CD62L , CD45RO, CD44

hi

Παρόλα αυτά, υπάρχουν δύο περιοριστικοί όροι οι οποίοι πρέπει πάντοτε να λαµβάνονται
υπόψη όταν χρησιµοποιούνται αυτοί οι επιφανειακοί µάρτυρες για την διάκριση των κυττάρων µνήµης
από τα παρθενικά κύτταρα. Κατά πρώτον, οι αλλαγές στους επιφανειακούς µάρτυρες συνδέονται µε
γενικότερη ενεργοποίηση των Τ λεµφοκυττάρων και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον
διαχωρισµό πρόσφατων ενεργοποιηµένων Τ κυττάρων τα οποία έχουν µικρή διάρκεια ζωής. Κατά
δεύτερον, µερικές από αυτές τις τροποποιήσεις δεν παρουσιάζουν µόνιµη εµφάνιση και δεν
ακολουθούν πάντοτε τα κύτταρα µνήµης. Για παράδειγµα υπάρχουν στοιχεία που αναφέρουν ότι
µερικά τουλάχιστον Τ κύτταρα µνήµης επανακτούν την έκφραση των CD62L και CD45RA µε την
πάροδο του χρόνου (Sarawar et al., 1993; Tripp et al., 1995; Pilling et al., 1996).
Όσο αφορά την κατανοµή της έκφρασης των σηµαντικότερων υποδοχέων χηµειοκινών που
εµπλέκονται στην είσοδο του HIV στους παραπάνω υποπληθυσµούς των CD4+ T κυττάρων, ο
υποδοχέας CXCR4 αποτελεί τον κύριο υποδοχέα για τα παρθενικά και τα ανοσοαδρανή (non
effector) κύτταρα µνήµης, ενώ ο CCR5 αποτελεί τον κύριο υποδοχέα για την υποκατηγορία των CD4+
Τ λεµφοκυττάρων Th1 φαινοτύπου, όπως και για τα ενεργοποιηµένα και ανοσοδραστικά (effector)
κύτταρα µνήµης (Πίνακας 1.3.1) (Bonecchi et al., 1998; Sallustro et al., 1998).
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ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ
Η µόλυνση µε τον HIV επιφέρει εκτός από άµεσες κυτταροπαθολογικές επιδράσεις

εκτεταµένες δυσλειτουργίες και κυτταρικές ανεπάρκειες στο ανοσολογικό σύστηµα (Ullrich et al.,
2000). Από τις µέχρι σήµερα κλινικές παρατηρήσεις έχει δειχθεί ότι η ασυµπτωµατική φάση της νόσου
χαρακτηρίζεται από χρόνια ενεργοποίηση κυττάρων του εν λόγω συστήµατος χωρίς όµως να έχουν
κατανοηθεί πλήρως οι υπεύθυνοι µηχανισµοί (Mahalingam et al., 1993). Η παρουσία του ιού ή
επιµέρους ιικών συστατικών στα περιφερικά µακροφάγα και λεµφοκύτταρα έχουν επίσης
ενοχοποιηθεί για την κινητοποίηση αποπτωτικών µηχανισµών που συντελούν κατά κύριο λόγο στη
µείωση του πληθυσµού των CD4+ και CD8+ T κυττάρων της κυκλοφορίας του αίµατος (Badley et al.,
2000). Η πρώιµη απώλεια και διαταραχή πολλών ανοσολογικών λειτουργιών κατά την εξέλιξη της
µόλυνσης έχει αποδοθεί - χωρίς ικανοποιητική εξήγηση µέχρι σήµερα - στην επιλεκτική απώλεια
κυρίως των µη µολυσµένων ανοσοδραστικών CD45RO+/CD4+ T λεµφοκυττάρων µνήµης (Heinkelein
et al., 1997).
Καθώς η κύρια λειτουργία των παραπάνω κυττάρων είναι η αλληλοεπίδραση µε τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (µακροφάγα) και η έκκριση των κατάλληλων κυτοκινών, η συγκεκριµένη
µελέτη εστιάστηκε πρωτευόντως στη διατάραξη των προτύπων της αντιγονο-παρουσιαστικής
διαδικασίας και της µετέπειτα συµπεριφοράς των Τ κυττάρων κάτω από την επίδραση των ιικών
συστατικών και δευτερευόντως στην ιική µολυσµατικότητα. Η γλυκοπρωτείνη gp120 του ιικού
φακέλου έχει δειχθεί να παίζει ρόλο κλειδί σε αυτού του είδους την αλληλοεπίδραση, καθώς φέρει τη
δυνατότητα αντίδρασης τόσο µε τον υποδοχέα CD4 όσο και µε τους υποδοχείς χηµειοκινών. Η επαφή
και η συνδιαλλαγή της gp120 µε το Τ λεµφοκύτταρο του ξενιστή προκαλεί αυξηµένη ευαισθησία σε
άµεση ή έµµεση απόπτωση, η οποία µεσολαβείται κατά κύριο λόγο από τη σηµατοδότηση του Fas
υποδοχέα (Banda et al., 1992; Yao et al., 2001). Η τρίτη υπερµεταβλητή επικράτεια της gp120, η V3,
πέρα από το ρόλο της στον καθορισµό του κυτταρικού τροπισµού κάθε ιικού στελέχους, µέσω
αλληλοεπίδρασης µε συγκεκριµένο υποδοχέα χηµειοκινών (Cocchi et al., 1996; Berger et al., 1999;
Kato et al., 1999), έχει αφήσει πολλά ερωτηµατικά για περαιτέρω ενεργή συµµετοχή και σε άλλα
βιολογικά φαινόµενα.
Πρόσφατες παρατηρήσεις των Zafiropoulos et al., 2001 έδειξαν ότι ένα συνθετικό πεπτίδιο 15
αµινοξέων από τoν κύριo ηµι-συντηρηµένo εξουδετεροποιητικό (neutralizing) επίτοπο της V3
περιοχής της gp120 του HIV-1LAI στελέχους, φορέας ενός GPGRAF αµινοξικού µοτίβου, µπορούσε,
όταν βρισκόταν εκτεθειµένο στην επιφάνεια λιποσωµάτων, να µεταφέρει ένα ειδικό σήµα ενισχυµένης
ενεργοποίησης σε φυσιολογικά ανοσοδραστικά CD4+ T κύτταρα µνήµης παρουσία µακροφάγων και
του αναµνηστικού αντιγόνου. Μετά την πάροδο µικρού χρονικού διαστήµατος η αυξηµένη διέγερση
του συγκεκριµένου πληθυσµού ακολουθούσε πάντα µία ισχυρή και απότοµη πτώση. Τα
παρατηρούµενα

πρότυπα

ενεργοποίησης

παρουσίαζαν

διακριτή

ποιοτική

και

ποσοτική

διαφοροποίηση από τα αντίστοιχα που επάγονται από την κλασσική αντιγονο-παρουσιαστική
διαδικασία. Οι παραπάνω επαναλαµβανόµενες παρατηρήσεις µπορούν να συσχετιστούν µε
ανοσολογικά γεγονότα της HIV µόλυνσης υποδηλώνοντας ότι ο ρόλος του V3 πιθανόν δεν
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περιορίζεται αποκλειστικά πάνω στα γεγονότα της ιικής εισόδου, αλλά µπορεί παράλληλα να
προκαλεί µεταβολές της βιολογικής συµπεριφοράς των αποδεκτικών κυττάρων.
Η παρούσα µελέτη θέλησε να διερευνήσει τις επιδράσεις συνθετικών V3 λιποπεπτιδίων στη
λειτουργία και στη σχέση των µακροφάγων µε τα απαντητικά CD4+ T κύτταρα κατά τη διάρκεια µιας
αντιγονοειδικής διέγερσης, στηριζόµενη στο in vitro κυτταρικό µοντέλο και στο V3 φαινόµενο που
περιγράφηκε αρχικά από τους Zafiropoulos et al., 2001. Τα βασικά ερωτήµατα που τέθηκαν ήταν:
•

ποια είναι η ‘τύχη’ των λιποσωµικών δοµών µέσα στο κυτταρικό σύστηµα; Ποιοι κυτταρικοί
πληθυσµοί τα προσλαµβάνουν και σε ποιους ανιχνεύεται το V3 πεπτίδιο;

•

κατά πόσο η ισχυρή και απότοµη πτώση της πολλαπλασιαστικής απάντησης των CD4+ T
λεµφοκυττάρων µνήµης στο V3 λιπόσωµα σχετίζεται µε αποπτωτικά γεγονότα;

•

σε ποιο βαθµό πρωτογενώς εκτεθειµένα µακροφάγα στο V3 διατηρούν την ικανότητα
παρουσίασης αντιγόνου σε φρέσκα αυτόλογα CD4+ T κύτταρα µετά από επανέκθεση στο ίδιο
ερέθισµα;

•

κατά πόσο ενεργοποιηµένα από την παρουσία του V3 CD4+ T κύτταρα συνεχίζουν να
απαντούν σε οµόλογα ερεθίσµατα από φρέσκα αυτόλογα µακροφάγα;

•

ποιος πιθανός µηχανισµός µπορεί να κρύβεται πίσω από το όλο φαινόµενο;
-

Σηµατοδότηση του V3

-

Ανίχνευση ειδικών αλληλεπιδράσεων του V3 µε διάφορους υποδοχείς
σχετικού βιολογικού ενδιαφέροντος

-

∆ιατύπωση προτεινόµενου µοντέλου του τρόπου δράσης του V3 µέσα στο in
vitro σύστηµα

Με βάση τις εκάστοτε απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα εξετάστηκαν επιπλέον :
•

η ειδικότητα του φαινοµένου στο V3LAI πεπτίδιο. ∆υνατότητα επανάληψης και µε V3 πεπτίδια
από άλλα HIV-1 στελέχη.

•

η φύση της επιλεκτικής αλληλοεπίδρασης (συνδιεγερτικού σήµατος) που δίνει τη δυνατότητα
σε µια υπερ-µεταβλητή περιοχή να δρα κατά αυτό τον τρόπο. Μελέτη της επίδρασης
συγκεκριµένων φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών του V3 επιτόπου όπως του φορτίου και της
δοµικής του διαµόρφωσης στην επαγωγή του βιολογικού φαινοµένου και στην ένταση των
αλληλοεπιδράσεων.

Η παρούσα εργασία συµπληρώθηκε επίσης και µε µοριακές µελέτες πάνω στο ενδοκυτταρικά
σηµατοδοτικά µονοπάτια που µεσολαβούνται από το V3 και οδηγούν στην επαγωγή του
χαρακτηριστικού φαινοµένου.
Παράλληλα έγινε προσπάθεια επέκτασης του in vitro µοντέλου των φυσιολογικών περιφερικών
λεµφοκυττάρων και µακροφάγων σε σύστηµα µολυσµένων κυττάρων µε χρήση πραγµατικών HIV-1
ιοσωµατίων προκειµένου να µελετηθούν:

Εισαγωγή

•

51

κατά πόσο µολυσµένα µακροφάγα µε HIV-1 στελέχη µπορούσαν να επάγουν παρόµοια
πρότυπα ενεργοποίησης-απόπτωσης σε υγιή αυτόλογα ανοσοδραστικά Τ κύτταρα που
διεγείρονται µετά τη χορήγηση του κατάλληλου αναµνηστικού αντιγόνου

•

κατά πόσο οι αλληλοεπιδράσεις του V3 µε τους κατάλληλους υποδοχείς µπορούσαν να
επηρεάσουν

ή

ακόµα

και

να

αναστείλουν

το

βαθµό

µόλυνσης

µακροφάγων

ή

µετασχηµατισµένων Τ κυτταρικών σειρών από στελέχη HIV-1 διαφορετικού τροπισµού.
Συσχέτιση των ανασταλτικών γεγονότων µε την ειδικότητα πρόσδεσης.
Ο τρόπος µε τον οποίο ο HIV επιτυγχάνει την επαγωγή απόπτωσης στα CD4+ κύτταρα
παραµένει άγνωστος. Η µελέτη και κατανόηση του µηχανισµού ή των µηχανισµών απόπτωσης των
µη µολυσµένων Τ λεµφοκυττάρων στους HIV φορείς είναι αποφασιστικής σηµασίας, αφού µπορεί να
οδηγήσει σε πιο αποτελεσµατική διαχείριση της ασθένειας του AIDS όσο και σε ανάπτυξη διαφόρων
θεραπευτικών προσεγγίσεων.
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2.1

ΥΛΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

2.1.1

Κυτταρικό υλικό
Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω πρωτογενή κύτταρα και κυτταρικές

σειρές:
Κυτταρικός τύπος

Προέλευση

Χαρακτηριστικά
Μίγµα λεµφοκυττάρων µέσα στο

Περιφερικά λεµφοκύτταρα

οποίο περιλαµβάνονται 70%

αίµατος (PBL)
Ανθρώπινα PBMCs

CD4+ Τ κύτταρα

Περιφερικά µακροφάγα
µονοκυτταρικής προέλευσης

CD14+/CD4+/CCR5+ κύτταρα

(MDM)
HUT 78
PM-1 T κυτταρική σειρά

(νεοπλαστική Τ κυτταρική

CD4+/ CXCR4+/CCR5+

σειρά)

Τα ανθρώπινα πρωτογενή περιφερικά µονοπύρηνα κύτταρα (PBMCs) προήλθαν από buffy
coats υγιών, HIV-1 και CMV ορο-αρνητικών δοτών από τα Tµήµατα Αιµοδοσίας του Βενιζέλειου
νοσοκοµείου (Ηράκλειο Κρήτης) και της Πανεπιστηµιακής Κλινικής της Χαϊδελβέργης (Γερµανία) .
Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε θερµοκρασία 370C και σε ατµόσφαιρα 5% CO2.

2.1.2

Θρεπτικά µέσα και διαλύµατα
Ως θρεπτικό υλικό καλλιέργειας των κυττάρων χρησιµοποιήθηκε RPMI 1640 (Gibco),

εµπλουτισµένο µε τα παρακάτω συµπληρώµατα:
-

5% ανθρώπινο ορό οµάδας ΑΒ [Human AB serum (HS)], ή 10% µοσχαρίσιο εµβρυικό
ορό [Fetal Calf Serum (FCS)] (Gibco)

-

4mM L-γλουταµίνη (Sigma)

-

100U/ml πενικιλίνη και 100µg/ml στρεπτοµυκίνη ή 50µg/ml gentamycin (Sigma)

Στις δοκιµές πολλαπλασιασµού των Τ λεµφοκυττάρων το θρεπτικό υλικό συµπληρώθηκε
επιπλέον µε 50mM 2-µερκαπτοαιθανόλη (Merck)
•

Υλικό κατάψυξης κυττάρων σε υγρό άζωτο: 25% FCS, 65% RPMI 1640, 10% DMSO

•

∆ιάλυµα διαχωρισµού PBMCs σε κλινές πυκνότητας φικόλης (Ficoll Paque, Pharmacia
Biotech, Uppsalla, Sweden)
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∆ιάλυµα 1xPBS (Phosphate Buffered Saline): NaCl 9g/l, KH2PO4 0,21g/l, Na2HPO4-7H2O
0,72g/l, pH 7.3

•

∆ιάλυµα PBS/ EDTA για αποκόλληση των µακροφάγων: 0,5mM EDTA σε 1xPBS
‘Όλα

τα

τεχνητά

θρεπτικά

υλικά

και

αντιδραστήρια

για

τις

κυτταροκαλλιέργειες

0

αποστειρώθηκαν είτε µε θέρµανση στους 125 C, ή µε χρήση φίλτρων διαµέτρου 0,2µm.

2.1.3

Πεπτίδια
Στην παρούσα

µελέτη χρησιµοποιήθηκαν 8 παραλλαγές V3 πεπτιδίων από την

ηµισυντηρηµένη επικράτεια της V3 περιοχής (α.α. 304-318) της γλυκοπρωτείνης gp120 από HIV-1
στελέχη Β υποτύπου, ειδικά επιλεγµένα ώστε να φέρουν παρόµοια αµινοξικά µοτίβα. 5 παραλλαγές
προήλθαν από τα στελέχη SF2, SF128, SF162, MN και LAI. Οι υπόλοιπες 3 προέκυψαν µετά από
κατάλληλες αµινοξικές τροποποιήσεις (αντικαταστάσεις ή υποκαταστάσεις) πάνω στην αλληλουχία
του LAI πεπτιδίου, ώστε τελικά να δηµιουργηθούν πεπτίδια µε 1 (V3LAI+1) ή 9 (V3LAI+9) βασικά
αµινοξέα ή µε την ίδια αµινοξική σύσταση µε το πρωτογενές V3LAI πεπτίδιο αλλά µε τα βασικά
αµινοξέα σε αλλαγµένες θέσεις (V3LAIrandom) (Πίνακες 5.1 & 5.2). Η χηµική σύνθεση των παραπάνω
πεπτιδίων πραγµατοποιήθηκε στον αυτόµατο 430A Peptide Synthesizer (Applied Biosystems)
σύµφωνα µε την στρατηγική της επαναληπτικής συµπύκνωσης προστατευµένων πεπτιδίων, (Fmoc/tBu chemistry) (Krambovitis et al., 1998).
Πίνακας 2.1.1

Αµινοξικές αλληλουχίες συνθετικών V3 πεπτιδίων από διαφορετικά
ιικά στελέχη

Ιικό
στέλεχος

Αµινοξική αλληλουχία

LAI
MN
SF2
SF128
SF162

Πίνακας 2.1.2
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•
•
•
•

K
•
•
•
•

S
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S
S
S
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•
•
•
•
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•
•
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−
−
−
−

R
−
−
−
−

G
•
•
•
•
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•
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•
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•
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•
•
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•
•
•
•

A
•
•
•
•

F
•
•
•
•

Y
•
•
•
•

Μεταβολές στον αριθµό και στη θέση των βασικών αµινοξέων στην
αµινοξική αλληλουχία του V3LAI πεπτιδίου

Τροποποιηµένο
LAI V3 πεπτίδιο
LAI
LAI +1
LAI +9
LAI randomized
• : συντηρηµένο αµινοξικό κατάλοιπο
− : απουσία αµινοξέος

Αµινοξική αλληλουχία
R
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•
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•
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•
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Y
•
•
I
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Παράλληλα, ως συγκριτικός µάρτυρας συντέθηκε 15µερες πεπτίδιο από τη C4 υπο-περιοχή
της gp120 του LAI στελέχους µε αµινοξική αλληλουχία SFINMWQEVGKAMYAPPISG.
Με την ίδια µέθοδο πεπτιδικής σύνθεσης (F-moc/tBu) συντέθηκαν και τα 2 τριπεπτίδια
αναστολείς της ενζυµικής ενεργότητας του CD26/DPPIV µορίου. Τα αµινοξικά µοτίβα των παραπάνω
πεπτιδίων περιείχαν αντίστοιχα τις αλληλουχίες RGD και GPK. Ως πεπτίδιο αρνητικός µάρτυρας
χρησιµοποιήθηκε το τριπεπτίδιο µε αµινοξική σύνθεση ΙΤΤ.
Το τοξοειδές του τετάνου (tetanus toxoid-ΤΤ) προµηθεύτηκε από την SBLVaccin (Sweeden).

2.1.4

Λιποπεπτίδια – Λιποσώµατα
Τα 8 HIV-1 gp120/V3 πεπτίδια µετατράπηκαν, όπου ήταν απαραίτητο, στα αντίστοιχα

λιποπεπτίδια µε οµοιοπολική πρόσδεση του µορίου serine-S-[2,3-bis (palmitoyloxy)-(2rs)-propyl]-npalmitoyl-(r)cysteine (Boehringer, Mannheim Biochemica, Germany) σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή. Τα λιποσώµατα κατασκευάστηκαν µε τη µέθοδο αφυδάτωσης – ενυδάτωσης (Kirby et
al., 1984). Συνοπτικά, 0.5µmole φωσφατιδυλοχολίνης (100mg/ml, Sigma), 0.5µmole χολεστερόλης
(10mg/ml), και 50µg από το εκάστοτε λιποπεπτίδιο αναµείχθηκαν σε διάλυµα οργανικών διαλυτών
(1/2 χλωροφόρµιο/µεθανόλη) και στεγνώθηκαν κάτω από σταθερή ροή αζώτου. Το λιποπρωτειινικό
φίλµ επαναδιαλύθηκε σε 0.5ml απιονισµένου νερού (dH2O) και 0.5ml 1xPBS και εν συνεχεία
οµογενοποιήθηκε για 2 min µε τη βοήθεια υπερήχων (sonication). Ακολούθως τo δείγµα
φυγοκεντρήθηκε στις 10000g για 30 min και κατόπιν, στις περιπτώσεις που ήταν απαραίτητο,
προστέθηκε στο υπερκείµενο 3µg τοξοειδές τετάνου ή κατάλληλη ποσότητα FLUO (Boehringer,
Germany). Τελικά το µίγµα καταψύχθηκε σε υγρό άζωτο και λυοφιλοποιήθηκε σε ειδικούς σωλήνες
στους 180C για 18 ώρες. Με το πέρας της λυοφιλοποίησης τα λιποσώµατα επαναδιαλύθηκαν αρχικά
σε 100µl 1xPBS και εν συνεχεία µε διαδοχικές πλύσεις µε 1xPBS αποµακρύνθηκε κάθε υπόλειµµα µη
ενσωµατωµένου υλικού. Κάθε στάδιο καθαρισµού ακολουθείτω από φυγοκεντρήσεις των 10-30min
στις 10000g.

2.1.5

Χηµειοκίνες
Στις δοκιµές πολλαπλασιασµού των Τ λεµφοκυττάρων χρησιµοποιήθηκαν οι χηµειοκίνες,

RANTES και SDF1-a (PeproTech, England)

2.1.6

Χηµικά / Ραδιενεργά αντιδραστήρια

Στη µελέτη χρησιµοποιήθηκαν επίσης τα παρακάτω χηµικά και ραδιενεργά αντιδραστήρια:
•

L-leukul-L-leucine methyl ester hydrobromide (LLOMe), (Bachem Feinchemikalien AG,
Budendorf, Switzerland),

•

2-µερκαπτοαιθανόλη, (MERC)

•

DMSO (MERC)
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∆ιάλυµα λύσης,Triton X (MERC)

•

∆ιάλυµα αδρανοποίησης, A2T

•
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H θυµιδίνη (Amersham, U.K)

2.2

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

2.2.1

Αποµόνωση περιφερικών µονοπύρηνων κυττάρων του αίµατος (PBMCs)
Συνολικό αίµα από ΗΙV-1 και CMV ορο-αρνητικούς δότες αναµείχθηκε 1:2 µε διάλυµα 1xPBS

και επιστρώθηκε προσεκτικά πάνω από διάλυµα φικόλης. Κάθε δείγµα φυγοκεντρήθηκε στις 1500
rpm για 30min σε θερµοκρασία δωµατίου προκειµένου να επιτευχθεί διαφορικός διαχωρισµός των
επιµέρους κυτταρικών πληθυσµών µε βάση τη πυκνότητά τους. Τα ερυθροκύτταρα µε τα
πολυµορφοπύρηνα (granulocytes) παραµένουν κάτω από το στρώµα της φικόλης, ενώ τα
λεµφοκύτταρα µαζί µε τα αιµοπετάλια (platelets) και τα µονοκύτταρα εντοπίζονται στην ενδιάµεση
φάση µεταξύ του στρώµατος φικόλης και του πλάσµατος. Μετά από προσεκτική αποµάκρυνση του
πλάσµατος από την επιφάνεια του κλινούς η ενδιάµεση φάση συλλέχθηκε και καθαρίστηκε 2 φορές µε
διάλυµα 1xPBS από πιθανά υπολείµµατα πλάσµατος, φικόλης αλλά και αιµοπεταλίων. Το
λαµβανόµενο κυτταρικό κλάσµα σε καθαρή κατάσταση αποτελείται κατά 90% από περιφερικά
λεµφοκύτταρα (PBLs) και κατά 10% από µονοκύτταρα

2.2.2

Κατεργασία PBMCs µε LLOMe.
Tα PBMCs αφού διαχωρίστηκαν σε διαβάθµιση πυκνότητας φικόλης, υπέστησαν κατεργασία

µε LLOMe, όπως έχει προηγούµενα περιγραφεί (Zafiropoulos et al., 1997). Συνοπτικά, τα κύτταρα
επωάστηκαν σε θρεπτικό υλικό RPMI 1640, παρουσία 5% HS και 0.25mM LLOMe, για 15 λεπτά σε
θερµοκρασία δωµατίου. Ακολούθησε τριπλό πλύσιµο των κυττάρων µε καλλιεργητικό µέσο και
επώαση για 2 ώρες στους 37oC στο παραπάνω θρεπτικό υλικό. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15
λεπτών της επώασης προστέθηκαν επιπλέον στην καλλιέργεια 10µg DNάσης για την αποδόµηση του
πυρηνικού DNA των νεκρών κυττάρων (CAK et al., 1994). Με το πέρας της επώασης τα νεκρά
κύτταρα αποµακρύνθηκαν σε κλινές 40% φικόλης ακολουθούµενο από διαδοχικά πλυσίµατα. Τα
κύτταρα τελικά παρέµειναν σε καλλιεργητικό υλικό RPMI1640, 5% HS και 50mM 2-µερκαπτοαιθανόλη
εκτός από τις περιπτώσεις που κρίθηκε απαραίτητη η κατάψυξή τους σε υγρό άζωτο (liquid N2)
παρουσία κατάλληλου συντηρητικού υλικού (διάλυµα κατάψυξης κυττάρων)
Ο αποµονωµένος κυτταρικός πληθυσµός έχει δειχθεί µε FACs ανάλυση να συνίσταται από
περίπου 75% CD4+, 15% CD8+ και 10% CD19+ κύτταρα ενώ οι υποπληθυσµοί των CD16+ και
CD14+ κυττάρων να κυµαίνονται κάτω από 2% (Zafiropoulos et al., 1997).
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Αποµόνωση περιφερικών µακροφάγων
Για την αποµόνωση των περιφερικών µακροφάγων µονοκυτταρικής προέλευσης από τα

αρχικά PBMCs εφαρµόστηκαν 2 πρωτόκολλα:
Α.

Eπιλεκτική προσκόλληση του επιθυµητού πληθυσµού σε στερεά φάση για 2 ώρες σε

συνθήκες 370C και 5% CO2 ακολουθούµενη από επιµεληµένη αποµάκρυνση των υπερκείµενων
κυτταρικών πληθυσµών. Η καθαρότητα του λαµβανόµενου πληθυσµού σε CD14+ κύτταρα έχει
δειχθεί να κυµαίνεται γύρω στο 95%, ενώ το ποσοστό των κυττάρων που αντιπροσωπεύουν αυτό το
κλάσµα των περιφερικών µακροφάγων έχει υπολογιστεί στο 10-15% των αρχικών PBMCs.
Β.

Θετική επιλογή µε χρήση CD14 αντισώµατος καλυµµένου µε µαγνητικά µικροσφαιρίδια (mini

MACs, Miltenyi Biotec, Germany).
X

Αντιδραστήρια
•

∆ιάλυµα πρόσδεσης (MACs buffer): 1xPBS, 5mM EDTA, 0,5% FCS
Συνοπτικά, 4x107 PBMCs επωάστηκαν µε 60µl α-CD14 µαγνητικών σφαιριδίων σε 240µl

διαλύµατος επώασης (ΜΑCs buffer) για 15min στους 40C. Ακολούθως τα κύτταρα φυγοκεντρήθηκαν
σε τελικό όγκο 10ml ΜΑCs buffer για 5min στις 1500rpm, συλλέχθηκαν και επαναδιαλύθηκαν σε
500µl ιδίου διαλύµατος. Το θετικό κυτταρικό κλάσµα εκλούστηκε από 25MS κολώνες διαχωρισµού µε
1ml MACs buffer. Η καθαρότητα του πληθυσµού προσδιορίστηκε µε FACs ανάλυση στο 98%.
Τα

µακροφάγα

καλλιεργήθηκαν

σε

RPMI1640

παρουσία

5%

HS

και

50mM

2-

µερκαπτοαιθανόλης.

2.2.5

∆οκιµές πολλαπλασιασµού των Τ λεµφοκυττάρων
Για τις δοκιµές πολλαπλασιασµού των Τ κυττάρων, 1x106 LLOMe κατεργασµένα PBMCs

δοτών µε ικανοποιητικές αναµνηστικές απαντήσεις στο τοξοειδές του ΤΤ / ml, καλλιεργήθηκαν σε
θρεπτικό υλικό RPMI1640 εµπλουτισµένο µε 5% HS και 50mM 2-µερκαπτοαιθανόλη. Οι καλλιέργειες
πραγµατοποιήθηκαν σε πλάκες 96 πηγαδιών επίπεδης βάσης (Costar) παρουσία αυτόλογων
ακτινοβοληµένων µακροφάγων (40Gy) προερχόµενα από αρχική συγκέντρωση PBMCs 1x106/ml και
του κατάλληλου, ανάλογα µε την περίπτωση, διεγερτικού ή ανασταλτικού σήµατος. Σε καθορισµένα
χρονικά διαστήµατα τα κύτταρα συλλέχθηκαν σε ειδικά φίλτρα (Scatron Instruments, Norway) µετά
από ένα 18ωρο παλµό µε 1µC 3H θυµιδίνης /πηγάδι. Η ραδιενέργεια στο κάθε δείγµα µετρήθηκε σε βµετρητή ραδιενέργειας (LS1701 beta counter – Beckman, USA) ως κρούσεις ανά λεπτό (CPM).
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Αντιγονοειδική ενεργοποίηση των Τ λεµφοκυττάρων
Η αντιγονοειδική διέγερση των Τ λεµφοκυττάρων µετρήθηκε στο κυτταρικό σύστηµα της

δοκιµής πολλαπλασιασµού παρουσία ή απουσία διαλυτού τοξοειδές του τετάνου (1µg/ml) ή
κατάλληλων λιποσωµικών δοµών, µετά από επώαση 1, 3, 5, 7 και 9 ηµερών.

X

∆οκιµές επαναδιέγερσης Τ λεµφοκυττάρων
Μετά από αντιγονοειδική διέγερση των Τ λεµφοκυττάρων για τα προαναφερόµενα χρονικά

διαστήµατα (ηµέρες 1, 3, 5, 7 και 9), η διέγερση επαναλήφθηκε την 9η ηµέρα, σε κάθε περίπτωση
χωριστά, µε όλους τους αντιγονικούς συνδυασµούς που χρησιµοποιήθηκαν κατά την πρωτογενή
ενεργοποίηση. Η δευτερογενής διέγερση πραγµατοποιήθηκε παρουσία φρέσκων LLOMe –
κατεργασµένων κυττάρων ή ακτινοβοληµένων αυτόλογων µακροφάγων ιδίας συγκέντρωσης µε την
αρχική, για χρονικές περιόδους 2, 4 και 6 ηµερών µετά την έναρξή της. Οι πολλαπλασιαστικές
απαντήσεις των Τ κυττάρων στους παραπάνω χρόνους υπολογίστηκαν όπως έχει ήδη αναφερθεί.

X

∆οκιµή καταστολής της λιποσωµικής διέγερσης των Τ κυττάρων παρουσία RANTES ή
SDF1a
Η δυνατότητα αναστολής της διέγερσης των Τ λεµφοκυττάρων που µεσολαβείται από το

διαλυτό ΤΤ ή τα λιποσώµατα, µελετήθηκε µετά από προσθήκη στις καλλιέργειες των χηµειοκινών
RANTES και SDF-1a. Οι παραπάνω χηµειοκίνες χρησιµοποιήθηκαν σε συγκεντρώσεις 0.1, 1, 10 και
100ng/ml, ενώ ο πολλαπλασιασµός των Τ κυττάρων µετρήθηκε µετά από καθορισµένα χρονικά
διαστήµατα επώασης 3, 5, 7 και 9 ηµερών. Ως αρνητικοί µάρτυρες συµπεριλήφθηκαν καλλιέργειες
κυττάρων χωρίς κανενός είδους διέγερση.

