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Περίληψη 

Η κυτταρο-διαμεσολαβούμενη ανοσολογική απόκριση στα παθογόνα περιλαμβάνει την 

ταχεία ενεργοποίηση και τον πολλαπλασιασμό ειδικών στο αντιγόνο κλώνων Τ-λεμφοκυττάρων, 

επάγοντας την έκκριση προφλεγμονωδών κυτταροκινών, για την αντιμετώπιση της μικροβιακής 

εισβολής. Ωστόσο, οι ανεξέλεγκτες ανοσολογικές αποκρίσεις μπορεί να προκαλέσουν μεταβολικές 

και αιμοδυναμικές διαταραχές. Ως αποτέλεσμα, το ανοσοποιητικό σύστημα έχει αναπτύξει 

παράλληλους ρυθμιστικούς αντιφλεγμονώδεις μηχανισμούς για τον περιορισμό της ιστικής βλάβης 

και τη διατήρηση ή αποκατάσταση της ιστικής ομοιόστασης. Η ιντερλευκίνη 10 (IL-10) είναι μια 

ισχυρή αντιφλεγμονώδης κυτταροκίνη, με κρίσιμο ρόλο στον περιορισμό της ανοσολογικής 

απόκρισης του ξενιστή στα παθογόνα, αποτρέποντας έτσι τη βλάβη του ξενιστή και διατηρώντας τη 

φυσιολογική ομοιόσταση των ιστών. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, μελετήθηκε η επίδραση 

της IL-10  στον πολλαπλασιασμό ενεργοποιημένων με PHA ανθρώπινων Τ-λεμφοκυττάρων in vitro. 

Αρχικά, ελέγχθηκε η βέλτιστη συνθήκη για την αξιολόγηση του πολλαπλασιασμού, η οποία 

προσδιορίστηκε την 4η ημέρα μετά από διέγερση με 2,5 ug/ml PHA. Ως εκ τούτου, στη συνέχεια,  T-

λεμφοκύτταρα διεγέρθηκαν με 2,5 ug/ml PHA για τέσσερις μέρες, με παράλληλη χορήγηση 

κλιμακούμενων συγκεντρώσεων IL-10, ώστε να προσδιοριστεί η συγκέντρωση με τη μέγιστη δυνατή 

κατασταλτική επίδραση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός μειώνεται 

με δοσο-εξαρτώμενο τρόπο με τη συγκέντρωση της IL-10, με τη μεγαλύτερη κατασταλτική δράση να 

επιτυγχάνεται με 1ng/ml ιντερλευκίνης. Αυτά τα αποτελέσματα, σε συνάφεια με προηγούμενες 

έρευνες, επιβεβαιώνουν την αντιφλεγμονώδη δράση της IL-10 μέσω καταστολής του 

πολλαπλασιασμού των Τ-λεμφοκυττάρων. 
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Abstract 

Cell-mediated immune response to pathogens involves the rapid activation and proliferation 

of antigen-specific T-lymphocyte clones, inducing the secretion of proinflammatory cytokines, to 

overcome the microbial invasion. However, uncontrolled immune responses may cause metabolic 

and haemodynamic disturbances. As a result, the immune system has developed parallel regulatory 

anti-inflammatory mechanisms to limit tissue damage and maintain or restore tissue homeostasis. 

Interleukin 10 (IL-10) is a potent anti-inflammatory cytokine, with a critical role in limiting the host 

immune response to pathogens, thereby preventing host damage and maintaining normal tissue 

homeostasis. In this study, we investigate the effect of IL-10 on the proliferation of PHA-activated 

human T-lymphocytes in vitro. Initially, we checked the optimal condition for evaluating proliferation, 

which was determined on day 4 after stimulation with 2,5 ug/ml PHA. Therefore, we continued with 

administration of 2,5 ug/ml PHA and escalating concentrations of IL-10 in parallel for four days, to 

determine the concentration with maximal suppressive effect. The results showed that cell 

proliferation was reduced in a dose-dependent manner with IL-10 concentration, with the greatest 

suppressive effect being achieved with 1ng/ml of interleukin. These results, in agreement with 

previous studies, confirm the anti-inflammatory effect of IL-10 by suppressing T-lymphocyte 

proliferation. 
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1. Εισαγωγή  

Ο ανθρώπινος οργανισμός εκτίθεται συνεχώς σε ξένα αντιγόνα που προέρχονται από 

μικρόβια, τα οποία είναι είτε αβλαβή είτε παθογόνα, και σε αυτοαντιγόνα που είναι είτε 

φυσιολογικά είτε μεταποιημένα (transformed). Η αντιμετώπιση των παθογόνων αυτών αποτελεί την 

κύρια λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, μέσω ανοσιακής ή ανοσολογικής απόκρισης. 

Πιο συγκεκριμένα, ο θεμελιώδης στόχος του ανοσοποιητικού συστήματος είναι η εξάλειψη των 

επιβλαβών παθογόνων μικροβίων και των μεταποιημένων κυττάρων, με παράλληλη διατήρηση των 

αβλαβών κοινών μικροβίων και των φυσιολογικών κυττάρων (Min, 2018). Ένας πληθυσμός 

λευκοκυττάρων με κεντρικό ρόλο στην άμυνα του οργανισμού είναι τα λεμφοκύτταρα, οι κύριοι 

πρωταγωνιστές της επίκτητης ανοσολογικής απόκρισης (adaptive immune response).  

Αν και όλα τα λεμφοκύτταρα είναι μορφολογικά όμοια και χωρίς αξιοσημείωτες διαφορές 

στην εμφάνισή τους, είναι εξαιρετικά ετερογενή όσων αφορά την προέλευση, τη λειτουργία και το 

φαινότυπό τους και είναι ικανά να επιτελούν περίπλοκες βιολογικές λειτουργίες. Τα κύτταρα αυτά 

μπορούν να διακριθούν με βάση τις επιφανειακές πρωτεΐνες τους που ανιχνεύονται με τη χρήση 

μονοκλωνικών αντισωμάτων. Η αποδεκτή ονοματολογία αυτών των πρωτεϊνών είναι οι χαρακτήρες 

CD (cluster of differentiation, ομάδα διαφοροποίησης), συνοδευόμενοι από έναν αριθμό, ο οποίος 

χρησιμοποιείται για να καθορίσει επιφανειακές πρωτεΐνες που προσδιορίζουν έναν συγκεκριμένο 

κυτταρικό τύπο ή ένα στάδιο της κυτταρικής διαφοροποίησης. Όταν τα παρθένα λεμφοκύτταρα 

αναγνωρίσουν αντιγόνα μικροοργανισμών και δεχθούν επιπρόσθετα σήματα τα οποία επάγονται 

από τους μικροοργανισμούς, τα λεμφοκύτταρα που είναι ειδικά για τα αντιγόνα αυτά, 

πολλαπλασιάζονται και διαφοροποιούνται προς δραστικά κύτταρα και κύτταρα μνήμης. Τα 

δραστικά κύτταρα μεταναστεύουν στις εστίες της λοίμωξης με σκοπό την εξάλειψη των μολυσμένων 

κυττάρων, ενώ τα κύτταρα μνήμης παραμένουν ανενεργά για ένα χρονικό διάστημα και 

ενεργοποιούνται προς απόκριση σε επανειλημμένη έκθεση στον ίδιο μικροοργανισμό (Abbas et al, 

2019).  

1.1 Παραγωγή – Ωρίμανση λεμφοκυττάρων 

Όλα τα λεμφοκύτταρα, προέρχονται από τα πολυδύναμα προγονικά κύτταρα του μυελού 

των οστών. Η ανάπτυξη των λεμφοκυττάρων περιλαμβάνει τη διαφοροποίηση των προγονικών 

αιμοποιητικών κυττάρων σε Β ή Τ κύτταρα, τον πολλαπλασιασμό αυτών των προγονικών κυττάρων, 

την αναδιάταξη και την έκφραση γονιδίων αντιγονικών υποδοχέων και την επιλογή, ώστε να 

διατηρηθούν και να εκπτυχθούν μόνο κύτταρα που εκφράζουν τους ειδικούς αυτούς υποδοχείς.  
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Τα Β λεμφοκύτταρα παράγονται και ωριμάζουν στο μυελό των οστών και οι αντιγονικοί 

υποδοχείς τους είναι τα αντισώματα ή ανοσοσφαιρίνες που αποτελούνται από δύο βαριές και δύο 

ελαφριές αλυσίδες. Οι προγονικές μορφές που προορίζονται να εξελιχθούν στη Β κυτταρική σειρά, 

πολλαπλασιάζονται, δημιουργώντας έναν μεγάλο αριθμό πρόδρομων Β κυττάρων, τα προ-προ Β 

κύτταρα (pro-B cells). Στη συνέχεια, επιλέγονται προς επιβίωση μόνο τα κύτταρα που συνθέτουν μ 

βαριά αλυσίδα ανοσοσφαιρίνης και μετατρέπονται σε προ-Β κύτταρα (pre-B cells), τα οποία 

εκφράζουν το σύμπλεγμα των προ-B υποδοχέων (προ-B cell receptor, pre-BCR complex), που 

αποτελείται από τη μ αλυσίδα ενωμένη με δύο άλλες πρωτεΐνες-υποκατάστατα των ελαφριών 

αλυσίδων, καθώς παίρνουν τη θέση της ελαφριάς αλυσίδας σε ένα πλήρες μόριο ανοσοσφαιρίνης. 

Το προ-BCR παράγει σήματα που προάγουν το σχηματισμό ελαφριών αλυσίδων, προκειμένου να 

δημιουργηθεί ένας πλήρης μεμβρανικός υποδοχέας IgM. Το τελικό βήμα ωρίμανσης περιλαμβάνει 

τη συνέκφραση του IgD μαζί με την IgM. To IgM+IgD+ B κύτταρο αποτελεί το ώριμο Β κύτταρο, που 

είναι ικανό να αποκρίνεται σε αντιγόνα στους περιφερικούς λεμφικούς ιστούς. Τα Β λεμφοκύτταρα 

διαμεσολαβούν τη χυμική ανοσία και είναι τα μοναδικά κύτταρα ικανά να παράγουν αντισώματα. 

Εκφράζουν τις μεμβρανικές μορφές των αντισωμάτων, οι οποίες χρησιμεύουν ως υποδοχείς 

αναγνώρισης αντιγόνων μέσω της Fab περιοχής τους, μέσω της οποίας ξεκινά η διαδικασία 

ενεργοποίησης τους. Η ενεργοποίηση των Β κυττάρων οδηγεί στην έκκριση διαλυτών μορφών 

αντισωμάτων, με την ίδια αντιγονική ειδικότητα με αυτή των μεμβρανικών υποδοχέων, με τις Fc 

περιοχές να διαμεσολαβούν τις δραστικές λειτουργίες των αντισωμάτων (Abbas et al, 2019).   

Από την άλλη, τα Τ λεμφοκύτταρα είναι υπεύθυνα για την κυτταρική ανοσία. Τα πρώιμα Τ 

κύτταρα μετά την παραγωγή τους στο μυελό των οστών, μεταναστεύουν μέσω της κυκλοφορίας του 

αίματος στον θύμο αδένα για να ωριμάσουν και προγραμματίζονται, ώστε να είναι ειδικά για 

συγκεκριμένα αντιγόνα. Λόγω της ωρίμανσης στο θύμο αδένα, τα Τ λεμφοκύτταρα αποκαλούνται 

και θυμοκύτταρα. Τα Τ-κύτταρα μπορούν να διακριθούν από άλλα λεμφοκύτταρα από την παρουσία 

του Τ κυτταρικού υποδοχέα (Τ cell Receptor, TCR) στην κυτταρική τους επιφάνεια, με βασική 

λειτουργία την ανίχνευση εξωτερικών ερεθισμάτων και τη διέγερση αποκρίσεων στα κύτταρα 

(Abbas et al, 2019). O TCR, μια μεμβρανική ετεροδιμερής πρωτεΐνη, αποτελείται κυρίως από α και β 

αλυσίδες (αβ Τ-κύτταρα) ή από γ και δ αλυσίδες (γδ Τ-κύτταρα). Η συντριπτική πλειονότητα των 

ανθρώπινων περιφερικών Τ-κυττάρων εκφράζει τον TCRαβ υποδοχέα, ενώ μια μικρή ομάδα φέρει 

εναλλακτικά τον TCRγδ (Skapenko et al., 2005).  

Οι αλυσίδες των αντιγονικών υποδοχέων συνδέονται με αμετάβλητες μεμβρανικές 

πρωτεΐνες, των οποίων η λειτουργία είναι να μεταφέρουν ενδοκυττάρια σήματα μετά την 

αναγνώριση του αντιγόνου. Το σύνολο των αντιγονικών υποδοχέων της πλασματικής μεμβράνης και 
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των σηματοδοτικών μορίων των Τ λεμφοκυττάρων αποκαλείται σύμπλεγμα του υποδοχέα των Τ 

κυττάρων (Τ cell receptor complex, TCR complex). Τα σηματοδοτικά μόρια περιλαμβάνουν τρεις 

πρωτεΐνες, οι οποίες αποτελούν το CD3 και δύο πρωτεΐνες που ονομάζονται ζ αλυσίδες. Ο TCR, το 

CD3 και δύο ζ αλυσίδες αποτελούν το σύμπλεγμα του TCR. Το CD3 και οι ζ αλυσίδες περιέχουν 

μοτίβα αλληλουχιών, καθένα από τα οποία φέρει δύο κατάλοιπα τυροσίνης, τα οποία ονομάζονται 

μοτίβα ενεργοποίησης των ανοσοϋποδοχέων βασισμένων στην τυροσίνη (immunoreceptor 

tyrosine-based activation motifs, ITAMs). Κάθε ώριμο Τ κύτταρο εκφράζει είτε CD4 είτε CD8 μόρια, 

τα οποία ονομάζονται συνυποδοχείς και είναι απαραίτητα για την έναρξη της σηματοδότησης από 

το σύμπλεγμα του TCR (Abbas et al, 2019).  

O TCR αναγνωρίζει μόνο πεπτιδικά τμήματα πρωτεϊνικών αντιγόνων, τα οποία είναι 

προσδεδεμένα σε ειδικά μόρια παρουσίασης αντιγονικών πεπτιδιων, που ονομάζονται μόρια  

μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας (Μajor Histocompatibility Complex, MHC) και o 

γενετικός του τόπος περιλαμβάνει δύο ομάδες εξαιρετικά πολυμορφικών γονιδίων, τα γονίδια MHC 

της τάξης Ι (MHC-I) και τάξης ΙΙ (MHC-II), τα οποία κωδικοποιούν τα αντίστοιχης τάξης μόρια MHC, 

που παρουσιάζουν πεπτίδια στα Τ κύτταρα (Abbas et al, 2019). Το σύμπλεγμα γονιδίων που 

κωδικοποιούν τα μόρια MHC ονομάζεται σύμπλεγμα των ανθρώπινων λευκοκυτταρικών αντιγόνων 

(human leukocyte antigen, HLA) και βρίσκεται  στο χρωμόσωμα 6 του ανθρώπου (Choo, 2007). Το 

MHC-I προσδένει πεπτίδια πρωτεϊνών εξωκυττάριας προέλευσης, τα οποία παρουσιάζονται και  

αναγνωρίζονται από τα CD8+ T κύτταρα, ενώ τα CD4+ T κύτταρα αναγνωρίζουν πεπτίδια 

κυτταροπλασματικής προέλευσης που παρουσιάζονται από το MHC-II (Abbas et al, 2019). Τα μόρια 

MHC-I εκφράζονται σχεδόν σε όλα τα εμπύρηνα κύτταρα, ενώ η έκφραση του MHC-ΙΙ περιορίζεται 

σε αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (Antigen Presenting Cells, APCs), όπως δενδριτικά κύτταρα, Β 

λεμφοκύτταρα και μακροφάγα, καθώς και σε ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα (Skapenko et al., 

2005). 

