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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Εισαγωγή-Επιδίωξη: H νόσος μοσχεύματος-κατά-ξενιστή (GvHD) αποτελεί την κυριότερη επιπλοκή 

της αλλογενούς μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων με περιορισμένης αποτελεσματικότητας 

συμβατική φαρμακοθεραπεία. Σκοπός είναι να αναπτύξουμε ένα απλό, κλινικής ποιότητας 

πρωτόκολλο παραγωγής ανθρώπινων T-ρυθμιστικών κυττάρων (Τregs) με επαγωγή έκφρασης του 

ανοσορρυθμιστικού́ μορίου HLA-G (iG-Τregs). 

Σχεδιασμός-Μέθοδοι: Μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος εμπλουτισμένα για Τ-κύτταρα 

ενεργοποιήθηκαν με CD3/CD28-σφαιρίδια και εκτέθηκαν για 3 ημέρες σε υπομεθυλιωτική αγωγή με 

δεσιταμπίνη. Το iG-Treg προϊόν αξιολογήθηκε ως προς τη λειτουργικότητα και ασφάλεια τόσο in 

vitro όσο και in vivo σε ζωικά μοντέλα GvHD. Ο μοριακός χαρακτηρισμός των HLA-G+ κυττάρων 

έγινε  με μεθόδους υψηλής απόδοσης. Τέλος, ολοκληρώθηκε η επικύρωση της παραγωγής σε GMP 

συνθήκες. 

Αποτελέσματα:  Τα iG-Tregs περιέχουν ικανό αριθμό HLA-G+ κυττάρων (15.8%, 7.2-23.8%). Πέραν 

του HLA-G, τα iG-Τreg εκφράζουν και άλλες ανοσορρυθμιστικές πρωτεΐνες όπως LAG3, ΤΙΜ3, IL-

13, CCL17. Τα iG-Tregs εμφανίζουν ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας καθώς δεν είxαν τη δυνατότητα 

επαναδιέγερσης in vitro ενώ δεν εμφάνισαν αλλοδραστικότητα τόσο in vitro όσο και in vivo. Η 

κατασταλτική τους δράση επιβεβαιώθηκε καθώς ανέστειλαν τον πολλαπλασιασμό Τ-κυττάρων in 

vitro και την εμφάνιση της GvHD in vivo. Οι RNA-seq και single-cell RNA-seq αναλύσεις των HLA-

G+ κύτταρων ανέδειξαν την μοριακή ομοιομορφία τους με προφίλ έκφρασης Treg γονιδίων. Τέλος, η 

GMP επικύρωση ολοκληρώθηκε επιτυχώς παράγοντας τρία κυτταρικά προϊόντα GMP-iG-Tregs 

κατάλληλα προς κλινική χρήση. 

Ερμηνεία: Τα iG-Tregs παράγονται με αξιοπιστία και επαναληψιμότητα και αποτελούν ένα πλήρως 

χαρακτηρισμένο, καινοτόμο και φθηνό “φάρμακο προηγμένης τεχνολογίας“ (ATMP) με ευνοϊκό 

προφίλ ασφάλειας και ανοσοκατασταλτικής ικανότητας. Τα υπό GMP παραγώμενα iG-Tregs θα 

αξιολογηθούν κλινικά έναντι της GvHD σε κλινική μελέτη φάσης Ι-ΙΙ (EUDRACT-2021-006367-26). 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η νόσος μοσχεύματος-κατά-ξενιστή (Graft-versus-Host Disease, GvHD) συνιστά σημαντική αιτία 

νοσηρότητας και θνητότητας ασθενών που υποβάλλονται σε αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών 

κυττάρων(1). Ειδικότερα, οι ασθενείς που πάσχουν από ανθεκτική σε στεροειδή GvHD έχουν μια 

χείριστη πρόγνωση με θνησιμότητα που υπερβαίνει το 90% και ως εκ τούτου υπάρχει ανάγκη νέων 

θεραπευτικών προσεγγίσεων. Εναλλακτική στρατηγική στη θεραπεία της GvHD είναι η υιοθετούμενη 

κυτταρική ανοσοθεραπεία (ΚΑ) με την χορήγηση κυττάρων με ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες, των 

λεγόμενων Τ-ρυθμιστικών κυττάρων (Tregs). Καθώς η απομόνωση των FOXP3+ φυσικώς 

εμφανιζόμενων (natural) Τregs (nTregs) για χρήση σε ΚΑ δεν είναι εφικτή, ερευνητές από 

Minnesota(2) και Stanford(3) κατάφεραν πρόσφατα να παράγουν επαγόμενα (induced) Tregs (iTregs) 

τα οποία σε φάσης Ι-ΙΙ μελέτες κατέδειξαν τόσο την ασφάλεια όσο και την αποτελεσματικότητα τους 

στην πρόληψη της GvHD. 

Η ερευνητική μας προσέγγισή τα τελευταία χρόνια φιλοδοξεί να μιμηθεί τον μηχανισμό της επιτυχούς 

φυσιολογικής ανοσολογικής ανοχής κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όπου η έκφραση του μορίου 

HLA-G στον πλακούντα προστατεύει επιτυχώς το "ημι-αλλογενές" έμβρυο από την ανοσολογική 

επίθεση των μητρικών Τ-λεμφοκυττάρων(4). Δεδομένου ότι το γονίδιο HLA-G είναι επιγενετικά 

κατεσταλμένο, καταφέραμε μέσω φαρμακολογικής υπομεθυλίωσης με αζασυτιδίνη ή δεσιταμπίνη 

(Dec) να επάγουμε την έκφραση του σε ανθρώπινα Τ-λεμφοκύτταρα μετατρέποντάς τα σε iTregs(5).  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παράγουμε ένα πλήρες χαρακτηρισμένο, κλινικής ποιότητάς 

προϊόν που να εκφράζει HLA-G, τα λεγόμενα iG-Tregs και το οποίο θα μπορέσει να ελεγχθεί στα 

πλαίσια κλινικής μελέτης ως ένα καινοτόμο, φθηνό και αποτελεσματικό “φάρμακο προηγμένης 

τεχνολογίας” (Advanced therapeutic medicinal product, ATMP) εναντίον του GvHD.  



ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Παραγωγή των iG-Tregs 

Για την παραγωγή HLA-G+ κυττάρων σε μικρή κλίμακα (Dec-Treated) και κλινική κλίμακα (iG-

Tregs) χρησιμοποιήθηκαν 5-20 ml περιφερικού αίματος από υγιείς δότες, αντίστοιχα, μετά από 

συγκατάθεση τους και σύμφωνα με πρωτόκολλο εγκεκριμένο από επιτροπές βιοηθικής. Συνοπτικά, 

μετά από διαχωρισμό μονοπύρηνων (PBMCs) με φικόλη και απομόνωση των λεμφοκυττάρων με 

ανοσομαγνητικό διαχωρισμό (Miltenyi) ή μέσω 2-ωρης προσκόλλησης σε πλαστική επιφάνεια, έγινε 

ενεργοποίηση τους για 3 μέρες με αντι-CD3/CD28-σφαιρίδια (Gibco) και περαιτέρω καλλιέργεια τους 

(RPMI/10%FBS/Interleukin-2 50 U/ml) για 3 επιπλέον μέρες με 5-10μM Dec (Sigma-Aldrich) ή χωρίς 

Dec (PBS-Treated controls), σύμφωνα με δημοσιευμένο μας πρωτόκολλο(5). 

Έλεγχος του προϊόντος (iG-Tregs) in vitro

Ο ανοσοφαινοτυπικός χαρακτηρισμός των iG-Tregs πραγματοποιήθηκε στα BD-FACSCantoII και 

BD-FACSCalibur με FlowJo(v.10) χρησιμοποιώντας CD3-BV510/FITC/AF647, CD4-FITC/PerCP-

Cy5.5, CD8-FITC/APC-Cy7, IDO-1-AF647, TIM3-PE, LAG3-PE, Fixable Viablity dye-FVD (NIR,

Aqua, FarRed), 7-AAD (BD, Biolegend) και HLA-G-PE/APC (Sigma-Aldrich). Η μέτρηση 

κυτταροκινών και χημειοκινών στα υπερκείμενα καλλιεργειών έγινε σε Luminex (Bio-Plex-200, 

BioRad). Η ανοσοκατασταλτική δράση των iG-Tregs αξιολογήθηκε σε μεικτές λεμφοκυτταρικές 

καλλιέργειες διπλής κατεύθυνσης και διπλής διέγερσης όπου μετρήθηκε ο πολλαπλασιασμός CFSE-

σεσημασμένων PBMCs από 7 δότες (responders) με παρουσία ή απουσία iG-Tregs (third-party). Η in

vitro αλλοδραστικότητα των iG-Tregs (effectors) ελέγχθηκε σε δοκιμασία κυτταροτοξικότητας κατά 

CFSE-σεσημασμένων αλλογενών κυττάρων στόχων διεγερμένων με phytohemagglutinin-PHA (PHA-

blasts).

Έλεγχος του προϊόντος (iG-Tregs) in vivo



Η in vivo αλλοδραστικότητα και κατασταλτική λειτουργία των iG-Tregs ελέγχθηκε σε ζωικά GVHD 

μοντέλα μετά από σχετική έγκριση. Συνοπτικά, «εξανθρωπισμένα» NOD-scid IL2Rgamma-null 

(NSG) ποντίκια (Jackson) ακτινοβολήθηκαν με μη θανατηφόρα δόση (250 rad) και έλαβαν έγχυση 

iG-Tregs για τον έλεγχο επαγωγής GvHD ή συνέγχυση iG-Tregs με λεμφοκύτταρα δότη (DLIs) για 

τον έλεγχο ικανότητάς πρόληψής GvHD. Τα ποντίκια παρακολουθούνταν καθημερινά για επιβίωση 

και 3 φορές/εβδομάδα για κλινικά σήματα GvHD (GvHD-score). 

Μοριακός χαρακτηρισμός των HLA-G+ κυττάρων. 

Το προφίλ γονιδιακής έκφρασης (RNA-seq) των HLA-G+ κυττάρων (n=5) και η ανάλυση του 

μεταγραφώματος μοναδιαίων (single cell) HLA-G+ κυττάρων (scRNA-seq) έγινε μετά από 

κυτταροδιαχωρισμό HLA-G+/CD4+ κύτταρων σε καθαρότητα >95% (BD-FACSAriaIII), απομόνωση 

RNA (Qiagen), και αλληλούχηση (Illumina) με γονιδίωμα αναφοράς το HomoSapiens:hg19/GRCh38. 

Ομόλογα HLA-G-/CD4+ χρησιμοποιήθηκαν για εύρεση των Διαφορικά Εκφραζόμενων Γονιδίων 

(ΔΕΓ). Για την scRNA-seq ανάλυση, έγινε σύλληψη 16.000 μοναδιαίων HLA-G+ κυττάρων 

(Chromium-controller, 10xGenomics) και προετοιμάστηκε NGS βιβλιοθήκη 

(SingleCell3′ReagentKit.v3.1). Η βιοπληροφορική ανάλυση έγινε με χρήση ευρέως διαθέσιμων 

εργαλείων CellRanger.v6.1 (10xGenomics), UMAP (dimensionality reduction-clustering), 

FindAllMarkers (Seurat), scCATCH (cluster annotation), SCDC (deconvolution), DESEQ2 και David 

(pathway analysis). Η επαλήθευση των ευρημάτων του RNA-seq, έγινε με αλυσιδωτή αντίδραση 

πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (RΤ-PCR, BioRad-CFX96). 