X

∆οκιµές αναστολής του V3 φαινοµένου παρουσία CD26 (DPPIV) αναστολέων
Αντίστοιχες δοκιµές πολλαπλασιασµού των Τ κυττάρων πραγµατοποιήθηκαν παρουσία των

τριπεπτιδίων GPK, RGD και ΙΤΤ σε συγκεντρώσεις 0.1, 1 και 10µg/ml, σε κινητική 3, 5, 7 και 9
ηµερών.
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2.3

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΗΙV-1

2.3.1

Χειρισµός µολυσµατικού βιολογικού υλικού
Ο χειρισµός µολυσµατικών ιικών στελεχών HIV-1 όπως και επιµολυσµένων κυτταρικών

καλλιεργειών πραγµατοποιήθηκε σε εργαστήριο κατηγορίας 3 (P3 laboratory), σύµφωνα µε όλους
τους ενδεδειγµένους κανονισµούς ασφάλειας. Αδρανοποιηµένα ή µη µολυσµατικά βιολογικά υλικά
επεξεργάστηκαν σε εργαστήριο κατηγορίας 2 (P2 laboratory) ακολουθώντας τα απαραίτητα µέτρα
ασφάλειας. H λήψη και η χρήση του κατάλληλου ιικού υλικού, όπως και το σύνολο των τεχνικών
µόλυνσης και επεξεργασίας µολυσµένων κυττάρων, πραγµατοποιήθηκαν στο Τµήµα Ιολογίας του
Πανεπιστηµίου της Χαϊδελβέργης στη Γερµανία, µε την προσφορά και την επίβλεψη του Dr. Matthias
Dittmar.

2.3.2

Ιικά στελέχη
Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω ιικά στελέχη HIV-1:

Στέλεχος

Υπότυπος

Βa-L

B

NL4.3

B

Τροπισµός

Χαρακτηριστικά
5 βασικά αµινοξέα στη V3 περιοχή

R5-tropic
X4-tropic

3 βασικά αµινοξέα στο τµήµα α.α 304-318
7 βασικά αµινοξέα στη V3 περιοχή
4 βασικά αµινοξέα στο τµήµα α.α 304-318

Τα πρωτογενή στελέχη είχαν αρχικά αποµονωθεί και χαρακτηριστεί από PBMCs µολυσµένων
µε HIV-1 ατόµων σε καλλιέργειες συνεπώασης µε T κύτταρα της PM1 σειράς ή µε διεγερµένα µε
PHA/IL-2 PBMCs ορο-αρνητικών ατόµων (Dittmar et al., 1997).

2.3.3

Προετοιµασία ιικού υλικού σε µεγάλη κλίµακα. Τιτλοδότηση των ιικών
δειγµάτων.
Η προετοιµασία µολυσµατικού ιικού υλικού σε µεγάλη κλίµακα πραγµατοποιήθηκε µε

κατάλληλη µόλυνση PM1 κυττάρων ή PBMCs µε HIV-1Ba-L ή HIV-1NL4.3 στελέχη, βάση καθιερωµένων
εργαστηριακών πρωτοκόλλων. Οι καλλιέργειες ελεγχόταν σε καθηµερινή βάση για παρουσία
κυτταροπαθογεννετικών ενδείξεων (CPE) και σχηµατισµό συγκυτίων όπου ήταν εφικτό, ενώ
συµπληρωνόταν ανά τακτά χρονικά διαστήµατα µε φρέσκα PM1 κύτταρα και θρεπτικό υλικό.
Υπερκείµενα καλλιεργειών µε συνεχή ανίχνευση παρουσίας του p24 ιικού αντιγόνου χαρακτηρίστηκαν
θετικά για µολυσµατικότητα και καταψύχθηκαν στους –700C για περαιτέρω χρήση. Η τιτλοδότηση του
ιού (titration assay) που ουσιαστικά αντιπροσωπεύει την ιική δόση που είναι ικανή να µολύνει το 50%
της καλλιέργειας (TCID50) πραγµατοποιήθηκε στις ίδιες καλλιέργειες PM1 ή C8166 κυττάρων,
χρησιµοποιώντας 100µl µολυσµατικού υπερκειµένου σε διαδοχικές αραιώσεις (serial dilutions) και
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µετρώντας το σχηµατισµό συγκυτίων σε διάστηµα 1 εβδοµάδας µετά την αρχική µόλυνση. Και για τα
2 στελέχη το TCID50/ml προσδιορίστηκε στο 106.

2.3.4

Μελέτες αναστολής της ιικής µόλυνσης
Οι µελέτες αναστολής της ιικής µόλυνσης επικεντρώθηκαν σε καλλιέργειες πρωτογενών

µακροφάγων και Τ κυττάρων της PM1 κυτταρικής σειράς παρουσία κατάλληλων λιποσωµικών
σχηµατισµών ή διαλυτών V3 πεπτιδίων.

2.3.4α Καλλιέργειες µακροφάγων
Περιφερικά µακροφάγα υγιών δοτών αποµονώθηκαν από φρέσκα PBMCs µέσω θετικής
επιλογής µε µαγνητικά σφαιρίδια (ΜΑCs) και επιστρώθηκαν σε διπλέτες πηγαδιών πλάκας (ΝUNC)
96 θέσεων σε πυκνότητα 5x104 κύτταρα/πηγάδι και σε 150µl θρεπτικού υλικού ((RPMI 1640, 5% ΗS
ή 10% FCS). Tα κύτταρα παρέµειναν σε ηρεµία σε συνθήκες 370C και 5% CΟ2 για 24 ώρες και εν
συνεχεία επωάστηκαν για 5 ηµέρες µε λιποσωµικές δοµές που έφεραν εκτεθειµένα V3 λιποπεπτίδια
από τη λίστα των συνθετικών πεπτιδίων (Πίνακες 2.1.1 & 2.1.2). Εναλλακτικά, τα µακροφάγα
επωάστηκαν µε τους αντίστοιχους συνδυασµούς διαλυτών V3 πεπτιδίων σε συγκεντρώσεις 10 και
100ng/ml για 12 ώρες ή 5 ηµέρες. Και στις 2 περιπτώσεις τελικά τα κύτταρα µολύνθηκαν µε τα
διαφορετικά HIV-1 στελέχη.

2.3.4β Καλλιέργειες ΡΜ1 Τ κυττάρων
Τα κύτταρα της PM1 κυτταρικής σειράς καλλιεργήθηκαν οµοίως σε πηγάδια πλάκας (ΝUNC)
96 θέσεων σε πυκνότητα 2x104 κύτταρα/πηγάδι και σε όγκο 150µl θρεπτικού υλικού ((RPMI 1640, 2%
FCS), παρουσία των παραπάνω λιποσωµικών σχηµατισµών ή των αντίστοιχων πεπτιδίων στις
συγκεντρώσεις που προαναφέρθηκαν. Μετά το πέρας του χρόνου επώασης (12 ώρες ή 4 ηµέρες)
πραγµατοποιήθηκε σε τµήµα πλακών επιλεκτική αποµάκρυνση και αντικατάσταση του υπερκείµενου
υλικού µε φρέσκο θρεπτικό υλικό απουσία λιποσωµάτων ή πεπτιδίων. Στην περίπτωση αυτή η
καλλιέργεια έγινε σε πλάκες µε πηγάδια που έφεραν κυρτό πυθµένα για συλλογή του κυτταρικού
υλικού µετά τη φυγοκέντρηση (ΝUNC, round bottomed). Στη συνέχεια ακολούθησε η µόλυνση των
κυττάρων µε τα κατάλληλα ιικά στελέχη.

2.3.4γ Μόλυνση κυττάρων
Οι καλλιέργειες των πρωτογενών µακροφάγων ή των Τ κυττάρων της ΡΜ1 κυτταρικής σειράς
µολύνθηκαν µε κατάλληλες δόσεις φιλτραρισµένων υπερκειµένων του εκάστοτε ιικού στελέχους (Ba-L
ή NL4.3) για 4-12 ώρες σε συνθήκες 370C και 5% CΟ2. Το MOI (Multiplicity of infection - αριθµός
δυνητικά µολυσµένων κυττάρων / σύνολο των κυττάρων) καθορίστηκε µε βάση το titer κάθε
υπερκειµένου (titer = αριθµός µολυσµατικών ιικών µονάδων / ml υπερκειµένου) και τον αριθµό των
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κυττάρων στην καλλιέργεια. Η τιµή του MOI καθορίστηκε για κάθε ιικό στέλεχος και κυτταρικό τύπο
στο 0.01 (1 θεωρητικά µολυσµένο κύτταρο ανά 100 συνολικά κύτταρα) ως η βέλτιστη συγκέντρωση
ιού για παρατήρηση διακριτών διαφοροποιήσεων.
Μετά το πέρας της επώασης τα κύτταρα ξεπλύθηκαν 2 φορές από την νεκρά ιοσωµάτια µε 1x
PBS και επαναδιαλύθηκαν σε όγκο 200µl φρέσκου υλικού καλλιέργειας (RPMI 1640, 5% ΗS ή 10%
FCS). Η συλλογή των υπερκειµένων για ποσοτικοποίηση του p24 αντιγόνου πραγµατοποιήθηκε µετά
την πάροδο τουλάχιστον 8 ηµερών συνεχούς καλλιέργειας από την αρχική µόλυνση.

2.3.5

Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισµός του ιικού αντιγόνου p24
H επιτυχία της ιικής µόλυνσης και η µετέπειτα πρόοδος της ιικής ανάπτυξης στις κυτταρικές

καλλιέργειες προσδιορίστηκε µε µέτρηση της παραγωγής του ιικού αντιγόνου p24. Η παραγωγή p24
προσδιορίστηκε στα υπερκείµενα των καλλιεργειών των πρωτογενών µακροφάγων ή των ΡΜ1
κυττάρων µε ανοσοενζυµική µέθοδο ELISA (Konvalinka et al., 1995)
X

Αντιδραστήρια
•

10 αντίσωµα: Ascites 183 (0,5µg/ml)

•

20 αντίσωµα: rabbit a-capsid (r a CA)

•

30 αντίσωµα: a-rabbit peroxidase (a-r-PO)

•

Καψιδιακή ιική πρωτείνη (Capsid standard - 10µg/ml), αραιωµένο διαδοχικά ½ σε διάλυµα
πλύσης (από 10µg µέχρι 0,031µg)

•

∆ιάλυµα πλύσης (Wash buffer): 1xPBS 0,5% Tween 20

•

∆ιάλυµα περεµπόδισης (Blocking Buffer): 1xPBS 2% FCS

•

∆ιάλυµα αραίωσης αντισωµάτων: 1xPBS 2% FCS + 1/100 του όγκου 1xPBS 10% Τween 20

•

Υπόστρωµα (Substrate): 0,1M NaAc + 1/100 του όγκου ΤΜΒ (10mg 3, 3’, 5, 5’tetramethylbenzidin / 1ml DMSO)

•

Χρωµογόνο: 0,02% Η2Ο2 30%

•

∆ιάλυµα τερµατισµού αντίδρασης (Stop solution): 0,5M H2SO4
Συνοπτικά, 100µl διαλύµατος αντι-καψιδιακού αντισώµατος (Ascites 183) συγκέντρωσης

0,5µg/ml επιστρώθηκε και επωάστηκε αρχικά σε κάθε πηγάδι πλάκας ELISA 96 θέσεων (Maxisorp,
Νunc) για 16 ώρες σε θάλαµο υγρασίας και σε θερµοκρασία δωµατίου. Το πλεόνασµα του
αντισώµατος αποµακρύνθηκε µε διάλυµα πλύσης, ενώ η µη ειδική πρόσδεση παρεµποδίστηκε µε
προσθήκη 200µl διαλύµατος παρεµπόδισης και επώαση για 2 ώρες στους 370C. Tα υπό έλεγχο
υπερκείµενα αφού αδρανοποιήθηκαν κατά τη συλλογή τους µε 0,1% Triton-X-100, αραιώθηκαν 1/20
σε διάλυµα πλύσης και επωάστηκαν σε διπλέτες στα επιστρωµένα πηγάδια (100µl/πηγάδι) για
16ώρες σε θάλαµο υγρασίας και σε θερµοκρασία δωµατίου. Ταυτόχρονα, στην ίδια πλάκα
προστέθηκαν διαδοχικές αραιώσεις καψιδιακής πρωτεΐνης γνωστών συγκεντρώσεων (Capsid
standards) (100µl/πηγάδι), οι οποίες επωάστηκαν παράλληλα κάτω από τις ίδιες συνθήκες.
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Ακολούθησε προσθήκη του 2ου αντι-καψιδιακού αντισώµατος (r a CA) σε αραίωση 1/10000 σε
κατάλληλο διάλυµα αραίωσης και επώαση για 1 ώρα στους 370C. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε µε την
προσθήκη 100λ σύζευγµατος a-r-PO, αραιωµένο 1/2000 στο διάλυµα αραίωσης αντισωµάτων, µετά
από επώαση άλλης 1 ώρας στους 370C. Κάθε βήµα της διαδικασίας κατέληγε σε αποµάκρυνση του
ελεύθερου αντιδραστηρίου µέσω τριπλού ή τετραπλού ξεπλύµατος µε 200µl διαλύµατος
πλύσης/πηγάδι.
Η παρουσία του p24 αντιγόνου πιστοποιήθηκε µε την ανάπτυξη χρώµατος µετά την
προσθήκη 100µl µίγµατος υποστρώµατος (ΤΜΒ) / χρωµογόνου (Η2Ο2) /πηγάδι και µετά από αναµονή
5-10 λεπτών. Η αντίδραση τερµατίστηκε µε 50µl διαλύµατος Η2SO4 0,5Μ / πηγάδι. Οι απορροφήσεις
µετρήθηκαν στα 450nm σε κατάλληλο φασµατοφωτόµετρο (ELISA reader), ενώ η παραγωγή του p24
αντιγόνου ποσοτικοποιήθηκε σε πρότυπες ευθείες που έδωσαν οι αντίστοιχες τιµές απορρόφησης
των καψιδιακών αραιώσεων γνωστών συγκεντρώσεων.

2.3.6

∆οκιµές πολλαπλασιασµού Τ κυττάρων παρουσία µολυσµένων µακροφάγων

Στις δοκιµές πολλαπλασιασµού πρωτογενή µακροφάγα δοτών µε αναµνηστική απάντηση στο
τοξοειδές του ΤΤ, αποµονώθηκαν µε χρήση µαγνητικών σφαιριδίων και επιστρώθηκαν σε
συγκέντρωση 2,5x105κύτταρα/ml για επώαση 24 ωρών σε ηρεµία και σε συνθήκες 370C και 5% CΟ2.
Την επόµενη ηµέρα τα κύτταρα µολύνθηκαν µε το στέλεχος Ba-L σύµφωνα µε το πρωτόκολλο
µόλυνσης. Μετά την αποµάκρυνση των νεκρών ιοσωµατίων, στις καλλιέργειες προστέθηκαν
αυτόλογα PBLs κατεργασµένα µε LLOMe συγκέντρωσης 1x106/ml, AZT (10µM) και τοξοειδές του
τετάνου (1µg/ml) ή λιπόσωµατα lipoV3LAI/TT ή lipo0/ΤΤ ως παράγοντες διέγερσης. Τα κύτταρα
παρέµειναν σε καλλιέργεια για καθορισµένα χρονικά διαστήµατα (ηµέρες 3, 5, 7, 9) και εν συνεχεία
συλλέχθηκαν σε φίλτρα (Scatron Instruments, Norway) µετά από ένα 18ωρο παλµό µε 1µC/πηγάδι 3H
θυµιδίνης. Κατά τη συλλογή των κυττάρων τα ζωντανά ιοσωµάτια αδρανοποιήθηκαν µε προσθήκη
του αντιδραστηρίου Α2Τ (100mM). Η ραδιενέργεια στο κάθε δείγµα µετρήθηκε σε β-µετρητή
ραδιενέργειας ως κρούσεις ανά λεπτό (CPM) όπως προηγουµένως έχει περιγραφεί.

2.3.7

Μέτρηση κυτταρικής απόπτωσης
Η απόπτωση µετρήθηκε στον υποπληθυσµό των CD4+/CD45RO+ κυττάρων στις παραπάνω

καλλιέργειες χωρίς προσθήκη

3

H θυµιδίνης και στα χρονικά διαστήµατα που αναφέρονται. Ο

ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισµός των αποπτωτικών κυττάρων πραγµατοποιήθηκε σε
κυτταροµετρητή ροής µε χρήση Annexin V, σύµφωνα µε το πρωτόκολλο που περιγράφεται
παρακάτω (Παράγραφος 2.4.1δ). Οµοίως, πριν την κατεργασία των κυττάρων, τα ζωντανά ιοσωµάτια
αδρανοποιήθηκαν µε προσθήκη του αντιδραστηρίου Α2Τ σε συγκέντρωση 100mM.
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Στις περιπτώσεις που κρίθηκε απαραίτητο, πριν την αποµόνωση των επιθυµητών κυτταρικών
υποπληθυσµών, ορός από κάθε λαµβανόµενο δείγµα αίµατος ελέγχθηκε µε ανοσοενζυµική µέθοδο
(ΕLISA) για ανίχνευση αντι-τετανικών (anti-TT) αντισωµάτων.
X

Αντιδραστήρια
•

Πεπτίδιο κάλυψης: 1µg/ml TT

•

∆ιάλυµα κάλυψης (Coating buffer): 50mM NaCO3, pH: 9.6

•

∆ιάλυµα πλύσης (Wash buffer): 1xPBS 0,05% Tween 20

•

∆ιάλυµα παρεµπόδισης (Blocking Buffer): 1xPBS 1% BSA

•

20 αντίσωµα: Goat a-human IgG-HRP(in house).

•

∆ιάλυµα αραίωσης αντισωµάτων και δειγµάτων (Assay buffer): 1xPBS 0,1% BSA

•

Υπόστρωµα OPD (Substrate): 8mg orthophenylenediamine σε 12ml διαλύµατος 66mM
NaPO4, 34mM κιτρικόNa, pH 5

•

Χρωµογόνο (Chromogen): 5µl από 30% διάλυµα Η2Ο2

•

∆ιάλυµα τερµατισµού αντίδρασης (Stop solution): 4M H2SO4

Πλάκες ELISA 96 πηγαδιών (Polysorp, Νunc) επιστρώθηκαν για 16 ώρες µε 1µg/ml TT σε
ρυθµιστικό διάλυµα κάλυψης (coating buffer). Οι ελεύθερες θέσεις πρόσδεσης του πυθµένα κάθε
πηγαδιού καλύφθηκαν µε 200λ διαλύµατος αλβουµίνης (BSA). Tα υπό έλεγχο δείγµατα ορών
αραιώθηκαν 1/1000 σε κατάλληλο διάλυµα αραίωσης (assay buffer) και επωάστηκαν στα
επιστρωµένα πηγάδια (100λ/πηγάδι) για 30min στoυς 370C. Tα αντι-ΤΤ αντισώµατα ανιχνεύτηκαν µε
προσθήκη 100λ σύζευγµατος G-a-hIgG-ΗRP, αραιωµένο 1/8000 σε assay buffer και µετά από
επώαση άλλων 30min στους 370C. Κάθε στάδιο της διαδικασίας ακολουθείτω από τριπλό ξέπλυµα µε
200µl/πηγάδι διαλύµατος πλύσης (wash buffer). Η εµφάνιση του χρώµατος έγινε µε προσθήκη 50µl
υποστρώµατος (OPD) /πηγάδι και αντίστοιχου όγκου χρωµογόνου. Η αντίδραση τερµατίστηκε µε 50µl
διαλύµατος Η2SO4 4Ν /πηγάδι. Οι απορροφήσεις µετρήθηκαν στα 450nm σε κατάλληλο
φασµατοφωτόµετρο (ELISA reader) και εκτιµήθηκαν σε σχέση µε τις αντίστοιχες τιµές απορρόφησης
των θετικών και αρνητικών µαρτύρων.
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Ανοσοφθορικές µελέτες µε κυτταροµετρία ροής (FACS ανάλυση)

2.4.2α Αντιδραστήρια
X

Αντισώµατα
Για το φαινοτυπικό χαρακτηρισµό των διαφόρων κυτταρικών υπο-πληθυσµών µε

κυτταροµετρία ροής (FACs) χρησιµοποιήθηκαν τα παρακάτω αντισώµατα:
Είδος αντισώµατος

Κλώνος

Εταιρεία προέλευσης

a-human CD4-FITC

RPA-T4

a-human CD4-RPE

RPA-T4

a-human CD4-CyChrome

RPA-T4

a-human CD45RO-FITC

UCHL-1

a-human CD45RO-RPE

UCHL-1

a-human CCR5-RPE

2D7/CCR5

a-human CXCR4-RPE

12G5

a-human CD26-PE

L272

a-human-CD19-RPE

HD37

a-human CD14-RPE

TUK4

Dacο,

a-human CD8-RPE

DK25

Copenhangen, Denmark

a-human CD3-RPE

MT310

Pharmingen, Becton Dickinson,
Germany

Goat a-rabbit IgG-FITC
Rabbit a-mouse IgG-FITC

Εργαστηριακής προέλευσης

Τα ποντικίσια a-human µονοκλωνικά αντισώµατα: Ε3, 1C5, 2H5, 1H6 και TA5-9 εναντίον
καθορισµένων επιτόπων της εξωκυτταρικής περιοχής της CD26 πρωτεΐνης ήταν ευγενική προσφορά
του Dr. E. Bossmans (Eurogenetics, Belgium).
X

∆ιαλύµατα
•

∆ιάλυµα επώασης αντισωµάτων στην FACS ανάλυση (Incubation buffer): 1xPBS + 1% FBS
(pH : 7.4-7.6)

•

∆ιάλυµα πρόσδεσης Annexin V (Binding Buffer): 10mM Hepes/NaOH, 140mM NaCl, 5mM
CaCl2 in pH 7.4
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2.4.2β Προσδιορισµός της παρουσίας V3 στην επιφάνεια των µακροφάγων
Καλλιέργεια αποµονωµένων µακροφάγων καθαρότητας > 95% προερχόµενα από αρχική
συγκέντρωση 1X106PBMCs /ml, επωάστηκαν µε κατάλληλες λιποσωµικές δοµές [lipoV3(0) ή lipo0(0)]
για χρονικά διαστήµατα 1, 3 και 5 ηµερών σε πηγάδια πλάκας 6 θέσεων (Costar). Μετά το τέλος της
επώασης τα κύτταρα αποκολλήθηκαν από το πυθµένα των πηγαδιών, πλύθηκαν διαδοχικά µε
διάλυµα 1xPBS και επαναδιαλύθηκαν σε συγκέντρωση 2X105 κύτταρα/100 µl 1x PBS προκειµένου να
αναλυθούν µε κυτταροµετρία ροής.
Κατά τη διαδικασία ανάλυσης, τα κύτταρα επωάστηκαν πρωτογενώς µε anti-V3 ορό
κουνελιού σε αραίωση 1/1000 σε 100µl διαλύµατος επώασης (1xPBS + 1% FBS) για 45min στους
40C και δευτερογενώς µε τα αντισώµατα: G-α-rIgG-FITC (1/2000) και α-hCD14-RPE σε 100µl
διαλύµατος επώασης για άλλα 30 min στους 40C. Η αναστολή της µη ειδικής πρόσδεσης των
αντισωµάτων προηγήθηκε της προσθήκης τους µε διάλυµα 10% ΗS σε 1x PBS για 10 min. Ανάµεσα
σε κάθε στάδιο επώασης τα κύτταρα ξεπλένονταν διεξοδικά µε 1xPBS και συλλέγονταν µετά από
φυγοκέντρηση για 5 min στις 1300rpm. Η ανίχνευση του φθορισµού προσδιορίστηκε σε πληθυσµούς
των 10000 κυττάρων µε τον κυτταροµετρητή ροής FACScan (Becton Dickinson, Germany) και τη
χρήση του λειτουργικού προγράµµατος CELLQuest 3.3 (Becton Dickinson, Germany).

2.4.2γ Εντοπισµός της πρόσληψης λιποσωµάτων από διαφορετικούς κυτταρικούς
υποπληθυσµούς
1 X 106/ml LLOMe κατεργασµένα κύτταρα καλλιεργήθηκαν για 5 ηµέρες, παρουσία
αυτόλογων µακροφάγων (από αρχική συγκέντρωση PBMCs 1x106κύτταρα/ml) και λιποσωµικών
σχηµατισµών µε ενσωµατωµένο FLUO.
Με το πέρας της επώασης 2-5x105 από τα εν αιωρήσει κύτταρα και αντίστοιχος αριθµός
προσκολληµένων µακροφάγων συλλέχθησαν και επαναδιαλύθηκαν σε 150µl διαλύµατος 1xPBS µε
1% FBS, για ανάλυση σε κυτταροµετρητή ροής. Η χρώση των επιµέρους κυτταρικών υποπληθυσµών
έγινε

µε προσθήκη 5µl από τα αντίστοιχα a-hCD3-, -hCD19- και -hCD14-RPE φθορίζοντα

αντισώµατα για χρόνο επώασης 30min στους 40 C. Η ανίχνευση του διπλού φθορίζοντος σήµατος
προσδιορίστηκε όπως έχει περιγραφεί µε FACs ανάλυση σε στατιστικό δείγµα 10000 κυττάρων. Το
µόριο FLUO παρουσιάζει τα ίδια φασµατικά χαρακτηριστικά µε το FITC (fluorescein), τα οποία δίνουν
µέγιστη απορρόφηση και εκποµπή στα 488 και 515nm, αντίστοιχα.
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2.4.2δ Μέτρηση κυτταρικής απόπτωσης
Για τη µέτρηση της κυτταρικής απόπτωσης χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος ανίχνευσης
πρόσδεσης της Αnnexin V-FLUO σε αποπτωτικά κύτταρα µέσω κυτταροµετρητή ροής (FACS
analysis).
Ο προσδιορισµός της απόπτωσης σε µη µολυσµένες καλλιέργειες έγινε σε Τ κύτταρα
φαινοτύπου CD4+/CD45RO+ µετά από καλλιέργεια 1x106 LLOMe κατεργασµένων PBLs µε
ακτινοβοληµένα µακροφάγα προερχόµενα από

ίδια αρχική συγκέντρωση PBMCs, παρουσία

διαφόρων λιποσωµικών σχηµατισµών ή διαλυτού ΤΤ, για καθορισµένα χρονικά διαστήµατα.
Για τη διαδικασία της χρώσης, 5x105 κύτταρα από κάθε περίπτωση επαναδιαλύθηκαν σε
150µl παγωµένου 1xPBS εµπλουτισµένου µε 1% FCS και επωάστηκαν για 25 min στους 40C µε 5µl
και 10µl από τα φθορίζοντα αντισώµατα α-hCD4-RPE-Cy5 και α-hCD45RO-RPE, αντίστοιχα. Η
προσθήκη της Αnnexin V-FLUO (2λ/tube) πραγµατοποιήθηκε σε επόµενο στάδιο µετά το πλύσιµο
των κυττάρων µε 1xPBS και την επαναδιάλυσή τους σε 100µl κατάλληλου διαλύµατος πρόσδεσης
(Αnnexin-V binding buffer). Μετά από επώαση 10-15 min σε θερµοκρασία δωµατίου τα κύτταρα
αραιώθηκαν σε τελικό όγκο 500µl διαλύµατος πρόσδεσης και αναλύθηκαν στο FACS όπως έχει
περιγραφεί.

2.4.2ε Μελέτη ανταγωνιστικής αναστολής της πρόσδεσης anti-CD26 αντισωµάτων
από το V3LAI πεπτίδιο.
2x105 PBMCs προεπωάστηκαν αρχικά µε κλιµακωτά αυξανόµενες συγκεντρώσεις V3LAI
πεπτιδίου (0,5, 1, 5µg/ml) σε 100µl διαλύµατος πρόσδεσης 1xPBS + 1% FBS για 60min στους 40C.
Εν συνεχεία τα ίδια κύτταρα συνεπωάστηκαν µε διαφορετικές ποσότητες (0,25, 0,5 και 1µg) αντιCD26 µονοκλωνικών αντισωµάτων (Ε3, 1C5, 2H5, 1H6 και TA5-9) στις ίδιες συνθήκες και για το ίδιο
χρονικό διάστηµα. Τα δείγµατα αναλύθηκαν σε κυτταροµετρητή ροής προκειµένου να εκτιµηθεί ο
βαθµός πρόσδεσης των παραπάνω αντισωµάτων στον υποπληθυσµό των CD4+/CD45RO+
κυττάρων. Η διαδικασία επαναλήφθηκε και µε ξεχωριστή προ-επώαση των κυττάρων µε καθένα από
τους παραπάνω παράγοντες. Η εκτίµηση της παρουσίας CD4+/CD45RO+/CD26+ κυττάρων στα
αρχικά PBMCs έγινε µετά από 20min επώαση µε εµπορικό φθορίζον α-hCD26-PE αντίσωµα, ενώ η
πρόσδεση

των

παραπάνω

α-hCD26

αντισωµάτων

στον

προαναφερόµενο

υποπληθυσµό

πιστοποιήθηκε µε χρήση rabbit a-mIgG-FITC αντισώµατος σε αραίωση 1/5 και µετά από επώαση
30min στους 40C.
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Εντοπισµός ιοντικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ πεπτιδικών µορίων µε τη
µέθοδο SPR

2.4.3α Αντιδραστήρια
X

Πεπτίδια
•

V3 πεπτίδια (SF2, SF128, SF162, MN, LAI, LAI+1, LAI+9, LAI-random)

•

∆ιαλυτή CD26 πρωτεΐνη αποµονωµένη από σπερµατικό υγρό (ευγενική προσφορά του Dr. E.
Bossmans (Eurogenetics, Belgium).

•

Aµινοτελικό πεπτίδιο της πρωτεΐνης του CCR5 υποδοχέα (CCR5-Nt) σε σουλφουρωµένη ή
µη κατάσταση

Το αµινοτελικό πεπτίδιο της πρωτεΐνης του CCR5 υποδοχέα (Πίνακας 4.3) συντέθηκε
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο F-moc/tBu. Το πεπτίδιο περιελάµβανε 4 τυροσίνες στις θέσεις 3, 10, 14
και 15, οι οποίες σουλφώθηκαν µε προσθήκη χλωροσουλφωνικού οξέος (Πίνακας 4.3). Συγκεκριµένα,
η διαδικασία σούλφωσης πραγµατοποιήθηκε µε αρχική ανάµιξη ενός διαλύµατος πεπτιδίου µε µίγµα
pyridin/dimethyloformamide (σε αναλογία 2:1) και µε επακόλουθη προσθήκη αναδευόµενου
χλωροσουλφωνικού οξέος σε πυριδίνη στους 00C κάτω από άνυδρες συνθήκες. Το παραγόµενο
µίγµα αφέθηκε να αντιδράσει για 6 ώρες σε θερµοκρασία δωµατίου (RT). Μετά από αποµάκρυνση
των διαλυτών και καθαρισµό µε χρωµατογραφία HPLC (Krambovitis et al., 1998), το σουλφωµένο
CCR5 πεπτίδιο λυοφιλοποιήθηκε και αποθηκεύτηκε στους 40 C µέχρι την ηµεροµηνία χρήσης.
Πίνακας 2.4.1

Αµινοξική αλληλουχία του CCR5 πεπτιδίου µε τις θέσεις προσθήκης των θειικών
οµάδων

2ΗΝ-

- COOH

CCR5

M D

Y

Q V S S

P I

Y

D I

N

Y

Y

T S E P S Q K

Sulfated CCR5

M D

Y

Q V S S

P I

Y

D I

N

Y

Y

T S E P S Q K

SO4

SO4

SO4

X

SO4

Αντισώµατα
•

X

αντιορός κουνελιού a-V3
∆ιαλύµατα

•

∆ιάλυµα πρόσδεσης (HBS): 10mM HEPES, 3,4mM EDTA, 0,15M NaCl, 0,05% Tween – 20
(pH 7.4).
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2.4.3β Κινητική ανάλυση των V3/CCR5 αλληλεπιδράσεων
Η µελέτη και ο χαρακτηρισµός των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των πεπτιδίων V3 και CCR5
πραγµατοποιήθηκε σε πραγµατικό χρόνο µε εφαρµογή της τεχνικής SPR (Surface Plasmon
Resonance kinetic analysis - IBIS II, XanTec, Muenster, Germany). Σε µια τυπική ανάλυση,
πολλαπλές συγκεντρώσεις του σουλφουρουµένου ή µη CCR5 πεπτιδίου (6, 15, 30, 60, 90, 150
nmoles) αναµίχθηκαν σε διάλυµα πρόσδεσης HBS (PH 7.4), µε σταθερή συγκέντρωση V3LAI
πεπτιδίου (≅50 nmoles) και επωάστηκαν για 30min στους 40C. 50µl από κάθε δείγµα χωριστά
ενέθηκαν

στην

επιφάνεια

ενός

ανιχνευτικού

δίσκου

(sensor

chip)

καλυµµένου

µε

καρβοξυµεθυλιωµένα µόρια δεξτράνης (CDM20 XanTec, Muenster, Germany) για ένα χρονικό παλµό
150sec

(association

phase).