Η ωρίμανση των Τ λεμφοκυττάρων πραγματοποιείται μέσω διαδοχικών βημάτων (Εικόνα 

1.1.1). Αρχικά, γίνεται σύνθεση της β αλυσίδας του TCR, που εκφράζεται στην επιφάνεια του 

κυττάρου συνδυασμένη με μια πρωτεΐνη, την προ-Τα, σχηματίζοντας το σύμπλεγμα προ-ΤCR. Το  

προ-ΤCR σύμπλεγμα μεταβιβάζει σήματα που προάγουν τη σύνθεση της α αλυσίδας του TCR. Στο 

επόμενο στάδιο ωρίμανσης, επιβιώνουν μόνο τα κύτταρα που εκφράζουν των πλήρη αβ TCR και 

τους δύο συνυποδοχείς, CD4+CD8+ Τ-κύτταρα (double-positive T cells). Η αδυναμία έκφρασης 

πλήρους μορίου TCR οδηγεί στο θάνατο του κυττάρου. Στη συνέχεια, επιλέγονται προς επιβίωση 

μόνο τα κύτταρα που αναγνωρίζουν MHC που παρουσιάζει αυτόλογα πεπτίδια στο θύμο με χαμηλή 

ή μέτρια συγγένεια, ενώ τα Τ κύτταρα που αναγνωρίζουν τα μόρια MHC με υψηλή συγγένεια 
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πεθαίνουν με απόπτωση, μέσω τις διαδικασίας της αρνητικής επιλογής. Με αυτόν τον τρόπο, 

εξαλείφονται τα Τ κύτταρα τα οποία θα μπορούσαν να δράσουν βλαπτικά κατά των εαυτών 

πρωτεϊνικών αντιγόνων. Αντίθετα, τα Τ κύτταρα που αναγνωρίζουν ασθενώς εαυτά αντιγόνα μπορεί 

να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται ισχυρά σε ξένα αντιγόνα μικροοργανισμών στην 

περιφέρεια. Η ωρίμανση των Τ κυττάρων κορυφώνεται με τη διαδικασία της θετικής επιλογής, κατά 

την οποία τα CD4+CD8+ Τ κύτταρα που  αναγνωρίζουν MHC-II συμπλέγματα διατηρούν την έκφραση 

μόνο του CD4 συνυποδοχέα ενώ τα CD4+CD8+ Τ κύτταρα που αναγνωρίζουν MHC-I συμπλέγματα 

διατηρούν αποκλειστικά  την εκφραση του CD8+ συνυποδοχέα (single-positive T cells) (Abbas et al, 

2019). 

 

Εικόνα 1.1.1: Σχηματική αναπαράσταση των 

σταδίων ωρίμανσης των Τ κυττάρων μέσω 

θετικής και αρνητικής επιλογής (Abbas et al., 

2019). 

 

 

 

 

 

Μόλις ωριμάσουν, τα Τ κύτταρα εγκαταλείπουν τον θύμο και εισέρχονται στην κυκλοφορία 

και στα περιφερικά λεμφικά όργανα, μέχρι να αναγνωρίσουν το ειδικό για αυτά αντιγόνο στην 

επιφάνεια των APCs. Τα APCs, προσλαμβάνουν μικροοργανισμούς από τις πύλες εισόδου (δέρμα, 

αναπνευστικό, γαστρεντερικό), τους μεταφέρουν στα περιφερικά λεμφικά όργανα και τους 

παρουσιάζουν  στα Τ λεμφοκύτταρα (Abbas et al, 2019) (Εικόνα 1.1.2).   

 

 

Εικόνα 1.1.2: Παραγωγή Τ κυττάρων, 

διαφοροποίηση σε υπότυπους και μεταφορά στην 

περιφέρεια (Skapenko et al., 2005). 
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1.2  Δράση Τ λεμφοκυττάρων 

Τα διαφοροποιημένα δραστικά Τ κύτταρα (T-effector cells, Teffs), προκειμένου να 

καταπολεμήσουν τους ενδοκυττάριους μικροοργανισμούς μεταναστεύουν στις εστίες της λοίμωξης. 

Εκεί τα μακροφάγα, τα δενδριτικά και άλλα κύτταρα που έχουν έρθει σε επαφή με 

μικροοργανισμούς, παράγουν κυτταροκίνες, όπως ο παράγοντας νέκρωσης όγκων (tumor necrosis 

factor, TNF) και η ιντερλευκίνη 1 (Interleukin-1, IL-1) οι οποίες συμβάλλουν στη χημειοταξία των Τ 

λεμφοκυττάρων στην εστία της φλεγμονής, προκαλώντας έκφραση μορίων προσκόλλησης 

(σελεκτίνες, ιντεγκρίνες) και έκκριση χημειοκινών. Πιο συγκεκριμένα, οι σελεκτίνες διαμεσολαβούν 

στη χαλαρή σύνδεση και στην κύλιση των ενεργοποιημένων Τ- λεμφοκυττάρων του αίματος στην 

επιφάνεια του ενδοθηλίου, οι ιντεγκρίνες μεσολαβούν στην ισχυρή προσκόλληση των 

ουδετερόφιλων και οι χημειοκίνες ενεργοποιούν τα Τ-λεμφοκύτταρα και διεγείρουν τη 

μετανάστευσή τους διαμέσου του ενδοθηλίου προς τις εστίες της λοίμωξης (Abbas et al, 2019). 

Τα Τ κύτταρα εντοπίζουν και εξαλείφουν τα εισβάλλοντα παθογόνα, αλλά είναι και ικανά 

να επιτεθούν στους αυτο- ιστούς και να προκαλέσουν αυτοανοσία. Έτσι, το ανοσοποιητικό σύστημα 

έχει αναπτύξει διάφορες γραμμές σημείων ελέγχου που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την 

πιστότητα των αναπτυσσόμενων λεμφοκυττάρων. Η αποτυχία αυτών των ρυθμιστικών μηχανισμών 

έχει ως αποτέλεσμα ανεξέλεγκτες φλεγμονώδεις διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων των 

αυτοάνοσων νοσημάτων, του φλεγμονώδους συνδρόμου ανοσολογικής ανασύστασης που 

σχετίζεται με τον HIV, του συνδρόμου Omenn, του συνδρόμου γυμνών λεμφοκυττάρων και άλλων 

(Min, 2018). 

Υπάρχουν δύο τύποι κυτταρικών ανοσοαποκρίσεων, σχεδιασμένες έτσι ώστε να 

εξαλείφουν διαφορετικούς τύπους μικροοργανισμών: 

1. Πρώτον, τα CD4+ βοηθητικά Τ κύτταρα, που μέσω της έκκρισης κυτταροκινών επιστρατεύουν κι 

ενεργοποιούν τα άλλα λευκοκύτταρα για να φαγοκυτταρώσουν και να καταστρέψουν τους 

μικροοργανισμούς. Ειδικότερα,  βοηθούν τα Β λεμφοκύτταρα να παράγουν αντισώματα και τα 

φαγοκύτταρα να καταστρέψουν τους μικροοργανισμούς που έχουν ήδη φαγοκυτταρώσει.   

2. Δεύτερον, τα CD8+ κυτταροτοξικά T λεμφοκύτταρα, που  φονεύουν κύτταρα στα οποία έχουν 

εισέλθει ενδοκυττάριοι μικροοργανισμοί, περιορίζοντας έτσι την κυτταρική πηγή της λοίμωξης. 

Ορισμένα CD4+ Τ κύτταρα ανήκουν σε μια ειδική υπομονάδα κυττάρων, των οποίων η 

λειτουργία είναι να εμποδίζουν ή να περιoρίζουν τις ανοσοαπαντήσεις και ονομάζονται 

ρυθμιστικά Τ λεμφοκύτταρα (Abbas et al, 2019).  
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1.3 Ενεργοποίηση Τ-λεμφοκυττάρων  

Η ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων περιλαμβάνει δύο κύρια σήματα: i) ενεργοποίησης 

και ii) συνδιέγερσης του TCR.  

Αρχικά, η ενεργοποίηση πραγματοποιείται με τη σταθερή σύνδεση του TCR των CD4+ και 

CD8+ κυττάρων με το αντιγόνο προσδεμένο σε MHC-II και MHC-I αντίστοιχα προσφέροντας το 

πρώτο και εναρκτήριο σήμα για την ενεργοποίηση των Τ κυττάρων. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο 

αλυσίδες ζ και το CD3 που είναι συνδεδεμένα με τον TCR, φωσφορυλιώνονται από την Lck σε ITAMs.. 

Τα φωσφορυλιωμένα ITAMs γίνονται σημεία αγκυροβόλησης της πρωτεΐνης ZAP-70, η οποία επίσης 

φωσφορυλιώνεται από την Lck. H φωσφορυλιωμένη ZAP-70, στη συνέχεια, φωσφορυλιώνει 

διάφορες πρωτεΐνες προσαρμογής και ένζυμα τα οποία συγκεντρώνονται κοντά στο σύμπλεγμα TCR 

και διαμεσολαβούν διάφορα άλλα γεγονότα μεταβίβασης σήματος. Στη συνέχεια, η φωσφορυλίωση 

των πρωτεϊνών προσαρμογής οδηγεί στην ενεργοποίηση ενδιάμεσων βιοχημικών προϊόντων, τα 

οποία με τη σειρά τους ενεργοποιούν τους μεταγραφικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των 

NFAT, AP-1, NF-κΒ, που διεγείρουν την επακόλουθη μεταγραφή και παραγωγή κυτταροκινών, 

υποδοχέων κυτταροκινών, επαγωγέων του κυτταρικού κύκλου και δραστικών μορίων όπως το 

CD40L, τα οποία συμμετέχουν στις αποκρίσεις των Τ κυττάρων (Abbas et al, 2019).  

Το δεύτερο σήμα ενεργοποίησης παρέχεται με τη συνδέση συνδιεγερτικών υποδοχέων, 

όπως CD28, CD27 και 4-1BB (CD137), που εδράζονται στα Τ κύτταρα με τους προσδέτες τους B7.1 

(CD80) ή B7.2 (CD86), CD70 και CD137L (CD137 Ligand) αντίστοιχα, που υπάρχουν στην επιφάνεια 

των APCs (Εικόνα 1.3). Αντίθετα, η αλληλεπίδραση του TCR με το σύμπλεγμα πεπτίδιο-MHC απουσία 

συνδιέγερσης, καθιστά τα Τ κύτταρα ανεργικά. Παράλληλα, ένα τρίτο σήμα που ενισχύει τη βέλτιστη 

ενεργοποίηση και ανοσιακή απόκριση παρέχεται από κυτταροκίνες όπως η ιντερλευκίνη-2 (IL-2), 

που εκκρίνονται κατά την αντιγονοπαρουσίαση. Στην περίπτωση των βοηθητικών CD4+ Τ κυττάρων, 

oι εκκρινόμενες κυτταροκίνες θα καθορίσουν τον υπότυπο του κυττάρου απόκρισης, οδηγώντας σε 

διαφοροποίηση σε Th1 πληθυσμό (έκθεση στην κυτταροκίνη IL-12), Th2 (IL-4) και IL-17 (IL-6, IL-23) 

με τον κάθε υποπληθυσμό να έχει διαφορετικό ρόλο στην περιοχή της φλεγμονής ή της λοίμωξης 

(British Society for Immunology,” Mary Cavanagh, Emily Gwyer Findlay). 

O έλεγχος της ανοσιακής απόκρισης κατά την ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων 

πραγματοποιείται μέσω ανοσολογικών σημείων ελέγχου (immune checkpoints). Πρόκειται για τα 

μόρια CTL-4 και PD-1. Σηματοδοτικά, η διέγερση του CD28 από το Β7 πρoσδέτη επάγει την 

παραγωγή του CTLA-4 (CD152), που ανταγωνίζεται το CD28 για το Β7 και έτσι μειώνει τα σήματα 

συνδιέγερσης, αποτρέποντας την περαιτέρω ενεργοποίηση των Τ κυττάρων. Αξιοσημείωτα, τα 

κυτταροτοξικά CD8+ Τ κύτταρα εξαρτώνται λιγότερο από το CD28 για την ενεργοποίηση, αλλά 
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απαιτούν σήματα από άλλα συνδιεγερτικά μόρια, όπως το CD70 και το 4-1BB (CD137) (British 

Society for Immunology,” Mary Cavanagh, Emily Gwyer Findlay). 

 

Εικόνα 1.3: Σχηματική αναπαράσταση της 

ενεργοποίησης των Τ-κυττάρων. Ενα δενδριτικό 

κύτταρο (DC) παρουσιάζει το αντιγονικό πεπτίδιο στο 

Τ λεμφοκύτταρο μέσω του μορίου MHC. Στη 

συνέχεια, γίνεται συνδιέγερση μέσω των CD86, CD80, 

OX40L και 4-1BBL που φέρει το DC και συνδέονται με 

αντίστοιχους υποδοχείς στην επιφάνεια του Τ 

κυττάρου (British Society for Immunology,” Mary 

Cavanagh, Emily Gwyer Findlay). 

 

 

Τέλος, τα Τ κύτταρα μπορούν να ενεργοποιηθούν και σε πειραματικές συνθήκες από 

πολυκλωνικούς ενεργοποιητές των Τ κυττάρων, μόρια ανεξάρτητα από την ειδικότητα του 

πεπτιδίου-MHC με τον TCR, όπως η φυτοαιματογλουτινίνη (PHA) ή διάφορες πρωτεΐνες 

μικροοργανισμών, όπως οι εντεροτοξίνες του σταφυλόκοκκου, οι οποίες αποκαλούνται 

υπεραντιγόνα (superantigens), καθώς έχουν ως αποτέλεσμα την υπερβολική ενεργοποίηση του 

ανοσοποιητικού συστήματος. Οι πολυκλωνικοί ενεργοποιητές χρησιμοποιούνται συχνά για τη 

μελέτη των Τ κυτταρικών αποκρίσεων και κλινικά για τον έλεγχο της λειτουργίας των Τ κυττάρων 

(Abbas et al, 2019).  

1.4 Διαταραχές στην ανοσολογική απόκριση διαμεσολαβούμενες από Τ λεμφοκύτταρα  

Η μη ελεγχόμενη δραστηριότητα των Τ λεμφοκυττάρων μπορεί να προκαλέσει  παθολογικές 

ανοσοαποκρίσεις, οι οποίες μπορεί να εκδηλωθούν σε δύο περιπτώσεις. Πρώτον, σε απόκριση σε 

ξένα αντιγόνα επανειλημμένα ή ανεπαρκώς ελεγχόμενα, προκαλώντας ιστική βλάβη. Δεύτερον, σε 

απόκριση σε αυτόλογα αντιγόνα εξαιτίας ανεπάρκειας της αυτοανοχής (self-tolerance) (Abbas et al, 

2019). Η αποτυχία ανοσολογικής ανοχής σε κρίσιμα εαυτά αντιγόνα, λόγω ακατάλληλης 

ενεργοποίησης του ανοσοποιητικού συστήματος, είναι το πρόβλημα που διέπει τις περισσότερες 

χρόνιες φλεγμονώδεις νόσους στον άνθρωπο (Barbera Betancourt et al., 2017).  

1.4.1 Αυτοάνοσες ασθένειες 

Το ανοσοποιητικό σύστημα έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται στα διάφορα αντιγόνα, 

παράγοντας μια τεράστια ποικιλία ειδικών TCR υποδοχέων (Kambayashi, 2018), ως αποτέλεσμα της 
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τυχαίας αναδιάταξης γονιδίων που κωδικοποιούν για την περιοχή δέσμευσης αντιγόνου στον TCR 

(Delves and Roitt, 2000), με δυνατότητα δημιουργίας 109 διαφορετικών TCR (Kamradt and 

Mitchison, 2001). Ταυτόχρονα ωστόσο, παράγονται αναπόφευκτα και πολλοί υποδοχείς που 

αναγνωρίζουν αυτοαντιγόνα (Kamradt and Mitchison, 2001). Τα Τ κύτταρα που έχουν ανώμαλη 

τοπολογία TCR, διαφεύγουν από τη θυμική διαγραφή, εξαιτίας της ανώμαλης πρόσδεσης στον MHC, 

που είναι απαραίτητος για την απόπτωση (Wucherpfennig et al., 2009). Με αυτόν τον τρόπο,  τα 

ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα καθίστανται δραστικά έναντι εαυτών κυττάρων-στόχων, 

οδηγώντας σε αυτοάνοσα νοσήματα (Khan and Ghazanfar, 2018). Έχει αναφερθεί ότι οι TCR από 

ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και διαβήτη τύπου 1 έχουν τροποποιημένη δομή που τους 

καθιστά αυτοαντιδραστικούς για τα ειδικά για τη νόσο αυτοπεπτίδια (Hahn et al., 2005; Bulek et 

al.,2012). 