GMP-παραγωγή και επικύρωση  

Η GMP-παραγωγή των iG-Tregs έγινε στην αδειοδοτημένη GMP-Μονάδα του Νοσοκομείου Γ. 

Παπανικολάου και στην προς αδειοδότηση GMP-Μονάδα του Ινστιτούτου Κυτταρικών Θεραπειών 

του Παν. Πατρών (https://ictpatras.gr/). Για την παραγωγή χρησιμοποιήθηκαν PBMCs από 

λευκαφαίρεση μη κινητοποιημένου αίματος, GMP-grade καλλιεργητικά υλικά και φαρμακευτικά 



διαθέσιμη Dec (Dacogen, Janssen). Το πρωτόκολλο παραγωγής και η λίστα των υλικών είναι 

καταχωρημένα στο φάκελο υπό έρευνα φαρμακευτικού προϊόντος (Investigational Medicinal Product 

Dossier, IMPD).



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα iG-Tregs παράγονται σταθερά και με επαναληψιμότητα από Τ-λεμφοκύτταρα υγιών δοτών 

μέσω φαρμακολογικής υπομεθυλίωσης  

Η βελτιστοποίηση του πρωτοκόλλου παραγωγής HLA-G+ κυττάρων έγινε αρχικά σε πειράματα 

μικρής κλίμακας (Εικόνα 1Α).  Σε σύνολο 26 ανεξάρτητων πειραμάτων χρησιμοποιώντας 10 

διαφορετικούς δότες ανευρέθησε στο τελικό Dec-Treated προϊόν ένα διάμεσο (Δm) ποσοστό 16.65% 

HLA-G+ κύτταρων (εύρος 4.1-45.2%) ενώ στα PBS-Treated controls δεν παρατηρήθηκε επαγωγή 

HLA-G+ κυττάρων (1.3%, 0.04-4.7%, p=0.0001). Η μεταφορά του πρωτοκόλλου σε κλινική κλίμακα 

(iG-Tregs) έδειξε μια ανάλογη με τη μικρής κλίμακας παραγωγή HLA-G+ κυττάρων (15.8%, 7.2-

23.8%) όπoυ μόνο 1 στα 13 προϊόντα περιείχε <8% HLA-G+ κύτταρα (Εικόνα 1Β). Ξεκινώντας από 

20 ml περιφερικού αίματος, παρήγαμε ένα προϊόν σε υψηλούς αριθμούς κυττάρων (14.8x106, 6x106-

21x106) και με ικανοποιητική βιωσιμότητα (49.3%, 17%-63.8%) παρά τη κυτταροτοξική δράση της 

Dec. (Εικόνα 1Γ,Δ)  Συνεπώς, το βελτιστοποιημένo πρωτόκολλο επιτρέπει την αξιόπιστη και 

επαναλήψιμη παραγωγή iG-Tregs. 

In vitro χαρακτηρισμός των iG-Tregs 

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα iG-Tregs αποτελούνται κυρίως από CD3+ Τ-κύτταρα (94%, 89.35%-

98.6%), με προεξάρχοντα τα CD4+ (64.8%, 44.5%-77.0%) σε σχέση με τα CD8+ κύτταρα (32.1%, 

22.7%-54.7%). Είναι ενδιαφέρον, ότι η Dec φαίνεται να ευνοεί την έκπτυξη των CD4+ κυττάρων, 

καθώς o λόγος CD4/CD8 στα iG-Tregs (2.1, 0.81-3.39) είναι στατιστικά σημαντικά διαφορετικός από 

αυτόν στα PBS-Treated (1.48, 0.69-2.28, p=0.003). Τα HLA-G+ κύτταρα στο iG-Treg προϊόν 

ανευρίσκονται σε μεγαλύτερο πoσοστό εντός του CD4+ υποπληθυσμού (22.5%, 7.35-34.25%) σε 

σχέση με τον CD8+ (17.7%, 7.57-26.90%, p=0.006) (Εικόνα 2A).  

Η επαγωγή του HLA-G μορίου στα iG-Tregs καταδεικνύεται και με ανάλυση διάμεσης έκφρασης 

φθορισμού (median fluorescence intensity, MdFI)] (269.7, 106.5-446 vs PBS-Treated 55.2, 0-194, 



p<0.0001). Πέραν του HLA-G, τα iG-Τreg εκφράζουν σε σχέση με τα PBS-Treated και άλλα γνωστά 

ανοσοκατασταλτικά μόρια, όπως Lymphocyte Activating Gene 3 (LAG3, ΜdFI 1168, 793-1287 vs 

PBS-Treated 384, 252-461, p=0.04)  και T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 

3 (TIM3,  ΜdFI 1258, 788-1526 vs PBS-Treated 789, 558-1237, p=0.02). Η έκφραση του LAG3 και 

του ΤΙΜ3 είναι περισσότερο εμφανής εντός του HLA-G+ υποπληθυσμού (Εικόνα 2B). Σε υπερκείμενα 

μικρής (Dec-Treated, n=9) και κλινικής κλίμακας (iG-Tregs, n=10) προϊόντων μετρηθήκαν συνολικά 

10 κυτταροκίνες και 3 χημειοκίνες που συνδέονται με ανοσολογικές απόκρισεις(1), όπου φάνηκε η 

σημαντικά αυξημένη έκκριση τω  IL-13 (736.2 pg/ml) και CCL17 (128.9 pg/ml) σε σχέση με τα PBS-

Treated controls (297.2 pg/ml, p=0.0032 και 81.27 pg/ml, p=0.0411, αντίστοιχα) (Εικόνα 2Γ). 

