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ΣΚΟΠΟΣ: Μια από τις πιο καινοτόμες ανοσοθεραπείες έναντι αιματολογικών κακοηθειών αποτελούν 

τα γονιδιακά τροποποιημένα Τ-κύτταρα που φέρουν χιμαιρικό αντιγονικό υποδοχέα (Chimeric 

Antigen Receptor, CAR T-cells). Ωστόσο, η θεραπεία με CAR T-κύτταρα συχνά συνοδεύεται από 

επιπλοκές, όπως το σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών και η νευροτοξικότητα. Οι «διακόπτες 

ασφαλείας», όπως το σύστημα iCasp9, ελαχιστοποιούν τις ανεπιθύμητες ενέργειες του κυτταρικού 

προϊόντος οδηγώντας ωστόσο τα CAR-T κύτταρα σε κυτταρικό θάνατο. Σκοπός της μελέτης είναι η 

χρήση ενός επαγόμενου συστήματος έκφρασης διαγονιδίων (TetOn) και η βελτιστοποίηση των 

συνθηκών διαμόλυνσης των Τ-λεμφοκυττάρων για μια ελεγχόμενη έκφραση του «διακόπτη 

ασφαλείας», μέσω ενός GMP (Good Manufacturing Practice)-συμβατού πρωτοκόλλου. 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ. HEK 293T κύτταρα διαμολύνθηκαν σε Τ175 φλάσκες με πλασμίδια 

(psPAX2, p-VSV-G και plvx.Tet.One.GFP) παρουσία κατιονικού πολυμερούς (PEIpro) για μεσαίας 

(μΚ, 5 φλάσκες) και μεγάλης κλίμακας (ΜΚ, 12 φλάσκες) παραγωγή λεντιιικού φορέα επαγόμενης 

έκφρασης. Η εφαρμογή του πρωτοκόλλου έγινε αρχικά σε συνεχές σύστημα έκφρασης (plvDest.GFP, 

μΚ). 72 ώρες μετά τη διαμόλυνση ακολούθησε συλλογή των ιών και συγκέντρωση τους με 

υπερδιήθηση μέσω φυγοκέντρησης. Ανθρώπινα μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος (PBMCs) 

υγιών δοτών απομονώθηκαν και ενεργοποιήθηκαν για 72 ώρες με anti-CD3/28-σφαιρίδια(Cloudz) και 

ιντερλευκίνη-2(IL-2, 50 U/ml). Ακολούθησε διαμόλυνση 1x106 κυττάρων με τους συγκεντρωμένους 



λεντιιικούς φορείς παρουσία πολυβρένιου (5ug/ml) και IL-2(50 U/ml). Μετά από επώαση 16 ωρών, 

οι ιοί απομακρύνθηκαν και έγινε επαγωγή της έκφρασης του διαγονιδίου με δοξυκυκλίνη(Dox, 

3ug/ml) και IL-2(50U/ml) για 48 ώρες. Ο έλεγχος της έκφρασης του διαγονιδίου μέσω κυτταρομετρίας 

ροής αξιολογείται με τον δείκτη GFP. Όλες οι αναλύσεις έγιναν σε ζωντανά (7-AADneg) μεμονωμένα 

(Singlets) κύτταρα επί του συνολικού πληθυσμού. Η ποιότητα του ιού ελέγχθηκε με παράλληλη 

διαμόλυνση σε Τ-λεμφοκυτταρική σειρά (Jurkats C20). Τα όρια θετικότητας της έκφρασης 

διαγονιδίου τέθηκαν με βάση τα διαμολυσμένα (TD) κύτταρα, απουσία Dox σε σύγκριση με τα μη 

διαμολυσμένα (UNTD). 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Στο σύστημα της συνεχούς έκφρασης επετεύχθη ποσοστό διαμόλυνσης 8,71% 

(μΚ). Στο σύστημα της επαγόμενης έκφρασης (μΚ) και με αυξανόμενη ποσότητα ιού (100ul και 

700ul), επετεύχθη ποσοστό διαμόλυνσης 2,05%(+Dox) στη μικρότερη ποσότητα ιού και 

3,35%(+Dox) στη μεγαλύτερη ποσότητα ιού, ενώ το ποσοστό των GFP+ κυττάρων ήταν 1,2%(-Dox) 

και 2,66%(-Dox), αντίστοιχα. Το ποσοστό του συνολικού αριθμού βιώσιμων TD κυττάρων στη 

χαμηλότερη ποσότητα ιού ήταν 46,8%(+Dox) σε σύγκριση με τη μεγαλύτερη ποσότητα ιού (9,34%, 

+Dox). Στη ΜΚ παραγωγή ιού παρατηρήθηκαν ποσοστά διαμόλυνσης 1,35% και 1,89%(+Dox) στη 

μικρότερη(50ul) και μεγαλύτερη ποσότητα ιού(500ul) αντίστοιχα, ενώ στη βέλτιστη ποσότητα(100ul) 

επετεύχθη ποσοστό 4,11%(+Dox), σε σύγκριση με τα -Dox(0,09%-0,16%), και τα UNTD(0,25%). To 

ποσοστό του συνολικού αριθμού βιώσιμων TD κυττάρων στη χαμηλότερη ποσότητα ιού ήταν 

48,8%(+Dox) σε σύγκριση με τη μεγαλύτερη ποσότητα ιού (26,4% +Dox). Τα Jurkats εμφάνισαν 

ποσοστό διαμόλυνσης >85%.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Συνολικά, η διαμόλυνση των Τ-λεμφοκυττάρων με το επαγόμενο σύστημα 

TetOn είναι εφικτή μέσω χρήσης λεντιιικού φορέα, αλλά απαιτεί μεγάλης κλίμακας παραγωγή και 

μικρός όγκος ιού για υψηλότερα ποσοστά διαμόλυνσης και βιωσιμότητας κυττάρων, σε σύγκριση με 

το συνεχές σύστημα έκφρασης. Σε επερχόμενα πειράματα θα δοκιμαστεί η επαγόμενη ρύθμιση 



«διακοπτών ασφαλείας» σε Τ-λεμφοκύτταρα καθώς και σε CAR T-κύτταρα, παρακάμπτοντας την 

καταστροφή των κυτταρικών προϊόντων, με το προτεινόμενο GMP-συμβατό πρωτόκολλο.  

 