Από τους επιμέρους υπότυπους των βοηθητικών Τ λεμφοκυτττάρων (Τh), τα κύτταρα Th1 

συμμετέχουν στην κυτταρομεσολαβούμενη ανοσία, ενώ τα Th2 κύτταρα μεσολαβούν στις 

αλλεργικές ανοσολογικές αποκρίσεις (Mosmann et al, 1986). Οι ανοσολογικές αποκρίσεις που 

καθοδηγούνται κατά προτίμηση από ενεργοποιημένα Τh υποσύνολα, εμπλέκονται στην ανάπτυξη 

παθολογικών ανοσολογικών διαταραχών, όπως έχει φανεί σε πειραματικά μοντέλα, όπου η Th1-

διαμεσολαβούμενη ανοσία εμπλέκεται στην ανάπτυξη αλλεργικής εγκεφαλομυελίτιδας, 

ινσουλινοεξαρτώμενου σακχαρώδους διαβήτη και κολλαγονο-επαγόμενης αρθρίτιδας (Abbas et al, 

1996). Ακόμα, σε έρευνες στη νόσο Graves, τα Th1 κύτταρα επάγουν την απόπτωση των 

θυρεοειδικών θυλακοειδών κυττάρων, ενώ τα Th2 κύτταρα οδηγούν σε αυξημένη παραγωγή 

αντισωμάτων για τον υποδοχέα θυρεοτροπίνης και τελικά σε υπερδραστηριότητα του θυρεοειδούς 

(Marazuela et al., 2006). 

Παράλληλα, διάφορα αυτοάνοσα νοσήματα σχετίζονται με μια παραλλαγή της πρωτεϊνικής 

τυροσίνης φωσφατάσης PTPN22. Το γονίδιο PTPN22 κωδικοποιεί μια ειδική για τα λεμφοειδή 

κύτταρα φωσφατάση (Lyp), που συνδέεται με την περιοχή SH3 της κινάσης Csk. Έχει σημαντική 

λειτουργία στην καταστολή των κινασών που μεσολαβούν στην ενεργοποίηση των Τ-κυττάρων 

(Cohen et al., 1999; Lee et al., 2007). Το ελάττωμα αυτού του γονιδίου προκαλεί τη διακοπή της 

αλληλεπίδρασης των Lyp και Csk, η οποία τελικά προκαλεί υπεραντιδραστικότητα των Τ κυττάρων 

και κατά συνέπεια αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης αυτοανοσίας (Bottini et al., 2004; Begovich 

et al., 2004). 

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ισχυρή γενετική βάση των αυτοάνοσων νοσημάτων, με πιο 

αξιοσημείωτα τα γονίδια τα MHC-ΙΙ (Okada et al., 2014). Επιπλέον, πολυμορφισμοί στον υποδοχέα 

των ιντερλευκινών που εμπλέκονται στην ενεργοποίηση, τη διατήρηση και τη διαφοροποίηση των 
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διαφόρων υποτύπων των Τ κυττάρων, μπορεί να συνδέονται με αυξημένη ευαισθησία στην 

ανάπτυξη αυτοάνοσων νοσημάτων (Khan and Ghazanfar, 2018).  

Πολλές φορές, η εμφάνιση των αυτοάνοσων νοσημάτων έχει συνδεθεί με διαταραχές στα 

μονοπάτια συνδιέγερσης κατά την αντιγονοπαρουσίαση. Για παράδειγμα, η διακοπή της 

σηματοδότησης  του CD40 με τον προσδέτη του CD40L στο θύμο προκαλεί μειωμένη 

λειτουργικότητα των επιθηλιακών κυττάρων του θύμου, τα οποία μεσολαβούν στην αρνητική 

επιλογή έναντι των αυτοδραστικών Τ κυττάρων εκφράζοντας περιφερικά ιστικά αντιγόνα (Akiyama 

et al., 2008).  Από την άλλη, το μονοπάτι διέγερσης ICOS-B7RP1, εκφράζεται σε μεγάλο βαθμό στα 

Τ κύτταρα των ασθενών με αυτοάνοσα νοσήματα,  καθώς ενισχύει τις Τ-κυτταρικές αποκρίσεις, 

συμπεριλαμβανομένου του πολλαπλασιασμού, της παραγωγής κυτταροκινών, της ρύθμισης των 

μορίων που διευκολύνουν την κυτταρική αλληλεπίδραση και της παραγωγής αντισωμάτων από τα 

Β κύτταρα (Hu et al., 2009). Τέλος, η υπερενεργοποίηση της οδού CD28-CD80/86 μπορεί να 

προκαλέσει υπερβολικό πολλαπλασιασμό και διαφοροποίηση των πρόδρομων Τ-κυττάρων, που 

μπορεί να σχετίζεται με την εμφάνιση διαβήτη τύπου Ι και ρευματοειδούς αρθρίτιδας (Goronzy and 

Weyand, 2008). 

Επιπρόσθετα, η απορρύθμιση της παραγωγής και της σηματοδότησης πολλών 

κυτταροκινών έχει φανεί να παίζει ρόλο στην εμφάνιση αυτοάνοσων νοσημάτων. Για παράδειγμα, 

η IL-2 συμβάλλει στη δημιουργία και τη διατήρηση της κλωνικής έκπτυξης των T ρυθμιστικών 

κυττάρων (T regulatory cells, Tregs) και πειράματα σε ζωικά μοντέλα  έχουν δείξει ότι η θεραπεία με 

IL-2 αυξάνει τα Tregs και βελτιώνει την αλλεργική εγκεφαλίτιδα και τη μυασθένεια gravis (Boyman 

and Sprent, 2012). Θεωρείται επίσης ότι η IL-2 είναι ανεπαρκής σε λειτουργικό επίπεδο στους 

ασθενείς με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (ΣΕΛ), εξαιτίας της οποίας τα Tregs μπορεί να μη 

ρυθμίζονται σωστά (von Spee-Mayer et al., 2016). Δεύτερον, σε ασθενείς με ΣΕΛ τα αυξημένα 

επίπεδα της IL-6 συσχετίζονται με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων, ενώ ποντίκια με ΣΕΛ και 

ανεπάρκεια της IL-6 εμφάνισαν λιγότερο σοβαρή νεφρίτιδα (Richards et al., 1998). Παράλληλα, τα 

επίπεδά των IL-7, IL-17 και IL-33 έχουν βρεθεί  αυξημένα σε πολλές αυτοάνοσες ασθένειες, όπως ο 

ΣΕΛ, σκλήρυνσης κατά πλάκας (ΣΚΠ) και η (Ρευματοειδής Αρθρίτιδα) ΡΑ, υποδεικνύοντας πιθανή 

συμμετοχή στην πρόκληση αυτοανοσίας σε αυτές τις νόσους, δεδομένου ότι η υπερέκφραση τους 

στα Τ κύτταρα προκαλεί αυξημένη παραγωγή προφλεγμονοδών  κυτταροκινών IL-5, IL-13, TNF-a, 

IFN-γ, και IL-2 (Bikker et al., 2012;  Nalbandian et al., 2009, Zhao and Chen, 2014).  
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1.4.2 Νόσος Μοσχεύματος κατά Ξενιστή 

H νόσος του μοσχεύματος κατά του ξενιστή (graft-versus-host disease, GvHD) είναι η πιο 

συχνή επιπλοκή που απειλεί τη ζωή κατά τη αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων 

(Allogeneic hematopoietic cell transplantation, allo-HCT). Εμφανίζεται όταν τα ικανά για 

ανοσοποίηση Τ κύτταρα του μοσχεύματος, αναγνωρίζουν το λήπτη (τον ξενιστή) ως ξένο (μη εαυτό), 

προκαλώντας ανοσολογική απόκριση, εξαλείφοντας τα κύτταρα που φέρουν το ξένο αντιγόνο 

(Zeiser and Blazar, 2017).  

Ένα βασικό γεγονός για την ανάπτυξη οξείας GVHD είναι η αλληλεπίδραση των Τ-κυττάρων 

που εκφράζουν έναν κατάλληλο TCR με APC που εκφράζουν MHC ή miH (minor histocompatibility 

antigen) του ξενιστή (Baker et al., 1996; Graubert et al., 1997). Η GvHD μπορεί να προκληθεί από 

ασυμβατότητα στο MHC-I μεταξύ δότη και λήπτη, με την κυτταροτοξική δράση των CD8+ T 

κυττάρων.  Tα κυτταροτοξικά Τ-κύτταρα προκαλούν τη λύση των κυττάρων του ιστού-στόχου μέσω 

διάφορων μηχανισμών που περιλαμβάνουν i) απόπτωση μέσω Fas-FasL μονοπατιού, και ii) 

απελευθέρωση ενδοκυττάριου περιεχομένου κοκκίων (αποκοκκίωση), συμπεριλαμβανομένης της 

πρωτεάσης σερίνης, του γκρανενζύμου Β, και της περφορίνης (Baker et al., 1996; Graubert et al., 

1997). Από την άλλη, τα CD4+ Τ κύτταρα μπορούν να προκαλέσουν GVHD μέσω συγγενών 

αλληλεπιδράσεων μόνο με MHC-II,  με πεπτίδια miH  ή  και χωρίς συγγενείς αλληλεπιδράσεις 

απελευθερώνοντας κυτταροτοξικές κυτταροκίνες, όπως ο TNF-α, που επάγουν απόπτωση στα 

επιθηλιακά κύτταρα (Borsotti et al., 2007). 

Επιπλέον, διάφορες προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες παίζουν ρόλο στην παθογένεια της 

GVHD, όπως η IL-1β καθώς και  οι κυτταροκίνες των Th1 (IFN-γ, IL-2 και TNF) και Th17 κυττάρων 

(Borsotti et al., 2007; Park et al., 2015; Wu, et al., 2018). Παράλληλα, το στάδιο διαφοροποίησης των 

Τ κυττάρων (πρόδρομα, δραστικά/μνήμης) (naive, effector/memory), είναι καθοριστικό για την 

ικανότητά τους να προκαλούν οξεία GVHD. Σε ζωικά μοντέλα GVHD, τα CD4+ Τ κύτταρα μνήμης 

προκαλούν μειωμένη ή σχεδόν καθόλου GVHD, διατηρώντας το φαινόμενο μοσχέυματος κατά της 

λευχαιμίας (Graft-versus-Leukemia, GVL) (Chen et al., 2007; Anderson et al., 2004).  

1.4.3 Σύνδρομο Απελευθέρωσης Κυτταροκινών  

 Η  ανοσοθεραπεία με CAR T cells (Chimeric Antigen Receptor – Engineered T cells, CAR-T),  

έχει αναπτυχθεί ευρέως τα τελευταία χρόνια και χρησιμοποιείται στη θεραπεία αιματολογικών 

κακοηθειών (June  et al., 2018; Sadelain et al., 2017). Σε αυτή τη θεραπεία, Τ λεμφοκύτταρα 

συλλέγονται από το περιφερικό αίμα ενός ασθενούς και τροποποιούνται γενετικά, ώστε να 

εκφράζουν στην επιφάνειά τους χιμαιρικούς υποδοχείς (CARs) ειδικούς για αντιγόνα επιφανείας. 
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Τα CAR Τ cells δεν απαιτούν HLA-συμβατότητα και ως εκ τούτου, είναι ευρέως εφαρμόσιμα σε 

πληθυσμούς ασθενών με διαφορετικά HLA (Kalos and June, 2013; Sadelain et al., 2013). Ωστόσο, 

παρά τη μεγάλη εφαρμοσιμότητα και αποτελεσματικότητα, η CAR-T ανοσοθεραπεία συνδέεται με 

σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως το σύνδρομο απελευθέρωσης κυτταροκινών (Cytokine 

Release Syndrome, CRS)  (Miao et al., 2021). 

Πρόκειται για μια υπερβολική συστηματική ανοσολογική απόκριση που περιλαμβάνει την 

απελευθέρωση περισσότερων από 150 φλεγμονωδών μεσολαβητών, κυτταροκινών, χημειοκινών, 

ριζών οξυγόνου και παραγόντων συμπληρώματος (Panelli et al., 2014). Οι CAR-T θεραπείες, 

στοχεύουν τα καρκινικά κύτταρα και επάγουν την απελευθέρωση κυτταροκινών όπως IL-6, IL-10, 

TNF-α, GM-CSF και IFN-γ με πολλή αυξημένη έκφραση IL-6 (Hu et al., 2017; Giavridis et al., 2018), οι 

οποίες οδηγούν στην ενεργοποίηση παρακείμενων ανοσολογικών και μη ανοσολογικών κυττάρων 

όπως τα μονοκύτταρα/μακροφάγα, τα δενδριτικά κύτταρα, τα φυσικά φονικά κύτταρα (Natural 

Killer, NK), τα Τ-κύτταρα και τα ενδοθηλιακά. Η ενεργοποίηση αυτών των κυττάρων έχει ως 

αποτέλεσμα τη μαζική απελευθέρωση διαφόρων προφλεγμονωδών κυτταροκινών, ξεκινώντας έναν 

καταρράκτη γεγονότων που εξουδετερώνει τους αντιρρυθμιστικούς ομοιοστατικούς μηχανισμούς, 

οδηγώντας σε CRS (Lee et al., 2014; Liu et al., 2016; Miao et al., 2021).  

1.5 Μηχανισμοί κατασταλτικής ρύθμισης Τ-κυτταρικών αποκρίσεων  

Δεδομένου ότι οι διαταραχές στην ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων μπορούν να 

οδηγήσουν σε ανάπτυξη παθολογικών συνεπειών, το ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να ρυθμίζει 

την ανοσιακή απόκριση των Τ κύτταρων με πολλούς μηχανισμούς, όπως είναι η επαγωγή ανεργίας, 

οι οποίοι μπορούν να διαμεσολαβούνται από ανοσορρυθμιστικούς κυτταρικούς πληθυσμούς αλλά 

και ανοσοκατασταλικά μόρια (Εικόνα 1.5). 
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Εικόνα 1.5: Μηχανισμοί καταστολής από τα Tregs για τον έλεγχο των ανοσολογικών αποκρίσεων. Οι μηχανισμοί 

περιλαμβάνουν τα εξής: απόπτωση, τροποποίηση των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων, κατασταλτικές 

κυτταροκίνες και μεταβολική διαταραχή (Barbera Betancourt et al., 2017). 