Σε

επόµενο

στάδιο

τα

προσδεµένα

V3/CCR5

σύµπλοκα

αποµακρύνθηκαν µε 50µl HBS για 100 sec (dissociation phase) και η επιφάνεια της δεξτράνης
ανανεώθηκε τελικά µε ένεση 50µl 0.1M HCl για 100 sec (regeneration phase). Η προσέγγιση της
γραµµής έναρξης (baseline) πραγµατοποιήθηκε µε διαδοχικές ενέσεις 50µl διαλύµατος HBS για
διαδοχικά χρονικά διαστήµατα 20, 20 και 100sec.
Ο προσδιορισµός των αλληλεπιδράσεων των υπολοίπων V3 πεπτιδίων (V3SF2, V3SF128,
V3SF162,

V3MN,

V3LAI+1,

V3LAI+9

και

V3LAI-random)

µε

το

σουλφουροµένο

CCR5

πεπτίδιο

πραγµατοποιήθηκε σε µείγµατα των παραπάνω πεπτιδίων µε µοριακή αναλογία περίπου 3 moles V3
προς 1 mole CCR5. Οι βαθµοί πρόσδεσης διαφορετικών συγκεντρώσεων των επιµέρους
µεµονωµένων V3 και CCR5 πεπτιδίων στην πολυανιονική επιφάνεια προσδιορίστηκαν επίσης µε την
ίδια µέθοδο.
Η κινητική ανάλυση των λαµβανόµενων διαγραµµάτων έγινε µε συγκεντρωτική προσαρµογή
(global fitting) των δεδοµένων στο λειτουργικό πρόγραµµα IBIS II Kinetic Evaluation 2.2.

2.4.3γ Ανίχνευση CD26/V3 αλληλεπιδράσεων
Κατά την SPR ανάλυση σταθερή συγκέντρωση V3LAI πεπτιδίου ακινητοποιήθηκε στην
επιφάνεια της δεξτράνης του ανιχνευτικού δίσκου σε διάλυµα HBS. ∆ιαφορετικές συγκεντρώσεις
διαλυτής CD26 πρωτεΐνης ενέθηκαν στην περιοχή του ακινητοποιηµένου πεπτιδίου για ένα χρονικό
παλµό 150sec προκειµένου να µετρηθεί η δυνατότητα αλληλεπίδρασης των παραπάνω µορίων. Ως
θετικός µάρτυρας αλληλεπίδρασης χρησιµοποιήθηκε anti-V3 ορός κουνελιού. Η κινητική ανάλυση των
πρότυπων διαγραµµάτων έγινε µε το πρόγραµµα IBIS II Kinetic Evaluation 2.2.
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ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισµός έκφρασης γενετικών δεικτών σε
επίπεδο mRNA µε RT-PCR
1 X 106 LLOMe κατεργασµένα PBMCs /ml από δότη µε υψηλή πολλαπλασιαστική απάντηση

στον τέτανο, καλλιεργήθηκαν για 1, 3, 5, 7 και 9 ηµέρες παρουσία αυτόλογων µακροφάγων (από
αρχική συγκέντρωση PBMCs 1x106/ml), διαλυτού ΤΤ ή διαφόρων λιποσωµικών δοµών (lipoV3/TT,
lipo0/TT) προκειµένου να αναλυθεί η έκφραση αποπτωτικών δεικτών ή δεικτών ενεργοποίησης σε
επίπεδο mRNA.

2.5.1

Αντιδραστήρια

X

∆ιαλύµατα αποµόνωσης RNA
•

Φαινολικό διάλυµα αποµόνωσης RNA
Trizol (Life Technologies Ltd., U.K)

•

Ισοπροπανόλη 100% (Merck)

•

ΕtOH 100 και 70% (Merck)

•

dH2O κατεργασµένο µε DEPC
0,001% v/v DEPC σε ddH2O

X

Ένζυµα
•

E.coli RnaseH (Life Technologies Ltd., U.K)

•

Platinum Taq DNA πολυµεράση (Life Technologies Ltd., U.K)

•

Thermoscript αντίστροφη µεταγραφάση (RT) (Life Technologies Ltd., U.K)

•

Rnase free Dnase I

•

Rnase Out

X

∆ιαλύµατα ενζυµικών αντιδράσεων
•

Τhermoscript RT (5x διάλυµα) (Life Technologies Ltd., U.K)
250mM Tris acetate (pH 8,4)
375mM potassium acetate
40mM magnesium acetate

•

Platinum Taq DNA πολυµεράση (10x διάλυµα PCR) (Life Technologies Ltd., U.K)
100mM Tris-HCl (pH 8,4)
500mM KCl
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Πηκτώµατα ηλεκτροφόρησης (gels)
•

8% acrylamide/bis-acrylamide
29:1 σε 1xTBE

•

1% αγαρόζη (Sigma)
σε 1x TAE

X

Ηλεκτροφορητικά διαλύµατα
•

∆ιάλυµα ηλεκτροφόρησης DNA σε πηκτή αγαρόζης (50xTAE):
2M Tris base
0,25M CH3COOH
0,05M EDTA, (pH 8)

•

∆ιάλυµα ηλεκτροφόρησης DNA σε πηκτή πολυακρυλαµίδης (5xTBE):
54g Tris base
27,5g Βορικό οξύ
0,01M EDTA (pH 8)

•

∆ιάλυµα φορτώµατος DNA σε πηκτή αγαρόζης (10x orange G):
χρωστική orange G, 100mM EDTA (pH 8), 87% γλυκερόλη

•

∆ιάλυµα φορτώµατος DNA σε πηκτή πολυακρυλαµίδης (Μπλε διάλυµα):
0,25% βρωµοφαινόλη µπλε, 0,25% xylene cyanon σε ΤΕ (pH 7,5)

X

∆ιαλύµατα χρώσης (silver staining)
•

Fixer (1lt)
100ml EtOH 100%, 50ml CH3COOH 100%, 850ml dH2O

•

∆/µα πρόσδεσης και χρωµατισµού
1gr AgNO3 σε 1lt dH2O (1% w/v)

•

∆ιάλυµα εµφάνισης
350ml NaOH (15% w/v σε dH2O)
1400µl CH3CHO (φορµαλδεύδη)

•

∆ιάλυµα τερµατισµού αντίδρασης
ΝaCO3 (9,35% w/v σε dH2O)

X

Χηµικά αντιδραστήρια
•

Βροµιούχο αιθίδιο (1µg/ml)

•

Μάρτυρας µοριακού βάρους DNA: pUC19/Hind III (Minotech)
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Ολιγονουκλεοτίδια-εκκινητές
Για τις αντιδράσεις PCR σχεδιάστηκαν µε χρήση του προγράµµατος Primer 3 oligonucleotide

synthesis program και εν συνεχεία συντέθηκαν (Εργαστήριο Μικροχηµείας, ΙΜΒΒ) τα παρακάτω
ζευγάρια εκκινητών:

2.5.2

Ζεύγη
Eκκινητών
Bax F
Bax R

Αλληλουχία (5’-3’)

Κατεύθυνση

CTACTTTGGGACGCCCAC
CTCAGCCCATCTTCTTCCAG

sense
antisense

Bcl-2 F
Bcl-2 R

TGGCAATGTGACTTTTTCCA
CCATGGCTCTTTTTAAGATTGA

sense
antisense

FasL F
FasL R

TGTTTATGAGCCAGACAAATGG
AAGACAGTCCCCCTTGAGGT

sense
antisense

Fas F
Fas R

ACTGACATCAACTCCAAGGGAT
CAGTCCCTAGCTTTCCTTTCAC

sense
antisense

Flip F
Flip R

TTCTGGGAGAGGCACTGC
GTGGTGTCAGA-GGGCCAG

sense
antisense

IL-2 F
IL-2 R

TAATTAAGTGCTTCCCACTTAAAAC
ATTTTGGGATAAATAAGTGAAACCA

sense
antisense

IL-10 F
IL-10 R

TCATTCTATGT-GCTGGAGATGG
GCTCACCATGACCCCTACC

sense
antisense

IFNγ F
IFNγ R

ATGCAGGTCATTCAGATGTAGC
TTGGATGCTCTGGTCATCTTTA

sense
antisense

IL-4F
IL-4 R

CTCACAGAGCAGAAGACTCTGTGCACCGAG
CACAGGACAGGAATTCAAGCCCGCCAGGCC

sense
antisense

Bclx F
Bclx R

ATTGGTGAGTCGGATCGCAGC
AGAGA-AGGGGGTGGGAGGGTA

sense
antisense

Β2-micro F
Β2-micro R

TCCAACATCAACATCTTGGT
TCCCCCAAATTCTAAGCAGA

sense
antisense

Αποµόνωση RNA από πρωτογενή λεµφοκύτταρα
Η εκχύλιση του συνολικού RNA από τα Τ κύτταρα πραγµατοποιήθηκε στα προαναφερόµενα

χρονικά διαστήµατα µε χρήση αντιδραστηρίου Trizol. Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο τα κύτταρα
συλλέχθηκαν και λύθηκαν σε κατάλληλο όγκο Trizol (1ml Trizol/5-10x106 κύτταρα) για 5min στους
250C. Ακολούθησε επώαση του δείγµατος µε 0.2ml χλωροφορµίου/1ml Trizol για 2-3 min σε
θερµοκρασία δωµατίου και συλλογή της υδατικής φάσης µετά από φυγοκέντρηση για 15 min στις
12500 rpm στους 40C. Η κατακρήµνιση του RNA έγινε µε προσθήκη ισοπροπανόλης (0.5ml/1ml

Υλικά και µέθοδοι

72

Trizol), επώαση για 10min στους 250C και φυγοκέντρηση στις 12500rpm για 10min στους 40C. Το
ίζηµα του RNA καθαρίστηκε µε 1ml 75% αιθανόλης/1ml Trizol, συλλέχθηκε µε φυγοκέντρηση για 5
min στις 7500rpm στους 40C και επαναδιαλύθηκε τελικά σε 20µl ελεύθερου από Rnάσες dH2O
(RNAse free dH2O).
Τη διαδικασία αποµόνωσης RNA ακολούθησε ενζυµική πέψη του εναποµείναντος DNA στο
δείγµα µε Rnase free Dnase I. Η συγκέντρωση και η καθαρότητα των νουκλεικών οξέων
προσδιορίστηκαν σε UV/VIS σπεκτροφωτόµετρο (Hitachi Model U-2001, Instruments Inc., U.S.A) µε
µέτρηση του λόγου των οπτικών απορροφήσεων A260/A280 (≥1,7) και σύµφωνα µε το τύπο:
C (µg/µl) =A260 x 40 x RNA διάλυση / 1000.
H παρουσία και η καθαρότητα του RNA επιβεβαιώθηκε µε παράλληλη ηλεκτροφόρηση µικρής
ποσότητας δείγµατος σε πηκτή αγαρόζης 1% σε 1xΤΑΕ µετά από χρώση µε βρωµιούχο αιθίδιο.

2.5.3

RT-PCR ανάλυση
Το εκχυλισµένο RNA χρησιµοποιήθηκε σε αντίδραση σύνθεσης cDNA µε το ένζυµο

Thermoscript αντίστροφη µεταγραφάση (RT) για 1hr στους 520C και σε όγκο αντίδρασης 20µl ως
εξής:
∆ιάλυµα σύνθεσης cDNA

1x

(First Strand cDNA Synthesis Buffer)
DTT

5mM

Rnase Out

40 units

dNTPs

1mM από κάθε dNTP

Thermoscript RT

15 units

Τυχαία εξαµερή (Random examers)

50ng

Εκχύλισµα συνολικού RNA

3µg

Μετά το τέλος της αντίδρασης κάθε δείγµα επωάστηκε για 30min στους 370C µε 2 units E.coli
RnaseH, προκειµένου να αποφευχθεί µόλυνση του cDNA από RNA.
2µl από κάθε δείγµα cDNA χρησιµοποιήθηκαν σε διπλές αντιδράσεις PCR σε όγκο
αντίδρασης 10µl, παρουσία Platinum Taq DNA πολυµεράσης ως εξής.
∆ιάλυµα αντίδρασης PCR
ΜgCl2
Εκκινητές (primers)
Μίγµα dNTPs
Platinum Taq DNA πολυµεράση
cDNA

1x
2,5mM
30 pmol από κάθε ζεύγος
0,4mM
0,6 units
2µl
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Οι συνθήκες αντίδρασης περιελάµβαναν: 3min αρχική αποδιάταξη του DNA στους 940C;
30sec περαιτέρω αποδιάταξη στους 940C (denaturation), 30sec ψύξη στους 550C για υβριδοποίηση
των εκκινητών (annealing) και 40sec στους 720C για επιµήκυνση του προϊόντος (extension). Τα 3
τελευταία βήµατα επαναλήφθηκαν για 30 κύκλους, ενώ η αντίδραση ολοκληρώθηκε µε τελική
επιµήκυνση του προϊόντος για 10min στους 720C. Σε κάθε αντίδραση PCR παράλληλα µε τους
ειδικούς εκκινητές χρησιµοποιήθηκε και ένα ζεύγος εκκινητών της β2 µικροσφαιρίνης προκειµένου το
προϊόν αυτών να ληφθεί ως εσωτερικός µάρτυρας (internal control) [σύνθετες (multiplex) PCR
αντιδράσεις].
Οι αντιδράσεις PCR πραγµατοποιήθηκαν σε προγραµµατισµένο θερµικό κυκλοποιητή PTC100 (PTC-100 programmable thermal controller, MJ Research Inc., U.S.A.)
Προκειµένου να υπάρχει µέσα στη σύνθετη αντίδραση PCR ειδική και βέλτιστη υβριδοποίηση
κάθε ζεύγους εκκινητών, όπως και συγχρονισµός των εκθετικών φάσεων παραγωγής των δύο
προϊόντων, οι συνθήκες αντίδρασης κανονικοποιήθηκαν µετά από κινητική ανάλυση σταδιακής
αύξησης του αριθµού των κύκλων του PCR από 24 µέχρι 38, για διαφορετικές θερµοκρασίες
υβριδοποίησης (530C, 550C και 570C). Γι αυτό το σκοπό ένα µίγµα από όλα τα cDNA δείγµατα
χρησιµοποιήθηκε ως δείγµα αναφοράς. Αυτά τα πιλοτικά πειράµατα βελτιστοποίησης βοήθησαν στην
ελαχιστοποίηση της εµφάνισης ανταγωνισµού µεταξύ των διαφορετικών ζευγών εκκινητών µέσα στις
σύνθετες PCR αντιδράσεις.

2.5.4

Ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα ακρυλαµίδης και εµφάνιση των προϊόντων
(silver staining)
Τα προιόντα των PCR αντιδράσεων αξιολογήθηκαν µετά από ηλεκτροφόρηση σε 8%

πήκτωµα πολυακρυλαµίδης (29:1 αναλογία acrylamide/bis-acrylamide). Η εµφάνιση των ζωνών έγινε
µετά από χρώση (silver staining) σύµφωνα µε καθορισµένα εργαστηριακά πρωτόκολλα .

2.5.5

Ηµι-ποσοτικοποίηση και ανάλυση αποτελεσµάτων
Τα πηκτώµατα ακρυλαµίδης σαρώθηκαν µε συσκευή Agfa SnapScan 1212u (Agfa-Gevaert

N.V., Belgium). Η πυκνότητα (ένταση χρώµατος) των ζωνών χρησιµοποιήθηκε ως ποσοτική
παράµετρος και υπολογίστηκε µε ψηφιακή απεικόνιση (digital imaging) στο πρόγραµµα Adobe
Photoshop 6.0 (Adobe Systems Inc., U.S.A.). Για την ηµι-ποσοτικοποίηση των αποτελεσµάτων
χρησιµοποιήθηκε η αναλογία της πυκνότητας (pixels) της ζώνης κάθε γονιδίου στο πήκτωµα της
ακρυλαµίδης σε σχέση µε αυτή της β2-µικροσφαιρίνης.
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MΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ V3 ΠΕΡΙΟΧΗΣ TOY HIV-1 ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
Τ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

3.1.1

Εισαγωγή
Η τρίτη υπερ-µεταβλητή περιοχή της gp120 του HIV-1 (V3), έχει δειχθεί να συµµετέχει σε ένα

µεγάλο αριθµό γεγονότων που σχετίζονται µε τη σύντηξη του ιού στη µεµβράνη του ξενιστή, τη
δηµιουργία συγκυτίων και τον καθορισµό του κυτταρικού τροπισµού κάθε ιικού στελέχους (De Jong et
al., 1992; Grimaila et al., 1992; Ivanoff et al., 1992; Stamatatos et al., 1993; Shioda et al., 1992).
Παρόλο που υπάρχουν πολλές αναφορές για την εµπλοκή της και σε δυσλειτουργίες των CD4+ T
κυττάρων, ο µηχανισµός µέσω του οποίου ασκεί το παθογεννετικό της ρόλο δεν έχει κατανοηθεί
επαρκώς (Ullrich et al., 2000).
Η παρούσα µελέτη εστιάστηκε στην επίδραση της εν λόγω περιοχής στην αντιγονοειδική
ενεργοποίηση των ανοσοδραστικών CD4+ T λεµφοκυττάρων κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης
τους µε τα αντιγονο-παρουσιαστικά µακροφάγα. Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε σε in vitro συστήµατα
ανθρώπινων λεµφοκυττάρων από υγιείς δότες και συνθετικών πεπτιδίων από τη V3 επικράτεια του
HIV-1. Η ποιοτική κυτταρική σύσταση των εν λόγω συστηµάτων περιελάµβανε περιφερικά
λεµφοκύτταρα (PBLs) και µακροφάγα µονοκυτταρικής προέλευσης (Zafiropoulos et al., 1997). Ως V3
αντιγόνο χρησιµοποιήθηκε ένα συνθετικό πεπτίδιο 15 αµινοξέων από την κύρια ηµισυντηρηµένη
εξουδετεροποιητική (neutralizing) επικράτεια της V3 περιοχής της gp120 του HIV-1LAI στελέχους, η
οποία αποτελεί φορέα του GPGRAF αµινοξικού µοτίβου. Οι αντιγονοειδικές απαντήσεις
κινητοποιήθηκαν µε χρήση τοξοειδούς του τετάνου (ΤΤ) ως αναµνηστικού αντιγόνου.
Λόγω του ότι τα διαθέσιµα µοντέλα µελέτης της λειτουργίας µεµονωµένων διαλυτών ιικών
πρωτεϊνών δεν στηρίζονται στην πραγµατική χωροταξική τοπολογία των εν λόγω συστατικών πάνω
στο ιοσωµάτιο και ως εκ τούτου αγνοούν την επίδραση αυτής στην παθοφυσιολογία του ιού,
επιχειρήθηκε µία νέα προσέγγιση στη συγκεκριµένη εργασία. Το V3 πεπτίδιο χορηγήθηκε στις
καλλιέργειες υπό τη µορφή ακινητοποιηµένου λιποπεπτιδίου σε πολλαπλά αντίτυπα στην επιφάνεια
πολυελασµατωδών λιποσωµικών δοµών, σε προσπάθεια µίµησης της χωροταξικής του διάταξης
στον ιό. Επιπρόσθετα τα λιποσώµατα έφεραν στο εσωτερικό τους παγιδευµένο διαλυτό ΤΤ (lipoV3/TT
λιποσώµατα) (Εικ. 3.1.1).
Φωσφολιπιδική
διπλοστοιβάδα

V3 λιποπεπτίδιο
Pam3-C-S- RKSIRIQRGPGRAFY
a.a. 304-318

∆ιαλυτόςΤΤ

Εικ. 3.1.1.

∆οµή του lipoV3/TT λιποσώµατος
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Στο παραπάνω σενάριο πρώτο στόχο µελέτης αποτέλεσε η διευκρίνιση της ‘τύχης’ των
λιποσωµικών δοµών µέσα στο κυτταρικό σύστηµα όσο αφορά το είδος των κυτταρικών
υποπληθυσµών που τα προσλαµβάνουν και στους οποίους µπορεί να ανιχνευτεί το V3 πεπτίδιο. Οι
επαγόµενες επιδράσεις της V3 πάνω στις λειτουργίες της αντιγονοειδικής ενεργοποίησης των Τ
κυττάρων και της µετέπειτα απόπτωσης που συνεπάγεται κάθε παρατεταµένη διέγερση, όπως και οι
πιθανοί µηχανισµοί που κινητοποιούν κάθε τέτοια επίδραση, µελετήθηκαν σε επόµενα βήµατα.

3.1.2

Ανίχνευση της πρόσληψης φθοριζόντων λιποσωµάτων από διαφορετικούς
κυτταρικούς υποπληθυσµούς.
Για την ανίχνευση των κυτταρικών πληθυσµών που δύναται να εµπλέκονται στη πρόσληψη

των λιποσωµικών δοµών µέσα στο κυτταρικό σύστηµα αναφοράς, συντέθηκαν λιποσώµατα τα οποία
περιείχαν στο εσωτερικό τους φθορίζοντα µόρια FLUO (Fluorescein). Σε FACS ανάλυση διπλής
χρώσης διαπιστώθηκε ότι τα λιποσώµατα προσλαµβάνονται κυρίως από τα µακροφάγα (CD14+
κύτταρα) και σε ένα µικρότερο βαθµό από τα Β (CD19+) κύτταρα, αλλά όχι από τον πληθυσµό των Τ
(CD3+) κυττάρων (Εικ.3.1.2). Τα αποτελέσµατα αυτά υποδηλώνουν ότι µόνο κύτταρα µε εκγενείς
φαγοκυτταρικές ιδιότητες συµµετέχουν ειδικά στην πρόσληψη των λιποσωµάτων.

Εικ. 3.1.2
Ανίχνευση

της

πρόσληψης

φθορίζoντων

λιποσωµάτων από Α) µακροφάγα (CD14+ κύτταρα), Β)
Β λεµφοκύτταρα (CD19+) και Γ) Τ λεµφοκύτταρα
(CD3+), µε χρήση κυτταροµετρίας ροής

Γ
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Ανίχνευση της παρουσίας του V3 πεπτιδίου στην επιφάνεια των µακροφάγων.
Καλλιέργειες µακροφάγων µετά από επώαση τουλάχιστον 5 ηµερών µε V3 λιποσώµατα

έδειξαν σε FACS ανάλυση διπλής χρώσης να φέρουν εκτεθειµένο στην επιφάνεια τους δοµικά
ανέπαφο το V3 λιποπεπτίδιο (Εικ.3.1.3A). Η ανίχνευση της έκθεσης του V3 πιστοποιήθηκε µε τη
χρήση πρωτογενούς rabbit-anti-V3 αντισώµατος και δευτερογενούς goat a-r-IgG αντισώµατος
συζευγµένου µε FITC. Αντίστοιχη ειδική χρώση δεν ανιχνεύθηκε σε µακροφάγα επωασµένα µε
λιποσώµατα χωρίς εκτεθειµένο V3 (Εικ3.1.3Β).

Εικ.3.1.3

Ανίχνευση της παρουσίας του V3 πεπτιδίου στην επιφάνεια των µακροφάγων (CD14+)
µετά από επώαση 5 ηµερών µε Α) lipoV3/0 λιπόσωµα ή Β) µε lipo0/0 λιπόσωµα. Η
πράσινη γραµµή αντιπροσωπεύει την µη ειδική πρόσδεση του δευτερογενούς antirabbit IgG FITC αντισώµατος.

3.1.4

Επαγωγή αντιγονοειδικής διέγερσης ανοσοδραστικών Τ κυττάρων µνήµης
από τα lipoV3/TT λιποσώµατα.
Οι συστατικοί πληθυσµοί του κυτταρικού µοντέλου αναφοράς αποµονώθηκαν από αίµα υγιών

HIV-1 και CMV οροαρνητικών δοτών µε υψηλά επίπεδα ‘ανοσοδραστικών’ (effector) ΤΗ
λεµφοκυττάρων ‘µνήµης’ (memory) για το τοξοειδές του τετάνου (ΤΤ). Η ποσοστιαία κυτταρική
αναλογία των υποπληθυσµών µέσα στο κλάσµα των PBLs δείχθηκε µετά από ανάλυση σε
κυτταροµετρητή ροής να κυµαίνεται στο 70% CD3+/CD4+, 15% CD3+/CD8+ και 10% CD19+ (µη
επισυναπτόµενα δεδοµένα). Αυτόλογα µακροφάγα χρησιµοποιήθηκαν επίσης ως αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (ΑΡCs). Η αντιγονοειδική ενεργοποίηση των Τ λεµφοκυττάρων ως απάντηση
στο διαλυτό ή στο παγιδευµένο µέσα στα V3 λιποσώµατα αναµνηστικό αντιγόνο (ΤΤ), µετρήθηκε µε
δοκιµές πολλαπλασιασµού σε τακτά χρονικά διαστήµατα (Εικ. 3.1.4).
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η παρουσία των σύνθετων lipoV3/TT λιποσωµάτων στην
καλλιέργεια προκαλεί ενισχυµένο και πρώιµο πολλαπλασιασµό των απαντητικών Τ κυττάρων σε
σύγκριση µε την αντίστοιχη απάντηση που επάγεται από την παρουσία του διαλυτού ΤΤ στα ίδια

Αποτελέσµατα-Συζήτηση

78

χρονικά σηµεία. Στην κινητική ανάλυση των 9 ηµερών από την αρχική χορήγηση του ερεθίσµατος και
µε µετρήσεις ανά 2 ηµέρες, η µέγιστη απάντηση στο lipoV3/ΤΤ λιπόσωµα δείχνει να εµφανίζεται
συνήθως γύρω στην 5η ηµέρα ή σε διαφορετικό χρονικό σηµείο εξαρτώµενο από τον εκάστοτε δότη.
Η διέγερση αυτή ακολουθείται από µία σχετικά απότοµη µείωση, η οποία επιδεινώνεται δραµατικά
µέχρι την 9η ηµέρα της καλλιέργειας (Εικ. 3.1.4Α). Aντίθετα, το απαντητικό σχήµα στο διαλυτό TT
παρουσιάζει αργοπορηµένη αύξηση (µέγιστο την 7η ηµέρα), παρόλο που η ποσότητα του διαλυτού
αντιγόνου είναι 13 φορές µεγαλύτερη από εκείνη που χρησιµοποιείται για τη σύνθεση των lipoV3/ΤΤ
λιποσωµάτων. Η απάντηση αυτή παρουσίασε ασθενή πτωτική τάση µέχρι το τέλος του πειράµατος
(Εικ. 3.1.4Β). Καλλιέργειες χωρίς διεγερτικό σήµα, ή µε λιποσώµατα χωρίς επιφανειακή κάλυψη V3
λιποπεπτιδίου

(lipo0/ΤΤλιποσώµατα)

δεν

έδωσαν ιδιαίτερες

πολλαπλασιαστικές

απαντήσεις

(αρνητικοί µάρτυρες). Το παραπάνω φαινόµενο της ενισχυµένης και πρώιµης διέγερσης των ΤΤ
αναµνηστικών Τ λεµφοκυττάρων από το V3/TT λιπόσωµα (V3 φαινόµενο) παρουσίασε υψηλή
επαναληψιµότητα σε πληθώρα κυτταρικών δειγµάτων από διαφορετικούς δότες (50/58).

Εικ.3.1.4

A

Γ

B

∆

Σύγκριση της χρονικής κινητικής ενεργοποίησης και απόπτωσης του υποπληθυσµού
CD4+/CD45RO+ κατά τη διάρκεια έκθεσης σε lipoV3/TT λιποσώµατα ή διαλυτό ΤΤ. Α, Β)
πολλαπλασιαστικές απαντήσεις µετά από διέγερση µε Α) lipoV3/TT λιποσώµατα ή Β)
διαλυτό ΤΤ. Γ, ∆) αποπτωτικά πρότυπα των CD4+/CD45RO+Τ κυττάρων µετά από διέγερση
µε Γ) lipoV3/TT λιποσώµατα ή ∆) διαλυτό ΤΤ. Η καλλιέργεια χωρίς διέγερση συµβολίζεται µε
0. Τα αποτελέσµατα είναι αντιπροσωπευτικά 5 διαφορετικών πειραµάτων.
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Αποπτωτικά πρότυπα των αναµνηστικών CD4+ T κυττάρων στο σύστηµα
µελέτης
Προκειµένου να διερευνηθεί το κατά πόσο η απότοµη πτώση της πολλαπλασιαστικής

απάντησης των Τ κυττάρων στο αναµνηστικό αντιγόνο από το lipoV3/TT λιπόσωµα σχετίζεται µε
γεγονότα προγραµµατισµένου κυτταρικού θανάτου (απόπτωση) µελετήσαµε στην ίδια σειρά
πειραµάτων, παράλληλα µε την ενεργοποίηση τα αποπτωτικά πρότυπα των CD4+ Τ κυττάρων,
χρησιµοποιώντας την πρόσδεση της annexin-V ως αποπτωτικό µάρτυρα. Η annexin-V είναι µία
πρωτείνη η οποία παρουσία ιόντων ασβεστίου παρουσιάζει υψηλή συγγένεια πρόσδεσης στη
φωσφατιδυλοσερίνη, ένα φωσφολιπίδιο που εξέρχεται στην εξωτερική επιφάνεια της πλασµατικής
µεµβράνης του κυττάρου κατά τα πρώιµα αποπτωτικά στάδια.
Προκαταρκτικά πειράµατα σε κυτταροµετρητή ροής (FACS ανάλυση) έδειξαν ότι η απόπτωση
αναφέρεται κυρίως στα Τ κύτταρα φαινοτύπου CD4+/CD45RO+. Σε όλα τα επόµενα πειράµατα τα
αποπτωτικά γεγονότα εντοπίστηκαν επίσης στον ίδιο κυτταρικό υποπληθυσµό. Συγκεκριµένα, από τα
αποτελέσµατα προέκυψαν οι παρακάτω διαπιστώσεις: α) κατά τη στιγµή προσθήκης των lipoV3/TT
λιποσωµάτων στην καλλιέργεια παρατηρείται minimum απόπτωση, και β) η απότοµη πτώση του
πολλαπλασιασµού των Τ κυττάρων κατά τη διάρκεια της έκθεση τους στα lipoV3/TT λιποσώµατα (Εικ.
3.1.4A) συνοδεύεται από µία παράλληλη απότοµη αύξηση των αποπτωτικών απαντήσεων
τουλάχιστον του CD4+/CD45RO+ Τ υποπληθυσµού (Εικ.3.1.4Γ). Αντίθετα η πολλαπλασιαστική
διέγερση που επάγεται από το διαλυτό ΤΤ (Εικ.3.1.4B) ακολουθείται πάντα από λιγότερο έντονους
αποπτωτικούς ρυθµούς του ίδιου κυτταρικού υπο-πληθυσµού (Εικ.3.1.4∆).
Από τις παραπάνω παρατηρήσεις συνεπάγεται ότι το V3 φαινόµενο συµπληρώνεται από
έντονη αποπτωτική δραστηριότητα του CD4+/CD45RO+ Τ υποπληθυσµού, η οποία διαφοροποιείται
ποιοτικά και ποσοτικά από αντίστοιχα φαινόµενα που επάγονται φυσιολογικά κατά τη διάρκεια της
αντιγονο-παρουσίασης του διαλυτού αναµνηστικού αντιγόνου.