Συνοψίζοντας, τα iG-Tregs αποτελούν κατά κύριο λόγο CD4+ Τ-κυτταρικά προϊόντα που πλην του 

HLA-G, εκφράζουν και εκκρίνουν και άλλα ανοσορρυθμιστικά μόρια όπως LAG3, ΤΙΜ3, IL-13 και 

CCL17.

Τα iG-Tregs εμφανίζουν ανοσοκατασταλτική δράση και ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας in vitro

Όπως εκτενώς έχει καταδειχθεί σε προηγούμενες μελέτες μας ότι τα μικρής κλίμακας Dec-Treated 

κύτταρα είναι ισχυρά ανοσοκατασταλτικά in vitro(5), επιβεβαιώσαμε και στα κλινικής κλίμακας 

παραγόμενα iG-Tregs την κλιμακούμενη in vitro ικανότητά τους να καταστέλλουν ισχυρά διεγερμένα 

Τ-λεμφοκύτταρα (καταστολή 87.8% σε αναλογία iG-Tregs:responders 8:1, Εικόνα 3Α). Πρωταρχικής 

σημασίας  για την χορήγηση των iG-Tregs σε ασθενείς είναι η ασφάλεια τους. Καθώς τα iG-Tregs 

αποτελούν Τ-κυτταρικά προϊόντα, είναι θεωρητικά πιθανό όταν εισέλθουν στο αλλογενές και 

φλεγμονώδες περιβάλλον των ασθενών με GVHD να  διεγερθούν και να δράσουν κυτταροτοξικά 

εναντίον των κυττάρων του λήπτη. Σε σχέση με τους PBS-Treated μάρτυρες, τα iG-Tregs έχουν 

μειωμένη ικανότητα επαναδιέγερσης όταν εκτεθούν σε ισχυρά και μη ειδικά ανοσοδιεγερτικά όπως 

PMA και Ιονομυκίνη (Εικόνα 3B), ενώ δεν έχουν την ικανότητα να λύουν αλλογενείς στόχους in vitro

(Εικόνα 3Γ). Ακόμα και σε αναλογία iG-Tregs:PHA-βλάστες 40:1, τα iG-Tregs δεν κατέδειξαν καμία 

λυτική δράση έναντι αλλογενών βλαστών (0%) σε αντίθεση με τα ομόλογα PBS-Treated προϊόντα 



που επέφεραν λύση σε 22% των κυττάρων στόχων. Συνεπώς, τα iG-Tregs εμφανίζουν ευνοϊκό προφίλ 

ασφάλειας in vitro καθώς είναι υποδιεγέρσιμα σε επανέκθεση τους σε διεγερτικούς παράγοντες ενώ 

δεν εμφανίζουν αλλοδραστικότητα έναντι αλλογενών στόχων. 

Τα iG-Tregs εμφανίζουν ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας και ανοσοκατασταλτική δράση in vivo

Ο έλεγχος του προφίλ ασφάλειας των iG-Tregs ελέγχθηκε και σε in vivo πειράματα με αξιολόγηση 

της αλλοδραστικότητας τους μετά την έγχυσή τους σε ζωικά μοντέλα GvHD. Όλα τα ποντίκια που 

έλαβαν PBS-Treated προϊόντα (n=7) εμφάνισαν αυξανόμενο GvHD score από τη μέρα +21 μετά την 

έγχυση και κατέληξαν έως την ημέρα +35 από οξεία GvHD. Αντίθετα, το 67% της ομάδας ποντικών 

που έλαβαν iG-Tregs (n=9) επιβίωσε χωρίς οξεία GvHD μέχρι τη θυσία την ημέρα +84 (p<0.01) 

(Εικόνα 4A). Σε in vivo πειράματα ελέγχθηκε επίσης και η ικανότητα των iG-Tregs στην πρόληψη της 

GvHD. NSG ποντίκια έλαβαν αλλογενή DLIs σε δόσεις που προκαλούν GvHD μαζί με iG-Tregs (n=6) 

ή με PBS-Treated κύτταρα (n=8). H ομάδα που έλαβε DLIs+PBS-Treated κύτταρα κατέληξε μέχρι τη 

μέρα +36 από επιδεινούμενη οξεία GvHD. Αντίθετα, η συνέγχυση DLIs+iG-Tregs καθυστέρησε (5/6 

ποντίκια κατέληξαν μέχρι την ημέρα +66) και σε ποσοστό 17% απέτρεψε την εκδήλωση της GvHD 

(p<0.01) (Εικόνα 4B). Συνολικά, τα in vivo πειράματα επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα και το 

ασφαλές προφίλ των iG-Tregs.  