1.5.1 Ανεργία 

Η ανεργία είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να προκληθεί εάν το φυσιολογικό 

αντιγονικό ερέθισμα λαμβάνεται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ή λαμβάνεται απουσία 

συνδιέγερσης (Choi and Schwartz, 2007). Όσον αφορά στη συνδιέγερση, μετά την ενεργοποίηση 

τους, τα Τ λεμφοκύτταρα επάγουν στην επιφάνεια τους την έκφραση συν-ανασταλτικών 

υποδοχέων, οι οποίοι διαμεσολαβούν τον τερματισμό της ανοσιακής απόκρισης των Τ κυττάρων 

μετά από σύνδεση του αντίστοιχου προσδέτη, εξασφαλίζοντας την ελεγχόμενη μείωση των 

αποκρίσεων (Anderson et al., 2016). Ο κυριότερος μηχανισμός επαγωγής ανεργίας περιλαμβάνει η 

έκφραση υποδοχέων στα Τ κύτταρα που είναι δομικά παρόμοιοι με τον CD28 (CTLA-4 και PD-1), οι 

οποίοι σε σύνδεση με τον προσδέτη τους παρεμποδίζοιυν τη συνδιέγερση, τερματίζοντας την 

ανοσιακή απόκριση (Vinay Kumar et al., 2015). Ένας λιγότερο γνωστός μηχανισμός είναι ο 

αποκλεισμός της επαγόμενης από τον TCR μεταγωγής σήματος από τα Τ κύτταρα (Macian et al, 

2002; Chiodetti et al, 2006). Άλλοι μηχανισμοί περιλαμβάνουν ενεργοποίηση των λιγασών 

ουβικουιτίνης, που ουβικουινώνουν τις πρωτεΐνες που σχετίζονται με τον TCR και προκαλούν την 

πρωτεολυτική αποικοδόμησή τους στα λυσοσώματα (Heissmeyer et al, 2004). 
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1.5.2 Ανοσορρυθμιστικοί Κυτταρικοί Πληθυσμοί 

Ρυθμιστικά Τ κύτταρα  

Τα ρυθμιστικά Τ κύτταρα (Tregs) είναι μια υποομάδα βοηθητικών Τ κυττάρων. Υπάρχουν 

διάφοροι τύποι Τ κυττάρων που έχουν ρυθμιστική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των 

υποπληθυσμών των γδ T κυττάρων, των NK-T κυττάρων, και CD8+ και CD4+ Τ κυττάρων (Bach, 2003). 

Ωστόσο, τα περισσότερα Tregs είναι CD4+, ενώ εκφράζουν υψηλά επίπεδα του CD25 και του 

μεταγραφικού παράγοντα Foxp3. Πειράματα in vitro έχουν δείξει ότι μόλις τα Foxp3+CD25+Tregs 

ενεργοποιούνται από τη διέγερση του TCR από συγκεκριμένο αντιγόνο, καταστέλλουν άλλα CD4 και 

CD8+ Τ κύτταρα, ανεξάρτητα από την αντιγονική τους ειδικότητα (Piccirillo and Thornton, 2004). 

Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι οι ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα έχουν λιγότερο 

αποτελεσματικά ή λιγότερα CD4+CD25highFoxp3+ Treg κύτταρα, σε σύγκριση με υγιή άτομα 

(Buckner, 2010), ενώ μεταλλάξεις στο γονίδιο που κωδικοποιεί τον Foxp3 προκαλούν συστηματική 

πολυοργανική αυτοάνοση νόσο, καταδεικνύοντας το ρόλο των Tregs στην πρόληψη τέτοιων 

νοσημάτων (Abbas et al, 2019).  

Μερικοί από τους μηχανισμούς με τους οποίους τα Tregs ασκούν την κατασταλτική τους 

δράση περιλαμβάνουν την παραγωγή των ανοσοκατασταλτικών κυτταροκινών  IL-10 και ΤGF-β και 

την κατανάλωση IL-2, μειώνοντας τη διαθεσιμότητα της στα δραστικά κύτταρα του ανοσοποιητικού 

(Khan and Ghazanfar, 2018). Ακόμα, εκτός από τα CD4+Foxp3+ Tregs, υπάρχουν διάφορα 

υποσύνολα CD8+ Τ κυττάρων που είναι ικανά να ρυθμίζουν καθοδικά τις αποκρίσεις των CD4+ Τeff 

κυττάρων, μέσω επαγωγής ανεργίας στα APCs ή μέσω έκκρισης αντιφλεγμονωδών κυτταροκινών 

(Strioga et al., 2011).  

 

Ρυθμιστικά Τ κύτταρα τύπου 1  

Τα ρυθμιστικά κύτταρα Τ τύπου 1 (T regulatory type 1, Tr1) είναι μια υποομάδα CD4+ Τ 

κυττάρων που προάγουν την ανοσολογική ανοχή και ελέγχουν την υπερβολική ή/και ακατάλληλη 

φλεγμονή με τη μεσολάβηση των Teffs και των APCs (Salvatore Albani, 2016). Σε αντίθεση με τα 

Tregs που προέρχονται από το θύμο και εκφράζουν σταθερά τον μεταγραφικό παράγοντα Foxp3 

(Sakaguchi et al., 2013;  Passerini et al., 2017), τα Tr1 κύτταρα μπορούν  να ρυθμίσουν παροδικά την 

έκφραση Foxp3 κατά την ενεργοποίηση (Levings et al., 2005; Gagliani et al., 2013).  Χαρακτηρίζονται 

από έκφραση CD49b και LAG-3, υψηλών επιπέδων IL-10 και TGF-β, μεταβλητών ποσοτήτων IFN-γ 

και χαμηλή/καθόλου IL-2, IL-4 και IL-17 (Gregori et al., 2012; Gagliani et al., 2013; Roncarolo et al., 

2014). Τα κύτταρα Tr1 αναστέλλουν τις αποκρίσεις των Τ-κυττάρων και των APCs μέσω CTLA-4 ή PD-
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1, έκκρισης IL-10 και TGF-β, καθώς και διαταραχής της μεταβολικής δραστηριότητας των Teffs μέσω 

της παραγωγής των εξωενζύμων CD39 και CD73 (Gregori and Roncarolo, 2018). 

 

Ανοσοανεκτικά Αντιγονοπαρουσιαστικά Κύτταρα  

Τα ανοσοανεκτικά αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (Tolerogenic Antigen Presenting Cells, 

Tolerogenic APCs) παρουσιάζουν αντιγόνα στα Τ-κύτταρα, αλλά επειδή εμφανίζουν χαμηλό αριθμό 

συνδιεγερτικών μορίων, η παρουσίαση αντιγόνου οδηγεί σε Τ-κυτταρική ανεργία (Gallucci et al., 

1999). Τα ανοσοανεκτικά APC μπορούν να επαχθούν και να ενισχυθούν με τη χρήση διαφόρων 

ενώσεων όπως ραπαμυκίνη, κορτικοστεροειδή, IL-10 και ΤGFB (Morelli and Thomson, 2007). 

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει τη θεραπευτική επίδραση των ανοσοανεκτικών APCs που επάγονται 

ex vivo σε πειραματικά ζωικά μοντέλα κολλαγονο-επαγόμενης αρθρίτιδας (Collagen-induced 

arthritis, CIA) (Stoop  et al., 2010), ινσουλινο-επαγόμενο διαβήτη τύπου 1 (insulin-requiring type-1 

diabetes)  και ΡΑ (Thomson and Robbins, 2008). Τα Treg κύτταρα μπορούν επίσης να τροποποιήσουν 

την κατάσταση ωρίμανσης των APCs, μειώνοντας  την έκφραση συνδιεγερτικών μορίων (Oderup et 

al., 2006). Επιπλέον, η σύνδεση του CTLA-4 με τα CD80 και CD86 επάγει την έκφραση ενός 

ανοσοκατασταλτικού μορίου (indoleamine 2,3-dioxygenase=ινδολεαμίνη 2,3-διοξυγενάση) στα 

APCs (Grohmann et al., 2002; Fallarino et al., 2003). Tέλος, ο υποδοχέας LAG-3 που εκφράζεται από 

τα Tregs ενδέχεται να επηρεάζει τη λειτουργία των APCs, καθώς η πρόσδεσή του στο MHC-II, επάγει 

ένα κατασταλτικό μονοπάτι σηματοδότησης, το οποίο οδηγεί στην καταστολή της ωρίμανσης των 

APC (Liang et al., 2008; Barbera Betancourt et al., 2017).  

1.5.3 Ανοσοκατασταλικοί υποδοχείς 

Η ανοσορρύθμιση μέσω των διάφορων κυτταρικών πληθυσμών διαμεσολαβείται από τη λειτουργία 

υποδοχέων που εκφράζονται σε αυτά και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανοσοκαταστολή. 

CTLA-4 & PD-1 

Οι πιο μελετημένοι είναι οι CTLA-4 (Cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 4, CTLA-4) και PD-1 

(Programmed Cell Death Protein 1, PD-1). 

Αρχικά το CTLA-4, είναι ένας ανασταλτικός υποδοχέας, που επάγεται παροδικά μετά την 

ενεργοποίηση των Τ κυττάρων και έχει μεγαλύτερη συγγένεια για τον προσδέτη Β7 του CD28, με 

αποτέλεσμα να εμποδίζει την εξαρτώμενη από το CD28 ενεργοποίηση των Τ-κυττάρων (Leach et al., 

1996). Χαρακτηριστικά, μελέτες σε πειραματικά μοντέλα έδειξαν ότι ζώα µε έλλειψη CTLA-4 

ανέπτυξαν µαζικής διαταραχής λεμφοκυτταρική υπερπλασία (massive lymphoproliferative 

disorder), η οποία ήταν θανατηφόρος σε ηλικία 3-4 εβδοµάδων (Tivol et al., 1995). Μόλις ο CTLA-4 
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συνδεθεί με τον Β7, προκαλεί την απομάκρυνση και την φαγοκυττάρωση του συμπλόκου. Με αυτόν 

τον τρόπο μειώνει τα επίπεδα του Β7 και έτσι προκαλεί μειωμένη συνδιέγερση μέσω της 

αλληλεπίδρασης B7-CD28 (Abbas et al., 2017).  

Από την άλλη, ο PD-1 είναι σημαντικός ανασταλτικός υποδοχέας, που εκφράζεται στα 

περισσότερα κύτταρα του ανοσοποιητικού (Τ & Β κύτταρα, δενδριτικά & ΝΚ) και τερματίζει την 

ανοσολογική απόκριση, εμποδίζοντας τα Τ κύτταρα από το να προκαλούν βλάβες σε φυσιολογικά 

όργανα. Η δράση του έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της σηματοδότησης του TCR μετά από 

αλληλεπίδραση με τον προσδέτη του, PD-L1 (Schildberg et al., 2016; Chemnitz et al., 2004; Okazaki 

et al., 2001; Sheppard et al., 2004).  

 

LAG-3 & TIM-3 

Ο ανασταλτικός υποδοχέας LAG-3 (Lymphocyte Activation Gene 3, LAG-3) είναι ένα 

πρόσφατα ανακαλυφθέν (Triebel et al. 1990) ανασταλτικό μόριο της κυτταρικής επιφάνειας, που 

υπάρχει στα ενεργοποιημένα Τ κύτταρα (Durham et al., 2014; Pena et al., 2014), στα NK κύτταρα 

(Huard et al., 1998), στα Β κύτταρα (Kisielow et al., 2005) και στα δενδριτικά κύτταρα (Andreae et 

al., 2003). To LAG-3 προσδένεται στο MHC-II στα APCs, αλλά με πολύ μεγαλύτερη συγγένεια από το 

συνυποδοχέα CD4 (Triebel et al. 1990), για να απαγορεύσει τη σύνδεση με τον TCR και το CD4, 

παρεμποδίζοντας έτσι άμεσα τη σηματοδότηση του TCR στην ανοσολογική απόκριση (Goldberg et 

al., 2011). Όσον αφορά το μονοπάτι σηματοδότησης μέσω του οποίου δρα στα Teffs, έχει 

περιγραφεί ότι η διασταυρούμενη σύνδεση του LAG-3 μαζί με το CD3 αναστέλλει τον 

πολλαπλασιασμό των Τ κυττάρων, την παραγωγή κυτταροκινών και τη ροή ασβεστίου, 

εμποδίζοντας την εξαρτώμενη από ασβέστιο ενδοκυττάρια σηματοδότηση (Hannier et al., 1998). Σε 

μοντέλα αυτοανοχής, ο αποκλεισμός της LAG-3 ενισχύει τη δραστική λειτουργία των CD8+ Τ 

κυττάρων και προκαλεί υψηλότερη παραγωγή IFN-γ, υποδηλώνοντας τον ειδικό ρόλο της LAG-3 

στον περιορισμό της αυτοανοχής (Grosso et al., 2007). Ακόμα, ο LAG-3 εκφράζεται επίσης σε CD4+ 

Τ κύτταρα που έχουν ρυθμιστικές λειτουργίες, όπως τα CD4+ FΟΧP3+ Tregs αλλά και τα CD4+ FΟΧP3- 

IL-10-εκκριτικά Tr1 (Huang et al., 2004; Huang et al., 2018). Tέλος, έχει καταδειχθεί ότι ο 

αποκλεισμός του LAG-3 στα Treg καταργεί την κατασταλτική λειτουργία των Treg, ενώ η έκτοπη 

έκφραση της σε CD4+ T κύτταρα (μη-Treg) προσδίδει κατασταλτική δράση (Anderson et al., 2016).  

Ο υποδοχέας TIM-3 (T cell immunoglobulin and mucin domain 3, ΤΙΜ-3) συμμετέχει στην 

καταστολή της εγγύς σηματοδότησης των CD4+  T κυττάρων, που παράγουν IFN-γ (Th1) και των CD8+ 

Τ κυττάρων, μέσω της αναστολής της σηματοδότησης του TCR (Monney et al., 2002). Επιπρόσθετα, 

η έκφρασή του TIM-3 έχει πλέον ταυτοποιηθεί στα Treg και σε κάποια κύτταρα του έμφυτου 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4942846/#R40
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ανοσοποιητικού συστήματος (Anderson et al., 2016).  Μελέτες σε μοντέλα αυτοανοσίας έδειξαν ότι  

η χορήγηση αντισώματος αντι-TΙΜ-3 οδήγησε σε υπερενεργοποίηση των Τh1 κυττάρων, παραγωγή 

IFN-γ και απώλεια ανοχής σε υψηλές δόσεις, υποδεικνύοντας τη συμβολη του TIM-3 στον έλεγχο 

της φλεγμονής που προκαλείται από την IFΝ-γ (Sabatos et al., 2003). Συνολικά, αυτές οι 

παρατηρήσεις υποδηλώνουν ότι η έκφραση του TΙΜ-3 είναι ένας σημαντικός καθοριστικός 

παράγοντας της αυτοανοσίας (Anderson et al., 2016). 

 

VISTA & TIGIT  

Ο καταστολέας VISTA (V-Domain Ig-Containing Suppressor of T-Cell Activation, VISTA)  είναι 

ένας άλλος ανασταλτικός υποδοχέας που εκφράζεται από τα Τ κύτταρα και αλληλεπιδρώντας με τον 

ειδικό προσδέτη της VSIG3 (V-Set and Immunoglobulin domain containing 3) μπορεί να αναστείλει 

σημαντικά τις λειτουργίες των Τ κυττάρων (Xie et al., 2021). Πρόκειται μια διαμεμβρανική πρωτεΐνη 

που αποτελείται από μια μοναδική αμινοτελική ανοσοσφαιρινική (Ig) V-περιοχή, η οποία έχει 

μεγάλη ομολογία με τον προσδέτη της PD-1. Η κυτταροπλασματική περιοχή μοιάζει με το CD28 και 

το CTLA-4, αλλά αντί για το κλασικό μοτίβο ITIM/ITAM, διαθέτει ένα συντηρημένο SH2 μοτίβο 

δέσμευσης ικανό να δεσμεύει STAT πρωτεΐνες, λειτουργώντας ως πλατφόρμα για την 

αλληλεπίδραση με άλλα σύμπλοκα (Huang et al., 2020).  Η υπερέκφρασή του προκαλεί καταστολή 

της ενεργοποίησης και του πολλαπλασιασμού των Τ-κυττάρων, καθώς και της παραγωγής 

κυτταροκινών (Wang et al., 2011).  

Ο TIGIT (T cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains, TIGIT) είναι ένας ακόμα 

υποδοχέας της υπεροικογένειας των ανοσοσφαιρινών, που εκφράζεται ειδικά σε ανοσοποιητικά 

κύτταρα, όπου λειτουργεί ως συν-κατασταλτικός υποδοχέας (Boles et al., 2009; Stanietsky et al., 

2009; Yu et al., 2009). Ο TIGIT εκφράζεται στα ενεργοποιημένα Τ κύτταρα και βρίσκεται επίσης στα 

NK κύτταρα, στα Τ κύτταρα μνήμης, καθώς και σε ένα υποσύνολο των Tregs (Boles et al., 2009; Joller 

et al., 2011; Joller et al., 2014; Levin et al., 2011; Stanietsky et al., 2009; Yu et al., 2009). O TIGIT 

δεσμεύει δύο προσδέτες CD155 και CD112, οι οποίοι εκφράζονται σε APCs, Τ κύτταρα και σε 

διάφορους τύπους μη αιμοποιητικών κυττάρων, καταστέλλοντας την ανοσιακή απόκριση (Casado 

et al., 2009; Levin et al., 2011; Mendelsohn et al., 1989; Stanietsky et al., 2009; Yu et al., 2009). 