3.1.6

Μελέτες επαναδιέγερσης
Οι επιδράσεις της V3 σε βασικές λειτουργίες και αλληλεπιδράσεις των συστατικών

πληθυσµών του συστήµατος όπως στην αντιγονο-παρουσίαση των µακροφάγων και στην
επακόλουθη διέγερση των CD4+ T κυττάρων µνήµης, µελετήθηκαν µε δοκιµές πολλαπλασιασµού του
τελευταίου κυτταρικού υποπληθυσµού. Συγκεκριµένα οι πολλαπλασιαστικές απαντήσεις των Τ
κυττάρων µετρήθηκαν κατά τη διάρκεια 15 ηµερών µετά από αρχική διέγερση µε διαλυτό ΤΤ ή
lipoV3/TT λιπόσωµα. Το παραπάνω χρονικό διάστηµα περιελάµβανε, ανάλογα µε την περίπτωση,
προσθήκη φρέσκων αυτόλογων µακροφάγων ή Τ κυττάρων και δευτερογενή διέγερση µε όλους τους
συνδυασµούς των πρωτογενών ερεθισµάτων την ηµέρα 9. Οι συγκριτικές µελέτες εστιάστηκαν στη
συµπεριφορά του εκάστοτε αµετάβλητου κυτταρικού υποπληθυσµού µετά το επαναδιεγερτικό σήµα.
Τα αποτελέσµατα από τη µελέτη των µακροφάγων (σταθερός πληθυσµός) δείχνουν ότι ο
συγκεκριµένος πληθυσµός µετά από δεύτερη έκθεση στο lipoV3/TT λιπόσωµα την ηµέρα 9 αδυνατεί
να διεγείρει εκ νέου τον πολλαπλασιασµό φρέσκων αυτόλογων CD4+ Τ κυττάρων (Εικ. 3.1.5A), σε
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αντίθεση µε τα πρωτογενώς εκτεθειµένα σε διαλυτό ΤΤ µακροφάγα τα οποία δύνανται να επάγουν
ξανά µία φυσιολογική πολλαπλασιαστική απάντηση ανεξάρτητα από το είδος του δευτερογενούς
ερεθίσµατος (ΤΤ ή lipoV3/TT λιπόσωµα) (Εικ.3.1.5Β). Πρωτογενώς µη διεγερµένα ή διεγερµένα µε
διαλυτό ΤΤ µακροφάγα διατηρούν την ικανότητα να διεγείρουν και δευτερογενώς τα αναµνηστικά
CD4+ Τ κύτταρα παρουσία ΤΤ ή lipoV3/TT λιποσώµατος, χωρίς ποιοτική η ποσοτική διαφοροποίηση
από την αρχική διέγερση (Εικ.3.1.5Β, Εικ. 3.1.5Γ).

Εικ. 3.1.5
Μελέτη της αντιγονο-παρουσιαστικής λειτουργίας
Ηµέρες καλλιέργειας

των µακροφάγων µετά από πρωτογενή (ηµέρα 0)
και δευτερογενή (ηµέρα 9) έκθεση σε διάφορους
αντιγονικούς συνδυασµούς. Η απόδοση της εν
λόγω

λειτουργίας

επαγωγής
αυτόλογα

µετρήθηκε

πολλαπλασιαστικής
CD4+

Πολλαπλασιαστικές

T

κύτταρα
απαντήσεις

ως

ικανότητα

διέγερσης
µνήµης.
µετά

σε

Α,Β,Γ)
από

πρωτογενή έκθεση σε Α) lipoV3/ΤΤ λιπόσωµα, Β)
διαλυτό ΤΤ και Γ) απουσία διέγερσης. Οι τιµές στον
άξονα Υ αντιπροσωπεύουν το µέσο όρο των
Ηµέρες καλλιέργειας

κρούσεων / λεπτό που έδωσαν τριπλέτες πηγαδιών
όµοιας

Γ

διέγερσης,

ενώ οι µπάρες σφάλµατος

αντιπροσωπεύουν µία τυπική απόκλιση.

Ηµέρες καλλιέργειας
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Η µελέτη του απαντητικού πληθυσµού (σταθερός πληθυσµός) πραγµατοποιήθηκε µετά από
προσθήκη φρέσκων αυτόλογων µακροφάγων και επαναδιεγερτικών αντιγόνων την ηµέρα 9. Τα
πρωτογενώς ενεργοποιηµένα CD4+ T κύτταρα από lipoV3/TT λιπόσωµα αδυνατούν να απαντήσουν
σε οποιοδήποτε δευτερογενές ερέθισµα (Εικ.3.1.6A). Αντίθετα, CD4+ T κύτταρα εκτεθειµένα αρχικώς
σε διαλυτό ΤΤ επαναδιεγείρονται εξίσου καλά µετά από δευτερογενή προσθήκη του ίδιου
ερεθίσµατος, αλλά όχι µετά από lipoV3/TT λιπόσωµα (Εικ.3.1.6Β). Μη διεγερµένα πρωτογενώς Τ
κύτταρα έχουν την ικανότητα να απαντούν στη παρουσία δευτερογενούς ερεθίσµατος (ΤΤ ή lipoV3/TT
λιποσώµατος) δίνοντας όµως χαµηλά πολλαπλασιαστικά πρότυπα (Εικ.3.1.6Γ).

Ηµέρες καλλιέργειας

Εικ. 3.1.6
Μελέτη της απαντητικής λειτουργίας των CD4+ T
κυττάρων µνήµης µετά από πρωτογενή (ηµέρα 0) και
δευτερογενή

(ηµέρα

µακροφάγων

σε

9)

έκθεση

διάφορους

αυτόλογων
αντιγονικούς

συνδυασµούς. Α,Β,Γ) Πολλαπλασιαστικές απαντήσεις
µετά

από

πρωτογενή

έκθεση

σε

Α)

lipoV3/ΤΤ

λιπόσωµα, Β) διαλυτό ΤΤ και Γ) απουσία διέγερσης.
Οι τιµές στον άξονα Υ αντιπροσωπεύουν το µέσο όρο
των κρούσεων / λεπτό που έδωσαν τριπλέτες

Γ

Ηµέρες καλλιέργειας

πηγαδιών

όµοιας

διέγερσης,

ενώ

οι

µπάρες

σφάλµατος αντιπροσωπεύουν µία τυπική απόκλιση.

Ηµέρες καλλιέργειας
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του µηχανισµού δράσης της V3 περιοχής στα CD4+ T

λεµφοκύτταρα µνήµης.
Η µελέτη του µηχανισµού που κρύβεται πίσω από τον τρόπο δράσης του V3 πεπτιδίου στην
επαγωγή διέγερσης των CD4+ Τ κυττάρων in vitro, πραγµατοποιήθηκε µε πειράµατα ανταγωνιστικής
αναστολής του V3 φαινοµένου. Η πειραµατική προσέγγιση περιελάµβανε τη χρήση φυσιολογικών
δεσµευτών (ligands) για µια σειρά υποδοχέων της επιφάνειας των CD4+ T κυττάρων µε αξιόλογο
βιολογικό ενδιαφέρον στο πεδίο της ενεργοποίησης των CD4+ T κυττάρων, ή της αλληλεπίδρασης µε
ιικές πρωτείνες όπως η gp120.
Σχετικά πρόσφατες µελέτες αναγνωρίζουν τη V3 ως το βασικό επίτοπο της gp120 που
µπορεί να αλληλεπιδρά µε τους υποδοχείς χηµειοκινών CCR5 ή CXCR4 των κυττάρων στόχων
επιτυγχάνοντας πέρα από την ιική είσοδο σε συγκεκριµένο κυτταρικό τύπο και αύξηση των
ενδοκυτταρικών συγκεντρώσεων ιόντων Ca+2 και της τριφωσφορικής ινοσιτόλης στα Τ λεµφοκύτταρα,
γεγονότα άµεσα σχετιζόµενα µε καταστάσεις ενεργοποίησης (Pantaleo et al., 1995; Cornfeld et al.,
1988). Ως εκ τούτου η οικογένεια των υποδοχέων των χηµειοκινών και ειδικότερα τα παραπάνω µέλη
µε τους κατάλληλους δεσµευτές τους εστίασαν µεγάλο µέρος του ενδιαφέροντός µας στις µελέτες της
ανταγωνιστικής αναστολής του V3 φαινοµένου. Άλλo υποψήφιo µόριo για τη θέση του δεσµευτή της
V3 που µελετήθηκε ήταν ο υποδοχέας CD26, ο οποίος έχει δειχθεί να εµπλέκεται στο µονοπάτι
διέγερσης των Τ λεµφοκυττάρων από τον TCR. Επιπρόσθετα υπάρχουν προγενέστερες αναφορές ότι
το CD26 µπορεί να λειτουργεί ως συνυποδοχέας του HIV (Callebaut et al., 1993).

3.1.7α Υποδοχείς χηµειοκινών
Η χρήση των χηµειοκινών RANTES και SDF-1a σε πειράµατα ανταγωνιστικής αναστολής της
διέγερσης που επάγεται από το lipoV3/TT λιπόσωµα στηρίχθηκε στον ενεργό ρόλο των µορίων
αυτών στην παρακώλυση των αλληλεπιδράσεων της gp120 µε τους υποδοχείς CCR5 και CXCR4
αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια της ιικής εισόδου in vitro (Ηoruk et al., 1999).
Η παρουσία αυξανόµενων συγκεντρώσεων (0,01-100ng/ml) της β-χηµειοκίνης RANTES στο
µέσο καλλιέργειας, παράλληλα µε την παρουσία lipoV3/TT λιποσωµάτων, απέφερε αισθητή πτώση
του πολλαπλασιασµού των Τ κυττάρων σε χρονική κινητική 3, 5, 7 και 9 ηµερών. Η πρόοδος της
πτώσης ήταν αναλογική της αύξησης της συγκέντρωσης του RANTES µε χρονικό µέγιστο την ηµέρα
3 (Εικ. 3.1.7A). Αντίθετα, η παρουσία του RANTES δεν µετέβαλλε ουσιαστικά την πολλαπλασιαστική
απάντηση των Τ κυττάρων στο διαλυτό ΤΤ (Εικ.3.1.7Β), ούτε επηρέασε τα πολλαπλασιαστικά
πρότυπα των καλλιεργειών που χρησιµοποιήθηκαν ως αρνητικοί µάρτυρες διέγερσης (παρουσία
lipo0/ΤΤ λιποσώµατος) (Εικ.3.1.7Γ).
Η επαναληψιµότητα του φαινοµένου χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα υψηλή µετά από 3 σειρές
πειραµάτων µε τα ίδια πρότυπα αποτελεσµάτων.
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Εικ. 3.1.7

Πολλαπλασιαστικές απαντήσεις των CD4+ T κυττάρων µνήµης 3 ηµέρες µετά τη
χορήγηση διαφόρων συγκεντρώσεων της χηµειοκίνης RANTES και Α) lipoV3/TT
λιποσώµατος, Β) διαλυτού ΤΤ ή Γ) lipo0/TT λιποσώµατος. Κάθε τιµή στον άξονα Υ
αντιπροσωπεύει το µέσο όρο των κρούσεων / λεπτό που έδωσαν τριπλέτες πηγαδιών
όµοιας διέγερσης, αφού αφαιρέθηκαν οι κρούσεις του µάρτυρα χωρίς διέγερση.

Αντίστοιχα πειράµατα ανταγωνιστικής αναστολής µε χρήση οµοίων συγκεντρώσεων της αχηµειοκίνης SDF1-a στο µέσο καλλιέργειας δεν έδωσαν ένα σταθερό µοτίβο διαφοροποίησης µεταξύ
των περιπτώσεων. Η παράλληλη χορήγηση SDF-1a και lipoV3/TT λιποσωµάτων ή διαλυτού ΤΤ
απέφερε κυρίως αύξηση παρά πτώση της πολλαπλασιαστικής δραστηριότητας των Τ κυττάρων,
χωρίς αξιόλογες χρονικές διαφορές (Εικ.3.1.8). Τα παραπάνω αποτελέσµατα δεν αποκλείουν την
πιθανότητα η συγκεκριµένη χηµειοκίνη να αναστέλλει τον πολλαπλασιασµό σε µεγαλύτερες
συγκεντρώσεις ή να δρα επιλεκτικά σε πληθυσµούς ήρεµων (resting) T λεµφοκυττάρων µε υψηλή
έκφραση του υποδοχέα CXCR4.
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Εικ. 3.1.8

Πολλαπλασιαστικές απαντήσεις των CD4+ T κυττάρων µνήµης 3 ηµέρες µετά τη
χορήγηση διαφόρων συγκεντρώσεων της χηµειοκίνης SDF-1a και Α) lipoV3/TT
λιποσώµατος, Β) διαλυτού ΤΤ ή Γ) lipo0/TT λιποσώµατος.

3.1.7β Μελέτη άλλων υποδοχέων
H συµµετοχή στο V3 φαινόµενο όχι τόσο εξειδικευµένων υποδοχέων, όπως οι υποδοχείς
χαµηλής ειδικότητας (scavenger) των µακροφάγων, αποκλείστηκε αρχικά µε χρήση Malate
αλβουµίνης από βόειο ορό (Malate Bovine serum albumin). Η πρόσδεση της αλβουµίνης στους
παραπάνω υποδοχείς δεν έδειξε να επηρεάζει σηµαντικά την επαγωγή διέγερσης των Τ
λεµφοκυττάρων από το lipoV3/TT λιπόσωµα (µη επισυναπτόµενα δεδοµένα).
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H εναλλακτική συµµετοχή του CD26 µορίου στο φαινόµενο, µέσω άµεσης αλληλεπίδρασης µε
το V3 πεπτίδιο, εξετάστηκε σε ξεχωριστή σειρά πειραµάτων. Η διαµεµβρανική πρωτείνη CD26
αντιπροσωπεύει ένα επιφανειακό µόριο των Τ λεµφοκυττάρων το οποίο παίζει επιβοηθητικό ρόλο
στην αντιγονοειδική ενεργοποίηση των Τ λεµφοκυττάρων µέσω της DPPIV εξωπεπτιδικής του δράσης
και της αλληλεπιδρασής του µε την ισοµορφή CD45RO (Ohtsuki et al., 2000). Μεταξύ των Τ
κυττάρων,

το

µόριο

CD26

εκφράζεται

αποκλειστικά

στα

κύτταρα

µνήµης

βοηθούς

(CD45RO+/CD29+), τα οποία µε βάση τα αποτελέσµατά µας αποτελούν και τον τελικό αποδέκτη της
V3 διέγερσης (Geppert et al., 1990). Πρόσδεση αντισώµατος στο CD26 εµφανίζει συνδιεγερτική
δράση σε συνδυασµό µε διέγερση από το µονοπάτι CD3 (µονοπάτι TCR), φαινόµενο όµοιο µε αυτό
του V3 λιποσώµατος.
Μονοκλωνικά α-CD26 αντισώµατα (E3, C5, H5, H6, TA5-9) εναντίον διαφορετικών επιτόπων
της εξωκυτταρικής περιοχής της CD26 πρωτείνης χρησιµοποιήθηκαν σε FACS ανάλυση προκειµένου
να αναλυθεί το πρότυπο προσδεσής τους στην επιφάνεια πρωτογενών CD4+/ CD45RO+ T
λεµφοκυττάρων παρουσία ή απουσία V3LAI πεπτιδίου. Η προεπώαση ή ταυτόχρονη επώαση των εν
λόγω κυττάρων µε σταδιακά αυξανόµενη συγκέντρωση V3 πεπτιδίου (0,5, 1 και 5µg/ml) δεν έδειξε να
διαφοροποιεί αισθητά την πρόσδεση κανενός από τα παραπάνω α-CD26 αντισώµατα ακόµα και στην
µικρότερη χρησιµοποιούµενη ποσότητα (0,25µg) (Εικ. 3.1.9).
E3

C5

H5

Ένταση φθορισµού (log)

H6

TA5-9
Ισοτυπικός µάρτυρα
Πρόσδεση α-CD26 αντισώµατος µετά
από επώαση των κυττάρων µε V3LAI
Πρόσδεση α-CD26
αντισώµατος

Ένταση φθορισµού (log)

Εικ. 3.1.9

Ανταγωνιστική αναστολή της πρόσδεσης διαφόρων αντι-CD26 αντισωµάτων (0,25µg)
σε CD4+/CD45RO+ T κύτταρα, από το V3LAI πεπτίδιο (5µg/ml).

Αποτελέσµατα-Συζήτηση

86

Σε επιπρόσθετες µελέτες ανίχνευσης µοριακών αλληλεπιδράσεων µε χρήση της τεχνικής
SPR (Surface Plasmon Resonance analysis) δεν παρατηρήθηκε άµεση αλληλεπίδραση µεταξύ της
διαλυτής CD26 πρωτείνης και του ακινητοποιηµένου V3LAI πεπτιδίου σε καµία από τις συγκεντρώσεις
που χρησιµοποιήθηκαν. Ως θετικός µάρτυρας αντίδρασης χρησιµοποιήθηκε αντίσωµα εναντίον του

Μονάδες αντίδρασης (RU)

V3 πεπτιδίου (Εικ. 3.1.10).
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Εικ.3.1.10

Καµπύλες πρόσδεσης της διαλυτής CD26 πρωτεΐνης και του anti-V3 αντισώµατος σε
ακινητοποιηµένο V3LAI πεπτίδιο όπως προέκυψαν µετά από SPR ανάλυση.

Η πιθανή συµµετοχή της καταλυτικής εξωκυτταρικής υποµονάδας του CD26 µορίου στην
επαγωγή αυξηµένης διέγερσης των Τ λεµφοκυττάρων κατά την εξέλιξη του V3 φαινοµένου εξετάστηκε
σε περαιτέρω πειράµατα ανταγωνιστικής αναστολής µε χρήση γνωστών αναστολέων της
συγκεκριµένης πρωτεολυτικής ιδιότητας. ∆οκιµές πολλαπλασιασµού των Τ λεµφοκυττάρων µετά από
χορήγηση αναµνηστικού αντιγόνου ΤΤ, ή lipoV3/TT λιποσώµατος και τριπεπτιδίων µε αµινοξικές
αλληλουχίες RGD ή Gly-Pro-X (GPK) και σε χρονική κινητική 3, 5, 7 και 9 ηµερών έδειξαν µερική
αναστολή της απάντησης στο διαλυτό ΤΤ (Εικ. 3.1.11Α), αλλά όχι κατασταλτική µεταβολή της
διέγερσης από το lipoV3/TT λιπόσωµα (Εικ. 3.1.11Β). Ως αρνητικός µάρτυρας αναστολής
χρησιµοποιήθηκε το τριπεπτίδιο µε αµινοξική σύνθεση ΙΤΤ. Από τα 3 συγκεντρώσεις των
τριπεπτιδίων που χρησιµοποιήθηκαν στην πειραµατική προσέγγιση (0.1, 1 και 10µg/ml), η
συγκέντρωση του 1µg/ml έδωσε τα µεγαλύτερα ανασταλτικά πρότυπα, τουλάχιστον στην διέγερση
που επάγεται από το αναµνηστικό αντιγόνο. Παράλληλα στην ίδια περίπτωση, η ανασταλτική δράση
του RGD τριπεπτιδίου εµφανίστηκε ισχυρότερη απ’ αυτή του GPK (Εικ. 3.1.11Α).
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Εικ.3.1.11

Πολλαπλασιαστικά πρότυπα Τ κυττάρων µνήµης παρουσία διαφόρων πεπτιδίων
αναστολέων της εξωπεπτιδικής δράσης του CD26 µορίου (1µg/ml) και Α) διαλυτού
αναµνηστικού αντιγόνου ΤΤ ή Β) lipoV3/TT λιποσωµάτων.

3.1.8

Συζήτηση
Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης δείχνουν ότι ένας αποµονωµένος επίτοπος από την

ηµισυντηρηµένη επικράτεια της V3 περιοχής της gp120 του ΗIV-1LAI στελέχους (α.α 304-318) όταν
βρίσκεται υπό µορφή λιποπεπτιδίου στην επιφάνεια λιποσωµικών δοµών µπορεί να δρα µε έναν
ιδιαίτερo τρόπο, οδηγώντας σε έντονα ανοσοβιολογικά φαινόµενα. Συγκεκριµένα η παρουσία του V3
επιτόπου σε αυτή τη µορφή σε ένα κυτταρικό σύστηµα APCs και ανοσοδραστικών Τ κυττάρων µπορεί
να σηµατοδοτεί µία πρώιµη και ενισχυµένη πολλαπλασιαστική απάντηση των CD4+ T κυττάρων
µνήµης (CD45RO) στο εκάστοτε χορηγούµενο αναµνηστικό αντιγόνο, ακολουθούµενη από µία
δραµατική πτώση και µία αύξηση της αποπτωτικής συµπεριφοράς των εν λόγω κυττάρων. Περαιτέρω
δοκιµές πολλαπλασιασµού µε επαναληπτικές διεγέρσεις έδειξαν ότι µακροφάγα εκτεθειµένα

Αποτελέσµατα-Συζήτηση

88

πρωτογενώς στο V3 πεπτίδιο και στο αναµνηστικό αντιγόνο µπορούσαν να διεγείρουν
αποτελεσµατικά τα κατάλληλα CD4+ T κύτταρα µνήµης, ενώ έχαναν αυτή την ικανότητα µετά από
δευτερογενή χορήγηση του ίδιου σήµατος, υποδηλώνοντας µετάπτωση σε κατάσταση ανέργιας. Η
αυξηµένη διέγερση κατά την εξέλιξη του V3 φαινοµένου µπορούσε επίσης να ανασταλεί από την
παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων της χηµειοκίνης RANTES, του βασικού δεσµευτή του CCR5
υποδοχέα, ο οποίος χρησιµοποιείται από τον HIV ως κύριος συνυποδοχέας ιικής εισόδου.
Αρχικές παρατηρήσεις από την πρώτη περιγραφή του V3 φαινοµένου (Zafiropoulos et al.,
2001) έδειξαν ότι η εµφάνιση του εξαρτάται από την τήρηση συγκεκριµένων προϋποθέσεων, όπως η
ποιότητα και η ποσότητα των εµπλεκόµενων κυτταρικών πληθυσµών καθώς και η ποσότητα
λιποσώµατος και αναµνηστικού αντιγόνου. Παράλληλα έδειξαν ότι, αν και το όλο φαινόµενο σχετίζεται
µε τη διαδικασία της αντιγονοπαρουσίασης, διαφοροποιείται διακριτά από τη φυσιολογικά αντιγονοεπαγωµένη διέγερση για τους εξής λόγους: 1) παρουσιάζει ειδικότητα στο V3 πεπτίδιο και 2) οι
διαφορές στα πολλαπλασιαστικά πρότυπα δεν µπορούν να αποδοθούν ούτε στην περίσσεια του
αντιγόνου (13 φορές λιγότερος ΤΤ µέσα στο λιπόσωµα σε σχέση µε τον διαλυτό), ούτε στην ταχύτερη
φαγοκύτωση του λιποσώµατος από τα APCs.
Οι χαρακτηριστικές διαφορές των προτύπων ενεργοποίησης και απόπτωσης µεταξύ του V3
φαινοµένου και της φυσιολογικής αντιγονο-παρουσίασης προσδίδουν έναν ιδιαίτερο λειτουργικό ρόλο
στο V3, ο οποίος προκαλεί επιδράσεις που οµοιάζουν µε συγκεκριµένες δυσλειτουργίες των
κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήµατος κατά τη µόλυνση από HIV (Mahalingam et al., 1993;
Ullrich et al., 2000). Τα αποτελέσµατά µας συµφωνούν µε παρόµοιες παρατηρήσεις που δείχνουν ότι
πολυδιακλαδιζόµενα (multi-branched) πεπτίδια που περιέχουν το αµινοξικό µοτίβο GPGRAF
µιµούνται τµήµα της V3 λούπας και αντιδρούν µε κύτταρα του ξενιστή, κάτι που δεν γίνεται µε τα
µεµονωµένα διαλυτά πεπτίδια (Yahi et al., 1995). Όλα αυτά τα ευρήµατα συνηγορούν στη δυναµική
µιας ισχυρής αλληλεπίδρασης του V3 µε τον κυτταρικό στόχο, µε ένα µηχανισµό που πιθανόν
σχετίζεται µε τις διαδικασίες της ιικής πρόσδεσης κατά τη µόλυνση µε HIV και τη µεσολάβηση των
υποδοχέων χηµειοκινών.
Οι παραπάνω παρατηρήσεις σε συνδυασµό µε το ότι τα λιποσώµατα µπορούσαν να
δεσµευτούν ειδικά µόνο από κύτταρα µε φαγοκυτταρικές ιδιότητες, όπως και να ανιχνευτούν ανέπαφα
V3 πεπτίδια στην επιφάνεια αυτών των κυττάρων, οδήγησαν στο σχεδιασµό ενός προτεινόµενου
µοντέλου δράσης των λιποσωµάτων. Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό όταν χορηγούνται στα µακροφάγα
lipoV3/TT λιποσώµατα τα V3 λιποπεπτίδια ενσωµατώνονται και εκτείθονται στη µεµβράνη αυτών,
ενώ ο τέτανος εισέρχεται, κατεργάζεται και παρουσιάζεται στην επιφάνεια των µακροφάγων µε τάξης
II µόρια του MHC. Όταν τα αντιγονοειδικά CD4+ T κύτταρα µνήµης αναγνωρίσουν και προσδέσουν
στους

υποδοχείς

TCR

τους

παρουσιαζόµενους

τετανοειδικούς

επίτοπους, οδηγούνται

σε

ενεργοποίηση µέσω του κλασσικού σηµατοδοτικού µονοπατιού. Την ενεργοποίηση αυτή φαίνεται να
διεγείρει και να επιταχύνει ένα συνοδό (επιπρόσθετο) σήµα προερχόµενο από σύνθετες
αλληλεπιδράσεις των πολλαπλών αντιτύπων των V3 λιποπεπτιδίων της επιφάνειας των µακροφάγων
µε κάποιον ή κάποιους υποδοχείς της επιφάνειας του T κυττάρου. Οι πρώτες ενδείξεις υποδεικνύουν
την πιθανή εµπλοκή υποδοχέων χηµειοκινών και ειδικότερα του CCR5, καθώς οι δοκιµές αναστολής
του V3 φαινοµένου µε τη χηµειοκίνη SDF-1a δεν απέδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Tελικά η
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ενισχυµένη διέγερση που προκαλεί το δεύτερο σήµα είναι ικανή να οδηγεί τον συγκεκριµένο
απαντητικό πληθυσµό σε αυξηµένη αποπτωτική συµπεριφορά (Activation Induced Cell Death).
Περαιτέρω µελέτες σε αυτές τις κατευθύνσεις είναι απαραίτητες για την εξακρίβωση και άλλων
πιθανών µορίων δεσµευτών της V3.
Πρόσφατες µελέτες για τις αλληλεπιδράσεις της V3 περιοχής M-tropic HIV-1 στελεχών µε
κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήµατος υποστηρίζουν τη δυνατότητα φυσικής αλληλεπίδρασης της
V3 µε το σουλφουρωµένο αµινοτελικό άκρο του CCR5 υποδοχέα των Τ κυττάρων, χωρίς όµως να
διευκρινίζεται η επίδρασή της στην κυτταρική λειτουργία (Farzan et al., 2000). Παρόλο που η
πρόσδεση του φυσικού δεσµευτή του CCR5 στον υποδοχέα δεν οδηγεί τα Τ κύτταρα σε φαινότυπο
ενεργοποίησης ή απόπτωσης (κάτι που δείχθηκε και στα πειράµατα αναστολής µε το RANTES), η
αλληλεπίδραση της gp120 µε τον CCR5 πιστεύεται ότι επάγει ενδοκυτταρική ροή ιόντων Ca+2 και
περαιτέρω σηµατοδότηση (Ali et al., 2000; Hornung et al., 2000). Πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει ότι
η ταυτόχρονη διέγερση κλωνοποιηµένων CD4+ Τ λεµφοκυττάρων µε αντιγόνο (µέσω του TCR) και µε
gp120 µπορεί να επάγει ανεξάρτητη του Fas απόπτωση, υποδηλώνοντας τη συµµετοχή της gp120
στο αποπτωτικό γεγονός (Somma et al., 2000). Οι παραπάνω παρατηρήσεις δικαιολογούν το
ενδεχόµενο η απόπτωση των ανοσοδραστικών απαντητικών υποπληθυσµών των CD4+ T κυττάρων
να προάγεται από την έκθεση µολυσµένων µε HIV µακροφάγων σε παρασιτικούς εισβολείς, µέσω της
δράσης της επιφανειακής gp120, καθώς διαταράσσεται το πρότυπο των λαµβανόµενων σηµάτων.
Γενικά η συµµετοχή τόσο του ίδιου του HIV-1 όσο και των πρωτεϊνών του στην επαγωγή
απόπτωσης µη µολυσµένων CD4+ Τ κυττάρων υποστηρίζεται από µεγάλο τµήµα της µέχρι σήµερα
διαθέσιµης πληροφορίας (Badley et al., 2000). Η γλυκοπρωτείνη gp120 και ειδικότερα η V3 περιοχή
της έχει ενοχοποιηθεί σαν ένας από τους κύριους ιικούς αποπτωτικούς επαγωγείς σε πολλούς
κυτταρικούς τύπους (Accornero et al., 1997; Bagetta et al., 1998). Mεταξύ των διαφόρων κυτταρικών
πληθυσµών των µολυσµένων µε HIV-1 ατόµων, τα µονοκύτταρα και τα µακροφάγα φαίνεται να
συµµετέχουν περισσότερο στην απόπτωση των µη µολυσµένων CD4+ Τ κυττάρων (Badley et al.,
1996; Cottrez et al., 1997). Η απόπτωση των CD4+ T κυττάρων που µεσολαβείται από την έκθεση
ιικών συστατικών στην επιφάνεια µακροφάγων µπορεί να έχει εφαρµογές in vivo, καθώς η ιστοειδική
απόπτωση στον HIV έχει ευθέως συσχετιστεί µε τα επίπεδα έκφρασης FasL στα µακροφάγα (Dockrell
et al., 1998).
Η κατανόηση του µηχανισµού που κρύβεται πίσω από την κινητοποίηση ανοσολογικών
κυτταρικών λειτουργιών από την gp120 του HIV κρίνεται ιδιαίτερης σηµασίας για το σχεδιασµό
περισσότερο αποτελεσµατικών θεραπευτικών προσεγγίσεων.
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΤΗΣ V3 ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ V3 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

3.2.1

Εισαγωγή
Στο in vitro κυτταρικό σύστηµα µελέτης η δράση του V3LAI επιτόπου έχει µέχρι στιγµής

εστιαστεί στην επαγωγή µιας ενισχυµένης αντιγονοειδικής διέγερσης και της επακόλουθης
απόπτωσης των αναµνηστικών CD4+/CD45RO+ κυττάρων, η οποία µπορεί να ανασταλεί από το
φυσικό δεσµευτή του CCR5 υποδοχέα, RANTES. Εντούτοις η φύση αυτής της επιλεκτικής
αντίδρασης που δίνει τη δυνατότητα σε µια υπερµεταβλητή περιοχή να δρα κατά αυτό τον τρόπο,
παραµένει άγνωστη.
Σκοπός της παρούσας πειραµατικής προσέγγισης ήταν η µελέτη της επίδρασης
συγκεκριµένων φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών του V3 επιτόπου, όπως του φορτίου και της δοµικής
του διαµόρφωσης, στην ένταση των διεγερτικών ή αποπτωτικών απαντήσεων κατά την εξέλιξη του
βιολογικού φαινοµένου. Παράλληλα µε χρήση της τεχνικής SPR (Surface Plasmon Resonance
biosensor analysis) επιχειρήθηκε η περαιτέρω µελέτη της συµβολής των παραπάνω φυσικοχηµικών
ιδιοτήτων διαφορετικών V3 πεπτιδίων στην ικανότητα και στο βαθµό αλληλεπίδρασης τους µε τµήµα
του CCR5 υποδοχέα που έχει ενοχοποιηθεί σε αλληλεπιδράσεις µε την gp120 (Rucker et al., 1996;
Dragic et al., 1998; Farzan et al., 1998). Τα εξαγόµενα συµπεράσµατα µπορούν να δώσουν
απαντήσεις στο κατά πόσο απλές µοριακές ή ιοντικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ ιικών (V3) και
κυτταρικών (CCR5) µορίων είναι ικανές να επηρεάζουν κρίσιµα κυτταρικά γεγονότα κατά τη µόλυνση
µε HIV-1 in vivo.