Τα HLA-G+ κύτταρα αποτελούν έναν μεταγραφικά ομοιογενή πληθυσμό με κυρίαρχα 

ρυθμιστικά χαρακτηριστικά

Η διενέργεια RNA-seq επί κυτταροδιαχωρισμένων HLA-G+ κυττάρων (Εικονα 5Α) ανέδειξε στην 

ανάλυση κυρίων συνιστωσών (PCA) ότι αυτά κατέχουν ένα ομοιογενές μεταγραφικό προφίλ το οποίο 

είναι και σαφώς διαχωρισμένο από τα HLA-G- ομόλογα κύτταρα. (Εικόνα 5Β) Διαπιστώθηκε η 

παρουσία 394 Διαφορικά Εκφραζόμενων Γονιδίων (ΔΕΓ) μεταξύ των HLA-G+ και HLA-G- κυττάρων, 

εκ των οποίων τα 358 βρέθηκαν υπερεκφρασμένα στα HLA-G+ όπως αναμένεται μετά από έκθεση σε 

υπομεθυλιωτικούς παράγοντες (Εικόνα 5Γ). Η in silico ανάλυση ανέδειξε εμπλουτισμό ΔΕΓ σε 



μονοπάτια που σχετίζονται με κυτταροκίνες, χημειοκίνες και σηματοδότηση τους (Εικόνα 5Δ). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το ΔΕΓ με την μεγαλύτερη έκφραση στα HLA-G+ κύτταρα 

είναι το ανοσοκατασταλτικό μόριο IDO-1 (log2(fold-change)=2.55), η αυξημένη έκφρασή του οποίου 

επιβεβαιώθηκε τόσο με RT-PCR (n=4) όσο και με κυτταρομετρεία ροής (Εικόνα 5Ε). Η έκφραση 

λοιπών υπερεκφρασμένων (log2(foldchange)>1.75) γονιδίων με γνωστό ανοσοτροποποιητικό ρόλο 

(CCL17, CCL22, CXCL9, IL-6) επιβεβαιώθηκε περαιτέρω τόσο σε επίπεδο mRNA όσο και σε 

επίπεδο πρωτεΐνης (Εικόνα 5Ε). Η αλληλούχηση μοναδιαίων κυττάρων (scRNA-seq) ανέδειξε 6 

υποπληθυσμούς εντός των HLA-G+ κυττάρων (ανάλυση συσταδοποίησης, clustering), 4 εκ των 

οποίων είχαν προφίλ μεταγραφώματος όμοιο με nTregs (ιστοειδική ταξινόμηση έναντι βάσεων 

δεδομένων αναφοράς) (Εικόνα 5Ζ). Τέλος, με βάση τα scRNA-seq δεδομένα προχωρήσαμε σε 

αποσυνέλιξη (deconvolution) των RNA-seq δεδομένων η οποία ανέδειξε την διαφορική μοριακή 

σύνθεση των HLA-G+ και HLA-G- κυττάρων, με σαφή εμπλουτισμό των HLA-G+ σε κύτταρα που 

αντιστοιχούν στον ρυθμιστικό Τ υποπληθυσμό 1 (Εικόνα 5Η). Συνοπτικά, τα HLA-G+ κύτταρα 

χαρακτηρίζονται από ομοιογενές μεταγραφικό προφίλ και ισχυρό ρυθμιστικό χαρακτήρα. 

GMP επικύρωση παραγωγής των iG-Tregs  

Η GMP-επικύρωση της παραγωγής των iG-Tregs (GMP-iG-Tregs) πραγματοποιήθηκε 

χρησιμοποιώντας προϊόντα λευκαφαίρεσης μη κινητοποιημένου αίματος (60-146 ml) από 3 υγιείς 

δότες (Εικόνα 1Α). Και τα 3 GMP-iG-Tregs προϊόντα πληρούσαν τα κριτήρια αποδέσμευσης 

(HLAG+>8%, >0.1x106/kg κύτταρα, βιωσιμότητα>50%,  στείρες καλλιέργειες, αρνητική δοκιμασία 

μυκοπλάσματος, επίπεδα ενδοτοξίνης<5.0 EU/kg). Συγκεκριμένα, τα GMP-iG-Tregs περιείχαν 

18,44% (18–23.49%) HLA-G+ κύτταρα (vs GMP-PBS-Treated 3%, 0.7-3.16%, p=0.005),  

ικανοποιητική 55%  (55-56%) βιωσιμότητα (vs GMP-PBS-Treated 87%, 86-88%, p=0.0008) και 

συνολικό αριθμό κυττάρων που ανταποκρίνονται στις επιθυμητές δόσεις του κλινικού πρωτοκόλλου 

(5.6x107, 4.39x107-10.7x107). Ομοίως με τα iG-Tregs, τα GMP-iG-Tregs περιέχουν 88.53% CD3+

κύτταρα με προεξάρχουν τον CD4+ (59.22%) υποπληθυσμό. (Εικονα 6Α) Επιπλέον, τα GMP-iG-



Tregs ελέγχθηκαν ως προς το προφίλ ασφάλειάς τους όπου παρουσίασαν μειωμένη αλλοδραστικότητα 

έναντι αλλογενών στόχων (λύση στόχων Ε:Τ 40:1, 27% vs GMP-PBS-Treated  3%, n=3, p=0.0002). 

(Εικόνα 6Β)  



ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στην παρούσα εργασία προχωρήσαμε επιτυχώς σε κλινική και GMP-κλίμακας παραγωγή ενός 

πλήρους χαρακτηρισμένου ανοσορρυθμιστικού κυτταρικού προϊόντος (iG-Tregs) προοριζόμενο για 

κλινική αξιολόγηση έναντι της GvHD. Έχοντας πρόσφατα δείξει ότι είναι εφικτή η επαγωγή του HLA-

G ανοσοκατασταλτικού μορίου, το πρωτόκολλο μας αναπτύχθηκε και βελτιστοποιήθηκε με τέτοιο 

τρόπο ώστε να παρακάμπτει κοστοβόρες διαδικασίες που εφαρμόζονται στη βιοτεχνολογία για την 

παραγωγή ΚΑ με αποτέλεσμα την επιτυχή απελευθέρωση των GMP-iG-Tregs προϊόντων σε χρόνο 6 

ημερών (Εικόνα 6).  

Όπως έχει καταδειχθεί σε πρόσφατη μελέτη μας με μικρής κλίμακας επαγόμενα HLA-G+ κύτταρα, 

επιβεβαιώσαμε την κατασταλτική δράση των κλινικής κλίμακας παραγόμενων iG-Tregs (Εικόνα 3Α). 