Επιπλέον, εκτός από τον άμεσο ανασταλτικό του ρόλο, ο υποδοχέας TIGIT αναστέλλει επίσης τις 

ανοσολογικές αποκρίσεις μέσω της επαγωγής των Tregs (Zhang et al., 2013).  

Συνολικά, οι ανωτέρω ανοσοκατασταλτικοί υποδοχείς είναι σημαντικοί για την 

αντιγονοειδική ανοχή και την επίδρασή της στην αυτοανοσία. Σε πρόσφατη μελέτη σε πειραματικά 

μοντέλα, διαδοχικές εγχύσεις κλιμακούμενων δόσεων αυτοαντιγόνων οδήγησαν σε 
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αυτοαντιγονοειδική ανοχή, η οποία φάνηκε να διαμεσολαβείται από την επαγωγή Τregs που 

εκφράζουν LAG-3, PD-1, TIM-3, TIGIT και την ανοσοκατασταλτική κυτταροκίνη IL-10 (Burton et al., 

2014), υποδεικνύοντας τη συνεργιστική δράση αυτών των ανοσοκατασταλτικών υποδοχέων για την 

επίτευξη της βέλτιστης ρύθμισης των Τ-κυττάρων. 

1.6 Ρόλος Iντερλευκίνης-10 στις Τ-κυτταρικές αποκρίσεις 

Η επαγωγή πολλών ρυθμιστικών μηχανισμών, που εξασφαλίζουν τη λεπτή ισορροπία 

μεταξύ μιας αποτελεσματικής ανοσολογικής απόκρισης και της εμφάνισης ιστικής παθολογίας, 

βασίζεται σε κατασταλτικές κυτταροκίνες, όπως η ιντερλευκίνη-10 (IL-10). Η IL-10 είναι μια 

κυτταροκίνη που ρυθμίζει τόσο την εγγενή όσο και την προσαρμοστική ανοσία, κυρίως ασκώντας 

αντιφλεγμονώδη δράση (Trinchieri, 2007).  

Η IL-10 είναι το βασικό μέλος μιας οικογένειας κυτταροκινών που περιλαμβάνει επίσης τις 

IL19, IL-20, IL-22, IL-24, IL-26, IL-28A, IL-28B και IL-29 (Ouyang and O’Garra, 2019). Παρόλο που τα 

Th2 κύτταρα ήταν η πρώτη κυτταρική πηγή IL-10 που αναγνωρίστηκε (Fiorentino et al., 1989), 

σήμερα γνωρίζουμε ότι τόσο τα κύτταρα της μυελοειδούς, όσο και της λεμφοειδούς σειράς 

εκκρίνουν IL-10 σε απόκριση σε διαφορετικά ερεθίσματα (Saraiva and O’Garra, 2010; Ouyang and 

O’Garra, 2019). Σε αυτά περιλαμβάνονται τα CD4+ και CD8+ T κύτταρα, τα Β κύτταρα, τα μακροφάγα, 

τα μονοκύτταρα, τα δενδριτικά, τα ουδετερόφιλα, τα μαστοκύτταρα, τα ηωσινόφιλα, τα NK (Moore 

et al., 2001; Gabryšová et al., 2014), αλλά και τα μικρογλοιακά  (Lobo-Silva et al., 2016). Παράλληλα, 

ορισμένα μη αιμοποιητικά κύτταρα, συμπεριλαμβανομένων των επιθηλιακών κυττάρων, είναι 

επίσης σε θέση να παράγουν IL-10 (Jarry et al., 2008). Τέλος, τα καρκινικά κύτταρα μπορούν επίσης 

να παράγουν IL-10, η οποία έχει συσχετιστεί με την ικανότητά τους να προκαλούν ανοσοκαταστολή  

(Chen et al., 1994; Itakura et al., 2011). 

1.6.1 Μονοπάτι σηματοδότησης IL-10 

Η κυτταρική απόκριση στην IL-10 ξεκινά από την πρόσδεση της στον υποδοχέα της (IL-10 

Receptor, IL-10R) IL10R και από ενδοκυτταρικούς καταρράκτες σηματοδότησης (Εικόνα 1.6.1) 

(Donnelly et al., 1999; Murray, 2006b; Ouyang et al., 2011). Ο IL-10R είναι μια ετεροδιμερής 

πρωτεΐνη που αποτελείται από δύο υπομονάδες: την υψηλής συγγένειας IL-10Rα, που εκφράζεται 

κυρίως στα λευκοκύτταρα και την IL-10Rβ, που είναι κοινή στα συμπλέγματα υποδοχέων της 

οικογένειας IL-10 (Zdanov, 2010; Ouyang and O’Garra, 2019).  

Αρχικά, η πρόσδεση της IL-10 στην IL-10Rα υπομονάδα οδηγεί στον ολιγομερισμό του με 

την υπομονάδα IL-10Rβ (Yoon et al., 2006). Στη συνέχεια, τo ένζυμo  κινάση JAK1, που συνδέεται με 

την υπομονάδα IL-10Rα και η κινάση τυροσίνης 2 (TYK2) που συνδέεται με την υπομονάδα IL-10Rβ 
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φωσφορυλιώνονται (Rodig et al., 1998; Riley et al., 1999). Αυτές οι κινάσες φωσφορυλιώνουν 

περαιτέρω δύο λειτουργικά κατάλοιπα τυροσίνης στην ενδοκυττάρια περιοχή του IL-10Rα, που 

απαιτούνται για τη στρατολόγηση των STAT3 (Weber-Nordt et al., 1996). Η ενεργοποίηση του STAT3 

από την φωσφορυλίωση επιτρέπει τη μετατόπισή του στον πυρήνα, όπου επάγει την έκφραση 

γονιδίων που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την αντιφλεγμονώδη απόκριση που διαμεσολαβείται 

από την IL-10 (Takeda et al., 1999; Lang et al., 2002; Williams et al., 2004a; Murray, 2006b; Hutchins 

et al., 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.6.1: Μονοπάτι σηματοδότησης της IL-10. Η πρόσδεση της IL-10 στον υποδοχέα της ενεργοποιεί το 

σηματοδοτικό καταρράκτη JAK1-TYK2-STAT3, ο οποίος οδηγεί στην επαγωγή της αντιφλεγμονώδους απόκρισης με τη 

μεσολάβηση του STAT3 (Saraiva et al., 2019). 

1.6.2 Ρύθμιση παραγωγής IL-10   

Η έκφραση της IL-10 ρυθμίζεται αυστηρά, για την αποφυγή ασθενειών που σχετίζονται με 

την περίσσεια ή την ανεπάρκειά της. Γενικώς, οι παράγοντες που ρυθμίζουν την έκφραση της IL-10 

περιλαμβάνουν επιγενετικές αλλαγές στη δομή της χρωματίνης, στο γενετικό της τόπο, στη δράση 

μεταγραφικών παραγόντων, καθώς και μετα-μεταγραφικές τροποποιήσεις (Saraiva and O'Garra, 

2010; Gabryšová et al., 2014; Ouyang and O'Garra, 2019). 

Αρχικά, ενώ η IL-10 εκφράζεται στα περισσότερα κύτταρα του ανοσοποιητικού 

συστήματος, στα  Τ λεμφοκύτταρα η έκφρασή της εδράζεται κατά κύριο λόγο στα CD4+ βοηθητικά 

Τ κύτταρα και στους διάφορους υπότυπους Th1, Th2, Th17. Πιο συγκεκριμένα,  στα CD4+ T κύτταρα, 

η παραγωγή της IL-10 διαμεσολαβείται από το σηματοδοτικό μονοπάτι ERK1/2 ΜΑP κινασών και 

συνοδεύει την παραγωγή των κυτταροκινών IFN-γ, IL-4, IL-5, IL-13 και IL-17  (Saraiva and O’Garra, 

2010; Rutz and Ouyang, 2016; Gabryšová et al., 2018; Ouyang and O’Garra, 2019). Η παραγωγή της 
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IL-10 λαμβάνει χώρα μετά την ενεργοποίηση του TCR, την οποία ακολουθεί η ενεργοποίηση της Ras 

πρωτεΐνης  και στη συνέχεια των MAPK ERK1/2 και τέλος του μεταγραφικού παράγοντα AP1, που 

ενισχύουν τη μεταγραφή της ΙL-10 (Jones and Flavell, 2005; Wang et al., 2005; Saraiva et al., 2009). 

Επιπλέον, μεταγραφικοί παράγοντες της οικογένειας NFAT, επάγουν επίσης την παραγωγή 

της IL-10 μέσω των Τ κύτταρων (Im et al., 2004; Lee et al., 2009). Ακόμα, κατά τη διάρκεια της 

διαφοροποίησης των Th1, Th2 και Th17 CD4+ Τ-κυττάρων η γονιδιακή έκφραση της IL-10 επάγεται 

από την ενεργοποίηση των STAT4, των STAT6 και ATF και των STAT3 και IRF4, αντίστοιχα (Εικόνα 

1.6.2Α) (Saraiva et al., 2009; Ciofani et al., 2012; Glasmacher et al., 2012; Li et al.,2012b). Επομένως, 

οι μηχανισμοί που απαιτούνται για τη διαφοροποίηση και την ενεργοποίηση των Th κυττάρων 

φαίνεται ότι απαιτούνται και για τη ρύθμιση της παραγωγής της IL-10, εξασφαλίζοντας έναν 

ανατροφοδοτούμενο ρυθμιστική βρόχο για τον περιορισμό της ανοσολογικής παθολογίας (Saraiva 

et al., 2019).  

Αρκετές αναφορές πιστοποιούν τη σημασία της  πρωτεΐνης  Blimp-1 στη ρύθμιση της 

παραγωγής της IL-10 από τα Τ κύτταρα (Rutz and Ouyang, 2016; Ouyang and O'Garra, 2019). Η Blimp-

1 επάγεται από την STAT4 καθοδικά (downstream)του IL-12R και έχει αποδειχθεί ότι είναι απολύτως 

απαραίτητη για την έκφραση της IL-10 από δραστικά κύτταρα Th1 που επάγονται από την IL-12 τόσο 

in vitro όσο και in vivo (Neumann et al., 2014).  

Επιπρόσθετα, πρόσφατα δεδομένα αναδεικνύουν τον μεταγραφικό παράγοντα λευκίνης 

cMaf ως κύριο επαγωγέα της παραγωγής της IL-10, τόσο στα μυελοειδή όσο και στα Τ κύτταρα 

(Saraiva and O'Garra, 2010; Gabryšová et al., 2014; Rutz and Ouyang, 2016; Ouyang and O'Garra, 

2019).  Όσων αφορά στα Τ κύτταρα, η παραγωγή IL-10 in vivo από Th1, Th2 και Th17 κύτταρα σε 

πειραματικά μοντέλα ασθενειών απαιτεί cMaf (Gabryšová et al., 2018). Έχει επίσης προταθεί, ότι ο 

cMaf δρα συνεργιστικά με άλλους μεταγραφικούς παράγοντες για τη ρύθμιση της  έκφρασης της IL-

10 από ανθρώπινα Th17 κύτταρα (Aschenbrenner et al., 2018). Επιπλέον, ο cMaf μπορεί να απαιτεί 

τον Blimp-1 για να ενισχύσει την παραγωγή IL-10 από Th1 κύτταρα (Neumann et al., 2014), ενώ έχει 

φανεί ότι ενεργοποιεί συνεργιστικά με το μεταγραφικό παράγοντα AhR, τον υποκινητή του γονιδίου 

IL-10, επιτρέπoντας τη μέγιστη παραγωγή IL-10 στα Τ κύτταρα (Apetoh et al., 2010).  

Παράλληλα, ο μεταγραφικός παράγοντας Bhlhe40 έχει πρόσφατα αποκαλυφθεί ως 

καταστολέας της παραγωγής της IL-10 στα Τ κύτταρα. Προσδένεται σε μια χαρακτηριστική 

ενισχυτική περιοχή του γενετικού τόπου IL-10 (Huynh et al., 2018), όπου οι ενεργοποιητικοί 

μεταγραφικοί παράγοντες AP1  (Jones and Flavell, 2005) και IRF4 (Ahyi et al., 2009) έχει αποδειχθεί 

ότι επίσης συνδέονται στα CD4+ Τ κύτταρα ποντικού και ανταγωνίζεται τους μεταγραφικούς 

ενεργοποιητές στα γονίδια-στόχους (Azmi et al., 2003; Sun and Taneja et al., 2000), διαταράσσοντας 
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τη δέσμευσή τους. Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν ο Bhlhe40 καταστέλλει μεταγραφικά το γενετικό 

τόπο της IL-10 στα ανθρώπινα Τ κύτταρα (Emming et al., 2020). Ο Maf έχει ταυτοποιηθεί ως ένα 

άλλο γονίδιο-στόχος που καταστέλλεται από το Bhlhe40 στα Th1 κύτταρα ποντικών (Yu et al., 2018; 

Jarjour et al.,2019; Rauschmeier et al., 2019) . Σημειωτέον, το Bhlhe40 μπορεί επίσης να 

καταστέλλεται από το c-Maf στα CD4+ Τ κύτταρα ποντικού (Gabryšová et al., 2018; Gabryšová and 

O’Garra, 2018).Οι αντίθετες επιδράσεις των Bhlhe40 και cMaf στη ρύθμιση της IL-10 μπορεί να 

οφείλονται στην αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των δύο μεταγραφικών παραγόντων, καθώς η 

απουσία του ενός παράγοντα οδηγεί σε ανοδική ρύθμιση του άλλου (Gabryšová et al., 2018; Yu et 

al., 2018). Πρόκειται για μια πιθανή περίπτωση σύνθετης διασταυρούμενης ρύθμισης του Bhlhe40 

με έναν άλλο μεταγραφικό παράγοντα (Cook et al., 2020).  

Όσον αφορά σε ρυθμιστικά Τ κύτταρα, παρόλο που τα FoXP3+ Tregs αναστέλλουν τον 

πολλαπλασιασμό των Τ κυττάρων in vitro ανεξάρτητα από την IL-10, σε ορισμένες περιπτώσεις, η 

ανοσορρυθμιστική τους λειτουργία διαμεσολαβείται in vivo μέσω της IL-10 και επομένως, ενδεχεται 

να λαμβάνουν σήματα in vivo για να επάγουν την έκφραση της (Hawrylowicz and O’Garra, 2005; 

Roncarolo et al., 2006; Maloy and Powrie, 2001; Belkaid, 2007; Josefowicz and Rudensky, 2009;. 