3.2.2

Επιβεβαίωση του V3 φαινοµένου µε V3 λιποπεπτίδια από άλλα HIV-1 στελέχη.
Με δεδοµένο ότι οι V3 περιοχές µεταξύ των HIV-1 στελεχών παρουσιάζουν εκτενή

ποικιλοµορφία στην αµινοξική τους αλληλουχία, µελετήθηκε το κατά πόσο αντίστοιχα V3 πεπτίδια
προερχόµενα από ιικά στελέχη διαφορετικά του LAI διατηρούν την ικανότητα επαγωγής του V3
φαινοµένου. Για το λόγο αυτό κατασκευάστηκαν lipoV3/TT λιποσώµατα µε συνθετικά V3 λιποπεπτίδια
από 5 HIV-1 στελέχη του υποτύπου Β, ειδικά επιλεγµένα ώστε να φέρουν σχετικά συντηρηµένες
αµινοξικές αλληλουχίες µε διαφορετικό αριθµό βασικών αµινοξέων που να καλύπτουν όµως
γενικότερα το εύρος των αναφερόµενων τροπισµών (Πίνακας 3.2.1).
Πίνακας 3.2.1

Αµινοξικές αλληλουχίες συνθετικών V3 πεπτιδίων από διαφορετικά ιικά στελέχη

Ιικό
στέλεχος

Τροπισµός

LAI
MN
SF2
SF128
SF162

T-cell tropic
T-cell tropic
Dual tropic
Macrophage tropic
Macrophage tropic

• : συντηρηµένο αµινοξικό κατάλοιπο
− : απουσία αµινοξέος
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αµινοξέων

Αµινοξική αλληλουχία
R
•
•
•
•

K
•
•
•
•

S
R
S
S
S

I
•
•
•
•

R
H
N
Y
T

I
•
•
•
•

Q
−
−
−
−

R
−
−
−
−

G
•
•
•
•

P
•
•
•
•

Q
•
•
•
•

R
•
•
•
•

A
•
•
•
•

F
•
•
•
•

Y
•
•
•
•

5
4
3
3
3

Αποτελέσµατα-Συζήτηση

91

Το κυτταρικό σύστηµα που χρησιµοποιήθηκε στην παραπάνω in vitro µελέτη αποτελείτο
οµοίως από φρέσκα PBLs και αυτόλογα αντιγονο-παρουσιαστικά µακροφάγα, όλα αποµονωµένα από
τετανοειδικούς HIV και CMV ορο-αρνητικούς φυσιολογικούς δότες αίµατος. Η ενεργοποίηση των Τ
λεµφοκυττάρων µετρήθηκε σε δοκιµές πολλαπλασιασµού µετά από χορήγηση αναµνηστικού
αντιγόνου ΤΤ σε διαλυτή µορφή, ή σε µορφή παγιδευµένου αντιγόνου στο εσωτερικό σύνθετων
λιποσωµικών δοµών µε επιφανειακή έκθεση V3 λιποπεπτιδίου από διαφορετικά ιικά στελέχη
(lipoV3/TT λιποσώµατα). Ως αρνητικοί µάρτυρες πολλαπλασιασµού χρησιµοποιήθηκαν λιποσώµατα
µόνο µε παγιδευµένο ΤΤ, τα οποία απουσία V3 λιποπεπτιδίου έχουν πρωτύτερα δειχθεί να επάγουν
ασθενείς πολλαπλασιαστικές απαντήσεις στα Τ κύτταρα. Παράλληλα, στην ίδια σειρά πειραµάτων
µελετήθηκε

και

ο

ρυθµός

απόπτωσης

του

CD4+/CD45RO+

κυτταρικού

υποπληθυσµού

χρησιµοποιώντας κυτταροµετρία ροής και την πρόσδεση της Annexin V ως αποπτωτικό µάρτυρα.
∆ιακριτές διαφορές στα πολλαπλασιαστικά µοτίβα των Τ λεµφοκυττάρων παρατηρήθηκαν
µεταξύ των στελεχών (Εικ.3.2.1Α). V3 πεπτίδια προερχόµενα από τα T cell line tropic στελέχη LAI
and MN, µε 5 και 4 βασικά αµινοξέα στην αλληλουχία τους αντίστοιχα, προκάλεσαν υψηλή διέγερση.
Τα υπόλοιπα V3 πεπτίδια από τα στελέχη SF2, SF128 και SF162 µε 3 βασικά αµινοξέα δεν
κατάφεραν να επάγουν ικανοποιητικό πολλαπλασιασµό. Τα παραπάνω αποτελέσµατα υποδεικνύουν
ότι οι διαφορές στα πολλαπλασιαστικά πρότυπα των CD4+ Τ κυττάρων πρέπει να σχετίζονται άµεσα
µε τον αριθµό των βασικών αµινοξέων (r=0.985, n=5, p<0.01) που περιέχονται σε κάθε V3
αλληλουχία.
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Σύγκριση της χρονικής κινητικής ενεργοποίησης και απόπτωσης του υποπληθυσµού
CD4+/CD45RO+ κατά τη διάρκεια έκθεσης σε λιποσώµατα µε V3 λιποπεπτίδια από
διαφορετικά ΗΙV-1 στελέχη. Α) πολλαπλασιαστικές απαντήσεις µετά από διέγερση µε
lipoV3/TT λιποσώµατα µε V3 πεπτίδια από τα στελέχη LAI, MN, SF2, SF128 and SF162,
Β) αποπτωτικά πρότυπα των CD4+/CD45RO+Τ κυττάρων µετά από διέγερση µε τους
ίδιους λιποσωµικούς συνδυασµούς, όπως προσδιορίστηκαν µετά από χρήση
κυτταροµετρία ροής.
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Τα αντίστοιχα αποπτωτικά πρότυπα δεν έδειξαν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διαφοροποίησης
(Εικ. 3.2.1Β). Παρόλα αυτά, σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρήθηκε µία αντιστρόφως ανάλογη τάση
µεταξύ πολλαπλασιαστικής απάντησης και αποπτωτικού ρυθµού. Χαρακτηριστικά, την ηµέρα 7 ο
αριθµός των αποπτωτικών κυττάρων στο LAI πεπτίδιο µειώθηκε αισθητά, τη στιγµή που η αντίστοιχη
διέγερση προσέγγιζε µέγιστες τιµές.
Προκειµένου να µελετηθεί περαιτέρω η επίδραση των βασικών αµινοξέων στη φύση της
δράσης της V3 περιοχής πάνω στα Τ λεµφοκύτταρα, παρασκευάστηκαν lipoV3/TT λιποσώµατα µε
συνθετικά LAI λιποπεπτίδια τα οποία περιείχαν συγκεκριµένες τροποποιήσεις ή προσθήκες στις
αµινοξικές τους αλληλουχίες. Έτσι προέκυψαν V3LAI λιποπεπτίδια µε 1 (V3LAI+1), ή 9 βασικά αµινοξέα
(V3LAI+9) στην αµινοξική τους σύσταση, ή µε τον ίδιο αριθµό βασικών αµινοξέων όπως το πρωτογενές
LAI αλλά µε αλλαγµένη τη διάταξή τους µέσα στην ακολουθία (V3LAI-random) (Πίνακας 3.2.2).
Πίνακας 3.2.2

Μεταβολές στον αριθµό και στη θέση των βασικών αµινοξέων στην αµινοξική
αλληλουχία του LAI V3 πεπτιδίου
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Η διέγερση των Τ λεµφοκύττάρων από τις παραπάνω λιποσωµικές δοµές δείχθηκε σε δοκιµές
πολλαπλασιασµού (Εικ. 3.2.2A) να είναι ιδιαίτερα ασθενής στην περίπτωση του V3LAI+1, στα ίδια
επίπεδα µε το V3LAI µετά από χορήγηση V3LAI-random, ενώ αρκετά ικανοποιητική, αν και σχετικά
καθυστερηµένη σε σχέση µε το στην V3LAI, στην περίπτωση του V3LAI+9 . Από τις παραπάνω
παρατηρήσεις γίνεται ξανά φανερό ότι ο βαθµός της ενεργοποίησης των Τ λεµφοκυττάρων
συσχετίζεται άµεσα µε τον αριθµό των βασικών αµινοξέων στην ακολουθία της V3 περιοχής (r=0.721,
n=8, p<0.05), ενώ δεν υφίστανται διαµορφωτικοί περιορισµοί στην ανάπτυξη των ηλεκτροστατικών
αλληλοεπιδράσεων, καθώς το V3LAI-random πεπτίδιο επάγει εξίσου ικανοποιητική και ισότιµη διέγερση
µε το V3LAI. Επίσης προκύπτει ότι υπάρχει ένας βέλτιστος αριθµός θετικά φορτισµένων αµινοξέων
στην αλληλουχία του πεπτιδίου, πάνω από τον οποίο η παραπάνω αλληλεπίδραση επηρεάζει
αρνητικά την επαγωγή του βιολογικού φαινοµένου.
Οι αντίστοιχοι αποπτωτικοί ρυθµοί (Εικ.3.2.2Β) εµφανίστηκαν ξανά να συσχετίζονται
αντιστρόφως ανάλογα µε τις πολλαπλασιαστικές απαντήσεις, αν και γενικά τα οφειλόµενα στο V3
αποπτωτικά πρότυπα ήταν λιγότερα διακριτά από τα αντίστοιχα της ενεργοποίησης λόγω του
φυσιολογικά επαγόµενου κυτταρικού θανάτου που παράλληλα λαµβάνει χώρα σε κλάσµα των Τ
λεµφοκυττάρων.
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Α) Πολλαπλασιαστικές απαντήσεις των Τ κυττάρων µνήµης µετά από διέγερση µε
lipoV3/TT λιποσώµατα τα οποία έφεραν παραλλαγές του

V3LAI πεπτιδίου (Πίνακας

3.2.2), Β) αποπτωτικά ποσοστά των CD4+/CD45RO+Τ κυττάρων µετά από διέγερση µε
τους ίδιους λιποσωµικούς συνδυασµούς και χρώση µε Αnnexin V. Τα αποτελέσµατα
είναι αντιπροσωπευτικά 3 διαφορετικών πειραµάτων.

3.2.3

Σχέσεις αλληλεπίδρασης των V3 πεπτιδίων µε το αµινοτελικό άκρο του CCR5
υποδοχέα (CCR5-Nt).
Η επίδραση του αριθµού των βασικών αµινοξέων της V3 αλληλουχίας στο βαθµό

ενεργοποίησης των Τ λεµφοκυττάρων από το V3 λιπόσωµα αποτελεί άµεση ένδειξη ηλεκτροστατικής
αλληλεπίδρασης του V3 µε αρνητικά φορτισµένα στοιχεία της επιφάνειας των CD4+ T κυττάρων. Οι
προκύπτουσες παρατηρήσεις σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η χηµειοκίνη RANTES µπορεί να
αναστείλει - τουλάχιστον µερικώς - το βιολογικό φαινόµενο, ενισχύουν την υπoψηφιότητα των
υποδοχέων χηµειοκινών και ειδικότερα του CCR5 στη λίστα των µορίων που πιθανόν εµπλέκονται
ενεργά στην ανάπτυξη της παραπάνω αλληλεπίδρασης. Η υπόθεση αυτή συµφωνεί µε αναφορές στο
ρόλο της V3 στην κινητοποίηση αλληλεπιδράσεων µεταξύ ιικών πρωτεϊνών (gp120) και του
αµινοτελικού άκρου του υποδοχέα CCR5 (CCR5-Nt) κατά την είσοδο Μ-tropic στελεχών σε κύτταρα
ξενιστές (Bieniasz et al., 1997; Rucker et al., 1996; Dragic et al., 1998). Πρόσφατες µελέτες στα
κριτήρια αλληλεπίδρασης του υποδοχέα CCR5 µε την gp120 έχουν δείξει ότι απαιτείται επιπλέον η
σούλφωση 2 τουλάχιστον υπολειµµάτων τυροσίνης του CCR5-Nt προκειµένου να επιτευχθεί
ικανοποιητική πρόσδεση (Farzan et al., 1999; Farzan et al., 2000). Παράλληλα, η συµµετοχή της V3
περιοχής έχει έµµεσα δειχθεί σε πειράµατα εφαρµογής της τεχνικής SPR, όπου διαλυτά πρωτεϊνικά
σύµπλοκα gp120 /sCD4 µε έλλειψη της V3 περιοχής (gp120∆V3/sCD4) αδυνατούν να
αλληλεπιδράσουν µε CCR5-Nt πεπτίδια, σε αντίθεση µε τα αντίστοιχα σύµπλοκα ‘αγρίου τύπου’
(gp120/sCD4) (Cormier et al., 2000).
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3.2.3α Μέτρηση ιοντικών αλληλεπιδράσεων µε τη µέθοδο SPR
Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις µελετήθηκε η υπόθεση της ύπαρξης άµεσων
αλληλεπιδράσεων µεταξύ των συνθετικών V3 πεπτιδίων και ενός 22-µερούς CCR5 συνθετικού
πεπτιδίου από το αµινοτελικό άκρο της πρωτείνης (CCR5-Nt), το οποίο µπορούσε να φέρει επιλεκτικά
προσθήκες θειικών οµάδων στα 4 κατάλοιπα τυροσίνης της αλληλουχίας του (σούλφωση). Ο βαθµός
ηλεκτροστατικής πρόσδεσης των επιµέρους V3 και CCR5 πεπτιδίων σε κατάλληλες επιφάνειες, όπως
και η παρουσία αντίστοιχων ιοντικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ των παραπάνω πεπτιδίων
µετρήθηκαν σε πραγµατικό χρόνο µε εφαρµογή της τεχνικής SPR (Surface Plasmon Resonance
kinetic analysis - IBIS II, XanTec, Muenster, Germany).
Σε προκαταρκτικά πειράµατα, βιοτυνιλιωµένα V3LAI ή σουλφωµένα CCR5-Nt πεπτίδια
ακινητοποιήθηκαν σε µεταλλική (χρυσή) επιφάνεια κατάλληλου αισθητήρα (sensor chip) µέσω
αλληλεπίδρασης µε προσδεµένα µόρια στρεπαταβιδίνης (Schuck et al., 1997). Η στρεπαβιδίνη
χρησιµοποιήθηκε λόγω του ότι η απευθείας ακινητοποίηση των πεπτιδίων στον αισθητήρα δεν ήταν
ικανοποιητική. Κατά τη διέλευση των αντίστοιχων διαλυτών πεπτιδίων πάνω από τα ακινητοποιηµένα
πεπτίδια δεν παρατηρήθηκε µεταξύ τους κανένα είδος άµεσης αλληλεπίδρασης, σε αντίθεση µε το
θετικό µάρτυρα (αντι-V3 αντίσωµα) ο οποίος έδωσε τυπική καµπύλη πρόσδεσης (µη επισυναπτόµενα
δεδοµένα). Το γεγονός αποδόθηκε πιθανόν στην ασθενικότητα της CCR5-Nt/V3 πρόσδεσης η οποία
δεν µπορεί να ανιχνευτεί µε την παραπάνω µεθοδολογία, κυρίως επειδή η συγγένεια πρόσδεσης
εξαρτάται από την ανάπτυξη ιοντικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ των πεπτιδίων.
Σε µία δεύτερη πειραµατική προσέγγιση για αντιµετώπιση του παραπάνω κολλήµατος, τόσο
µεµονωµένα V3 και CCR5-Νt πεπτίδια, όσο και µείγµατα αυτών (V3/CCR5-Nt) αναµίχθηκαν σε
διάλυµα πρόσδεσης (HBS) και ενέθηκαν στην επιφάνεια ενός µεταλλικού (χρυσού) ανιχνευτικού
δίσκου (sensor chip) καλυµµένου µε καρβοξυµεθυλιωµένα µόρια δεξτράνης (CDM20-coated gold
surface) (Moulard et al., 2000; Batinic et al., 1992; Callahan et al., 1991). Η απορρόφηση (πρόσδεση)
των φορτισµένων πεπτιδίων ή των πεπτιδικών συµπλόκων (V3/CCR5-Nt) στην αρνητικά φορτισµένη
επιφάνεια του αισθητήρα µπορούσε να ανιχνευτεί από την αύξηση του SPR σήµατος, το οποίο
καταγράφεται ως µεταβολή της γωνίας πρόσπτωσης της ακτίνας (SPR angle) που προκύπτει από
αλλαγές του διαθλαστικού δείκτη (refractive index) κοντά στη µεταλλική επιφάνεια του αισθητήρα
(Schuck et al., 1997). Οι παραπάνω µεταβολές αποδίδονται ως αλλαγές στη σχετική απόκριση
(relative response-m0) του διαθλαστικού δείκτη, ή διαφορετικά ως µονάδες αντίδρασης (reaction unitsRU).
Όλες οι πειραµατικές συνθήκες (θερµοκρασία, διάλυµα πρόσδεσης, χρονική διάρκεια των
επωάσεων και των φάσεων πρόσδεσης, αποκόλλησης και αναγέννησης) παρέµειναν σταθερές για
όλα τα πεπτίδια ή τους συνδυασµούς πεπτιδίων που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτήν την προσέγγιση .

Αποτελέσµατα-Συζήτηση

95

3.2.3β Πρότυπα πρόσδεσης µεµονωµένων πεπτιδίων. Παράγοντες που επιδρούν
στο βαθµό πρόσδεσης.
Λόγω της σταθερότητας των πειραµατικών συνθηκών, οι αλλαγές στην γωνία πρόσπτωσης
(SPR angle) από την πρόσδεση πεπτιδίων παρόµοιου µεγέθους, όπως των V3 και του CCR5-Nt, ή
µιγµάτων αυτών, αναµενόταν να είναι άµεσα ανάλογες της ποσότητας του πεπτιδίου ή του πεπτιδικού
συµπλόκου που αλληλεπιδρά µε τα πολυανιόντα της δεξτράνης (CMD) του αισθητήρα. Όντως,
διαδοχικά αυξανόµενες συγκεντρώσεις V3LAI πεπτιδίου (10, 24,5, 50, 98, 243nM) έδωσαν αναλογικά
αυξανόµενα πρότυπα πρόσδεσης, υποδηλώνοντας την εξάρτηση του σήµατος αλληλεπίδρασης
πεπτιδίου/CMD από τη χρησιµοποιούµενη ποσότητα πεπτιδίου (Εικ. 3.2.3A).
Παράλληλα, ο βαθµός πρόσδεσης διαφορετικών V3 πεπτιδίων από άλλα HIV-1 στελέχη (σε
σταθερή συγκέντρωση 50nM) στην CMD, , φάνηκε κυρίως να συσχετίζεται άµεσα και ανάλογα µε τον
αριθµό των βασικών αµινοξέων της V3 αλληλουχίας (Εικ. 3.2.3Β). Αντίθετα τα CCR5-Nt πεπτίδια
παρουσία ή απουσία σούλφωσης έδωσαν ιδιαίτερα ασθενή σήµατα πρόσδεσης σε όλες τις
συγκεντρώσεις που χρησιµοποιήθηκαν (Εικ. 3.2.3Γ).

Εικ. 3.2.3
Τυπικές καµπύλες πρόσδεσης των πεπτιδίων V3
και
Χρόνος (sec)

CCR5-Nt

στη

µεταλλική

καρβοξυλιωµένη

επιφάνεια του αισθητήρα του οργάνου IBIS II
(CMD). (A) πρόσδεση διαφόρων συγκεντρώσεων
του V3LAI πεπτιδίου (10-243nM) στην CMD, (B)
πρόσδεση V3 πεπτιδίων (50nM) από διαφορετικά
HIV-1

στελέχη

στην

CMD,

(Γ)

πρόσδεση

σουλφωµένων και µη σουλφωµένων CCR5-Nt
πεπτιδίων σε συγκέντρωση 50nM, στην CMD.

Γ

Χρόνος (sec)

Χρόνος (sec)
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3.2.3γ Επίδραση της παρουσίας θειικών οµάδων (σούλφωση) στο CCR5-Nt άκρο
στην αλληλοεπίδραση των πεπτιδίων V3LAI και CCR5-Nt.
Για τη µελέτη του σχηµατισµού διαλυτών V3LAI/CCR5-Nt συµπλόκων µε SPR ανάλυση
προετοιµάστηκαν διαλύσεις των παραπάνω πεπτιδίων σε διαφορετικές µοριακές αναλογίες µε
σταθερή την συγκέντρωση του V3LAI πεπτιδίου (50nM) και µεταβαλλόµενη την συγκέντρωση του
CCR5-Nt (V3LAI/CCR5-Nt: 7:1 µέχρι 1:3 αντίστοιχα). Τα µείγµατα αυτά ενέθηκαν στην καλυµµένη µε
CMD επιφάνεια του κατάλληλου αισθητήρα και µετρήθηκαν τα αντίστοιχα σήµατα πρόσδεσης. Η
πειραµατική προσέγγιση στηρίχθηκε στην άποψη ότι οι τιµές των γωνιών πρόσπτωσης της ακτίνας
που θα δώσουν τα συγκεκριµένα µείγµατα σε περίπτωση σχηµατισµού συµπλόκων, θα πρέπει να
είναι σαφώς µεγαλύτερες από το άθροισµα των αντίστοιχων τιµών που θα δώσουν τα µεµονωµένα
πεπτίδια στην ίδια συγκέντρωση. Η διαφορά αυτή µπορεί να αποδοθεί στην αύξηση της µοριακής
µάζας που αλληλεπιδρά µε την αρνητικά φορτισµένη επιφάνεια του αισθητήρα λόγω της δηµιουργίας
συµπλόκων µεταξύ V3 και CCR5-Nt (Εικ.3.2.4).

V3LAI / CCR5
(10/1)

V3LAI

V3LAI / CCR5
(4/1)
V3LAI / CCR5
(2/1)

V3LAI

V3LAI
Sulfated
CCR5

Εικ. 3.2.4

Αντιπροσωπευτική

διαγραµµατική

απεικόνιση

της

πρόσδεσης

µεµονωµένων

πεπτιδίων και πεπτιδικών συµπλόκων στα πολυανιόντα δεξτράνης όπως προκύπτει
από τον καταγραφέα του οργάνου IBIS II κατά την εφαρµογή της τεχνικής SPR.
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Mείγµατα V3LAI πεπτιδίου µε αυξανόµενες συγκεντρώσεις σουλφωµένου CCR5-Nt (σε
µοριακές αναλογίες από 7:1 µέχρι 1.5/1 αντίστοιχα) έδωσαν βαθµούς πρόσδεσης υψηλότερους από
το άθροισµα των βαθµών πρόσδεσης των αντίστοιχων µεµονωµένων πεπτιδίων, υποδηλώνοντας την
ακινητοποίηση των σχηµατιζόµενων V3/CCR5-Nt συµπλόκων στην πολυανιονική επιφάνεια (Εικ.
3.2.5Α). Aντίθετα, σε µείγµατα V3LAI/CCR5-Nt πεπτιδίων µε µοριακό πλεόνασµα του σουλφωµένου
CCR5-Νt πεπτιδίου (αναλογίες από 1:1.5 µέχρι 1:3 αντίστοιχα), παρατηρήθηκαν µειούµενοι βαθµοί
πρόσδεσης αποδιδόµενοι σε σταδιακό κορεσµό όλων των θετικά φορτισµένων θέσεων πρόσδεσης
του V3 από την αύξηση της συγκέντρωσης του CCR5-Νt. Ο κορεσµός αυτός θεωρήθηκε ο
αιτιολογικός παράγοντας της επακόλουθης αναλογικής αναστολής της πρόσδεσης των συµπλόκων
στην αρνητική επιφάνεια της δεξτράνης (Εικ. 3.2.5Α).
Παράλληλα πειράµατα, στα οποία χρησιµοποιήθηκε το V3LAI πεπτίδιο µε µη σουλφωµένο
CCR5-Nt στις ίδιες µοριακές αναλογίες, δεν έδειξαν ισχυρά σήµατα αλληλεπίδρασης µεταξύ του V3
και του CCR5-Nt, αφού οι βαθµοί πρόσδεσης που µετρήθηκαν στα παραπάνω µείγµατα δεν διέφεραν
σηµαντικά από το άθροισµα των αντίστοιχων βαθµών πρόσδεσης των µεµονωµένων πεπτιδίων (Εικ.
3.2.5B).

Α

(σουλφ.)
(σουλφ.)

Β

(nmoles)

Εικ. 3.2.5

(nmoles)

Ανάλυση της V3LAI/CCR5-Nt αλληλεπίδρασης µε την τεχνική SPR. ∆ιαγραµµατική
απεικόνιση της µέγιστης πρόσδεσης συµπλόκων του V3LAI πεπτιδίου (50nM) µε
αυξανόµενες συγκεντρώσεις (Α) σουλφωµένου, ή (Β) µη σουλφωµένου CCR5-Nt
πεπτιδίου, όπως µετρήθηκαν στο τέλος της φάσης σύνδεσης (association phase). Οι
καµπύλες πρόσδεσης των µεµονωµένων σουλφωµένων, ή µη σουλφωµένων CCR5-Nt
πεπτιδίων συµπεριλαµβάνονται στα αντίστοιχα διαγράµµατα.
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3.2.3δ Επίδραση του αριθµού των βασικών αµινοξέων της V3 αλληλουχίας στο
σχηµατισµό V3 / CCR5-Nt συµπλόκων.
Η επίδραση του αριθµού των βασικών αµινοξέων της V3 αλληλουχίας στο βαθµό
αλληλεπίδρασης των V3 πεπτιδίων µε το σουλφωµένο CCR5-Nt πεπτίδιο µελετήθηκε σε SPR
αναλύσεις. Στην ανάλυση χρησιµοποιήθηκε η λίστα των προαναφερόµενων συνθετικών V3 πεπτιδίων
από διαφορετικά HIV-1 στελέχη (Πίνακας 3.2.1), ή τα πεπτίδια µε τις αµινοξικές τροποποιήσεις πάνω
στην αλληλουχία του LAI στελέχους (Πίνακας 3.2.2). Η µοριακή συγκέντρωση των V3/CCR5-Nt
πεπτιδίων επιλέχτηκε στο 3:1, ως η αναλογία µε τα καλύτερα πρότυπα πρόσδεσης.
Μεταξύ των διαφορετικών µιγµάτων παρατηρήθηκε µία κλιµακούµενη αύξηση στη γωνία
πρόσπτωσης όσο τα νεο-σχηµατιζόµενα σύµπλοκα V3/CCR5 περιείχαν σταδιακά αυξανόµενο αριθµό
βασικών αµινοξέων στην V3 περιοχή (r=0.878, n=8, p<0.01) (Εικ. 3.2.6A, B). Oι παρατηρήσεις αυτές
επιβεβαιώνουν την καθοριστικής σηµασίας επίδραση του αριθµού των βασικών αµινοξέων της V3
περιοχής στη δηµιουργία συµπλόκων και ως εκ τούτου στην ένταση της ηλεκτροστατικής

Εικ. 3.2.6

Α

∆ Relative Response

∆ Relative Response

αλληλεπίδρασης µεταξύ του V3 και του σουλφωµένου αµινοτελικού άκρου του CCR5.

Β

Σχετικές αποκρίσεις (relative responses) του διαθλαστικού δείκτη κατά την πρόσδεση
των V3/CCR5-Nt συµπλόκων που προκύπτουν από (Α) V3 πεπτίδια (50nM) από
διαφορετικά HIV-1 στελέχη, ή (Β) παραλλαγές του V3LAI πεπτιδίου (50nM) και
σουλφωµένο CCR5-Nt πεπτίδιο (15nM). Οι σχετικές αποκρίσεις αποδίδονται ως οι
διαφορές των µονάδων αντίδρασης που δίνει η πρόσδεση των εκάστοτε συµπλόκων
µείον το άθροισµα των µονάδων αντίδρασης που προκύπτουν από την πρόσδεση των
µεµονωµένων πεπτιδίων.
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Συζήτηση
H V3 περιοχή της γλυκοπρωτείνης gp120 του HIV-1 έχει δειχθεί από τα µέχρι σήµερα

δεδοµένα να παίζει κεντρικό ρόλο στη βιολογία του ιού, αν και η ακριβής λειτουργική της δράση δεν
έχει ακόµα πλήρως διευκρινιστεί (Milich et al., 1997).
Στην παρούσα µελέτη φάνηκε ότι ακόµα και µικρές αλλαγές, ή τροποποιήσεις στον αριθµό
των βασικών αµινοξέων της V3 αλληλουχίας έχουν σηµαντική επίδραση στη φάση ενεργοποίησης του
βιολογικού φαινοµένου που επάγεται από την V3 in vitro. Παράλληλα, ο σχηµατισµός συµπλόκων
µεταξύ των V3 πεπτιδίων και του σουλφωµένου αµινοτελικού άκρου του υποδοχέα CCR5 φάνηκε
επίσης να σχετίζεται άµεσα µε την πολυκατιονική φύση του V3. Η συσχέτιση του βιολογικού
φαινοµένου και της φυσικοχηµικής αλληλεπίδρασης µεταξύ των V3/CCR5-Nt πεπτιδίων κρίθηκε
ιδιαίτερα σηµαντική (rs = 0.857, n=8, p=0.0233, Spearman rank), αν και θα µπορούσε να ήταν
µεγαλύτερη αν το LAI+9 πεπτίδιο δεν παρεµπόδιζε µερικώς το βιολογικό αποτέλεσµα (Πίνακας 3.2.3).
Η αλληλεπίδραση του V3 µόνο µε το σουλφωµένο CCR5-Nt πεπτίδιο συµφωνεί µε προηγούµενες
παρατηρήσεις των Cormier et al., 2000 και Farzan et al., 1999, οι οποίοι υποστηρίζουν την εµπλοκή
της V3 περιοχής στην αλληλεπίδραση της gp120 µε το αµινοτελικό άκρο του CCR5 υπό την
προϋπόθεση παρουσίας σουλφωµένων τυροσινών στο CCR5-Nt άκρο.

Πίνακας 3.2.3 Συσχετισµός των µέγιστων πολλαπλασιαστικών απαντήσεων των Τ κυττάρων µνήµης
που επάγονται από τα lipoV3/TT λιποσώµατα και των σχετικών αποκρίσεων (m0) που
προκύπτουν από την πρόσδεση των διαφόρων V3/CCR5-Nt συµπλόκων .