Τo in vivo μοντέλο κατέδειξε την αποτελεσματικότητα των iG-Tregs σε πιο σύνθετο βιολογικό 

σύστημα καθώς η εμφάνιση GvHD σε λήπτες iG-Tregs+DLIs καθυστέρησε ή παρεμποδίστηκε 

εντελώς σε σύγκριση με τους λήπτες PBS-Treated+DLIs που εν τέλει απεβίωσαν με GvHD (Εικόνα 

4Β). Τα iG-Tregs όντας CD3+ Τ-κυτταρικό προϊόν συνοδεύονται με τον εγγενές κίνδυνο αναγνώρισης 

αλλογενών αντιγόνων και πρόκλησης GvHD στο περιβάλλον του ξενιστή. Κατά την αξιολόγηση του 

προφίλ ασφάλειας τους, τα iG-Tregs φάνηκαν να βρίσκονται σε καθεστώς υποδιεγερσιμότητας 

έχοντας μειωμένη ικανότητα παραγωγής ενδοκυττάριων κυτταροκινών Th1 και Th17(6) που 

συμβάλλουν στην επιδείνωση της GvHD(1) (Εικόνα 3B). Η κατάσταση υποδιεγερσιμότητας των iG-

Tregs μπορεί να δικαιολογεί εν μέρει και την μειωμένη αλλοδραστικότητα τους τόσο σε in vitro

δοκιμασίες (Εικόνα 3Γ) όσο και μετά την χορήγηση τους σε in vivo μοντέλα (Εικόνα 4A). Συνεπώς, 

από τον προκλινικό έλεγχο τα iG-Tregs και τα GMP-iG-Tregs παρουσιάζουν ένα ευνοϊκό προφίλ 

ασφάλειας μειώνοντας τις πιθανότητες μιας iG-Treg-διαμεσολαβούμενης επιδείνωσης της GvHD.  

Στις προηγούμενες μελέτες μας καταδείξαμε ότι τα μικρής κλίμακας Dec-Treated αποκτούν ισχυρές 

in vitro κατασταλτικές ιδιότητες, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό, αλλά όχι αποκλειστικά, από 



το μόριο HLA-G(5). Από το σύνολο των πειραμάτων μας φαίνεται ότι τα iG-Tregs επιστρατεύουν και 

άλλους κατασταλτικούς μηχανισμούς. Πρώτον, τα iG-Tregs και ιδίως τα HLA-G+ κύτταρα 

χαρακτηρίζονται από αυξημένη έκφραση των ανασταλτικών υποδοχέων LAG3 και TIM3 (Εικόνα 

2Β). O LAG3 είναι χαρακτηριστικό μόριο των Tregs τύπου I (Tr1) που έχουν επιτυχώς χρησιμοποιηθεί 

σε κλινικό πρωτόκολλο πρόληψης GvHD(3). Ο ΤΙΜ3 έχει δειχθεί ότι διαχωρίζει έναν ξεχωριστό 

ΤΙΜ3+ Treg πλυθησμό με ισχυρή in vitro ανοσοκατασταλτική δράση(7). Δεύτερον, τα iG-Tregs 

εκκρίνουν υψηλά επίπεδα IL-13 σε σχέση με τους PBS-Treated controls (Εικόνα 2Γ). Η εξωγενής 

χορήγηση της IL-13 ή η έγχυση Innate Lymphocyte cells Type-2 που παράγουν IL-13 έχει δειχθεί ότι 

καταστέλλει την ενεργότητα της GvHD με ταυτόχρονη διατήρηση του φαινομένου μοσχεύματος-

έναντι-λευχαιμίας σε ζωικά μοντέλα(8,9). Τρίτον, μέσω RNA-seq και scRNA-seq μπορέσαμε να 

αναδείξουμε την μεταγραφική ομοιογένεια του HLA-G+ πληθυσμού καθιστώντας το HLA-G ως 

δείκτη που αναγνωρίζει ένα διακριτό πληθυσμό με ισχυρό ρυθμιστικό μεταγραφικό προφίλ.  Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι το πιο υψηλό ΔΕΓ στα HLA-G+ κύτταρα ήταν το IDO-1, γνωστό 

ανοσοκατασταλτικό μόριο με σημαντικό ρόλο στην προστασία της GvHD το οποίο έχει αναφερθεί να 

εκφράζεται αποκλειστικά σε κύτταρα μυελικής σειράς(1,10). Για πρώτη φορά δείχνουμε την 

δυνατότητα επαγωγής του IDO-1 μέσω υπομεθυλίωσης σε κύτταρα λεμφικής σειράς τόσο σε 

μεταγραφικό όσο και σε πρωτεϊνικό επίπεδο (Εικόνα 5Ε). Τέλος, τα HLA-G+ κύτταρα παρουσιάζουν 

αυξημένη μεταγραφική δραστηριότητα αλλά και έκκριση των χημειοκινών CCL17 και CCL2, οι 

οποίες έχουν καταδειχθεί σε πειραματικά μοντέλα να αποτρέπουν αυτοάνοσες παθολογίες(11) και 

απόρριψη αλλομοσχευμάτων(12) μέσω προσέλκυσης Τregs (Εικόνα 2Γ, 5Δ,Ε). Ιδιαίτερά σημαντικό 

εύρημα είναι ότι η RNA-seq ανάλυση των HLA-G+ κυττάρων ανέδειξε ένα ομοιογενές προφίλ 

γονιδιακής έκφρασης αυτών των κυττάρων με επαγωγή έκφρασης >300 γονιδίων σε σύγκριση με τα 

ομόλογα HLA-G-, ενώ η scRNA-seq ανάλυση κατέδειξε ότι το μοριακό τους προφίλ προσομοιάζει με 

γνωστούς Τreg υποπληθυσμούς. Συνολικά, τα αποτελέσματα μας έρχονται σε συμφωνία με πρόσφατες 

έρευνες που συνδέουν τη κατασταλτική δράση των Tregs με υπομεθυλίωση του DNA τους(13). 



