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Υπόβαθρο-σκοπός. Η ανοσοθεραπεία με Τ-ρυθμιστικά κύτταρα (Tregs) προτείνεται ως 

εναλλακτική θεραπεία της νόσου μοσχεύματος κατά ξενιστή (GvHD), κυριότερης επιπλοκής της 

αλλογενούς μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων (αλλο-ΜΑΚ). Πρόσφατα δείξαμε ότι η 

έκφραση του HLA-G, το οποίο φυσιολογικά εκφράζεται στον πλακούντα προστατεύοντας από 

την απόρριψη το «ημι-αλλογενές» έμβρυο, επάγεται μέσω φαρμακολογικής υπομεθυλίωσης 

(Decitabine -Dec) σε ανθρώπινα Τ-κύτταρα, προσδίδοντάς τους ανοσορρυθμιστικές ιδιότητες 

(iG-Tregs) που πιθανόν αναστέλλουν την GvHD. Σκοπός. Ο έλεγχος του προφίλ ασφάλειας 

και αποτελεσματικότητας των iG-Tregs in vitro και in vivo. Υλικό. Ενεργοποιημένα με αντι-

CD3/CD28 ανθρώπινα μονοπύρηνα κύτταρα καλλιεργήθηκαν με ιντερλευκίνη-2, 

παρουσία/απουσία Dec. Τα Dec-iG-Tregs ελέγχθηκαν ως προς την HLA-G έκφραση με 

κυτταρομετρία ροής. Η αλλοδραστικότητά τους ελέγχθηκε σε in vitro δοκιμασία 

κυτταροτοξικότητας κατά αλλογενών βλαστών διεγερμένων με phytohemagglutinin και in vivo, 

με ενδοφλέβια χορήγηση σε μερικώς ακτινοβολημένα NSG ποντίκια. Οι λήπτες που έλαβαν 

untreated Τ-κύτταρα απετέλεσαν την ομάδα αναφοράς. Τα ζώα αξιολογούνταν κλινικά για 

εμφάνιση GVHD. Αποτελέσματα. Η Dec επήγε την έκφραση του HLA-G ως προς τα untreated 

T-κύτταρα (8,2±0,2% vs 1,2±0,5%, p<0,0001). Τα Dec-iG-Tregs ήταν μη αλλοαντιδραστικά in 

vitro κατά αλλογενών PHA βλαστών (% λύση σε 40:1αναλογία: iG-Tregs vs untreated Τ-

κυττάρων: 1,8±1vs 49±4,p<0,0001) αλλά και in vivo, όταν εγχύθηκαν σε μερικώς 

ακτινοβολημένους NSG λήπτες. Σε αντίθεση με τους λήπτες των untreated Τ-κυττάρων οι 

οποίοι ανέπτυξαν GvHD (100%) και κατέληξαν έως την ημ35 από κλινικά επιβεβαιωμένη 

GvHD, το 50% (3/6) της Dec-iG-Treg ομάδας επιβίωσε μέχρι τη θυσία (ημ84). Συμπεράσματα. 

Τα Dec-iG-Tregs παρουσιάζουν ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας in vitro 

και in vivo, και θα αξιολογηθούν ως ανοσοθεραπεία της GvHD μετά από αλλο-ΜΑΚ, σε 

επερχόμενη κλινική μελέτη.  