Shevach, 2009). Αναφορικά με αυτό, σε in vitro μελέτες, έχει βρεθεί ότι ο παράγοντας TGFβ μπορεί 

να προκαλέσει την παραγωγή της IL-10 (Maynard et al., 2007), ενώ μπορεί επίσης να προάγει την 

ανάπτυξη FOXP3- Tregs που παράγουν IL-10 από πρόδρομα Τ κύτταρα  (Hawrylowicz and O’Garra, 

2005; O’Garra et al., 2008; O’Garra and Vieira, 2004; Roncarolo et al., 2006). Αντίθετα, τα FOXP3+ 

κύτταρα Tregs που παράγουν IL-10 μπορούν να διαφοροποιηθούν από πρόδρομα Τ κύτταρα in vitro 

παρουσία TGFβ και ρετινοϊκού οξέος (Εικόνα 1.6.2Β). Τέλος, τόσο η IL-2 όσο και η IL-4 έχει δειχθεί 

ότι επάγουν την παραγωγή IL-10 σε in vitro καλλιέργεια Tregs (Barthlott et al., 2005; de la Rosa et 

al., 2004), ενώ ο συνδιεγέρτης Τ κυττάρων, ICΟS, έχει προταθεί ότι επάγει την έκφραση της IL-10 

από FoXP3-  ρυθμιστικά Τ κύτταρα (Akbari et al., 2002; Ito et al., 2007) 
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Εικόνα 1.6.2:  Ρύθμιση της έκφρασης της IL-10 στα Τ-κύτταρα. (A) Στα βοηθητικά T-κύτταρα, η έκφραση της IL-10 

συνοδεύεται από την έκφραση των κυτταροκινών που χαρακτηρίζουν κάθε υποομάδα. Αν και η διαφοροποίηση προς 

κάθε υποομάδα Τ κυττάρων απαιτεί την ενεργοποίηση διαφορετικών μετατροπέων σήματος και ενεργοποιητών της 

μεταγραφής, η ενεργοποίηση του μονοπατιού ERK αποτελεί κοινή προϋπόθεση για την έκφραση της IL-10 από τα 

κύτταρα αυτά. (Β) Στα Τregs η παρουσία TGFβ είναι απαραίτητη συνθήκη για την παραγωγή IL-10 (Saraiva and O’Garra, 

2010). 

Τέλος, πρόσφατα ευρήματα δείχνουν ότι τα T κύτταρα παρουσιάζουν έναν μεταβολικό 

επαναπρογραμματισμό σε απόκριση σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα (Buck et al., 2015; O’Neill and 

Pearce, 2016). Πιο συγκεκριμένα, το εξωκυτταρικό ΑΤΡ ή η υποξία, επάγοντας την έκφραση του 

μεταγραφικού παράγοντα HIF-1α, ο οποίος ρυθμίζει καθοδικά (downregulates) τον AhR, οδηγούν 

στην παραγωγή IL-10 στα Tr1 (Apetoh et al., 2010; Mascanfroni et al., 2015). Ακόμα, στα Th1 

κύτταρα, η αναστολή της βιοσύνθεσης της χοληστερόλης εμποδίζει την επαγωγή του cMaf και κατά 

συνέπεια, την παραγωγή IL-10 (Perucha et al., 2019). Ωστόσο, οι οξειδωμένες μορφές της 

χοληστερόλης ρυθμίζουν αρνητικά την έκκριση της IL-10 στα κύτταρα Tr1 μέσω της σηματοδότησης 

του υποδοχέα X του ήπατος και ενδεχομένως μέσω της αναστολής του μεταγραφικού παράγοντα 

Blimp-1 που επάγει την IL-10 (Vigne et al., 2017). Τέλος, το πεντανοϊκό λιπαρό οξύ μικρής αλυσίδας 

έχει αποδειχθεί ότι επάγει την παραγωγή IL-10 σε λεμφοκύτταρα προς αυξημένη οξείδωση της 

γλυκόζης, ενώ παράλληλα καταστέλλει τα κύτταρα Th17 (Luu et al., 2019).  

1.6.3 Ο ρόλος της IL-10 

Η IL-10 πυροδοτεί μια ισχυρή ανοσοκατασταλτική απάντηση στα μακροφάγα τα οποία 

εκφράζουν υψηλότερα επίπεδα  IL-10R (Moore et al, 2001), καθώς και σε άλλα APCs, κυρίως μέσω 

της μεταγραφικής καταστολής των κυτταροκινών και των χημειοκινών, καθώς και του MHC-II, και 

μορίων συνδιέγερσης και προσκόλλησης (Bogdan et al., 1991; de Waal Malefyt et al., 1991a,b; 

Fiorentino et al., 1991a,b; Ding and Shevach, 1992; D'Andrea et al., 1993; Willems et al., 1994; Creery 

et al., 1996). Μάλιστα, τα στοιχεία που προέκυψαν από τη μελέτη της κυτταρικής ανεπάρκειας του 

Α. Β. 
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IL-10R έχουν επισημάνει ότι τα μακροφάγα είναι οι κύριοι στόχοι των ανασταλτικών επιδράσεων 

της IL-10 (Shouval et al,2014a; Zigmond et al., 2014). 

Όσον αφορά στα Τ-κύτταρα, η IL-10 δρα έμμεσα σε αυτά, καθώς ρυθμίζει το 

µικροπεριβάλλον κυτταροκινών και περιορίζει την παρουσίαση αντιγόνων από τα APCs, 

εµποδίζοντας την αποτελεσµατική ανάπτυξη Τ κυτταρικών αποκρίσεων (Macatonia et al., 1993). 

Ωστόσο, η IL-10 μπορεί επίσης να περιορίσει Τ κυτταρικές αποκρίσεις δρώντας απευθείας στα CD4+ 

Τ κύτταρα, προκαλώντας μη ανταπόκριση ή ανεργία (Groux et al., 1996), κυρίως μέσω αναστολής 

της φωσφορυλίωσης σε μοτίβα τυροσίνης της CD28, εμποδίζοντας τη συνδιέγερση μέσω της οδού 

CD28 (Akdis and Blaser, 2001). Πιο πρόσφατα, η IL-10 έχει αποδειχθεί ότι δρα άμεσα στα Τ κύτταρα 

μνήμης και δραστικά στην πειραματική κολίτιδα (Kamanaka et al., 2011), στα κύτταρα Th17 κατά τη 

διάρκεια της εντερικής φλεγμονής (Huber et al., 2011) και στα Th2 κύτταρα σε ένα μοντέλο ποντικού 

με αλλεργία στα ακάρεα της οικιακής σκόνης (Coomes et al., 2017). Παραδόξως, έχουν περιγραφεί 

και διεγερτικές επιδράσεις της IL-10 στα Τ κύτταρα, όπως η ενίσχυση του  πολλαπλασιασμού των 

CD8+Τ κυττάρων και της παραγωγής IFN-γ, ενισχύοντας την κυτταροτοξική τους δραστηριότητα 

(Groux et al., 1998; Mumm et al., 2011; Naing et al., 2018), καθώς και η ενίσχυση της επιβίωσης και 

της δράσης των Foxp3+Tregs (Murai et al., 2009; Chaudhry et al., 2011).  

1.7 Θεραπευτικές προσεγγίσεις της IL-10 

Δεδομένου του ευρέος φάσματος των αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων που αποδίδονται στην 

IL-10, ο θεραπευτικός χειρισμός αυτής της κυτταροκίνης έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον σε 

διάφορες παθολογικές διαταραχές (O’Garra et al., 2008; Ouyang and O’Garra, 2019; Wang et al., 

2019). 

1.7.1 Ενίσχυση της IL-10 στη φλεγμονώδη νόσο του εντέρου 

Η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου (Ιnflammatory Βowel Disease, IBD) είναι ίσως η 

καλύτερα μελετημένη ασθένεια στο πλαίσιο της IL-10, λόγω των αρχικών ευρημάτων ότι τα ποντίκια 

με ανεπάρκεια IL-10 αναπτύσσουν κολίτιδα (Kühn et al., 1993), σε συνδυασμό με τη βαθιά γενετική 

συσχέτιση της IBD με ανεπαρκείς αποκρίσεις της IL-10 (Glocker et al., 2009, 2010, 2011;  Jostins et 

al., 2012; Moran et al., 2013; Engelhardt and Grimbacher, 2014; Ellinghaus et al., 2016). Αντίθετα, η 

χορήγηση της IL-10 ή η υπερέκφραση της IL-10 σε διάφορα ζωικά μοντέλα κολίτιδας έχει αποδειχθεί 

ευεργετική (Hagenbaugh et al., 1997; Steidler et al., 2000; Cardoso et al., 2018). Ωστόσο, σε κλινική 

μελέτη ασθενών, η συστηματική χορήγηση ανασυνδυασμένης  IL-10 δεν είχε σημαντική επίδραση 

στη βελτίωση της κλινικής έκβασης των ασθενών (van Deventer et al., 1997; Fedorak et al., 2000; 

Schreiber et al., 2000; Colombel et al., 2001), πιθανότατα λόγω της χαμηλής συγκέντρωσης της IL-10 
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που επιτυγχάνεται τοπικά. Ως εκ τούτου, έχουν αναπτυχθεί στρατηγικές για ειδική μεταφορά της IL-

10 στο έντερο, όπως η ενδογαστρική χορήγηση γενετικά τροποποιημένων βακτηρίων για έκφραση 

IL-10, όπως τα Lactococcus lactis (L.lactis) (Steidler et al., 2000) και Bifidobacterium bifidum (Mauras 

et al., 2018), που αποδείχθηκαν αποτελεσματικά σε ζωικά μοντέλα κολίτιδας. Αξιοσημείωτα, σε μια 

μικρή ομάδα ασθενών με νόσο Crohn, το θεραπευτικό L. lactis βελτίωσε την κλινική πορεία της 

νόσου (Braat et al., 2006).   

1.7.2 Η IL-10 ως ανοσοθεραπεία για τον καρκίνο 

Είναι γνωστό ότι ο ανοσοκατασταλτικός ρόλος της IL-10 διευκολύνει τη διαφυγή του όγκου 

από το ανοσοποιητικό σύστημα (Dunn et al., 2004). Πιο συγκεκριμένα, επιλεγμένες μελέτες έχουν 

διαπιστώσει ότι η IL-10 που παράγεται από τα ίδια τα καρκινικά κύτταρα (Chen et al., 1994; Sato et 

al., 1996; Li et al., 2014; Gastl et al., 1993), προσδίδει ένα μηχανισμό διαφυγής από την ανοσολογική 

επιτήρηση προάγοντας την εξέλιξη του όγκου (Steinbrink et al., 1999; Chen et al., 1994; Krüger-

Krasagakes et al., 1994; Sato et al., 1996). Παράλληλα, σε πειραματικά μοντέλα ποντικών, η 

υπερέκφραση της IL-10 είχε ως αποτέλεσμα την αποτυχία στον έλεγχο καρκινώματος του πνεύμονα 

Lewis (Hagenbaugh et al., 1997). Επιπλέον, σε πειραματικό μοντέλο καρκίνου του μαστού (Ruffell et 

al., 2014) και ηπατοκυτταρικού καρκινώματος ο αποκλεισμός της υπομονάδας IL-10Rα του 

υποδοχέα της, αύξησε το θεραπευτικό όφελος της χημειοθεραπείας, με αναστροφή της επαγόμενης 

από τον όγκο παράλυσης των δενδριτικών κυττάρων (Vicari et al., 2002). Ομοίως, η ανεπάρκεια της 

IL-10 προσδίδει αντίσταση στην επαγόμενη από υπεριώδη ακτινοβολία καρκινογένεση του 

δέρματος (Loser et al., 2007). Τέλος, ως βιοδείκτης, η παρουσία της IL-10 στο καρκινικό 

μικροπεριβάλλον διαφόρων καρκίνων, συμπεριλαμβανομένου του μελανώματος (Boyano et al., 

2000; Chen et al., 1994; Nemunaitis et al., 2001; Sato et al., 1996), του καρκίνου του πνεύμονα (Li et 

al., 2014) και των Τ/ΝΚ-κυτταρικών λεμφωμάτων (Boulland et al., 1998) συσχετίζεται με κακή 

πρόγνωση (Nemunaitis et al., 2001; Mannino et al., 2015; O’Garra et al., 2008).  

Ωστόσο, υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν ότι η IL-10 παρά τον ανοσοκατασταλτικό της 

ρόλο μπορεί να έχει μια προστατευτική ιδιότητα στον καρκίνο, καθώς τόσο η υπερέκφραση της IL-

10 όσο και η χορήγηση IL-10 έχει αναφερθεί ότι σχετίζονται με τη συρρίκνωση και την απόρριψη 

του όγκου (Berman et al., 1996; Zheng et al., 1996; Groux et al., 1999). Πιο πρόσφατα, με τη 

χορήγηση πεγκυλιωμένης IL-10 (Pegilodecakin), σε μοντέλα ποντικιών με καρκίνο μαστού ή 

πλακώδες καρκίνωμα φάνηκε ότι η IL-10 ενίσχυσε τη δραστηριότητα των αντικαρκινικών CD8+ Τ 

κυττάρων, αυξάνοντας τη διήθηση  τους στον ιστό, προκάλεσε την παραγωγή IFN-γ και ευνόησε 

αποτελεσματικότερες Τ κυτταρικές αποκρίσεις μνήμης (Mumm et al., 2011; Emmerich et al., 2012). 
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Αργότερα, αναπτύχθηκε μια πεγκυλιωμένη ανθρώπινη IL-10 (Naing et al., 2016) που αποδείχθηκε 

ότι επάγει χαρακτηριστικά της ανοσίας των CD8+ Τ κυττάρων σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους 

(Naing et al., 2018). Ωστόσο, Tregs που διηθούνται επίσης στο μικροπεριβάλλον του όγκου, μπορούν 

να συμβάλλουν στην εξάντληση των CD8+ Τ κυττάρων του όγκου μέσω της έκκρισης IL-10 με κύριο 

ρυθμιστή το μεταγραφικό παράγοντα Blimp-1 (Sawant et al., 2019). Τα διαφορετικά κύτταρα-στόχοι 

της IL-10 στους διαφορετικούς όγκους (πχ μυελοειδή έναντι Τ-κυττάρων), ή διαφορές στην 

απόκριση των Τ-κυττάρων στην IL-10 σε διαφορετικά στάδια του καρκίνου, μπορεί να εξηγούν τις 

αποκλίσεις μεταξύ αυτών των διαφορετικών μελετών. Συνεπώς, η διττή δράση της IL-10 με 

προφλεγμονώδη ή αντιφλεγμονώδη δράση, κυρίως σε συμπαγείς όγκους, πρέπει να υπολογίζεται 

προκειμένου να προσαρμόζεται κατάλληλα η θεραπεία του καρκίνου (Saraiva et al., 2019).   

1.7.3 Οι θεραπευτικές δυνατότητες της IL-10 σε άλλες ασθένειες 

Ο θεραπευτικός χειρισμός της IL10 έχει μελετηθεί στο πλαίσιο πολλών άλλων παθολογιών 

(O'Garra et al., 2008; Ouyang and O'Garra, 2019; Wang et al., 2019) (Εικόνα 1.7.3).  

Πρώτον, τόσο στη ΡΑ (Trachsel et al., 2007; Galeazzi et al., 2014), όσο και στην ψωρίαση 

(McInnes et al., 2001), η χορήγηση της IL-10 in vivo έχει αποφέρει ελπιδοφόρα αποτελέσματα σε 

προκλινικό και κλινικό επίπεδο.  Παράλληλα, η γονιδιακή θεραπεία με βάση την IL-10 σε ζωικά 

μοντέλα ΡΑ ήταν ως επί το πλείστον επιτυχής (Keravala et al., 2006; Lechman et al., 1999; Lubberts 

et al., 2000; Whalen et al., 1999). Επίσης, στο αλλεργικό άσθμα η χορήγηση δεξαμεθαζόνης ευνοεί 

την παραγωγή IL-10 από τα ανθρώπινα CD4+ και CD8+ Τ κύτταρα, αντιμετωπίζοντας την αποτυχία 

επίτευξης ανοσοανοχής στα εισπνεόμενα αλλεργιογόνα (Richards et al., 2000; Barrat et al., 2002). 

Συμπληρωματικά, σε περιστατικά βαρέος άσθματος, η ανθεκτικότητα στα στεροειδή σχετίζεται με 

την αποτυχία απόκρισης των κυττάρων του ασθενούς στη δεξαμεθαζόνη προς παραγωγή IL-10 

(Xystrakis et al., 2006; Gupta et al., 2014).  