Συνοψίζοντας, τα iG-Tregs αποτελούν ένα ενδελεχώς χαρακτηρισμένο σε κυτταρικό και μοριακό 

επίπεδο κυτταρικό προϊόν που παράγεται επιτυχώς με σταθερότητα και επαναληψιμότητα μέσω ενός 

σύντομου και απλού πρωτοκόλλου. Η αποτελεσματικότητα και το ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας του 

καταδείχθηκε τόσο σε in vitro όσο και σε in vivo μοντέλα. Τα GMP-iG-Tregs θα αξιολογηθούν ως 

«φάρμακο προηγμένης τεχνολογίας» (ATMP) σε κλινική μελέτη φάσης Ι-ΙΙ (EudraCT_2021-006367-

26).
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ΕΙΚΟΝΕΣ 
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Εικόνα 2. Χαρακτηρισμός των iG-Tregs
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Εικόνα 3. In vitro αξιολόγηση του προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των iG-Tregs.
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Εικόνα 4. In vivo αξιολόγηση του προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των iG-Tregs
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Eικόνα 5. Μοριακός Χαρακτηρισμός HLA-G+ κυττάρων 
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Εικόνα 6. GMP επικύρωση της παραγωγής των iG-Tregs
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ-ΛΕΖΑΝΤΕΣ

Εικόνα 1. Τα iG-Tregs παράγονται σταθερά και με επαναληψιμότητα από Τ-λεμφοκύτταρα 

υγιών δοτών μέσω φαρμακολογικής υπομεθυλίωσης. Α) Σχηματική απεικόνιση του πρωτόκολλου 

παραγωγής μέσω υπομεθυλίωσης (decitabine, Dec) ανοσορρυθμιστικών κυττάρων μικρή κλίμακα 

(Dec-Treated σε), σε κλινική κλίμακα (iG-Tregs) και σε φαρμακευτική ποιότητα (GMP-iG-Tregs). 

Κύτταρα που δεν εκτέθηκαν σε Dec χρησιμοποιήθηκαν ως ομόλογα controls (PBS-Treated). Β) 

Ποσοστό των HLA-G+ κυττάρων στα iG-Tregs σε σχέση με τα ομόλογα PBS-Treated controls. 

Αριστερά, αντιπροσωπευτικά διαγράμματα κυτταρομετρίας ροής. Δεξιά, συγκεντρωτικά δεδομένα 

στα Dec-Τreated (n=26) και iG-Tregs (n=13) σε σύγκριση με τα PBS-Treated κύτταρα. Γ) Έκπτυξη 

των iG-Tregs και PBS-Treated τη ημέρα (D) 3 και D6 της καλλιέργειας παραγωγής. Δ) Βιωσιμότητα 

των iG-Tregs σε σχέση με τα PBS-Treated μέσω κυτταρομετρίας ροής όπου αρνητικά για Fixable 

Viability Dye (FVD) τα ζωντανά κύτταρα. Για όλα τα διαγράμματα στατιστικά σημαντικά 

αποτελέσματα θεωρήθηκαν αυτά με τιμή p<0,05 (ns:not siginificant p>0.05, *p<0.05, **p<0.01, 

***p<0.001 & ****p<0.0001).

Εικόνα 2. Χαρακτηρισμός των iG-Tregs. A) Σύσταση των iG-Tregs. Αριστερά, ποσοστό CD3+,

CD4+ και CD8+ κύτταρων. Μέση, ποσοστό των HLA-G+ κυττάρων στους CD4+ και CD8+

υποπληθυσμούς στα iG-Tregs (n=13). Δεξιά, λόγος των CD4/CD8 στα iG-Tregs και στον 

υποπληθυσμό HLA-G+ των iG-Tregs κυττάρων έναντι PBS-Treated (n=13). Β) Διάμεση ένταση 

φθορισμού (MdFI) των HLA-G, LAG3 και TIM3 στα iG-Tregs και στον υποπληθυσμό HLA-G+ των 

iG-Tregs σε σύγκριση με τα PBS-Treated. Γ) Συγκέντρωση (pg/ml) κυτταροκινών και χημειοκινών 

σε υπερκείμενα καλλιεργειών iG-Tregs (n=10) και Dec-Treated (n=9) σε σύγκριση με τα υπερκείμενα 

των PBS-Treated (Luminex assay). 

Εικόνα 3. In vitro αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και ασφάλειας και των iG-Tregs. Α) 

Αξιολόγηση ανοσοκατασταλτικής δράσης των iG-Tregs σε δοκιμασίες διπλά διεγερμένων μεικτών 



λεμφοκυτταρικών αντιδράσεων. Πάνω, σχηματική απεικόνιση ανοσοκατασταλτικής δράσης των iG-

Tregs (3rd party) σε διεγερμένα λεμφοκύτταρα 7 δοτών (responders). Κάτω, έλεγχος καταστολής του 

πολλαπλασιασμού των responders αυξανόμενης της δόσης iG-Tregs (λόγος iG-Tregs/responders) 

μέσω κυτταρομετρίας ροής. Β) Αξιολόγηση ικανότητας επαναδιέγερσης των iG-Tregs σε σχέση με τα 

PBS-Τreated κύτταρα μετά από (stimulated) ή χωρίς (unstimulated) τετράωρη ενεργοποίηση τους με 

PMA/Ionomycin. Αριστερά, ενδεικτική ανάλυση κυτταρομετρίας ροής έκφρασης ενδοκυττάριας IL-

2. Δεξιά, συγκεντρωτικά δεδομένα ενδοκυττάριας έκφρασης IL-2, IFNγ, IL-17α και IL-4 μετά από 

ενεργοποίηση (n=3). Γ) Έλεγχος κυτταροτοξικότητας των iG-Tregs in vitro: ποσοστό λύσης των 

αλλογενών κυττάρων στόχων (PHA blasts) μετά από συγκαλλιέργεια με αυξημένες δόσεις iG-Tregs 

σε σύγκριση με συγκαλλιέργεια με PBS-Treated (n=2). 

