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Υπόβαθρο-σκοπός. Η υιοθετούμενη ανοσοθεραπεία με χρήση κυττάρων με 

ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες, όπως τα Τ-ρυθμιστικά κύτταρα (Tregs) θα μπορούσε να 

αποτελέσει εναλλακτική θεραπεία της νόσου του μοσχεύματος κατά ξενιστή (GvHD), 

κύριας επιπλοκής της αλλογενούς μεταμόσχευσης. Ωστόσο, ο πολύ μικρός αριθμός 

των κυκλοφορούντων Τregs και η έλλειψη ειδικών δεικτών επιφανείας για την 

απομόνωσή τους, περιορίζει την κλινική τους χρήση. Πρόσφατα δείξαμε ότι είναι εφικτή 

μέσω φαρμακολογικής υπομεθυλίωσης, η επαγωγή σταθερής έκφρασης του HLA-G 

μορίου σε ανθρώπινα περιφερικά Τ-κύτταρα (iG-Tregs) προσδίδοντάς τους 

ανοσορρυθμιστικές ιδιότητες. Το HLA-G εκφράζεται στον πλακούντα προστατεύοντας 

από την απόρριψη το «ημι-αλλογενές» έμβρυο,  και καταστέλλεται επιγενετικά μετά το 

πέρας της κύησης. Σκοπός της παρούσας μελέτης, ήταν η βελτιστοποίηση του 

πρωτοκόλλου παραγωγής iG-Tregs συμβατή με την Ορθή Παρασκευαστική Πρακτική 

(GMP) και ο έλεγχος του προφίλ ασφάλειάς τους in vitro και in vivo σε ζωικό μοντέλο 

πειραματικής GvHD. Μέθοδοι. Τ- λεμφοκύτταρα ενεργοποιήθηκαν επί τρεις ημέρες με 

anti-CD3/CD28 (GMP-συμβατά σφαιρίδια ή πρωτεϊνικά τετραμερή) και στη συνέχεια 

καλλιεργήθηκαν για 3-4 ημέρες σε θρεπτικό μέσο εμπλουτισμένο με ιντερλευκίνη 2, 

παρουσία ή απουσία Decitabine (10μM). Στο πέρας της καλλιέργειας, τα κυτταρικά 

προϊόντα ελέγχθηκαν in vitro με κυτταρομετρία ροής ως προς: i) την έκφραση του HLA-

G, ii) την παραγωγή κυτταροκινών μετά από 4ωρη ενεργοποίηση με phorbol myristate 

acetate (PMA)/Ionomycin iii) την αλλοδραστικότητa σε δοκιμασία κυτταροτοξικότητας 

κατά αλλογενών βλαστών διεγερμένων με phytohemagglutinin (PHA). Η 

αλλοδραστικότητας των iG-Tregs ελέγχθηκε και in vivo σε ανθρωποποιημένο μοντέλο 

οξείας GvHD μετά από χορήγησή τους σε μερικώς μυελοκατασταλμένα NSG ποντίκια 

σε σχέση με τη θετική ομάδα ελέγχου που έλαβε ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα 

(untreated Τ- λεμφοκύτταρα). Αποτελέσματα. Παρατηρήθηκε επαγωγή της HLA-G 

έκφρασης στα βοηθητικά CD4+ Τ-λ1εμφοκύτταρα που ενεργοποιήθηκαν με τα GMP-

συμβατά μέσα διέγερσης [Δm %HLA-G+/CD4+ κυττάρων διεγερμένων με σφαιρίδια vs 

πρωτεϊνικά τετραμερή: 18,55% (6,48-27,91%) vs 8,81% (3,95-14,65%), t-test p=0.0571/ Δm 

αύξηση ως προς untreated Τ λεμφοκύτταρα: 21 vs 6 φορές, p=0,577. Η παραγωγή 

ιντερφερόνης-γ και ιντερλευκίνης-2 (ΙL-2) που συνδέονται με την επαγωγή οξείας GvHD 

(aGvHD), ήταν σημαντικά μειωμένη στα iG-Tregs σε σχέση με τα αντίστοιχα untreated 

κύτταρα [IFN-γ: Δm 46,7% (37,1-56%) vs 59.9% (52-73,7%), p=0,007/ IL2: Δm 38,7%, 



(28,5%- 43,2%) vs 63,6% (60,3%-70,7%),p=0,018]. Αξιοσημείωτα, τα iG-Tregs δεν ήταν 

αλλοδραστικά in vitro, αντίθετα με τα untreated Τ-λεμφοκύτταρα, (κυτταροτοξική 

δράση 0% vs 41% p=0.0001). Επιπρόσθετα, η ασφάλεια των iG-Tregs επιβεβαιώθηκε in 

vivo μετά από έγχυση iG-Tregs ή untreated Τ-λεμφοκυττάρων σε ανοσοκατασταλμένα 

NSG ποντίκια. Οι λήπτες που έλαβαν untreated Τ-λεμφοκύτταρα κατέληξαν έως την 

ημ30 από aGvHD, ενώ το 40% της iG-Treg-ομάδας επιβίωσε χωρίς aGvHD μέχρι τη 

θυσία. Συμπερασματικά, παρουσιάζουμε ένα βελτιστοποιημένο, GMP-συμβατό 

πρωτόκολλο παραγωγής iG-Tregs, με ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας, το οποίο θα 

αξιολογηθεί σε επερχόμενη κλινική μελέτη ως ανοσοθεραπεία της GvHD μετά από 

αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. 

 

 

  

 

 