*

HIV-1

Αριθµός βασικών

Μέγιστη πολ/στική

Relative Response

στελέχη

αµινοξέων

απάντηση (CPM)

0 *
(m )

LAI+1

1

3529

2,7

SF128

3

2434

7,3

SF2

3

2685

14

SF162

3

4900

45,5

MN

4

20500

69

LAI

5

55336

77

LAIrandom

5

51500

72

LAI+9

9

42774

786

Οι σχετικές αποκρίσεις αποδίδονται ως οι διαφορές των µονάδων αντίδρασης που δίνει η

πρόσδεση των εκάστοτε συµπλόκων, µείον το άθροισµα των µονάδων αντίδρασης που
προκύπτουν από την πρόσδεση των µεµονωµένων πεπτιδίων V3 και CCR5-Nt σε
συγκεντρώσεις 50 και 15nM, αντίστοιχα.
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Από τα παραπάνω αποτελέσµατα εξάγεται το συµπέρασµα ότι η προτεινόµενη
αλληλεπίδραση του V3 µε το Τ λεµφοκύτταρο κατά τη διάρκεια της αντιγονο-παρουσίασης µέσω του
CCR5-Nt άκρου, δεν σχετίζεται µε την στερεοχηµική διαµόρφωση των εµπλεκόµενων πεπτιδίων,
αλλά εξαρτάται από το συνολικό φορτίο του V3 πεπτιδίου. Παρόλο που η µελέτη δε βασίστηκε σε
ολόκληρες τις αλληλουχίες των V3 περιοχών, αλλά σε 13-15µερή πεπτίδια από την κύρια ηµισυντηρηµένη εξουδετεροποιητική επικράτεια των περιοχών αυτών, συµφωνεί µε παρόµοιες
παρατηρήσεις που έχουν προκύψει από αξιόπιστες µελέτες πάνω σε µοντέλα της gp120 (Moulard et
al., 2000). Συγκεκριµένα έχει προταθεί ότι η gp120 πρέπει να περιλαµβάνει µία συντηρηµένη,
πλούσια σε βασικά αµινοξέα περιοχή, η οποία προσανατολίζεται προς την κατεύθυνση της
πλασµατικής µεµβράνης του κυττάρου στόχου και επηρεάζεται ισχυρά από το φορτίο αλλά όχι τη
δοµή της V3 (Kwong et al., 2000).
Η V3/CCR5 αλληλεπίδραση που προτείνεται από την παρούσα µελέτη φέρει τα
χαρακτηριστικά µίας µη ειδικής ηλεκτροστατικής πρόσδεσης της V3 περιοχής στο σουλφωµένο και ως
συνέπεια όξινο (acidic) αµινοτελικό άκρο του CCR5 υποδοχέα, η οποία επηρεάζεται καθοριστικά από
το συνολικό φορτίο της V3. H ύπαρξη ενός τέτοιου είδους αλληλεπίδρασης κρίνεται ιδιαίτερης
σηµασίας, υποδεικνύοντας ότι ο ρόλος της V3 πιθανόν δεν περιορίζεται µόνο σε ιικά γεγονότα όπως
ο κυτταρικός τροπισµός και η διαδικασία ιικής σύντηξης (Βieniasz et al., 1997; Rucker et al., 1996;
Milich et al., 1997), αλλά επεκτείνεται και σε επιδράσεις πάνω στη βιολογική συµπεριφορά των
αποδεικτικών Τ-λεµφοκυττάρων (Kwong et al., 2000) µε τρόπο εξαρτώµενο από το φορτίο που
συνολικά φέρει. Μπορεί επίσης να συνεισφέρει στον µηχανισµό ιικής επιλογής που ασκείται λόγω
εξελικτικών πιέσεων, καθώς µόνο µεταλλαγές που οδηγούν σε πιο βασικές V3 δοµές µπορούν να
επιταχύνουν τη διαδικασία έκπτωσης των Τ λεµφοκυττάρων µέσω προσαρµογής στη χρήση του
CXCR4 υποδοχέα (Moulard et al., 2000; Scarlatti et al., 1997).
Το γεγονός ότι τα V3 πεπτίδια από τα Χ4 στελέχη προκάλεσαν ισχυρότερη ενεργοποίηση των
Τ λεµφοκυττάρων σε σχέση µε τα αντίστοιχα πεπτίδια από τα Χ4/R5 ή R5 στελέχη, προτείνει ότι το
βιολογικό φαινόµενο της απορύθµισης της φυσιολογικής αντιγονο-παρουσιαστικής διαδικασίας δεν
σχετίζεται µε τα γεγονότα της ιικής εισόδου και τη χρήση συγκεκριµένου υποδοχέα χηµειοκινών.
Ακόµα και η συσσώρευση πολλών µεταλλαγών µέσα στη V3 περιοχή κατά τη µετάπτωση των R5
στελεχών σε Χ4/R5 ή Χ4 µπορεί in vivo να µην είναι ικανή να σταµατήσει έστω και µία ασθενή
(πιθανόν όχι επαρκή για ιική είσοδο) αλληλεπίδραση της ηµι-συντηρηµένης επικράτειας της V3 µε το
σουλφωµένο CCR5-Nt άκρο, η οποία συνεργατικά µε το σήµα του TCR υποδοχέα µπορεί να οδηγεί
το Τ-κύτταρο στην κατάσταση ενισχυµένης ενεργοποίησης. Παράλληλα η αυξηµένη διαθεσιµότητα
CCR5 και όχι CXCR4 µορίων στην επιφάνεια των ανοσοδραστικών κυττάρων µνήµης πιθανόν
διευκολύνει την παραπάνω αλληλεπίδραση της V3 µε το συγκεκριµένο κυτταρικό τύπο (Forster et al.,
1998). Παρόλα αυτά το βιολογικό φαινόµενο που περιγράφεται δείχνει να συµφωνεί µε την πρόοδο
της παθογένειας του ιού in vivo, καθώς η εξέλιξη της V3 περιοχής σε συνάρτηση µε την αλλαγή
κυτταρικού τροπισµού µπορούν επίσης να οδηγήσουν σε πιο επιθετικές µορφές ανοσολογικής
απορύθµισης (Cohen et al., 1997).
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Εν κατακλείδι, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι υπάρχουν πρόσφατες ενδείξεις για
συµµετοχή πολλών πολυκατιονικών πεπτιδίων σε ένα αριθµό βιολογικών συµβάντων (Moulard et al.,
2000; Kwong et al., 2000), όπως στην εσωτερικοποίηση και µετατόπιση της Tat πρωτεΐνης του HIV-1
στον πυρήνα (Futaki et al., 2001), στη µετακίνηση της Κ8 πρωτεΐνης του ανθρώπινου ερπητοιού-8
στον κυτταρικό πυρήνα (Portes-Sentis et al., 2001), όπως και στην αναστολή της αγγιογέννεσης
µέσω παρεµπόδισης της ανάπτυξης όγκων (Bae et al., 2000).

Αποτελέσµατα-Συζήτηση

3.3

ΜΕΛΕΤΗ

102

ΤΩΝ

ΕΝ∆ΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ

ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ–

ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ CD4+ T ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ V3
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
3.3.1

Εισαγωγή
Οι ασφαλιστικές δικλείδες που το ίδιο το ανοσολογικό σύστηµα φέρει, προκειµένου να

ρυθµίζει

και

να

προλαµβάνει

καταστάσεις ανεξέλεγκτης ενεργοποίησης και δράσης των

λεµφοκυτταρικών του πληθυσµών, έχει δειχθεί να τίθονται σε εφαρµογή ακόµα και µετά από
ενισχυτική σηµατοδότηση που προέρχεται από πρωτεΐνες του HIV-1 (Badley et al., 2000). Στην
παρούσα µελέτη η προτεινόµενη αλληλεπίδραση του V3 µε το CCR5 φαίνεται να µεταφέρει στο T
λεµφοκύτταρο ένα δεύτερο σήµα, προσθετικό σε αυτό της αντιγονο-παρουσίασης. Tο διπλό σήµα
είναι δυνατόν να οδηγεί το λεµφοκύτταρο σε µία κατάσταση ενισχυµένης ενεργοποίησης, αλλά καθώς
η αντίδραση ξεπερνά το επίπεδο διέγερσης που προκαλεί ένα απλό φυσιολογικό σήµα,
ενεργοποιούνται

οι

αποπτωτικοί

µηχανισµοί

του

κυττάρου,

οδηγώντας

το

τελικά

σε

προγραµµατισµένο κυτταρικό θάνατο (activation induced cell death).
Στοχεύοντας στην αποσαφήνιση του σηµατοδοτικού µονοπατιού που µεσολαβείται από το
lipoV3LAI/TT λιπόσωµα και οδηγεί στην κατάσταση ενισχυµένης ενεργοποίησης και απόπτωσης του T
κυττάρου,

παρακολουθήθηκαν

µε

ηµι-ποσοτικό

RT-PCR

τα

επίπεδα

mRNA

διαφόρων

ενδοκυτταρικών µορίων, γνωστών για την εµπλοκή τους στις παραπάνω διαδικασίες. Για το λόγο
αυτό περιφερικά λεµφοκύτταρα δοτών µε υψηλά επίπεδα T κυττάρων µνήµης για το τοξοειδές του
τετάνου (TT) αποµονώθηκαν και καλλιεργήθηκαν παρουσία I) διαλυτού TT, II) lipoV3LAI/TT
λιποσωµάτων

και

III)

lipo0/TT

λιποσωµάτων

µέχρι

9

ηµέρες.

Ως

αρνητικός

µάρτυρας

χρησιµοποιήθηκε καλλιέργεια χωρίς αντιγονική διέγερση για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Για τις ηµέρες
1, 3, 5, 7 και 9 προσδιορίστηκαν, σε επίπεδο mRNA, τα επίπεδα έκφρασης των γονιδίων Fas,
FasLigand (FasL), Flip, Bcl-2, Bclx, Bax, IFN-γ, IL-2, IL-4 και IL-10, ενώ παράλληλα συσχετίστηκαν µε
την έκφραση της β2-µικροσφαιρίνης (θετικός µάρτυρας έκφρασης).

3.3.2

RT-PCR ανάλυση

3.3.2α Μεταβολές των επιπέδων mRNA αποπτωτικών δεικτών
Οι µεταβολές της γονιδιακής έκφρασης γνωστών υποδοχέων θανάτου όπως του Fas και του
δεσµευτή του FasL, του αντι-αποπτωτικού παράγοντα Flip, αλλά και πολλών άλλων αντιαποπτωτικών (Bcl-2, BclxL), ή προ-αποπτωτικών (Bax) µορίων που εµπλέκονται στο µιτοχονδριακό
µονοπάτι απόπτωσης, σηµατοδοτούν σε πολλές περιπτώσεις τις διαφορετικές αποπτωτικές
συµπεριφορές των κυττάρων στη µόλυνση από HIV-1. Oι παρατηρήσεις που προέκυψαν από την
ανάλυση των επιπέδων mRNA των παραπάνω µορίων κατά την εξέλιξη του V3 φαινοµένου,
κατέδειξαν την ύπαρξη συνεχόµενης έκφρασης του Fas, η οποία αυξάνεται ελαφρά µετά από
διέγερση µε το lipoV3LAI/TT λιπόσωµα (Εικ.3.3.1A).
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Εικ. 3.3.1

∆ιαγραµµατική απεικόνιση των ποσοστιαίων επιπέδων mRNA των µορίων Α) Fas, B)
FasL και Γ) Flip. Για την ηµι-ποσοτικοποίηση των αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκε η
αναλογία της έντασης (integrated density) της ζώνης κάθε γονιδίου σε σχέση µε αυτή
της β2-µικροσφαιρίνης (∆). Τα παραπάνω ποσοστά ανιχνεύτηκαν σε καλλιέργειες Τ
λεµφοκυττάρων µετά από διέγερση µε διαλυτό ΤΤ, lipoV3LAI/TT ή lipo0/TT λιπόσωµα. Η
ψηφιακή απεικόνιση (digital imaging) έγινε στο πρόγραµµα Adobe Photoshop 6.0.
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Kάτω από την ίδια διέγερση η έκφραση του FasL, αν και γενικά κυµάνθηκε σε οριακά
επίπεδα, παρουσίασε απότοµο µέγιστο την ηµέρα 3, σε αντίθεση µε το διαλυτό TT (Εικ.3.3.1Β). H
αύξηση του FasL είχε ως αποτέλεσµα την επακόλουθη παρατηρούµενη µείωση των επιπέδων του
Flip την ηµέρα 5, η οποία συµφωνεί µε τα όσα λαµβάνουν χώρα στο µονοπάτι µετάδοσης σήµατος
µέσω Fas και παράλληλα δικαιολογεί την αύξηση των παραπάνω αποπτωτικών µορίων (Εικ.3.3.1Γ).
Αντίθετα, τα επίπεδα mRNA των γονιδίων Bcl2 και Bax κυµάνθηκαν στο ίδιο πρότυπο, ενώ η σχετική
αναλογία τους παρέµεινε αµετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια των 9 ηµερών του πειράµατος,
υποδεικνύοντας ως εκ τούτου ότι ο παθητικά επαγόµενος κυτταρικός θάνατος δεν επηρεάζεται από τη
σηµατοδότηση του V3 (Εικ 3.3.2A, Β, Γ).
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Εικ. 3.3.2

Ποσοστιαία

επίπεδα

mRNA

των

εµπλεκόµενων

στο

µιτοχονδριακό

µονοπάτι

απόπτωσης µορίων (Α) Bcl2, (B) Bax και (Γ) ΒclX, σε σχέση µε τα επίπεδα της β2
µικροσφαιρίνης.

Τα

παραπάνω

ποσοστά

ανιχνεύτηκαν

σε

καλλιέργειες

Τ

λεµφοκυττάρων µετά από διέγερση µε διαλυτό ΤΤ, lipoV3LAI/TT λιπόσωµα ή lipo0/TT
λιπόσωµα. Η ψηφιακή απεικόνιση (digital imaging) της έντασης των ζωνών (∆), έγινε
στο πρόγραµµα Adobe Photoshop 6.0.
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3.3.2β Μεταβολές των επιπέδων mRNA διαφόρων κυτοκινών
Καθοριστικοί µάρτυρες λεµφοκυτταρικής ενεργοποίησης αποτελούν τα πρότυπα έκφρασης
συγκεκριµένου µοτίβου κυτοκινών, τα οποία και τελικά καθορίζουν την εν δυνάµει λειτουργία και
συµπεριφορά του εκάστοτε λεµφοκυτταρικού τύπου. Στην παρούσα µελέτη, παρατηρήθηκαν πρώιµα
αυξηµένα επίπεδα mRNA της προφλεγµονώδους κυτοκίνης IFN-γ (Εικ.3.3.3), κάτι που έρχεται σε
συµφωνία µε προηγούµενες αυξηµένες µετρήσεις της πρωτεϊνικής της συγκέντρωσης σε ELISA σε
αντίστοιχες καλλιέργειες. Η παρατήρηση αυτή συνδυάζεται επίσης και µε το στοιχείο ότι η
σηµατοδότηση του V3 πρέπει να µεσολαβείται από το CCR5 υποδοχέα των TH1 κυττάρων. Tέλος,
όσο αφορά τα επίπεδα έκφρασης των υπόλοιπων εξεταζόµενων ιντερλευκινών IL-2, IL-4 και IL-10
βρέθηκαν αρκετά χαµηλά (µη επισυναπτόµενα δεδοµένα).
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Εικ. 3.3.3

Επίπεδα mRNA της IFN-γ σε καλλιέργειες Τ λεµφοκυττάρων µετά από διέγερση µε
διαλυτό ΤΤ, lipoV3LAI/TT λιπόσωµα ή lipo0/TT λιπόσωµα. Ως συγκριτικός µάρτυρας
χρησιµοποιήθηκαν τα επίπεδα mRNA της β2 µικροσφαιρίνης

3.3.3

Συζήτηση
Η παρούσα µελέτη είχε ως άµεσο σκοπό την ανίχνευση µεταβολών στα επίπεδα έκφρασης

γονιδίων τα προϊόντα των οποίων εµπλέκονται στα µονοπάτια της ενεργοποίησης και της απόπτωσης
των T λεµφοκυττάρων και οι οποίες δύναται να συµβάλλουν στα γεγονότα που επάγονται in vitro από
το V3 πεπτίδιο. Η συγκεκριµένη µεθοδολογία για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισµό των
επιπέδων mRNAs επιλέχτηκε λόγω των χαµηλών αποθεµάτων εκχειλισµένου RNA που προέκυψε
από τις περιορισµένης κλίµακας κυτταρικές καλλιέργειες. Οι µέθοδοι αποτύπωσης κατά Northern
(Northern blotting) και RNase protection assay, αν και είναι περισσότερο αξιόπιστες, απαιτούν
µεγαλύτερα ποσά εκχειλισµένου RNA, κάτι που δεν ήταν εφικτό στο συγκεκριµένο κυτταρικό σύστηµα
µελέτης.
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Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της ενδοκυτταρικής µελέτης υποδεικνύουν µία άµεση
συµµετοχή του Fas υποδοχέα στο σηµατοδοτικό αποπτωτικό µηχανισµό που επάγεται από τη V3
περιοχή. Η αποδεδειγµένη εµπλοκή του Fas µονοπατιού στη φυσιολογική αποπτωτική θανάτωση των
ενεργοποιηµένων Τ λεµφοκυττάρων µετά το πέρας της ανοσιακής αντίδρασης, έχει οδηγήσει στη
διερεύνηση της εµπλοκής του µηχανισµού αυτού και στα αποπτωτικά γεγονότα που λαµβάνουν χώρα
in vivo κατά τη µόλυνση µε τον HIV. Σε αντίθεση µε τα Τ κύτταρα τα οποία µολύνονται in vitro µε τον
ιό, τα Τ κύτταρα µολυσµένων ατόµων παρουσιάζουν αυξηµένη έκφραση του Fas υποδοχέα, σε
σύγκριση µε τους µη µολυσµένους µάρτυρες και ως εκ τούτου ενισχυµένη ευαισθησία στην
αποπτωτική σηµατοδότηση µέσω Fas (Depatin et al., 1994; katsikis et al., 1995; Estaquier et al.,
1996; Gehri et al., 1996). Τα επίπεδα του FasL εµφανίζονται επίσης αυξηµένα στα PBMC των
ατόµων αυτών, ενώ ο ρυθµός αύξησης σχετίζεται άµεσα µε το ιικό φορτίο και την πρόοδο της
ασθένειας (Sloand et al., 1997; Hosaka et al., 1998). ∆ιαλυτός FasL ανιχνεύεται και στο πλάσµα
οροθετικών ατόµων, ενώ παράλληλα, η υψηλή έκφραση του ίδιου µορίου στα λεµφικά όργανα
ασθενών έχει συνδεθεί µε τα έντονα αποπτωτικά γεγονότα που παρατηρούνται στα κύτταρα των εν
λόγω οργάνων (Badley et al., 1998). Ανάλυση της έκφρασης του FasL στους λεµφικούς ιστούς
ασθενών έδειξε ότι τα µακροφάγα συµµετέχουν ενεργά στην αύξηση των επιπέδων του µορίου αυτού
(Dockrell et al., 1998). Η παραπάνω παρατήρηση συµφωνεί µε in vitro δεδοµένα που δίνουν στα
µονοκύτταρα/µακροφάγα ένα πολύ σηµαντικό ρόλο στην επαγωγή απόπτωσης από HIV αλλά και
στην ex vivo απόπτωση PBMCs από µολυσµένα άτοµα (Yang et al., 1997). Η αλληλεπίδραση των
αυξηµένων ποσοτήτων FasL µε τον επιφανειακό υποδοχέα Fas φαίνεται να είναι η κύρια αιτία
θανάτου των PBMC από µολυσµένους ασθενείς in vitro, καθώς η αναστολή αυτής της
αλληλεπίδρασης µε διαλυτό Fas ή κατάλληλα ανταγωνιστικά anti-Fas αντισώµατα εµποδίζει την ex
vivo απόπτωση των παραπάνω κυττάρων (Dockrell et al., 1999). Τα επίπεδα έκφρασης του FasL στα
PBMC φορέων και η επακόλουθη απώλεια των CD4+ κυττάρων µειώνονται επίσης µετά τη χορήγηση
αντιρετροικής θεραπείας, κάτι που δεν συµβαίνει όµως στα κύτταρα των λεµφικών οργάνων (Bohler
et al., 1997).
Το γεγονός ότι τα ενεργοποιηµένα Τ κύτταρα ασθενών είναι περισσότερο επιρρεπή στην
επαγωγή αποπτωτικού θανάτου µέσω Fas, σχετίζεται πιθανόν µε τις συγκεντρώσεις του
αποπτωτικού αναστολέα c-FLIP. Τα ενδοκυτταρικά επίπεδα του c-FLIP κυττάρων σε ηρεµία (resting
cells) ορο-αρνητικών ατόµων µειώνονται µετά από ενεργοποίηση, αποφέροντας ενισχυµένη
ευαισθησία σε κυτταρικό θάνατο µέσω Fas (Irmler et al., 1997). Η συγκεκριµένη παρατήρηση
συµπνέει µε το γεγονός ότι η απόπτωση που παρατηρείται στα µολυσµένα άτοµα αφορά κυρίως
κύτταρα φαινοτύπου CD45RO+, HLA-DR+, CD28-, υποδηλώνοντας και εδώ τη πιθανή συµµετοχή
της µειωµένης έκφρασης του c-FLIP στην επαγωγή απόπτωσης στα κύτταρα αυτού του φαινοτύπου
(Szondy et al., 1998). Εντούτοις, η έκφραση του c-FLIP σε bulk PBL ή αποµονωµένα CD4+ ή CD8+
Τ κύτταρα από ασθενείς δεν διαφέρει από την αντίστοιχη σε ορο-αρνητικούς ασθενείς (Badley et al.,
1999). Ωστόσο, παραµένει πιθανό συγκεκριµένοι κυτταρικοί υποπληθυσµοί να παρουσιάζουν
µειωµένα επίπεδα του c-FLIP που δεν παρατηρούνται σε bulk ανάλυση. Οι παρατηρούµενες αλλαγές
στα µόρια που σχετίζονται µε το σηµατοδοτικό µονοπάτι του Fas υποδηλώνουν πιθανή εµπλοκή τους
τουλάχιστον σε κάποιες µορφές κυτταρικού θανάτου επαγόµενου από τον HIV, εντούτοις η άµεση
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θανάτωση και λύση των Τ λεµφοκυττάρων από τον ιό έχει δειχθεί να είναι ανεξάρτητη του Fas (Noraz
et al., 1997; Gandhi et al., 1998).
Τα αποτελέσµατα από τη µελέτη του προτύπου έκφρασης συγκεκριµένων κυτοκινών κατά την
εξέλιξη του V3 φαινοµένου έδειξαν πρώιµη αυξητική τάση µόνο των επιπέδων m-RNA της IFN-γ. Η
παρατήρηση αυτή πιθανόν αποκαλύπτει την εµπλοκή συγκεκριµένου υποπληθυσµού CD4+ T
κυττάρων, υποδηλώνοντας ότι η σηµατοδότηση του V3 πρέπει να µεσολαβείται από το CCR5
υποδοχέα των TH1 κυττάρων. Η υπεροχή της έκφρασης του CCR5 στον υποπληθυσµό των ΤΗ1
ανοσοδραστικών T κυττάρων µνήµης σε σχέση µε τον TH2 έχει αποδειχθεί από πληθώρα
φαινοτυπικών αναλύσεων (Burastero et al., 1998).
Ο πιθανός ρόλος των άλλων υποδοχέων θανάτου (p55TNFR, TRAIL/Apo 2-L-R1, TRAIL/Apo
2-L-R2) και των αντίστοιχων δεσµευτών τους (ΤNF, TRAIL/Apo 2-L) στην παθογένεια του HIV και
στην απόπτωση των Τ κυττάρων έχει επίσης διερευνηθεί εκτενώς (Brown et al., 1994). Αυξηµένα
επίπεδα TNF έχουν µετρηθεί στον ορό συµπτωµατικών µόνο ασθενών, ενώ η µόλυνση
λεµφοκυττάρων και µονοκυττάρων µε HIV in vitro οδηγεί επίσης σε παραγωγή ΤΝF (Poli et al., 1990).
Εντούτοις, η υψηλή έκφραση TNF in vivo δεν φαίνεται να οφείλεται µόνο σε έµµεσους µηχανισµούς
όπως δευτερογενείς µολύνσεις. In vitro πειράµατα έχουν δείξει ότι µόρια ΤΝF τα οποία βρίσκονται
προσδεµένα στην κυτταρική µεµβράνη συνεισφέρουν στην απόπτωση των Τ κυττάρων που επάγεται
από τα µολυσµένα µακροφάγα (Badley et al., 1997). Ανάλογες µελέτες υποδηλώνουν ότι τα αυξηµένα
επίπεδα ΤΝF µπορούν να ενισχύουν την απόπτωση Τ κυττάρων από ΗIV ασθενείς, µέσω
προώθησης της εξάπλωσης του ιού. Όντως, ο ΤΝF έχει την ικανότητα να ενεργοποιεί το µεταγραφικό
παράγοντα NFkB, ο οποίος µε τη σειρά του µπορεί να ενεργοποιεί τη µεταγραφή του ιού. Με αυτό τον
τρόπο ξεκινά πιθανόν ένα αυτοκρινές µονοπάτι που οδηγεί τελικά σε υψηλά επίπεδα παραγωγής
TNF και ιικής µεταγραφής (Osborn et al., 1989; Han et al., 1996). Παρόλα αυτά, η αξιολόγηση της
επίδρασης των αυξηµένων επιπέδων TNF στην επαγωγή απόπτωσης στα Τ κύτταρα µολυσµένων
ατόµων δεν έχει ακόµα εκτενώς διευκρινισθεί ούτε πλήρως τεκµηριωθεί.
Τα Τ κύτταρα φορέων HIV εµφανίζονται επίσης ευαίσθητα σε αποπτωτικό θάνατο µέσω
TRAIL/Apo 2-L, σε αντίθεση µε τα ενεργοποιηµένα Τ λεµφοκύτταρα φυσιολογικών ατόµων (Jeremias
et al., 1998). Η χορήγηση anti-TRAIL αντισωµάτων βρέθηκε ότι µπορεί να αναστείλει µερικώς την
επαγόµενη από ενεργοποίηση απόπτωση Τ κυττάρων ασυµπτωµατικών ΗΙV ασθενών (Katsikis et al.,
1997). Όπως και µε τον TNF όµως, δεν υπάρχει ακόµα άµεση απόδειξη ότι το µόριο TRAIL/Apo 2-L
εµπλέκεται στην απόπτωση των Τ κυττάρων µολυσµένων ατόµων.
Επιπρόσθετα, αν και τα Τ κύτταρα µολυσµένων ατόµων παρουσιάζουν διαταραγµένη
έκφραση της Bcl2 πρωτείνης, η έκφραση των προαποπτωτικών µορίων Bax και BclXS, όπως και του
αντιαποπτωτικού BclXL µορίου, δεν διαφοροποιείται από την αντίστοιχη έκφραση σε µη µολυσµένους
µάρτυρες (Regamey et al., 1999). Το γεγονός αυτό αφήνει πολλά ερωτηµατικά σε ότι αφορά την
πιθανή συµµετοχή του δεύτερου αποπτωτικού µονοπατιού, ή της αλληλεπίδρασης των 2 κυρίων
µονοπατιών στην επαγωγή κυτταρικού θανάτου κατά τη µόλυνση µε HIV.

Αποτελέσµατα-Συζήτηση

3.4

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

3.4.1

Εισαγωγή

108

Το φαινόµενο της ενισχυµένης αντιγονοειδικής διέγερσης και της επακόλουθης απόπτωσης
των CD4+ T κυττάρων µνήµης που επάγεται από τη V3 περιοχή, µελετήθηκε in vitro σε ένα κυτταρικό
µοντέλο φυσιολογικών περιφερικών λεµφοκυττάρων και µακροφάγων από υγιείς δότες και όχι φορείς
HIV-1. Το κύριο ερώτηµα που τέθηκε στο σηµείο αυτό ήταν το κατά πόσο µολυσµένα µακροφάγα από
κατάλληλα HIV-1 στελέχη µπορούσαν να επάγουν παρόµοια πρότυπα ενεργοποίησης-απόπτωσης
στα ανοσοδραστικά Τ κύτταρα που διεγείρονται µετά τη χορήγηση του κατάλληλου αναµνηστικού
αντιγόνου (Chen et al., 1998; Yang et al., 2001; Green et al., 1998; Badley et al., 2000).
Η δυνατότητα αλληλεπίδρασης τµήµατος της V3 αλληλουχίας µε το αµινοτελικό άκρο του
CCR5 υποδοχέα in vitro άφησε επίσης το περιθώριο για διατύπωση παράλληλων ερωτηµάτων όσο
αφορά την επίδραση διαλυτών V3 πεπτιδίων ή λιποσωµικών δοµών µε εκτεθειµένα V3 λιποπεπτίδια
στο βαθµό µόλυνσης µακροφάγων ή µετασχηµατισµένων Τ κυτταρικών σειρών από στελέχη HIV-1.
Τα πρότυπα των πιθανών ανασταλτικών απαντήσεων θα µπορούσαν επίσης να υποστηρίξουν
επιπλέον την επιλεκτική πρόσδεση των παραπάνω πεπτιδίων σε συγκεκριµένους υποδοχείς
χηµειοκινών, η οποία ουσιαστικά θα αντικατοπτρίζεται από την ανταγωνιστική εκτόπιση της
πρόσδεσης του ιού.

3.4.2

Κριτήρια επιλογής ιικών στελεχών
Τα κριτήρια µε τα οποία επιλέγηκαν τα HIV-1 στελέχη βασίστηκαν κυρίως στον κυτταρικό τους

τροπισµό και στη δυνατότητα µόλυνσης διαφορετικών κυτταρικών τύπων. Το στέλεχος Ba-L εµφανίζει
R5 τροπισµό µε δυνατότητα µόλυνσης πρωτογενών µακροφάγων και CCR5+ T κυττάρων. Το ιικό
στέλεχος NL4.3 παρουσιάζει Χ4 τροπισµό µε δυνατότητα µόλυνσης πρωτογενών Τ κυττάρων ή Τ
κυτταρικών σειρών παρουσία του υποδοχέα CXCR4. Και τα 2 στελέχη δίνουν ικανοποιητικά πρότυπα
αντιγραφής σε in vitro µελέτες, ενώ η αρχική αποµόνωσή τους έγινε από πρωτογενή κύτταρα φορέων
HIV-1.

3.4.3

Εκτίµηση της παραγωγής του ιικού αντιγόνου p24
H επιτυχία της ιικής µόλυνσης και η µετέπειτα πρόοδος της ιικής ανάπτυξης στις κυτταρικές

καλλιέργειες προσδιορίστηκε µε µέτρηση των επιπέδων της πρώιµης καψιδιακής πρωτεΐνης p24. Η
παραγωγή του p24 αντιγόνου ποσοτικοποιήθηκε σε πρότυπες ευθείες που δηµιουργήθηκαν από τις
τιµές απορρόφησης που έδωσαν στην ίδια µέτρηση κατάλληλες αραιώσεις γνωστών συγκεντρώσεων
της πρωτεΐνης (Εικ.3.4.1). Κατά την γραµµική οµαλοποίηση των τιµών (προσθήκη γραµµής τάσης)
εξαιρέθηκαν οι τιµές απορρόφησης που προκαλούσαν πτώση της τιµής του R2 κάτω του 0,9. Για την
εύρεση των ζητούµενων συγκεντρώσεων της p24 χρησιµοποιήθηκε η προκύπτουσα για κάθε
γράφηµα εξίσωση y=αx + β , όπου y η τιµή απορρόφησης, x η ζητούµενη συγκέντρωση σε ng/ml, και
α, β οι σταθερές της εξίσωσης.

Αποτελέσµατα-Συζήτηση

109

Οπτική απορρόφηση
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Εικ. 3.4.1

Αντιπροσωπευτική πρότυπη ευθεία των τιµών απορρόφησης που έδωσαν γνωστές
συγκεντρώσεις της καψιδιακής πρωτεΐνης p24.

3.4.4

Μελέτη της επίδρασης V3 πεπτιδίων ή V3 λιποσωµάτων στη µόλυνση
κυττάρων της ΡΜ1 T - κυτταρικής σειράς
Μετασχηµατισµένα µε τον CCR5 υποδοχέα Τ κύτταρα της PM1 κυτταρικής σειράς

(CD4+/CXCR4+/CCR5+) αφού επωάστηκαν για 12 ώρες ή 5 ηµέρες µε όλους τους συνδυασµούς των
συνθετικών V3 πεπτιδίων (Πίνακες 3.2.1 & 3.2.2) ή των αντίστοιχων λιποσωµάτων, µολύνθηκαν µε τα
στελέχη Ba-L και NL4.3. Η απόδοση της ιικής µόλυνσης παρουσία ή απουσία των παραπάνω
παραγόντων, εκτιµήθηκε µε µέτρηση της παραγωγής του ιικού αντιγόνου p24 στα υπερκείµενα των
καλλιεργειών, µετά την πάροδο 8 ηµερών από την αρχική µόλυνση.
Η παρουσία των V3 πεπτιδίων σε διαδοχικά αυξανόµενες συγκεντρώσεις στο µέσο
καλλιέργειας πριν τη µόλυνση, αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής, έδειξε να αναστέλλει προοδευτικά,
αλλά αρκετά ικανοποιητικά την παραγωγή p24 στη µόλυνση από Ba-L. Ο ανασταλτικός χαρακτήρας
κάθε V3 πεπτιδίου φάνηκε να σχετίζεται άµεσα και ανάλογα µε τον αριθµό των βασικών αµινοξέων
στην αλληλουχία του, όπως και µε τη εκάστοτε χρησιµοποιούµενη συγκέντρωση (Εικ. 3.3.2Α).
Συγκεκριµένα, πεπτίδια µε 1, 3 ή 4 βασικά αµινοξέα στη σύνθεσή τους (LAI+1, SF2, SF128, SF162,
MN) επηρέασαν ελάχιστα έως µηδαµινά την πρόοδο της ιικής µόλυνσης σε συγκέντρωση 50ng/ml,
αλλά αρκετά ικανοποιητικά σε συγκέντρωση 100ng/ml. Αντίθετα, τα πεπτίδια LAI, LAIrandom και LAI+9
µε 5 και 9 θετικά αµινοξέα αντίστοιχα, έδειξαν ήδη από τη µικρή συγκέντρωση των 50ng/ml ισχυρή
ανασταλτική δράση, η οποία τουλάχιστον στην περίπτωση των LAI και LAIrandom φάνηκε να ενισχύεται
µε την αύξηση της συγκέντρωσης στα 100ng/ml (Εικ. 3.4.2Α).
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Εικ. 3.4.2

Ανασταλτική δράση των V3 πεπτιδίων στη µόλυνση κυττάρων της PM1 σειράς από
τα στελέχη (Α) HIV-1Ba-L , ή (Β) HIV-1ΝL4.3 , µετά από επώαση 12 ωρών.