Εικόνα 4.  In vivo αξιολόγηση ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των iG-Tregs. A) Πάνω, 

πειραματικός σχεδιασμός του ελέγχου της αλλοδραστικότητας των iG-Tregs σε NSG ακτινοβολημένα 

ποντίκια. Κάτω, GvHD score (αριστερά) και ποσοστό επιβίωσης (δεξιά) μετά την έγχυση iG-Tregs 

(n=9) και PBS-Τreated κυττάρων (n=7) σε συνάρτηση με τον χρόνο Β) Πάνω, πειραματικός 

σχεδιασμός του ελέγχου της ικανότητάς των iG-Tregs στη προφύλαξη της GvHD. Κάτω, GvHD score 

(αριστερά) και ποσοστό επιβίωσης (δεξιά) μετά την έγχυση λεμφοκυττάρων δότη (DLIs) + iG-Tregs 

(n=6) και DLIs+PBS-Τreated (n=8) σε συνάρτηση με τον χρόνο. 

Εικόνα 5. Μοριακός Χαρακτηρισμός HLA-G+ κυττάρων. (Α-Ε) Ανάλυση μεταγραφώματος των 

HLA-G+ κυττάρων  (RNA-seq) και επαλήθευση, Α) Αντιπροσωπευτικά διαγράμματα 

κυτταρομετρίας ροής όπου παρουσιάζεται ο διαχωρισμός των HLA-G+  και των ομόλογων HLA-G 

αρνητικών (HLA-G-) κυττάρων. Β) Διαγράμμα Principal Component Analysis (PCA) που 

καταδεικνύει το ομοιόμορφο μεταγραφικό προφίλ των HLA-G+ κυττάρων (Gplus, κόκκινο) σε 

σύγκριση με τα ομόλογα HLA-G- (Gminus) κύτταρα. (n=5) Γ) Διάγραμμα volcano όπου 

παρουσιάζονται τα διαφορικά εκφραζόμενα γονίδια (ΔEΓ). Οι κάθετες διακεκομμένες γραμμές 



δείχνουν το |log2 (Fold Change)|>0.5 και οι οριζόντιες τη στατιστική σημαντικότητα (q<0.05). Δ) 

Ανάλυση μονοπατιών (pathway analysis). Αριστερά, διάγραμμα dotplot των στατιστικά σημαντικά 

εμπλουτισμένων μονοπατιών (p.adjust<0.05) ως προς την περιεκτικότητα τους σε ΔΕΓ (Gene Ratio). 

Δεξιά, διάγραμμα clustergram που αναδεικνύει τα ΔΕΓ που εμπίπτουν σε κάθε εμπλουτισμένο 

μονοπάτι. Ε) Επαλήθευση της αυξημένης έκφρασης των ΔΕΓ σε επίπεδο RNA (IDO-1, CCL17, 

CCL22, CXCL9, RT-PCR, n=4) (αριστερά), της ενδοκυττάριας πρωτεϊνικής έκφρασης του IDO-1 

(κυτταρομετρίας ροής, n=8) (μέση) και της πρωτεϊνικής έκκρισης των χημειοκινών/κυτταροκινών 

(CCL17, CCL22, CXCL9, IL-6, Luminex assay, n=4) (δεξιά). (Ζ-Η) Ανάλυση μεταγραφώματος 

μοναδιαίων HLA-G+ κυτταρων  (scRNA) Ζ) Συσταδοποίηση μοναδιαίων HLA-G+ κυττάρων με 

χρήση αλγόριθμου UMAP αναδεικνύοντας 6 υποπληθυσμούς και ταυτοποίηση των 4 ως Tregs 

(Regulatory T cell 1-4). H) Ανάλυση αποσυνέλιξης (deconvolution) που φανερώνει την διαφορική 

σύνθεση μεταξύ HLA-G+ και HLA-G- κυττάρων σε Treg πληθυσμούς και τον στατιστικά σημαντικό 

εμπλουτισμό των HLA-G+ κυττάρων σε regulatory T cell 1. 

Εικόνα 6: GMP επικύρωση της παραγωγής των iG-Tregs. Α) Ποσοστό των HLA-G+ κυττάρων 

(αριστερά πάνω), έκπτυξη ολικών κυττάρων (δεξιά πάνω), βιωσιμότητα (αριστερά κάτω) των GMP-

iG-Tregs σε σύγκριση με τα GMP-PBS-treated και ποσοστό CD3+, CD4+, και CD8+ κυττάρων στο 

GMP-iG-Tregs προϊόν (δεξιά κάτω) (n=3) Β) Έλεγχος κυτταροτοξικότητας, του GMP-iG-Tregs 

προϊόντος in vitro. ποσοστό λύσης των αλλογενών κυττάρων στόχων (PHA blasts) μετά από 

συγκαλλιέργεια με αυξημένες δόσεις GMP-iG-Tregs σε σύγκριση με συγκαλλιέργεια με PBS-Treated 

(n=3).