Παράλληλα, σε νευρολογικές διαταραχές, οι θεραπευτικές στρατηγικές που έχουν 

αναπτυχθεί περιλαμβάνουν τη χορήγηση ανασυνδυασμένης IL-10 (Smeets et al., 1999; van Roon et 

al., 2003), την ενίσχυση της παραγωγής της IL-10 μέσω αγωνιστών (Rao et al., 2006; Tarazi et al., 

2014a), ή την παροχή IL-10 μέσω ιικών φορέων (Croxford et al., 2001; He et al., 2013; Lau et al., 2012; 

Milligan et al., 2005a, 2005b). Ωστόσο, η προκλινική επιτυχία της IL-10 σε αυτές τις δοκιμές ήταν 

αντικρουόμενη και η στόχευση της IL-10 για τη θεραπεία νευροανοσολογικών διαταραχών δεν έχει 

δοκιμαστεί κλινικά (Kwilasz et al., 2015).  

Επιπλέον, η θεραπεία με Τr1 μεσολάβησε για ταχεία ανοσολογική ανασύσταση και 

απέτρεψε τη σοβαρή GvHD σε ασθενείς με προχωρημένες αιματολογικές κακοήθειες που 
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υποβλήθηκαν σε θεραπεία με απλοειδική μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων 

(haematopoietic stem cell transplantation, HSCT) (δοκιμή ALT-TEN)(Bacchetta et al., 2014). Τα 

κύτταρα T-allo10 δοκιμάζονται επί του παρόντος σε κλινική μέλετη φάσης Ι σε ασθενείς με 

αιματολογικές κακοήθειες που λαμβάνουν HSCT από ασύμβατους δότες, με στόχο την πρόληψη της 

GvHD (T-allo10, Clinical-gov identifier NCT03198234)( Mfarrej et al., 2017; Gregori and Roncarolo, 

2018). 

Μια αντίθετη στρατηγική, σε κλινικές περιπτώσεις που η περίσσεια της IL-10 είναι επιζήμια, 

όπως στον ΣΕΛ, ο αποκλεισμός της IL-10 με χορήγηση μονοκλωνικού  αντισώματος (mAb) κατέδειξε 

βελτίωση των  συμπτωμάτων σε ασθενείς με ενεργή και στεροειδο-εξαρτώμενη νόσο, σε κλινική 

δοκιμή φάσης Ι (Llorente et al., 2000). Επίσης, στην περίπτωση βακτηριακών λοιμώξεων, όπως η 

φυματίωση, η ανεπάρκεια της IL-10 είχε ευεργετικές επιδράσεις στον ξενιστή, αφού οδήγησε σε 

αυξημένη κάθαρση του παθογόνου (Redford et al., 2011). Ακόμη, πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι η 

χορήγηση πεπτιδικών αναστολέων που στοχεύουν το μονοπάτι IL-10/STAT3 σε ποντίκια που έχουν 

μολυνθεί με M. tuberculosis οδήγησε σε μείωση του βακτηριακού φορτίου, που συνοδεύτηκε από 

την ανοδική ρύθμιση των αντιμικροβιακών μορίων δράσης και των διαμεσολαβητών απόπτωσης ή 

αυτοφαγίας (Upadhyay et al., 2018).  

Παρά τον μεγάλο αριθμό ρυθμίσεων ασθενειών όπου έχει δοκιμαστεί η τροποποίηση IL-

10, τα συνολικά δεδομένα είναι αντικρουόμενα και εξακολουθεί να μην υπάρχει ένα σαφές 

επιχείρημα υπέρ της IL-10 ως θεραπείας. Αρκετές μεταβλητές πρέπει να ρυθμιστούν, 

συμπεριλαμβανομένης της ανατομικής θέσης στην οποία η IL-10 απαιτείται για τη θεραπεία και το 

πλαίσιο των ασθενειών όπου η IL-10 έχει διεγερτική ή αντιφλεγμονώδη δράση (Saraiva et al., 2019).    
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Εικόνα 1.7.3: Στρατηγικές ενίσχυσης της παραγωγής της IL-10 για τη θεραπεία διαφόρων ασθενειών. Οι καλύτερα 

κατανοητές επιδράσεις της IL-10 σε μηχανιστικό επίπεδο έχουν περιγραφεί στην περίπτωση της IBD και του καρκίνου. 

Παρενέργειες της χορήγησης IL-10 έχουν αναφερθεί τόσο σε ασθενείς όσο και σε υγιείς εθελοντές, αλλά οι υποκείμενοι 

μηχανισμοί παραμένουν άγνωστοι. Το ανθρώπινο σχήμα αντιπροσωπεύει κλινικά δεδομένα και το σχήμα ποντικού 

προκλινικά ευρήματα (Saraiva et al., 2019).   
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2. Σκοπός  

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση του ρόλου της 

κατασταλτικής κυτταροκίνης IL-10 στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, χρησιμοποιώντας μονοπύρηνα 

κύτταρα περιφερικού αίματος (PBMCs) από υγιείς δότες.  Πιο συγκεκριμένα, IL-10 κλιμακούμενων 

συγκεντρώσεων χορηγήθηκε εξωγενώς σε διεγερμένα PΒMCs, στοχεύοντας στον προσδιορισμό της 

συγκέντρωσης εκείνης όπου επιτυγχάνεται η μέγιστη καταστολή του πολλαπλασιασμού των Τ 

κυττάρων.  
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3. Υλικά & Μέθοδοι 

3.1 Αντιδραστήρια 

• Phosphate Buffer Saline (PBS), αποθηκευμένο στους 4οC (L1825,Gibco): Το PBS είναι ένα 

ρυθμιστικό φωσφορικό αλατούχο διάλυμα που χρησιμοποιείται συνήθως στη βιολογική 

έρευνα. Είναι ένα διάλυμα άλατος με βάση το νερό που περιέχει φωσφορικό νάτριο, 

χλωριούχο νάτριο, φωσφορικό κάλιο και χλωριούχο κάλιο και είναι ισότονο. Δεδομένου ότι 

πρόκειται για ένα ισοτονικό και μη τοξικό διάλυμα, το PBS  χρησιμοποιείται για αραίωση και 

για πλύση των κυττάρων, καθώς και για την αραίωση και εφαρμογή αντιδραστηρίων 

φθορισμού αλλά και για την εναιώρηση κυττάρων που προορίζονται για ανάλυση 

κυτταρομετρίας ροής.  

• Εμβρυϊκός Βόειος Ορός (Fetal Bovine Serum) (FBS) (Gibco): Το FBS είναι ορός εμβρύου βοός 

και αποτελεί μέρος του πλάσματος που παραμένει ύστερα από πήξη του αίματος. Είναι ο πιο 

εκτεταμένα χρησιμοποιούμενος ορός σε κυτταροκαλλιέργειες, καθώς είναι πλούσιος σε 

αυξητικούς παράγοντες, επιτρέποντας έτσι, την προσαρμοστικότητα των κυττάρων σε πολλές 

διαφορετικές συνθήκες ανάπτυξης. Πριν τη χρήση του, πραγματοποιείται απενεργοποίηση 

σε θερμοκρασία 56οC για 30 λεπτά.  

Διαδικασία Θερμικής Αδρανοποίησης FBS 

1. Απόψυξη ενός aliquot FBS,  είτε στους 4οC, είτε σε θερμοκρασία δωματίου. 

2. Μόλις ξεπαγώσει εντελώς ο ορός, επωάζουμε για 30 λεπτά σε υδατόλουτρο ρυθμισμένο 

στους 56οC. 

3. Αφαιρούμε από το υδατόλουτρο και το αφήνουμε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου 

για 30 λεπτά. 

4. Αποθήκευση είτε στους 4οC για άμεση χρήση είτε στους -20oC για μακροχρόνια χρήση.  

• Θρεπτικό Μέσο για καλλιέργεια RPMI 1640 (Gibco) με L-γλουταμίνη (2-4mM), 10% FBS, 

100U/mL πενικιλίνη-στρεπτομυκίνη: To RPMI 1640 είναι θρεπτικό μέσο που περιέχει 

βιταμίνες, αμινοξέα, άλατα, γλυκόζη, γλουταθειόνη και έναν δείκτη pH. Δεν περιέχει, όμως, 

πρωτεΐνες ή παράγοντες αύξησης. Παρόλα αυτά, αποτελεί ένα πλήρες θρεπτικό μέσο. 

Χρησιμοποιείται για καλλιέργεια ανθρώπινων αιμοποιητικών κυττάρων. 

• Διαχωριστικό Μέσο Φικόλη (Lymphoprep, STEMCELL). 

• Φυτοαιματογλουτινίνη (Phytohaemagglutinin, PHA) (Merck) : H PHA είναι μια λεκτίνη που 

δρα ως μιτογόνος παράγοντας στα Τ λεμφοκύτταρα. Συγκεκριμένα, συνδέεται με σάκχαρα 
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σε γλυκοζυλιωμένες επιφανειακές πρωτεΐνες, συμπεριλαμβανομένου του υποδοχέα των Τ 

κυττάρων (TCR), και ως εκ τούτου τα διασυνδέει (crosslinks). Αυτό ενεργοποιεί μονοπάτια 

σηματοδότησης, που καταλήγουν στην ενεργοποίηση της κυτταρικής διαίρεσης των Τ- 

κυττάρων (Ceuppens et al., 1988).  

• Ιντερλευκίνη-10 (IL-10) σε λυοφιλοποιημένη μορφή (Miltenyi): Η IL-10 αναστέλλει τα Τ 

κύτταρα που διεγείρονται από χαμηλούς αριθμούς ενεργοποιημένων υποδοχέων Τ-

κυττάρων, εμποδίζοντας τη συνδιέγερση μέσω CD28. 

• Carboxyfluorescein succinimidyl ester (CFSE) Far Red (Thermofisher).  

• 7-AAD (7-Amino Actinomycin D, 7-AAD) (BD Biosciences). 

• Dimethyl sulfoxide (DMSO) (Sigma-Aldrich). 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 

1. FACS Buffer: 0,5% BSA (AppliChem), 2mM EDTA (Gibco) και 0,5% NaN3 διαλυμένα σε 1x PBS.  

2. Tween Buffer: 0,1% Tween (AppliChem) διαλυμένο σε 1x PBS.  

3. IL-10: 2 μg λυοφιλοποιημένης ιντερλευκίνης αραιώθηκε σε 0.5% BSA και έπειτα σε dΗ2O 

σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.  

4. PHA: 0,2 mg/ml PHA αραιώθηκαν σε 1x PBS. 

 

3.2 Aπόμoνωση PBMCs από ολικό αίμα με φικόλη 

Αρχή της Μεθόδου  

Mονοπύρηνα κύτταρα του περιφερικού αίματος (Peripheral Mononuclear Cells, PBMCs) 

μπορούν να απομονωθούν από ολικό αίμα με φυγοκέντρηση παρουσία του διαχωριστικού μέσου 

φικόλη. Η φικόλη είναι ένα πολυμερές σακχαρόζης υψηλού μοριακού βάρους (ειδικό βάρος = 1,076-

1,078). Σε θερμοκρασία δωματίου είναι πιο πυκνό από τα λεμφοκύτταρα, τα μονοκύτταρα και τα 

αιμοπετάλια, αλλά λιγότερο πυκνό από τα κοκκιοκύτταρα και τα ερυθροκύτταρα, επιτρέποντας τον 

επιτυχή διαχωρισμό αυτών των κυτταρικών πληθυσμών. Επομένως, μετά τη φυγοκέντρηση 

διαφασικού διαλύματος περιφερικού αίματος και φικόλης, τα λεμφοκύτταρα, τα μονοπύρηνα 

κύτταρα και τα αιμοπετάλια συγκεντρώνονται πάνω από το στρώμα της φικόλης, επειδή έχουν 

μικρότερη πυκνότητα, ενώ τα ερυθρά αιμοσφαίρια και τα κοκκιοκύτταρα έχοντας μεγαλύτερη 

πυκνότητα, συγκεντρώνονται κάτω από αυτή. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η απομόνωση της 

στοιβάδας των PBMCs, η οποία είναι πλούσια σε λεμφοκύτταρα (Fuss et al., 2009). 
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Εικόνα 3.2: Απομόνωση PBMCs από περιφερικό αίμα. Σχηματική αναπαράσταση της επιστοίβαξης του αίματος πάνω 

από τη φικόλη και του διαχωρισμού των συστατικών του αίματος μετά τη φυγοκέντρηση σε κλίση φικόλης (“Isolate Cells 

from Blood,” n.d.). 

 

 

 

 

 

Πειραματική Πορεία 

1. Συλλογή αίματος υγιούς δότη σε φιαλίδιο αρνητικής πίεσης με αντιπηκτικό.  

2. Προσθήκη φικόλης σε αναλογία 2:1 (Περιφερικό αίμα/Φικόλη) σε κωνικό σωλήνα 

φυγοκέντρου.  

3. Επιστοίβαξη αίματος προσεκτικά σταγόνα-σταγόνα πάνω από το στρώμα φικόλης, 

κρατώντας το σωλήνα υπό κλίση περίπου 45ο. 

4. Φυγοκέντρηση περιεχομένου του κωνικού σωλήνα με το κατάλληλο αντίβαρο σε 800 g για 

30 λεπτά,  χωρίς φρένα (ομαλή επιβράδυνση).  

5. Παρατηρείται διαχωρισμός των συστατικών του αίματος σε ζώνες. Συλλογή της φάσης που 

είναι πλούσια σε PBMCs, με προσοχή, ώστε να προκύψει η ελάχιστη δυνατή ανάμιξη με το 

υποκείμενο στρώμα φικόλης και μεταφορά σε νέο κωνικό σωλήνα. 

6. Προσθήκη PBS σε ίση ποσότητα με τη φάση συλλογής και φυγοκέντρηση σε 400 g για 10 

λεπτά, με φρένα (κανονική επιβράδυνση). 

7. Απόρριψη υπερκειμένου,  επαναιώρηση ιζήματος κυττάρων σε PBS  και φυγοκέντρηση σε 

400 g για 10 λεπτά. 

Αντιδραστήρια/Αναλώσιμα 
 

Συσκευές 
 

Φικόλη Lymphoprep  Φυγόκεντρος 

PBS Αυτόματες πιπέτες 

Κωνικά Σωληνάρια 15 mL  Πιπεταδόρος  

 Θάλαμος Νηματικής Ροής (Hood) 
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8. Με την ολοκλήρωση των 2 πλύσεων με PBS, επιδιώκουμε την απομόνωση των PBMCs 

απαλλαγμένων από φικόλη και πλάσμα. 

9. Απόρριψη υπερκειμένου και επαναιώρηση των κυττάρων σε θρεπτικό μέσο. Προσδιορισμός 

της συγκέντρωσης των κυττάρων με τη βοήθεια αιμοκυτταρόμετρου.  

10. Επώαση σε επωαστικό θάλαμο με σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας (37οC) και CO2 (5%) για 

10 λεπτά. 

3.3 Μέτρηση Κυττάρων σε αιμοκυτταρόμετρο 

Αρχή της Μεθόδου  

Τα αιμοκυτταρόμετρα είναι ειδικές αντικειμενοφόρες πλάκες με έναν ή δύο θαλάμους 

μέτρησης κυττάρων. Κάθε θάλαμος έχει στο κέντρο του ένα τετραγωνισμένο πλέγμα εμβαδού 3 

mm2 που υποδιαιρείται σε 9 μεγάλα τετράγωνα το καθένα με εμβαδόν 1 mm2.  Τα µεγάλα γωνιακά 

εξωτερικά τετράγωνα είναι η περιοχή καταμέτρησης των λευκών αιμοσφαιρίων και υποδιαιρούνται 

σε 16 µικρότερα τετράγωνα, των οποίων η κάθε πλευρά έχει µήκος 0,25 mm (Εικόνα 3.3). 

Για την οπτικοποίηση των ζωντανών κυττάρων χρησιμοποιείται η μέθοδος αποκλεισμού 

χρωστικής, μέσω της χρώσης των κυττάρων με τη χρωστική Trypan Blue. Το μπλε της χρωστικής δεν 

μπορεί να διεισδύσει στην συμπαγή κυτταρική μεμβράνη των ζωντανών κυττάρων, διέρχεται όμως 

από την πορώδη κυτταρική μεμβράνη των νεκρών κυττάρων και εισέρχεται στο κυτταρόπλασμα 

(Tran et al., 2011). Κάτω από μικροσκοπική ανάλυση, μόνο τα νεκρά κύτταρα έχουν μπλε χρώμα.  