Ο χρόνος επώασης των κυττάρων µε τα παραπάνω πεπτίδια κρίθηκε ιδιαίτερα σηµαντικός
στην επαγωγή του ανασταλτικού φαινοµένου. Η παρατεταµένη προεπώαση των κυττάρων (4 ηµέρες)
έδειξε να µην ευνοεί την ίδια τη βιωσιµότητα των κυττάρων και ως εκ τούτου την απόδοση της ιικής
µόλυνσης και την αποτελεσµατικότητα της ανασταλτικής δράσης των πεπτιδίων. Αντίθετα, λίγες ώρες
επώασης (12 ώρες) ήταν αρκετές για να εκτιµηθεί η κατάσταση.
Η µόλυνση µε το X4 στέλεχος ΝL4.3 δεν έδειξε να επηρεάζεται ιδιαίτερα σηµαντικά από την
παρουσία των παραπάνω πεπτιδίων. Στην συγκέντρωση των 50ng/ml τα περισσότερο βασικά
πεπτίδια LAI, LAIrandom και LAI+9 προκάλεσαν σχετικά µικρή αναστολή της µόλυνσης (της τάξης του
12-15%), η οποία – αντίθετα µε το αναµενόµενο - σε µεγαλύτερη συγκέντρωση πεπτιδίων (100ng/ml)
ακολούθησε ένα διαφορετικό πρότυπο πτωτικής τάσης. Πεπτίδια µε µικρότερο αριθµό βασικών
αµινοξέων έδωσαν ιδιαίτερα ασθενείς ανασταλτικές απαντήσεις στη µικρότερη συγκέντρωση και
ελάχιστα αυξηµένες (τουλάχιστον τα πεπτίδια

SF2, SF128, SF162, MN ) στη συγκέντρωση των
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100ng/ml (Εικ.3.4.2Β). Τα παραπάνω αποτελέσµατα παρουσίασαν ιδιαίτερη επαναληψιµότητα σε
πλειάδα πειραµάτων.
Αντίστοιχες µελέτες σε καλλιέργειες PM1 κυττάρων, παρουσία λιποσωµάτων µε εκτεθειµένα
V3 λιποπεπτίδια από τα παραπάνω ιικά στελέχη, έδειξαν ότι η µείωση της παραγωγής p24 που
σηµειώθηκε µετά την προσθήκη αρκετών λιποσωµικών συνδυασµών ήταν µάλλον αποτέλεσµα του
ίδιου του λιποσωµικού σχηµατισµού και όχι του εκάστοτε λιποπεπτιδίου της επιφάνειας. Η παραδοχή
αυτή προήλθε από την παρατήρηση ότι το ίδιο το λιπόσωµα µπορούσε να επάγει από µόνο του τη
µέγιστη ανασταλτική απάντηση στην παραγωγή p24 µετά από µόλυνση είτε µε το στέλεχος Ba-L, ή µε
το NL4.3 (Εικ.3.4.3A, B). Παράλληλα, η φαινοµενικά ενισχυτική δράση µερικών V3 λιποπεπτιδίων
στην παραγωγή p24 δεν έδειξε να ακολουθεί ένα σταθερό µοτίβο επανάληψης ανάµεσα στις δύο
διαφορετικές µολύνσεις, ούτε να παρουσιάζει εκτενή ειδικότητα (π.χ. διεγερτική ικανότητα του lipoC4
λιποσώµατος) .
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Επίδραση των V3 λιποσωµάτων στη µόλυνση κυττάρων της PM1 σειράς από τα στελέχη
(Α) HIV-1Ba-L , ή (Β) HIV-1ΝL4.3 , µετά από επώαση 12 ωρών.
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Μελέτη της επίδρασης V3 πεπτιδίων, ή V3 λιποσωµάτων στη µόλυνση
πρωτογενών µακροφάγων
Μακροφάγα µονοκυτταρικής προέλευσης αποµονωµένα από περιφερικό αίµα υγιών δοτών

επωάστηκαν για 12ώρες ή 5 ηµέρες µε τα συνθετικά V3 πεπτίδια ή τα V3 λιποσώµατα αντίστοιχα. Εν
συνεχεία τα εν λόγω κύτταρα µολύνθηκαν µε τα στελέχη Ba-L ή NL4.3. Η εκτίµηση της προόδου της
ιικής µόλυνσης πραγµατοποιήθηκε 8 ή 14 ηµέρες αργότερα µε µέτρηση των επιπέδων της p24.
Όπως αναµενόταν τα µακροφάγα παρουσίασαν αδυναµία µόλυνσης από το στέλεχος NL4.3,
καθώς ο τροπισµός του συγκεκριµένου στελέχους στοχεύει κυρίως πρωτογενή ή µετασχηµατισµένα
κύτταρα της Τ λεµφοκυτταρικής σειράς.
Η παρουσία V3 πεπτιδίων συγκέντρωσης 50ng/ml στο µέσο καλλιέργειας κατά τη µόλυνση µε
το στέλεχος Ba-L, επέφερε - ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των περισσότερο βασικών πεπτιδίων LAI,
LAIrandom και LAI+9 - σχετική αναστολή αυτής µε κύριο χαρακτηριστικό την ισχυρή διαφοροποίηση της
έντασής της από δότη σε δότη. Η αύξηση της συγκέντρωσης των πεπτιδίων από 50 σε 100ng/ml
προκάλεσε µάλλον καταστολή παρά ενίσχυση της ανασταλτικής απάντησης στην περίπτωση των
περισσότερο θετικά φορτισµένων πεπτιδίων LAIrandom και LAI+9, υποδηλώνοντας πιθανό κορεσµό.
Αντίθετα, αξιοσηµείωτη ενίσχυση της ανασταλτικής τους δράσης παρουσίασε η πλειονότητα των
υπόλοιπων πεπτιδίων µε µικρότερο αριθµό βασικών αµινοξέων κατά την αύξηση της συγκέντρωσής
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Εικ. 3.4.4

Ανασταλτική δράση των V3 πεπτιδίων στη µόλυνση µακροφάγων από το HIV-1BaL
στέλεχος, µετά από επώαση 12 ωρών.

Η προεπώαση των µακροφάγων µε V3 λιποσώµατα για 5 ηµέρες έδωσε ένα ιδιαίτερα
ενισχυµένο πρότυπο παραγωγής p24 ειδικά για τα λιποσώµατα µε εκτεθειµένα τα λιποπεπτίδια LAI
και LAIrandom. Σχετική αναστολή παρατηρήθηκε µόνο στην περίπτωση του lipoSF162 λιποσώµατος,
χωρίς όµως να µπορεί να χαρακτηριστεί V3 ειδική, καθώς αντίστοιχο λιποπεπτίδιο από την C4
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περιοχή της gp120 µπορούσε να επιτυγχάνει το ίδιο φαινόµενο. Επιπλέον η ίδια η λιποσωµική δοµή
από µόνη της µπορούσε να επάγει µερική αναστολή της µόλυνσης, υποδηλώνοντας τη µη ειδική
συµµετοχή του λιποσωµικού παράγοντα (Εικ. 3.4.5). Η ένταση των ανασταλτικών ή ενισχυτικών
απαντήσεων παρουσίασε επίσης σηµαντική διαφοροποίηση ανάµεσα στα κύτταρα διαφορετικών
δοτών, προκαλώντας σχετική σύγχυση των αποτελεσµάτων.
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Ανασταλτική δράση των V3 λιποσωµάτων στη µόλυνση µακροφάγων από το στέλεχος
HIV-1Ba-L , µετά από επώαση 5 ηµερών.

3.4.5α Χαρακτηρισµός της έκφρασης των CCR5 και CD4 µορίων στην επιφάνεια των
µακροφάγων µετά τη χορήγηση V3 λιποσωµάτων
Η επίδραση των διαφόρων V3 λιποσωµάτων στη µόλυνση των µακροφάγων γέννησε
ερωτήµατα που αφορούσαν κυρίως την πιθανότητα µεταβολής του προτύπου έκφρασης των γνωστών για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία της ιικής µόλυνσης - υποδοχέων CD4 και CCR5 στην
επιφάνεια των εν λόγω κυττάρων. Ο φαινοτυπικός χαρακτηρισµός των µακροφάγων, µετά από
πενταήµερη επώασή τους µε συνδυασµούς των παραπάνω λιποσωµάτων, πραγµατοποιήθηκε µε
κυτταροµετρία ροής. Τα ποσοστά των CD14+/CD4+, CD14+/CCR5+ και CD14+/CD4+/CCR5+
διπλοθετικών κυττάρων σε καλλιέργειες µακροφάγων παρουσία ή απουσία λιποσωµάτων
παρατίθενται στον πίνακα 3.4.1.
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Φαινοτυπική ανάλυση της έκφρασης των υποδοχέων CD4 και CCR5
στην επιφάνεια των µακροφάγων µετά από πενταήµερη επώαση µε
διαφορετικά V3 λιποσώµατα (αντιπροσωπευτικά ποσοστά).

Λιποσωµικός

Ποσοστά κυττάρων (%)

συνδυασµός

CD14+/CD4+

CD14+/CCR5+

CD14+/CD4+/CCR5+

0

2,25

45,84

7,43

lipoSF162

4,25

31,35

6,28

lipoLAI

4,46

23,08

6,12

lipoLAIrandom

4,5

30,1

7,05

Lipo0

3,25

45,43

12,47

Όπως προκύπτει, οι µεταβολές στις φαινοτυπικές αναλογίες του περισσότερο δεκτικού στη
µόλυνση CD14+/CD4+/CCR5+ υποπληθυσµού, παρουσία ή απουσία λιποσωµάτων, δεν κρίνονται
ιδιαίτερα σηµαντικές και πιθανόν µη ικανές να εξηγήσουν τις διαφορετικές ενισχυτικές ή ανασταλτικές
απαντήσεις των µακροφάγων στην παραγωγή p24. Το ιδιαίτερα χαµηλό ποσοστό των εν λόγω
CD4+/CCR5+ διπλοθετικών µακροφάγων παρουσίασε σηµαντικές διακυµάνσεις ανάµεσα σε
διαφορετικούς δότες, χωρίς όµως να διαφοροποιείται σηµαντικά κατά την παρουσία λιποσωµάτων
στην καλλιέργεια. Από τις ίδιες µελέτες δεν προέκυψαν επίσης διαφοροποιήσεις στην ένταση της
έκφρασης τόσο του CD4 όσο και του CCR5 µορίου της επιφάνειας των κυττάρων ανάµεσα στις
διαφορετικές περιπτώσεις. Η αισθητή πτώση του ανιχνεύσιµου ποσοστού των CD14+/CCR5+
κυττάρων µετά την προσθήκη των λιποσωµάτων µε τα ισχυρά βασικά V3 λιποπεπτίδια µπορεί να
οφείλεται σε πιθανή αλληλεπίδραση των θετικά φορτισµένων πεπτιδίων µε το αµινοτελικό
εξωκυτταρικό άκρο του CCR5, εµποδίζοντας πιθανόν την πρόσδεση του µονοκλωνικού αντι-CCR5
αντισώµατος της χρώσης.

3.4.6

Ανίχνευση επαγωγής του V3 φαινοµένου σε καλλιέργειες τετανοειδικών
πρωτογενών CD4+ T κυττάρων παρουσία µολυσµένων µακροφάγων.
Η επαγωγή του V3 φαινοµένου προϋπόθετε την παρουσία Τ κυττάρων µνήµης και αντιγονο-

παρουσιαστικών κυττάρων από υγιείς δότες, όπως και της κατάλληλης λιποσωµικής δοµής µε
εκτεθειµένο το V3 λιποπεπτίδιο και εγκολπωµένο το αντίστοιχο αναµνηστικό αντιγόνο (lipoV3LAI/TT
λιπόσωµα). Όπως δείχνουν τα µέχρι τώρα δεδοµένα η λειτουργία του µηχανισµού πρέπει να βασίζεται
κατά κύριο λόγο στην έκθεση του V3 πεπτιδίου στην επιφάνεια των µακροφάγων, το οποίο
λαµβάνοντας µέρος σε πιθανές αλληλεπιδράσεις που έχουν αναφερθεί, οδηγεί τελικά, συνεργατικά µε
την αντιγονο-παρουσίαση, στην επαγωγή του χαρακτηριστικού φαινοµένου. Έκθεση ιικών πρωτεϊνών
όπως της gp120 ή τµηµάτων αυτής έχουν ανιχνευθεί στην επιφάνεια κάθε µολυσµένου κυττάρου in
vivo και in vitro. Η εικόνα ενός µολυσµένου αντιγονο-παρουσιαστικού κυττάρου είναι δυνατό να
προσοµοιωθεί µε το κυτταρικό µοντέλο ενός µακροφάγου µε εκτεθειµένα V3 πεπτίδια στο κυτταρικό
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σύστηµα που περιγράφεται. Αυτό οδηγεί σε εύλογα ερωτήµατα που αφορούν το κατά πόσο σε ένα
κυτταρικό σύστηµα µε µολυσµένα µακροφάγα και ανοσοδραστικά Τ κύτταρα µπορεί να επαχθεί ένα
παρόµοιο πρότυπο ενεργοποίησης-απόπτωσης µετά τη χορήγηση του κατάλληλου αναµνηστικού
αντιγόνου.
Για το λόγο αυτό µακροφάγα υγιών δοτών µολύνθηκαν µε το ιικό στέλεχος Ba-L και
ακολούθως συνεπωάστηκαν µε αυτόλογα ανοσοδραστικά τετανοειδικά Τ κύτταρα παρουσία
αναµνηστικού αντιγόνου ΤΤ και AZT. Ο ρόλος του ΑΖΤ ήταν η καταστολή της ιικής αντίστροφης
µεταγραφής αποτρέποντας µε αυτό τον τρόπο τη δραστική µόλυνση των Τ κυττάρων και την
επακόλουθη άµεση απόπτωση αυτού του κυτταρικού τύπου. Η χρησιµοποιούµενη συγκέντρωση AZT
(10µΜ) κρίθηκε µη τοξική για τα κύτταρα χωρίς ικανότητα πρόκλησης κυτταροπαθογεννετικών
επιπτώσεων (µη επισυναπτόµενα δεδοµένα).

3.4.6α Πολλαπλασιαστικά πρότυπα Τ λεµφοκυττάρων
Οι πολλαπλασιαστικές απαντήσεις των Τ κυττάρων στο κυτταρικό σύστηµα των µολυσµένων
µακροφάγων και των αυτόλογων ανοσοδραστικών Τ λεµφοκυττάρων µετρήθηκαν σε χρονικά
διαστήµατα των 3, 5, 7 και 9 ηµερών από την ηµέρα προσθήκης του διεγερτικού σήµατος. Η διέγερση
πραγµατοποιήθηκε είτε µε προσθήκη διαλυτού ΤΤ ή lipoV3LAI/ΤΤ ή lipo0/TT λιποσώµατος. Παράλληλα
στην ίδια σειρά πειραµάτων µετρήθηκαν τα αντίστοιχα πολλαπλασιαστικά πρότυπα που έδωσαν τα Τ
κύτταρα του ίδιου δότη στο κλασσικό κυτταρικό σύστηµα αναφοράς χωρίς την παρουσία µολυσµένων
µακροφάγων.
Συγκρίνοντας τις πολλαπλασιαστικές απαντήσεις των Τ κυττάρων απουσία ή παρουσία
µόλυνσης παρατηρήσαµε την ίδια κινητική συµπεριφορά, αν και οι κρούσεις στην περίπτωση της
µόλυνσης σηµειώθηκαν ιδιαίτερα χαµηλές (Εικ. 3.4.6Α, Β). Απουσία µόλυνσης παρατηρήθηκε η
ενισχυµένη και πρώιµη απάντηση στο lipoV3/ΤΤ λιπόσωµα µε την επακόλουθη δραµατική πτώση
(ηµέρα 9) σε σχέση µε το διαλυτό ΤΤ (Εικ. 3.4.6Α). Το ίδιο σχήµα παρουσία µόλυνσης µετατοπίστηκε
σε ισχυρότερη απάντηση στον ΤΤ, αν και αυτή κάθε αυτή η διέγερση από την αντιγονο-παρουσίαση
δεν σηµειώθηκε ιδιαίτερα ικανοποιητική (Εικ. 3.4.6Β).
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Εικ. 3.4.6

TT

lipoV3/(TT)

lipo0/(TT)

Κινητική ανάλυση του πολλαπλασιασµού των T λεµφοκυττάρων σε in vitro σύστηµα
αντιγονοειδικής διέγερσης (Α) απουσία, ή (B) παρουσία µολυσµένων µε HIV-1Ba-L
πρωτογενών µακροφάγων

Αυτή η µετατόπιση µπορεί να έχει τη βάση της στη δεύτερη επανέκθεση των µακροφάγων στο
ίδιο ιικό αντιγόνο στην περίπτωση της προσθήκης του lipoV3LAI/TT λιποσώµατος, οδηγώντας σε
αδυναµία ισχυρής διέγερσης του πολλαπλασιασµού των CD4+ Τ κυττάρων. Παράλληλα η έκθεση της
ιικής πρωτεΐνης gp120 στην επιφάνεια των µακροφάγων ως αποτέλεσµα της µόλυνσης δεν φαίνεται
από µόνη της να επαρκεί για την επαγωγή ικανού πολλαπλασιασµού, υποδηλώνοντας την απαίτηση
στενής συνεργασίας µε την αντιγονο-παρουσίαση του αναµνηστικού αντιγόνου (Εικ. 3.4.6Β).

3.4.6β Αποπτωτικά πρότυπα CD4+/CD45RO+ T κυττάρων
Η αποπτωτική δραστηριότητα του απαντητικού CD4+/CD45RO+ Τ κυτταρικού υποπληθυσµού στις ίδιες χρονικές περιόδους και στις ίδιες συνθήκες καλλιέργειας απουσία µόλυνσης
ακολούθησε τα αναµενόµενα πρότυπα (Εικ. 3.1.4Γ, ∆). Παρουσία µόλυνσης, τµήµα του παραπάνω
πληθυσµού φάνηκε κατά την κυτταροµετρική ανάλυση σε διάγραµµα FSC/SSC να µετατοπίζεται
σταδιακά προς θέση (R3) διαφορετική απ’ αυτήν που εντοπίζονται οι λεµφοκυτταρικοί πληθυσµοί
(R1), υποδηλώνοντας πιθανή αύξηση κυτταρικού µεγέθους και αλλαγή κυτταρικής συµπεριφοράς (Εικ.
3.4.7). Το ποσοστό του κλάσµατος αυτού παρουσίασε κλιµακωτή αύξηση καταλαµβάνοντας µέχρι και
το 50% του συνολικού κυτταρικού πληθυσµού την ηµέρα 7 για να πέσει αργότερα (ηµέρα 9) µόλις στο
15%. Η συντριπτική πλειοψηφία (95-99%) των κυττάρων αυτής της θέσης εµφανίστηκε θετική στη
πρόσδεση Αnnexin V, ενισχύοντας ακόµα περισσότερο τα αποπτωτικά ποσοστά του εν λόγω
υποπληθυσµού στην περίπτωση της µόλυνσης (Εικ. 3.4.7). Tο υπόλοιπο αποπτωτικό ποσοστό
κυττάρων εντοπίστηκε στη θέση R2 µε τη χαρακτηριστική µεµβρανική συρρίκνωση. Μεταξύ των
διαφορετικών διεγέρσεων µε ΤΤ, ή lipoV3LAI/TT λιπόσωµα, τα παραπάνω ποσοστά δεν µεταβλήθηκαν
αξιοσηµείωτα.
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Απουσία µόλυνσης

0

Παρουσία µόλυνσης
0

lipoV3/TT

lipoV3/TT

R3=5%

4%

15%

9%

6%

20%

17%

15%

48%

12%

3

18%

5

50%

7

21%

12%

16%

15%

9

Εικ. 3.4.7

∆ιαγράµµατα FSC/SSC σε πληθυσµό PBMCs τετανοειδικού δότη κατά τη διάρκεια
κινητικής ανάλυσης αντιγονο-ειδικής δοκιµής πολλαπλασιασµού των αναµνηστικών
Εν κατακλείδι,CD4+
συγκρίνοντας
τα αποπτωτικά
πρότυπαµολυσµένων
µε ή χωρίς µόλυνση
µακροφάγων
T κυττάρων,
παρουσία ή απουσία
µακροφάγων.
Παρατίθενται και
τα αποπτωτικά πρότυπα του ίδιου κυτταρικού υποπληθυσµού (CD4+/CD45RO+) που
εντοπίζεται στην περιγεγραµµένη πύλη R3. Η απόπτωση προσδιορίστηκε µετά από
χρώση µε Annexin V.
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Εν κατακλείδι, παρατηρούµε εντονότερη αποπτωτική δραστηριότητα στη δεύτερη περίπτωση,
η οποία αφορά κυρίως τον υποπληθυσµό που µετατοπίζεται, χωρίς όµως εµφανείς διαφοροποιήσεις
ανάµεσα στα διαφορετικά διεγερτικά ερεθίσµατα. Παράλληλα, στην ίδια περίπτωση, η ηµέρα 9
σηµατοδοτεί την καθολική κυτταρική θανάτωση. Τα έντονα αποπτωτικά γεγονότα δεν µπορούν να
αποδοθούν στην παρουσία του AZT, καθώς άλλες πειραµατικές προσεγγίσεις έχουν δείξει ότι η
συγκεκριµένη συγκέντρωση των 10µΜ δεν επηρεάζει τις αποπτωτικές απαντήσεις των Τ κυττάρων
παρουσία µη µολυσµένων µακροφάγων (µη επισυναπτόµενα δεδοµένα).

3.4.7

Συζήτηση
Οι αλληλεπιδράσεις της γλυκοπρωτείνης gp120 του φακέλου του HIV µε το CD4 µόριο και

τους

υποδοχείς

χηµειοκινών

θεωρούνται

στις

περισσότερες

περιπτώσεις

ως

απαραίτητες

προϋποθέσεις για την επίτευξη της ιικής εισόδου στο κύτταρο του ξενιστή (Pantaleo et al., 1995). Η
επιλεκτικότητα και η ειδικότητα των παραπάνω αλληλεπιδράσεων, ειδικά αυτής µεταξύ της gp120 και
των υποδοχέων CCR5 και CXCR4, έχουν χρησιµοποιηθεί από πολλούς ερευνητές ως κριτήρια για το
σχεδιασµό πεπτιδίων µε ανασταλτικό µολυσµατικό χαρακτήρα (Rimsky et al., 1998; Hildinger et al.,
2001). Τα πεπτίδια αυτά προέρχονται κυρίως από την gp120, παρουσιάζουν στενή οµολογία µε µόρια
χηµειοκινών και µπορούν µέσω πρόσδεσης στον κατάλληλο υποδοχέα να αναστέλλουν την µόλυνση
(Murphy et al., 2001; Chertov et al., 2002, International symposium in AIDS disease, Colorado USA,
April 2002). Στην παρούσα µελέτη έχει δειχθεί ότι πεπτίδια από την ηµισυντηρηµένη επικράτεια της V3
περιοχής πολλών HIV-1 στελεχών µπορούν να αλληλεπιδρούν in vitro µε το αµινοτελικό
σουλφουρωµένο άκρο του CCR5 υποδοχέα, µέσω ηλεκτροστατικών δυνάµεων, η ένταση των οποίων
ελέγχεται από τον αριθµό των βασικών αµινοξέων της V3 αλληλουχίας. Παράλληλα, η αναστολή του
V3 φαινοµένου από την παρουσία της χηµειοκίνης RANTES στο µέσο καλλιέργειας έχει επιπλέον
υποστηρίξει τη δυναµική µιας τέτοιας αλληλεπίδρασης.
Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις µελετήθηκε περαιτέρω κατά πόσο V3 πεπτίδια ή
λιποσώµατα µε εκτεθειµένα V3 λιποπεπτίδια µπορούν να επηρεάσουν ή ακόµα και να αναστείλουν τα
γεγονότα της ιικής εισόδου και της µετέπειτα προόδου της µόλυνσης σε κύτταρα µε επιφανειακή
έκφραση των κατάλληλων υποδοχέων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι, τόσο στην περίπτωση των
µακροφάγων όσο και στην περίπτωση της µετασχηµατισµένης µε CCR5 T κυτταρικής σειράς, τα
ελεύθερα V3 πεπτίδια µε ισχυρά θετικό χαρακτήρα έδρασαν ανασταλτικά – ακόµα και σε πολύ µικρή
συγκέντρωση - πολύ καλύτερα από τα αντίστοιχα πεπτίδια που ήταν ακινητοποιηµένα στην επιφάνεια
λιποσωµάτων. Η δυναµική και πιθανόν η επιλεκτικότητα ανταγωνιστικής πρόσδεσής τους σε
συγκεκριµένο υποδοχέα χηµειοκινών σε τόσο µικρή συγκέντρωση, φάνηκε στην ισχυρότερη
παρεµπόδιση της µόλυνσης µε τον R5 παρά µε τον X4 ιό, υποδηλώνοντας ξανά τη συµµετοχή του
CCR5 στο ανασταλτικό γεγονός. Η παραπάνω παρατήρηση δεν δικαιώνει την πιθανότητα µιας µη
ειδικής προσρόφησης θετικά φορτισµένων πεπτιδίων στην αρνητική επιφάνεια του ιού και των
κυττάρων µε επακόλουθη αναστολή της µόλυνσης. Ο τρόπος δράσης των περισσότερο βασικών
πεπτιδίων ως εκ τούτου µπορεί να στηρίζεται στην ανταγωνιστική παρεµπόδιση της πρόσδεσης του
λιγότερo θετικά φορτισµένου επιτόπου της αντίστοιχης V3 περιοχής του Ba-L (α.α. 304-318, 3 θετικά
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αµινοξέα) στον CCR5 υποδοχέα. Η αύξηση της συγκέντρωσης των πεπτιδίων στα 100ng/ml έδωσε
σχετικό ανασταλτικό πλεονέκτηµα και στα υπόλοιπα V3 πεπτίδια µε µικρότερο αριθµό βασικών
αµινοξέων, τουλάχιστον στην περίπτωση της µόλυνσης της PM1 σειράς µε Ba-L, πιθανόν λόγω της
αύξησης του αριθµού των εµπλεκόµενων µορίων και αλληλεπιδράσεων.
Η ανασταλτική δράση που είχε η ίδια η λιποσωµική δοµή απέναντι στη µόλυνση των PM1
κυττάρων υποδηλώνει ότι µάλλον υπήρξε σχετική παρακώλυση της προσέγγισης των κυττάρων από
τον ιό λόγω του µεγέθους των λιποσωµάτων (µέγεθος λιποσωµάτων συγκρίσιµο µε κυτταρικό
µέγεθος).

Αντίθετα, ο ισχυρός διεγερτικός χαρακτήρας µερικών λιποπεπτιδίων µε έντονο βασικό

χαρακτήρα, ιδιαίτερα στην περίπτωση της µόλυνσης των PM1 κυττάρων, µπορεί να εξηγηθεί από την
υπόθεση ότι τα ισχυρά θετικά φορτισµένα λιποσώµατα µπορούν να προσελκύσουν καλύτερα τις
αρνητικά φορτισµένες επιφάνειες των κυττάρων, συγκεντρώνοντας πολλά απ’ αυτά στο ίδιο σηµείο και
διευκολύνοντας µε αυτόν τον τρόπο τη µαζική µόλυνση από τον ιό.
Η προσοµοίωση του κυτταρικού συστήµατος µελέτης του V3 φαινοµένου µε ένα αντίστοιχο in
vitro σύστηµα µολυσµένων µακροφάγων και αυτόλογων ανοσοδραστικών Τ λεµφοκυττάρων στόχευσε
στο να δείξει κατά πόσο αντίστοιχα φαινόµενα ενεργοποίησης και απόπτωσης µπορούν να
επαναληφθούν σε πιο ρεαλιστικά µοντέλα. Τα µακροφάγα φαίνεται να παίζουν ιδιαίτερα κρίσιµο ρόλο
στην υποστήριξη του ιού in vivo, λειτουργώντας ως ιικές αποθήκες και συµµετέχοντας στην γενικότερη
παθογένεια (Mahalingam et al., 1993; Ascher et al., 1990). Η ακριβής όµως εµπλοκή και επίδραση
των εν λόγω κυττάρων στις λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήµατος παραµένει ακόµα θέµα
ελάχιστα διευκρινισµένο, αν και η ενεργή συµµετοχή τους στην έκκριση FasL θεωρείται ιδιαίτερα
σηµαντική στην επαγωγή απόπτωσης. Εντούτοις, η παρουσία του ιού in vitro υπό τη µορφή
πραγµατικά µολυσµένων αντιγονο-παρουσιαστικών κυττάρων φάνηκε να ασκεί αρνητική δράση στην
επαγωγή ισχυρής αντιγονοειδικής διέγερσης, αν και η κινητική της διέγερσης ακολούθησε το σταθερό
πρότυπο. Το γεγονός αυτό µπορεί εν µέρει να αποδοθεί στη µείωση της επιφανειακής έκφρασης των
ώριµων τάξης II µορίων του MHC στα µακροφάγα (Polyak et al., 1997; Stumptner-Cuvelette et al.,
2001; Rakoff-Nahoum et al., 2001; Kanazawa et al., 2001), οδηγώντας µε αυτό τον τρόπο σε έκπτωση
την αντιγονο-παρουσίαση και τη µετέπειτα διεγερτική σηµατοδότηση. Εξίσου σηµαντική µπορεί να
θεωρηθεί και η δράση ιικών πρωτεΐνών και ειδικότερα της Nef, η οποία ως γνωστό προκαλεί
απορύθµιση της έκφρασης του CD4 µορίου στα Τ κύτταρα (Lundquist et al., 2002, Fackler et al.,
2002). Αν και το AZT παρεµποδίσει την αντίστροφη µεταγραφή του ιικού γενώµατος µέσα στα Τ
κύτταρα και ως εκ τούτου τον πολλαπλασιασµό του, δεν αποκλείει την είσοδο και τη δράση
πρόδροµων ιικών πρωτεϊνών όπως της Nef µε τις ανάλογες συνέπειες. Παράλληλα το AZT έχει
ενοχοποιηθεί και για κυτταροστατικές επιδράσεις. Επιπρόσθετα, η σχετικά ήπια θετικά φορτισµένη V3
περιοχή του Ba-L στελέχους (3 βασικά αµινοξέα στο τµήµα α.α. 304-318) που χρησιµοποιήθηκε για τη
µόλυνση των µακροφάγων πιθανόν να µην επαρκεί για µία ισχυρή προσθετική διεγερτική
αλληλεπίδραση µε τον κατάλληλο υποδοχέα χηµειοκινών.
Τα αντίστοιχα αποπτωτικά πρότυπα του απαντητικού CD4+/CD45RO+ Τ πληθυσµού µνήµης,
καταδεικνύουν µία ενισχυµένη αποπτωτική δραστηριότητα στην παρουσία µολυσµένων µακροφάγων.
Η απόπτωση αυτή φαίνεται να οδηγείται µη ειδικά, από τη στιγµή που η παρουσία διαφορετικών
διεγερτικών σηµάτων στην καλλιέργεια (ΤΤ ή lipoV3LAI/TT λιπόσωµα) δεν προκάλεσε ιδιαίτερες
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διαφοροποιήσεις στα αποπτωτικά πρότυπα. Αιτιολογικός παράγοντας στην πρόκληση των
ενισχυµένων αποπτωτικών απαντήσεων στην παρουσία µόλυνσης µπορεί να θεωρηθούν τα υψηλά
εκκρινόµενα επίπεδα FasL από τα µολυσµένα µακροφάγα, τα οποία, τουλάχιστον βιβλιογραφικά,
έχουν περιγραφεί in vitro. Στην ίδια περίπτωση, η συγκέντρωση µεγάλου αριθµού αποπτωτικών
κυττάρων του παραπάνω φαινοτύπου στην συγκεκριµένη R3 περιοχή, όπως φαίνεται από τα στοιχεία
των χρώσεων και τα διαγράµµατα FSC/SSC, µαρτυρούν γεγονότα πρώιµης αποπτωτικής πορείας. H
µικροσκοπική παρατήρηση των παραπάνω καλλιεργειών κατά τη διάρκεια των επωάσεων δεν έδειξε
σχηµατισµό συγκυτίων µεταξύ των Τ κυττάρων, οπότε η µετατόπιση µεγάλου κλάσµατος του
CD4+/CD45RO+ πληθυσµού προς θέση αυξηµένου µεγέθους δεν µπορεί να αποδοθεί σε µια τέτοια
αιτία.
Οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µελέτες τέτοιων κυτταρικών φαινοµένων, όπως της
ειδικής ενεργοποίησης και της απόπτωσης σε in vitro συστήµατα µολυσµένων πρωτογενών κυττάρων,
έχουν απασχολήσει πολύ τον επιστηµονικό κόσµο. Η αποµόνωση συγκεκριµένων κυτταρικών τύπων
και η καλλιέργειά τους παρουσία ιού πιθανόν δηµιουργεί ένα διαφορετικό µοντέλο αλληλεπιδράσεων,
το οποίο υπαγορεύεται από µία τροποποιηµένη συµπεριφορά τόσο των κυττάρων όσο και του ιού σε
σχέση µε αυτή που θα είχαν in vivo (π.χ. ικανότητα και απόδοση µόλυνσης). Οι παραπάνω
παρατηρήσεις πιθανόν οδηγούν στην αναζήτηση ενός πιο πετυχηµένου κυτταρικού συστήµατος
µελέτης, όπου η τριµερής gp120 να εκφράζεται στην επιφάνεια µετασχηµατισµένων µακροφάγων
αντεπεξέρχοντας το σκόπελο ολόκληρης της ιικής δοµής και της χρήσης AZT. Παράλληλα, η χρήση σε
δοκιµές πολλαπλασιασµού και απόπτωσης διαφορετικών Μ-tropic στελεχών µε µεγαλύτερη
συγκέντρωση βασικών αµινοξέων στους επιτόπους της V3 περιοχής που αλληλεπιδρούν µε τους
υποδοχείς χηµειοκινών, µπορεί να οδηγήσει σε πιο απτά αποτελέσµατα και εποικοδοµητικά
συµπεράσµατα.
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4.1

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

4.1.1

Το V3 φαινόµενο

Η εµπλοκή του HIV-1 σε ένα αριθµό δυναµικών αλληλεπιδράσεων µε συστατικά του
ανοσολογικού συστήµατος είναι πλέον κοινώς αποδεκτή (Pantaleo et al., 1995). Η ασυµπτωµατική
φάση της µόλυνσης µε HIV χαρακτηρίζεται τόσο από χρόνια ενεργοποίηση των ανοσοδραστικών
κυττάρων όσο και από έντονα αποπτωτικά γεγονότα µη µολυσµένων CD4+ T κυττάρων, εντούτοις οι
µηχανισµοί αυτών των φαινοµένων παραµένουν ακόµα µέχρι σήµερα φτωχά διευκρινισµένοι (Badley
et al., 2000; Ascher et al., 1990; Mahalingam et al., 1993).
Η εµπλοκή του ίδιου του ιού ή δοµικών συστατικών αυτού στη γενικότερη δυσλειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήµατος βρίσκει ολοένα πρόσφορο έδαφος µελέτης. Οι δυσκολίες όµως που
κρύβονται πίσω από κάθε πειραµατική προσέγγιση της δράσης των παραπάνω παραγόντων σε
µεµονωµένη ή συνολική µορφή είναι πολλές. Οι in vivo µελέτες σε ανθρώπινα µοντέλα ελλοχεύουν
κινδύνους και ηθικούς περιορισµούς, ενώ το µικρό εύρος των φυσικών ξενιστών του ιού δηµιουργεί
επιπλέον προβλήµατα στη χρήση άλλων συστηµάτων µελέτης, τα οποία ακόµα και όταν υπάρξουν
µπορεί να µην αποδίδουν τα ίδια κυτταροπαθολογικά πρότυπα µε αυτά που παρατηρούνται στον
άνθρωπο. Παρόλα αυτά διάφορα πειραµατικά µοντέλα έχουν σχεδιαστεί τόσο για ιολογικές µελέτες,
όπως στη διευκρίνιση του ρόλου των υποδοχέων χυµοκινών κατά την ιική είσοδο (Keppler et al.,
2002)), όσο και για τη µελέτη των κυτταροπαθολογικών επιδράσεων του ιού. Για παράδειγµα έχει
αναφερθεί στο µοντέλο hu-SCID διαγονιδιακού ποντικού ότι τόσο τα ώριµα Τ κύτταρα όσο και τα
θυµοκύτταρα εµφανίζουν απόπτωση µετά από µόλυνση του οργανισµού µε HIV-1 (Aldrovandi et al.,
1993; Su et al., 1995). Οι in vitro και ex vivo µελέτες, αν και στηρίζονται στη χρήση διαφόρων ιικών
συστηµάτων αναφοράς και σε αποµονωµένους από το γενικότερο οργανικό σύνολο κυτταρικούς
υποπληθυσµούς, έχουν δώσει αξιόπιστα και σχετιζόµενα µε τις in vivo παρατηρήσεις αποτελέσµατα.
Αντιπροσωπευτικά, έχει δειχθεί in vitro µε τη χρήση ιικών συστηµάτων αναφοράς βασισµένα στην
έκφραση αλκαλικής φωσφατάσης, ή πράσινης φθορίζουσας πρωτεΐνης, ότι ο ιός έχει τη δυνατότητα
να σκοτώνει απευθείας τα κύτταρα στα οποία εισέρχεται (Gandhi et al., 1998; Herbein et al., 1998).
Ωστόσο είναι πλέον αποδεκτό ότι κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της HIV µόλυνσης τα µολυσµένα,
αλλά πολύ περισσότερο τα µη µολυσµένα CD4+ T κύτταρα προχωρούν σε απόπτωση. H πτώση του
αριθµού των CD4+ κυττάρων ακολουθεί µια πρώιµη δυσλειτουργία των T λεµφοκυττάρων, η οποία
χαρακτηρίζεται

in

vivo

από

ανικανότητα

εµφάνισης

κυτταροεξαρτώµενων

αντιδράσεων

υπερευαισθησίας καθυστερηµένου τύπου και in vitro από ανικανότητα των ανοσοδραστικών T
λεµφοκυττάρων µνήµης να αντιδράσουν σε διέγερση του TCR από αναµνηστικά αντιγόνα ή µιτογόνα
(Fauci et al., 1993).
Στο παρόν in vitro σύστηµα µελέτης των φυσιολογικών αντιγονο-παρουσιαστικών κυττάρων και
των ανοσοδραστικών αναµνηστικών Τ λεµφοκυττάρων εξετάστηκαν και συσχετίστηκαν 2 στενά
συνδεόµενα γεγονότα µιας ανοσολογικής αντίδρασης: του έντονου πολλαπλασιασµού και της
απόπτωσης των CD4+ T κυττάρων µε την παρουσία αποµονωµένων συνθετικών ολιγοπεπτιδίων
από τη V3 περιοχή της gp120 διαφόρων HIV-1 στελεχών. Η επιλογή της V3 περιοχής ως ιικό
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συστατικό µελέτης στηρίχθηκε τόσο στην ενεργή συµµετοχή της στον καθορισµό του κυτταρικού
τροπισµού των ιικών στελεχών, όσο και στη δυνατότητα αλληλεπίδρασής της µε υποδοχείς
χυµοκινών κατά τη διαδικασία της ιικής εισόδου. Η επιλογή της αλληλουχίας για τη σύνθεση των
συγκεκριµένων πεπτιδίων στηρίχθηκε εν µέρει στο βαθµό συντήρησης των αµινοξικών καταλοίπων,
αλλά και στην παρουσία του GPGRAF αµινοξικού µοτίβου, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ισχυρός
εξουδετεροποιητικός επίτοπος σε ασθενείς µε βραδεία εξέλιξη της νόσου. Τα συγκεντρωτικά
αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης υποδηλώνουν ότι τα V3 πεπτίδια στην επιφάνεια λιποσωµάτων
µε εγκολπωµένο το αναµνηστικό αντιγόνο έχουν την δυνατότητα να επάγουν µία πρώιµη και
ενισχυµένη διέγερση των CD4+/CD45RO+ Τ κυττάρων, άµεσα σχετιζόµενη µε τον αριθµό των
βασικών αµινοξέων που αυτά φέρουν, µετά από την οποία εισέρχονται σε κατάσταση δυναµικής
απόπτωσης. Τα γεγονότα αυτά είναι ποιοτικά και ποσοτικά διαφορετικά από τα αντίστοιχα που επάγει
µόνο η παρουσία του διαλυτού αναµνηστικού αντιγόνου, ενώ παράλληλα υπάρχουν σαφείς ενδείξεις
ότι δύναται να προέρχονται από αλληλοεπιδράσεις ηλεκτροστατικής φύσεως του V3 πεπτιδίου µε τον
CCR5 υποδοχέα των αναµνηστικών T λεµφοκυττάρων. Τα συµπεράσµατα αυτά τεκµηριώνονται από:
α) τη δυνατότητα αξιοσηµείωτης αναστολής του βιολογικού φαινοµένου από το φυσιολογικό δεσµευτή
του CCR5 υποδοχέα, RANTES, β) τη µέτρηση άµεσων ιοντικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ των
περισσότερο θετικά φορτισµένων συνθετικών V3 πεπτιδίων και του σουλφουρωµένου αµινοτελικού
άκρου του CCR5 υποδοχέα σε SPR µελέτες, και γ) την ικανότητα V3 πεπτιδίων µε έντονα βασικό
χαρακτήρα να προκαλούν ισχυρή αναστολή της µόλυνσης µακροφάγων ή µετασχηµατισµένων µε
CCR5 T κυτταρικών σειρών µόνο από R5 στελέχη, ακόµα και σε πολύ µικρή συγκέντρωση.
Οι παραπάνω παρατηρήσεις δεν αποκλείουν τη συµµετοχή και άλλων υποδοχέων των Τ
κυττάρων στον µηχανισµό που κρύβεται πίσω από το όλο φαινόµενο. Εντούτοις, η υπερέκφραση του
CCR5 υποδοχέα στα ανοσοδραστικά Τ λεµφοκύτταρα µνήµης προσφέρει συγκριτικό πλεονέκτηµα
στη χρήση του σε σχέση µε τον CXCR4 υποδοχέα, η έκφραση του οποίου περιορίζεται στα
΄παρθενικά΄ Τ κύτταρα (Forster et al., 1998). Σταδιακή ποιοτική και ποσοτική διαφοροποίηση των
προτύπων έκφρασης του CCR5 υποδοχέα των CD4+/CD45RO+ Τ κυττάρων µετά από χορήγηση
αναµνηστικού αντιγόνου, ή lipoV3/TT λιποσώµατος, δείχθηκε πρόσφατα και στο συγκεκριµένο
σύστηµα µελέτης, σε συµφωνία µε τις υπάρχουσες δηµοσιευµένες παρατηρήσεις (Μεταπτυχιακός
Τίτλος Ειδίκευσης Γ. Κουτσουδάκη). Επιπρόσθετα, η αποκλειστική εξάρτηση της παρουσίας και της
έντασης των γεγονότων του φαινοµένου από τον αριθµό των βασικών αµινοξέων του κάθε V3
πεπτιδίου, αποκαλύπτει την απουσία ειδικότητας των εκάστοτε αλληλεπιδράσεων, οι οποίες πιθανόν
να µπορούν να αναπτυχθούν από κάθε πεπτίδιο µε έντονα βασικό χαρακτήρα. Παρόλα αυτά, τα
περισσότερα θετικά φορτία πάνω στην γλυκοπρωτείνη gp120 του HIV-1 συγκεντρώνονται στην V3
περιοχή, επιτρέποντας κατά την έκθεσή της τη δηµιουργία δυναµικών ιοντικών αλληλεπιδράσεων µε
τους κατάλληλους υποδοχείς στη διάρκεια της ιικής εισόδου.
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Αξιολόγηση του προτεινόµενου µοντέλου δράσης των V3 λιποσωµάτων.
Η κατασκευή της συγκεκριµένης λιποσωµικής δοµής µε επιφανειακά ακινητοποιηµένο V3

λιποπεπτίδιο είχε ως σκοπό τη χωροταξική µίµηση της gp120 πάνω στο ιοσωµάτιο του HIV. Η δοµή
αυτή εξυπηρετούσε την έκθεση του V3 πεπτιδίου στην επιφάνεια των µακροφάγων µέσω µιας
διαδικασίας µεµβρανικής σύντηξης που πολύ πιθανόν πραγµατοποιείται κατά τη χορήγηση των
αντίστοιχων λιποσωµάτων στο κυτταρικό σύστηµα αναφοράς. Η παρουσίαση του αναµνηστικού
αντιγόνου από το µακροφάγο, παράλληλα µε την αλληλεπίδραση του εκτεθειµένου V3 µε τον
κατάλληλο υποδοχέα ή υποδοχείς του βοηθητικού Τ κυττάρου, δύναται να προκαλούν την πρώιµη και
ενισχυµένη µη φυσιολογική ενεργοποίηση του απαντητικού λεµφοκυττάρου, η οποία εν συνεχεία
ακολουθείται από τα έντονα αποπτωτικά γεγονότα (Activation Induced Apoptosis – AIA) (Εικ. 4.1.1).

Εικ. 4.1.1

Μοντέλο δράσης των V3 λιποσωµάτων

Έκθεση της gp120 και ως εκ τούτου της V3 περιοχής στην επιφάνεια των µακροφάγων
παρατηρείται in vivo και in vitro και κατά την είσοδο και κατά την έξοδο των καινούριων ιοσωµατίων
από το κύτταρo. Η προσοµοίωση του παραπάνω µοντέλου και του εµπλεκόµενου µηχανισµού µε
αντίστοιχα γεγονότα που µπορεί να επάγουν in vivo τη θανάτωση των µη µολυσµένων CD4+ T
λεµφοκυττάρων έχει τη δυνατότητα να δώσει αρκετές απαντήσεις σε ερωτήµατα που έχουν τεθεί κατά
καιρούς για τη φυσιολογία αυτής της διαδικασίας. Αξιοσηµείωτα, πολλές µελέτες υποστηρίζουν τη
µεσολάβηση APCs στην επαγωγή έµµεσης απόπτωσης µη µολυσµένων T κυττάρων από τον HIV
(Herbein et al., 1998; Oyaizu et al., 1997).
Αν και στο in vitro σύστηµα µελέτης η πιο έντονη παρατήρηση του V3 φαινοµένου προήλθε
µετά τη χορήγηση λιποσωµάτων µε V3 λιποπεπτίδιο από το στέλεχος HIV-1LAI που θεωρητικά δεν
µπορεί να µολύνει µακροφάγα in vivo και ως εκ τούτου να χρησιµοποιήσει τον CCR5 υποδοχέα, η
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προτεινόµενη δράση του V3 µπορεί να αποδοθεί σε ένα επιπρόσθετο ρόλο ανεξάρτητο από τα
γεγονότα της ιικής εισόδου. Άξια λόγου είναι επίσης η επισήµανση ότι ο διαχωρισµός των τροπισµών
των διαφόρων ιικών στελεχών έχει στηριχθεί σε in vitro παρατηρήσεις, οι οποίες δεν αποκλείουν
πιθανές διαφοροποιήσεις σε συνθήκες in vivo, επιτρέποντας όπως πρόσφατα έχει υποστηριχθεί και
τη µόλυνση µακροφάγων από X4 στελέχη (Simmons et al., 1996). Επιπρόσθετα, η αλλαγή του
κυτταρικού τροπισµού από M-tropic σε T-cell line tropic, η οποία έχει αποδοθεί σε µικρής έκτασης
αµινοξικές αλλαγές µέσα στη V3 περιοχή, δύναται να πραγµατοποιείται στο ενδοπυρηνικό
περιβάλλον των µακροφάγων επιτρέποντας την έξοδο ιικών πρωτεϊνών και ιοσωµατίων διαφορετικού
τροπισµού από αυτά που τα µόλυναν. Οι µικρές αµινοξικές αλλαγές επίσης που πραγµατοποιούνται
µέσα στη V3 περιοχή της gp120 κατά τη µετάπτωση των R5 στελεχών σε X4 προϋποθέτουν
συνήθως ένα πέρασµα από την R5/X4 κατάσταση (Simmons et al., 1996), ενώ παράλληλα µπορεί να
µην αποκλείουν τη διατήρηση ασθενών αλληλεπιδράσεων µε τον CCR5 υποδοχέα, οι οποίες όµως
δεν θα είναι ικανές να υποστηρίξουν την ιική είσοδο.
Η απαίτηση της ύπαρξης αρνητικά φορτισµένων οµάδων στο αµινοτελικό άκρο του CCR5,
προκειµένου να επιτευχθεί µία ικανή αλληλεπίδραση µε την gp120 κατά τη διαδικασία της ιικής
εισόδου (Farzan et al., 1998), φαίνεται να παίζει εξίσου κρίσιµο ρόλο και στην επιπρόσθετη
προτεινόµενη λειτουργία της V3. Η σπουδαιότητα της µερικής, ή ολικής σούλφωσης των τυροσινών,
υποδεικνύεται και από την παρατήρηση ότι συνθετικά πεπτίδια από το αµινοτελικό άκρο του CCR5 µε
τη συγκεκριµένη χηµική τροποποίηση µπορούν να αναστείλουν τη µόλυνση µακροφάγων, PBMCs, ή
µετασχηµατισµένων µε CCR5 κυτταρικών σειρών µόνο από στελέχη R5 και όχι από X4 (Farzan et al.,
2000; Cormier et al., 2000)). Η προϋπόθεση της σούλφωσης για την δηµιουργία των παραπάνω
αλληλεπιδράσεων πιθανόν οφείλεται στον ουδέτερο έως βασικό χαρακτήρα του εν λόγω άκρου του
CCR5 (σε αντίθεση µε τον όξινο χαρακτήρα της αµινοτελικής εξωκυτταρικής επικράτειας του CXCR4),
κάτι που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη ισχυρών ιοντικών δυνάµεων µε την gp120 των R5 HIV-1
στελεχών (Xiao et al., 2000) (Εικ.4.1.2). Αν και δεν γνωρίζουµε την σταθερότητα της σούλφωσης του
συγκεκριµένου άκρου του CCR5, µπορούµε να υποθέσουµε ότι η εκάστοτε κατάσταση σούλφωσης
είναι δυνατό να καθορίζει τη δηµιουργία και την ένταση των αλληλεπιδράσεων.

CCR5 (1-30)

ΜDYQVSSPIY DINYYTSEPC

CXCR4 (1-39)

MEGISIYTSD NYTEEMGSGD YDSMKEPCFR EENANFNKI

Εικ. 4.1.2

QKINVKQIAA

Στοίχιση των αµινοξικών αλληλουχιών των αµινοτελικών άκρων των υποδοχέων CCR5
και CXCR4 που εµπλέκονται σε αλληλεπιδράσεις µε την gp120. Έντονη η παρουσία
των όξινων αµινοξέων D (ασπαρτικό οξύ) και Ε (γλουταµινικό οξύ) στον CXCR4
ου

υποδοχέα. Η σούλφωση του 21

αµινοξέος του CCR5 είναι προαιρετική, σε αντίθεση µε

την υποχρεωτική σούλφωση 2 από τις 4 τυροσίνες (Y) του CCR5 για ικανοποιητική
πρόσδεση της gp120 (Farzan et al., 1998).
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Έχει αναφερθεί ότι η αλληλεπίδραση της gp120 του HIV-1 µε τον CCR5 υποδοχέα του Τ
κυττάρου του ξενιστή οδηγεί σε ενδοκυτταρική αύξηση της ροής των ιόντων ασβεστίου, η οποία
σηµατοδοτεί µονοπάτια ενεργοποίησης, ή ακόµα και χηµειόταξη άλλων CD4+ T κυττάρων στις
περιοχές της ιικής αντιγραφής (Ali et al., 2000; Hornung et al., 2000; Vlahakis et al., 2001; Weissman
et al., 1997; Liu et al., 2000; Davis et al., 1997). Αντίθετα, η µετάδοση σήµατος από την πρόσδεση
του φυσιολογικού δεσµευτή στον CCR5 δεν έχει δειχθεί να επάγει ούτε πολλαπλασιαστικές, ούτε
αποπτωτικές απαντήσεις στα Τ κύτταρα - κάτι που έρχεται σε συµφωνία µε τις παρατηρήσεις µας -,
οδηγεί όµως σε εσωτερικοποίηση ή διµερισµό του υποδοχέα αναστέλλοντας µε αυτό τον τρόπο τη
µόλυνση από R5 στελέχη (Brandt et al., 2002; Vila-Coro et al., 1999). Η εµπλοκή των συνυποδοχέων
εισόδου του HIV στην επαγωγή αποπτωτικών απαντήσεων των T κυττάρων έχει ευρέως τεκµηριωθεί
(Arthos et al., 2002). Αν και οι περισσότερες έρευνες δείχνουν τη συµµετοχή του Fas στον
αποπτωτικό θάνατο που µεσολαβείται από την αλληλεπίδραση της gp120 µε τον CCR5 (Yao et al.,
2001), πρόσφατες µελέτες (Somma et al., 2000; Petit et al., 2002) κατέδειξαν ότι η ταυτόχρονη
διέγερση κλωνοποιηµένων Τ λεµφοκυττάρων µε ένα αντιγονοειδικό ερέθισµα και µε έκθεση στην
gp120 µπορούσαν να επάγουν µία ανεξάρτητη του Fas αποπτωτική πορεία, συνεχίζοντας όµως να
καταδεικνύουν τον αποπτωτικό ρόλο του gp120 µορίου. Αντίθετα, η αποπτωτική σηµατοδότηση από
την πρόσδεση της gp120 στον CXCR4 υποδοχέα δεν φαίνεται να ακολουθεί το µονοπάτι του Fas,
αλλά να ενεργοποιεί το µιτοχονδριακό κανάλι απελευθέρωσης κυτοχρώµατος c (Roggero et al., 2001;
Berndt et al., 1998).
Σε συνδυασµό οι παραπάνω παρατηρήσεις προτείνουν ότι η έκθεση των µολυσµένων µε HIV
µακροφάγων και σε άλλα παθογόνα µπορεί πιθανόν να οδηγεί τον απαντητικό υποπληθυσµό των
CD4+ T κυττάρων σε εξαρτώµενη από την gp120 απόπτωση, καθώς διαταράσσεται το πρότυπο των
λαµβανόµενων σηµάτων. Παράλληλα ο HIV δύναται να προκαλεί αύξηση της έκφρασης του FasL
τόσο στα µολυσµένα µακροφάγα όσο και στα µολυσµένα T, προκαλώντας παρακρινώς την
αποπτωτική θανάτωση των παρακείµενων µη µολυσµένων Τ λεµφοκυττάρων (Badley et al., 1996;
Micoli et al., 2000; Facler et al., 2002). Τα ίδια τα µολυσµένα Τ κύτταρα προστατεύονται από τον
αποπτωτικό θάνατο ή την επίθεση των κυτταροτοξικών Τ λεµφοκυττάρων µέσω διαφόρων
µηχανισµών που κυρίως κινητοποιούνται από την ενδοκυτταρική δράση της ιικής πρωτεΐνης Nef
(Lundquist et al., 2002). Οι µηχανισµοί αυτοί περιλαµβάνουν κυρίως µείωση των επιφανειακών τάξης
Ι µορίων του MHC, µπλοκάρισµα του ενδοκυτταρικού µονοπατιού µετάδοσης σήµατος από τους
υποδοχείς θανάτου, αλλά και ενεργοποίηση των αντι-αποπτωτικών µορίων του µολυσµένου κυττάρου
(Facler et al., 2002). Το καθαρό αποτέλεσµα των γεγονότων που περιγράφτηκαν παραπάνω για τα
µη µολυσµένα ανοσοδραστικά CD4+ Τ κύτταρα µπορεί να είναι αρχικά η επιλεκτική ενεργοποίηση και
ακολούθως η προοδευτική απώλειά τους, καθώς ο συγκεκριµένος υποπληθυσµός κυττάρων είναι
αυτός που περισσότερο συχνά διεγείρεται επίµονα από εξωτερικά ερεθίσµατα, όπως στην περίπτωση
των ευκαιριακών και χρόνιων παθογόνων.
Η παραπάνω υπόθεση µπορεί να εξηγήσει τη συχνή εµφάνιση τέτοιων µολύνσεων µεταξύ
των ασθενών µε γρήγορη εξέλιξη της νόσου (Fauci et al., 1996). Επιπλέον προσφέρει µία ελκυστική
λογική εξήγηση για το γεγονός ότι η κυτταρική ενεργοποίηση θεωρείται απαραίτητη για την επαγωγή
gp120-εξαρτώµενης απόπτωσης στα CD4+ T κύτταρα (Groux et al., 1992) και για την παρατήρηση
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της επιλεκτικά µαζικής θανάτωσης των µη µολυσµένων κυττάρων του παραπάνω υποπληθυσµού
στους HIV ασθενείς (Wood et al., 1993; Chun et al., 1997). Σύµφωνα µε το δικό µας προτεινόµενο
µοντέλο τα µακροφάγα µπορούν να δρουν όχι µόνο ως αποθήκες ή ΄κρυψώνες΄ του ιού, αλλά
µπορούν

παράλληλα

να

παίζουν

ουσιαστικό

ρόλο

στην

απώλεια

των µη

µολυσµένων

ανοσοδραστικών CD4+ Τ λεµφοκυττάρων µνήµης, λειτουργώντας ως φορείς επιφανειακά
εκτιθεµένων gp120 µορίων.
Η πλήρης εξακρίβωση της συνεισφοράς της V3 περιοχής σε αυτή την ανοσολογική
δυσλειτουργία θα επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση των µηχανισµών του HIV που οδηγούν στην
ανοσολογική ανεπάρκεια, προωθώντας τη σχεδίαση καινούριων προφυλακτικών ή ακόµα και
θεραπευτικών παρεµβάσεων.

4.1.3

Θεραπευτικές προσεγγίσεις
Η αρχή του 21ου αιώνα έχει επιτυχώς σηµατοδοτήσει την ανάπτυξη καινούριων εµβολίων για

την ασθένεια του AIDS σε µοντέλα macaque. Ένα κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των εµβολίων
είναι η ικανότητά τους να επάγουν κυτταρική ανοσία µε υψηλής ποιότητας CTL απαντήσεις, οι οποίες
περισσότερο αναπτύσσονται για να ελέγξουν παρά να εµποδίσουν τη µόλυνση από HIV. Τα
καινούρια εµβόλια, που περιλαµβάνουν κυρίως εµβόλια DNA (DNA vaccines) και ζωντανούς ιικούς
φορείς (live viral vectors), βασίζονται σε τεχνολογίες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από την εποχή
εµφάνισης της πανδηµίας του AIDS (Feinberg et al., 2002). Παρόλα αυτά η επίτευξη του βασικού
στόχου αυτών των εµβολίων θα αποδειχθεί µόνο µετά την επιτυχή αποπεράτωση διαφόρων κλινικών
δοκιµών σε ανθρώπους.
Η στροφή της σύγχρονης τεχνολογίας ανάπτυξης εµβολίων στη ενίσχυση της κυτταρικής
ανοσίας οφείλεται στο ότι ο HIV θεωρείται ένας πολύ δύσκολος στόχος για τα εξουδετεροποιητικά
αντισώµατα λόγω της έντονης γλυκοζυλίωσης και της υψηλής µεταβλητότητας των αντιγονικών
επιτόπων. Οι δυσκολίες συµπληρώνονται από την ικανότητα του ιού να σχηµατίζει λανθάνων προιικό
DNA για µακρά χρονικά διαστήµατα και να αυξάνει συνεχώς την ποικιλοµορφία του µε την εµφάνιση
καινούριων υποτύπων.
Εµβόλια που αποτελούνται µόνο από ένα τµήµα του παθογόνου, ή συνιστούν µία αποµίµηση
του παθογόνου χωρίς ικανότητα πολλαπλασιασµού, είναι σήµερα οι καλύτεροι υποψήφιοι για την
ενίσχυση της κυτταρικής ανοσίας εναντίον του HIV. Προκειµένου όµως αυτά τα τµήµατα να
οδηγήσουν αποτελεσµατικά σε αύξηση τον αριθµό των απαντητικών CD8+ T λεµφοκυττάρων,
χρειάζεται προγενέστερα να εκφραστούν µέσα στα κύτταρα. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη χρήση
εµβολίων DNA ή ζωντανών ιικών φορέων (Robinson et al., 2002).
Έτσι σήµερα στην κατηγορία αυτών των εµβολίων που έχουν δοκιµαστεί σε προκλινικά
µοντέλα συµπεριλαµβάνονται:
•

Εµβόλια DNA µε ανοσοενισχυτικό IL-2 (IL-2 –

ADJUVANTED

DNA vaccines) (Barouch

et al., 2000)
•

Θεραπευτικές αγωγές αποτελούµενες από αρχικό εµβολιασµό DNA και ακολούθως
από

συµπληρωµατικούς

εµβολιασµούς

(boosters)

µε

ανασυνδυασµένο
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τροποποιηµένο vaccinia Ankara (rMVA) (Amara et al., 2001), ή ανασυνδυασµένο
ανθρώπινο αδενοιό 5 (Ad5) (εµβόλια DNA-rMVA ή DNA-Ad5) (Shiver et al., 2002)
•

Εµβόλια που χρησιµοποιούν µόνο rMVA ή Ad5 και για αρχικές και για
συµπληρωµατικές ανοσοποιήσεις (εµβόλια only-rMVA ή only-Ad5) (Barouch et al.,
2001)

Τα περισσότερα ανοσογόνα προέρχονται από τα υβρίδια 89.6 και 89.6Ρ των ιών ΗΙV και SIV
(SHIV) (Karisson et al., 1997). Οι δυσκολίες και οι περιορισµοί που υπάρχουν στην ανάπτυξη των
εµβολίων DNA εντοπίζονται στα επίπεδα πρόσληψης και έκφρασης του ιικού DNA λόγω του ενιαίου
µη κατεργασµένου ιικού µεταγράφου που φυσιολογικά παράγει ο HIV-1. Παρόλα αυτά τα
προβλήµατα αντιµετωπίζονται είτε µε χρήση της ιικής πρωτεΐνης Rev και του στοιχείου στόχου της
(Rev response element-RPE) (Amara et al., 2001), ή µε χρήση γενετικών (Cohen et al., 1998) ή
συµβατικών (Shiver et al., 2002) ανοσοενισχυτικών, µικροσφαιριδίων (Singh et al., 2000), ή µέσω
ηλεκτροδιείσδυσης in vivo (Widera et al., 2000), µε βελτιωµένες κασέτες έκφρασης, ή µε
βελτιστοποίηση των κωδικονίων των HIV γονιδίων προς κωδικόνια που χρησιµοποιούνται µε
µεγαλύτερη συχνότητα από τα ανθρώπινα κύτταρα (codon optimization) (Zur Megede et al., 2000).
H λίστα των ζωντανών ιικών φορέων που σήµερα µελετούνται και χρησιµοποιούνται για την
αντιµετώπιση του HIV συµπεριλαµβάνει πολλούς poxviruses θηλαστικών και πτηνών (Amara et al.,
2001; Barouch et al., 2001), αδενοιούς µε ανικανότητα αντιγραφής (Shiver et al., 2002), ερπητοιούς
(Murphy et al., 2000), ραβδοιούς (Rose et al., 2001), πικορνοιούς (Andino et al., 1994), καθώς και
βακτηριακούς πλασµιδιακούς φορείς (Shata et al., 2001). Θεωρητικά κάθε ιός ο οποίος µπορεί να
φέρει και να εκφράζει µέσα σε ένα ανθρώπινο κύτταρο µία κλωνοποιηµένη αλληλουχία µίας
µολυσµατικής πρωτεΐνης έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί ως ζωντανός φορέας. Στην πράξη
όµως προτιµούνται οι φορείς που µπορούν να ενσωµατώνουν µεγάλα ενθέµατα, να εκφράζουν
υψηλά επίπεδα των HIV γονιδίων, όπως και να παρέχουν την ασφάλεια της ανικανότητας
αναπαραγωγής µέσα στα πρωτογενή ανθρώπινα κύτταρα. Τις προϋποθέσεις αυτές πληρούν δυο
κυρίως ιικοί φορείς ο MVA και ο Αd5, οι οποίοι έχουν δώσει και τα πιο επιτυχή προκλινικά
αποτελέσµατα.
Η αποτελεσµατικότητα των κλινικών δοκιµών των εµβολίων εναντίον του HIV-1 τυπικά
απαιτεί 3 χρόνια και ίσως περισσότερο, αν ο τελικός στόχος είναι κυρίως ο έλεγχος παρά η
παρεµπόδιση της µόλυνσης. Έτσι µε τις πιο ευοίωνες προβλέψεις τα καινούρια και πολλά
υποσχόµενα εµβόλια υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιµα για έγκριση και γενική διανοµή κατά τα έτη
2006 µε 2007 (Robinson et al., 2002). Αποµένει η ευχή όλων αυτά τα εµβόλια για την ενίσχυση της
κυτταρικής ανοσίας εναντίον του HIV-1 να είναι εξίσου δραστικά, πέρα από τα πειραµατικά µοντέλα
και στον άνθρωπο.
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(Optical Density)
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(Peripheral Blood Lymphocytes)
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(Room Temperature)
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(second)
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(Surface Plasmon Resonance)
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SU
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UV

(Ultra Violet)
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Vif

(viral infectivity factor)
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(viral protein r)
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Vpu

(viral protein u)
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WP (Western plot)
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Western

w/v (weight per volume)
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Tyr
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