Υπάρχει μια κοίλη επιφάνεια ύψους 0,1mm μεταξύ αντικειμενοφόρου και καλυπτρίδας, 

στην οποία εισάγουμε το κυτταρικό εναιώρημα. Οι περιοχές του θαλάμου περιέχουν έναν ακριβή 

όγκο δείγματος, κι έτσι μπορεί να υπολογιστεί ο συνολικός αριθμός κυττάρων ανά ml δείγματος. 

 

 

 

 

Πειραματική Πορεία 

1. Καθαρισμός αιμοκυτταρόμετρου και καλυπτρίδας με αιθανόλη 70%. 

2. Προσθήκη 10 μl Trypan Blue σε ένα κομμάτι parafilm. 

3. Ανάμιξη με 10 μl από το εναιώρημα των κυττάρων. 

Αντιδραστήρια/Αναλώσιμα 
 

Συσκευές 
 

Διάλυμα Trypan Blue Αιμοκυτταρόμετρο Neubauer 

Parafilm Αυτόματες πιπέτες 

Κυτταρικό εναιώρημα Οπτικό Μικροσκόπιο 
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4. Εναπόθεση 10 μl δείγματος, το οποίο πρέπει να έχει εύρος συγκέντρωσης 250.000 - 2,5*106 

κύτταρα/ml, στο θάλαμο μέτρησης του αιμοκυτταρόμετρου. 

5. Μέτρηση των 4 εξωτερικών γωνιακών τετραγώνων του πλέγματος σε οπτικό μικροσκόπιο σε 

μεγέθυνση 10x. 

6. Η συγκέντρωση των κυττάρων υπολογίστηκε από τον παρακάτω τύπο : 

 

 

 

 

            

Εικόνα 3.3:  Αιµοκυτταρόµετρο Neubauer. (Α) Πλάγια όψη με χώρο εναπόθεσης του δείγματος. (Β) Κάτοψη τυπικού 

αιµοκυτταρόµετρου, που φέρει δύο πλέγµατα µέτρησης. (Γ) Μεγεθυµένη άποψη του πλέγµατος µέτρησης (“WBC Count 

Method - WBC Meaning, Requirements, Procedure & Calculation,” 2021). 

 

  

Μέσος Όρος Αριθμού κυττάρων * Συντελεστής Αραίωσης * 104 

 

Α. 

Β. Γ. 



44 
 

3.4 Ψύξη κυττάρων 

Αρχή της Μεθόδου  

Για τη διατήρηση των PBMCs σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες χρησιμοποιείται ως 

κρυοπροστατευτικό μέσο το διμεθυλοσουλφοξείδιο (Dimethyl sulfoxide, DMSO). Το DMSO μειώνει 

το σχηματισμό παγοκρυστάλλων αποτρέποντας βλάβες στα κύτταρα, ωστόσο, είναι τοξικό σε 

υψηλότερες θερμοκρασίες και πρέπει να ξεπλένεται αμέσως μόλις τα κύτταρα αποψυχθούν (Yang 

et al., 2016).  

 

 

Πειραματική διαδικασία 

1. Συλλογή κυττάρων από την καλλιέργεια σε κωνικό σωληνάριο 15 ml ή 50 ml. 

2. Μέτρηση & υπολογισμός αριθμού κυττάρων που προορίζονται για ψύξη. 

3. Φυγοκέντρηση κυττάρων σε 1500 RPM για 5 λεπτά.  

4. Απόρριψη υπερκειμένου και επαναιώρηση σε PBS. 

5. Φυγοκέντρηση κυττάρων σε 1500 RPM για 5 λεπτά.  

6. Απόρριψη υπερκειμένου και επαναιώρηση ιζήματος κυττάρων σε Freezing Medium (90% 

FBS, 10% DMSO), ώστε η συγκέντρωση των κυττάρων να είναι 5*106 κύτταρα/ml.  

7. Το εναιώρημα κυτττάρων διαμοιράζεται σε κρυοφιαλίδια, ώστε να τοποθετείται 1ml 

εναιώρηματος σε κάθε κρυoφιαλίδιο. 

8. Τα κρυοφιαλίδια τοποθετούνται στο CoolCell, στο οποίο η θερμοκρασία μειώνεται κατά 

1οC/min. Έτσι, επιτυγχάνεται η ομαλή ψύξη των κυττάρων από θερμοκρασία δωματίου 

στους – 80οC.  

 

Αντιδραστήρια/Αναλώσιμα 
 

Συσκευές 
 

Δοχείο κρυοκατάψυξης  κυττάρων  CoolCell (Corning) Φυγόκεντρος 

Κρυοφιαλίδια (cryovials) Αυτόματες πιπέτες 

Κωνικά Σωληνάρια 15 ml  ή 50ml Πιπεταδόρος  

PBS Θάλαμος Νηματικής Ροής (Hood) 

FBS  

DMSO  
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3.5 Απόψυξη κυττάρων 

 

 

 

Τα κύτταρα που διατηρούνται σε κρυοφιαλίδια στους  -80oC ≤ Θερμοκρασία ≤ -150oC, αποψύχονται 

με την εξής διαδικασία: 

 

Προετοιμασία  

1. Σε κωνικό σωληνάριο 15 ml ή 50 ml τοποθετείται θρεπτικό μέσο RPMI δεκαπλάσιου όγκου από 

τον όγκο του κρυοφιαλιδίου.  

2. Αυτόματη πιπέτα 1000 μl ρυθμίζεται στο 1 ml (μέγιστος όγκος). 

 

Πειραματική Πορεία 

1. Τα κρυοφιαλίδια,  που περιέχουν το καθένα από 1 ml εναιωρήματος παγωμένων κυττάρων, 

μεταφέρονται από την κρυοκατάψυξη στο χώρο εργασίας μέσα σε φελιζόλ με πάγο.  

2. Το κρυοφιαλίδιο εμβαπτίζεται σε υδατόλουτρο ρυθμισμένο στους 37oC, έως ότου ξεπαγώσει 

τόσο ώστε να παραμείνει ορατό ένα μικρό κομμάτι πάγου στον πυθμένα.  

3. Ύστερα μεταφέρεται εντός θαλάμου νηματικής ροής και η ποσότητα των κυττάρων που έχει 

ξεπαγώσει μεταφέρεται σταγόνα-σταγόνα στο κωνικό σωληνάριο που περιέχει τo θρεπτικό 

μέσο. 

4. Με 1 ml από το περιεχόμενο του κωνικού σωληναρίου ξεπλένεται το κρυοφιαλίδιο, ώστε να 

συλλεχθούν τα εναπομείναντα κύτταρα. 

5. Το κωνικό σωληνάριο φυγοκεντρείται στα 1800 RPM για 10 λεπτα.  

6. Απορρίπτεται το υπερκείμενο και το ίζημα των κυττάρων επαναιωρείται σε θρεπτικό υλικό. 

7. Ακολουθεί μέτρηση των κυττάρων και επώαση στους 37 οC και CO2 (5%) για 10 λεπτά 

τουλάχιστον, μέχρι να χρησιμοποιηθούν. 

**Οι χειρισμοί για την ψύξη και την απόψυξη πρέπει να γίνουν σχετικά γρήγορα, ώστε να 

παραμείνουν τα κύτταρα το λιγότερο δυνατό διάστημα στο τοξικό σε θερμοκρασία δωματίου 

DMSO. 

Αντιδραστήρια/Αναλώσιμα 
 

Συσκευές 
 

Φελιζόλ γεμισμένο με πάγο Φυγόκεντρος 

Κρυοφιαλίδια (cryovials) με ψυγμένα κύτταρα Θάλαμος Νηματικής Ροής (Hood) 

Κωνικά Σωληνάρια 15 ml  ή 50ml Υδατόλουτρο (T=37οC) 

Θρεπτικό μέσο (RPMI) Αυτόματες πιπέτες 
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3.6 Κυτταροκαλλιέργειες  

Αρχή της Μεθόδου  

Το πρότυπο ανάπτυξης των κυττάρων είναι να περάσουν αρχικά από μια φάση υστέρησης 

με χαμηλούς ρυθμούς πολλαπλασιασμού, που ακολουθείται από την εκθετική ανάπτυξη όπου 

έχουν την υψηλότερη μεταβολική δραστηριότητα. Στη συνέχεια, τα κύτταρα θα εισέλθουν σε 

στάσιμη φάση όπου ο αριθμός των κυττάρων είναι σταθερός και τέλος περνούν στη φάση 

υστέρησης όπου εμφανίζεται κυτταρική απόπτωση. 

Είναι απαραίτητο οι κυτταρικές καλλιέργειες να εξετάζονται καθημερινά, ως προς τη 

μορφολογία, τη βιωσιμότητα των κυττάρων και το ρυθμό ανάπτυξής τους. Στα πλαίσια της ex vivo 

καλλιέργειας Τ λεμφοκυττάρων, μακροσκοπική ένδειξη της πυκνότητας  των κυττάρων (κύτταρα/ml) 

και κατ’ επέκταση της φάσης ανάπτυξης είναι το χρώμα του θρεπτικού. Όταν η πυκνότητα των 

κυττάρων στην καλλιέργεια αυξάνει, το θρεπτικό μέσο αρχίζει να αποκτά κίτρινο χρώμα από το 

αρχικό ροζ που είχε αρχικά. Αυτό συμβαίνει  όταν το 80% της επιφάνειας της φιάλης καλύπτεται 

από μονοστρωματική κυτταρική στιβάδα, καθώς τα κύτταρα περνούν στην αποπτωτική φάση και 

καταστέλλεται η ανάπτυξη τους, λόγω της συσσώρευσης παραπροϊόντων του μεταβολισμού. Ως εκ 

τούτου, θα πρέπει να γίνει ανανέωση του θρεπτικού μέσου το συντομότερο δυνατό. Η ανανέωση 

του θρεπτικού εξαρτάται από τον τύπο του ιστού ή το είδος της κυτταρικής σειράς.  

 

 

 

Πειραματική Πορεία  

• Προθέρμανση θρεπτικού μέσου καλλιέργειας σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον 30 

λεπτά και αφαίρεση πιάτου κυτταροκαλλιέργειας από τον επωαστικό κλίβανο. 

• Τα κύτταρα έχουν την τάση να συσσωρεύονται στον πάτο του πλακιδίου καλλιέργειας. 

Επομένως, γίνεται αναρρόφηση περίπου του μισού όγκου θρεπτικού υλικού προσεκτικά από 

την επιφάνεια του πλακιδίου, ώστε να μην αφαιρεθούν κύτταρα. 

• Άδειασμα του θρεπτικού υλικού στο δοχείο αποβλήτων και αναπλήρωση με ίσο όγκο 

φρέσκου θρεπτικού μέσου. Προσθήκη και ίσης ποσότητας ιντερλευκινών ή αυξητικών 

παραγόντων εκ νέου αν απαιτείται. 

• Επιστροφή πλακιδίου καλλιέργειας κυττάρων στον επωαστικό θάλαμο στους 37οC . 

Αντιδραστήρια/Αναλώσιμα 
 

Συσκευές 
 

Θρεπτικό υλικό (RPMI) Επωαστικός θάλαμος (Τ=37οC, CO2 =5%) 

Κυτταρικό εναιώρημα  Θάλαμος Νηματικής Ροής (Hood) 

Πιάτο κυτταροκαλλιέργειας (well-plate) Αυτόματες πιπέτες 
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Εικόνα 3.6: Πιάτο κυτταροκαλλιέργειας με 12 οπές  

(12-well plate). 

 

 

 

➢ Όλες οι τεχνικές της κυτταροκαλλιέργειας πραγματοποιούνται σε Θάλαμο Νηματικής Ροής 

(Hood) και τα αντικείμενα, που εισέρχονται σε αυτόν, αποστειρώνονται με αιθανόλη 70%, 

για την διατήρηση άσηπτων συνθηκών. 

3.7 Χρώση κυττάρων με CFSE 

Αρχή της Μεθόδου 

Αρχικά, το CFSE είναι μία ένωση μη φθορίζουσα, λόγω της παρουσίας δύο οξικών ομάδων, 

στις οποίες η μεμβράνη είναι εξαιρετικά διαπερατή, επιτρέποντας έτσι στη χρωστική να διαπερνά 

ταχέως την πλασματική μεμβράνη των κυττάρων. Μόλις το CFSE εισέλθει στο εσωτερικό ενός 

κυττάρου, οι οξικές ομάδες απομακρύνονται από ενδοκυτταρικές εστεράσες, για να προκύψει  ο 

φθορισμό του CFSE που παγιδεύεται στο εσωτερικό του κυττάρου, λόγω της πλέον μειωμένης 

διαπερατότητας της μεμβράνης. Μέσω της ομάδας σουκκινομιδυλίου, το CFSE αντιδρά με 

αμινομάδες και σχηματίζει εξαιρετικά σταθερούς ομοιοπολικούς δεσμούς. Κάθε κύτταρο 

επισημαίνεται μόνιμα με τη χρωστική και οι επόμενες γενιές κυττάρων κληρονομούν μικρότερες 

ποσότητες της χρωστικής λόγω αραίωσης της.  

Λόγω των βιοχημικών ιδιοτήτων του, το CFSE μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

παρακολουθηση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού με κυτταρομετρία ροής. Η αρχική γενιά 

περιέχει τη συνολική ποσότητα φθορισμού CFSE, ο οποίος φθορισμός με κάθε κυτταρική διαίρεση 

κατανέμεται εξίσου κατά 50% σε κάθε νέα θυγατρική γενιά. Ο πολλαπλασιασμός των 

λεμφοκυττάρων μπορεί να παρακολουθείται για έως και οκτώ διαιρέσεις, έως ότου ο φθορισμός 

CFSE των σημασμενων κυττάρων μειωθεί στο επίπεδο φθορισμού των μη σημασμένων κυττάρων 

(Quah et al., 2007)(Eικόνα 3.7). 
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Eικόνα 3.7: Ανάλυση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού με ομοιόμορφη κατανομή της χρωστικής CFSE μεταξύ των 

θυγατρικών κυττάρων. (Α) Απεικόνιση της ανάλυσης του πολλαπλασιασμού με διαδοχική αραίωση χρωστικής στο μισό 

σε κάθε θυγατρική γενιά. (Β) Απεικόνιση της ανάλυσης κυτταρομετρίας ροής με κυτταρικές διαιρέσεις που έχουν ως 

αποτέλεσμα την αύξηση του κυτταρικού πληθυσμού και τη μείωση της έντασης του φθορισμού (“Tracing Cell 

Proliferation by Generation after Generation | ABP Biosciences,” n.d.). 

 

 

 

 

 

 

Πειραματική Πορεία  

1. Σε σωληνάρια eppendorf με 1 ml PBS αραιώνουμε 0,5 μl CFSE (5mM) για επίτευξη τελικής 

συγκέντρωσης 2,5 uΜ.  

2. Ανάδευση σε συσκευή Vortex και επώαση στους 37 οC για 5 λεπτά. 

3. Συλλογή κυττάρων από την καλλιέργεια σε σωληνάρια falcon 15ml. 

4. Φυγοκέντρηση κυτταρικού εναιωρήματος σε 300 g για 5 λεπτά.  

5. Απόρριψη υπερκειμένου και επαναιώρηση ιζήματος κυττάρων στο αραιωμένο διάλυμα 

CFSE. 

6. Eπώαση  στους 37 oC  για 13 λεπτά. 

7. Προσθήκη θρεπτικού υλικού σε όγκο πενταπλάσιο του όγκου επώασης των κυττάρων. 

8. Επώαση στους 37 oC  για 5 λεπτά. 

9. Φυγοκέντρηση σε 1800 RPM για 5 λεπτά και επώαση θρεπτικού υλικού στους 37 oC. 

Αντιδραστήρια/Αναλώσιμα 
 

Συσκευές 
 

CFSE Επωαστικός θάλαμος (Τ=37οC, CO2 =5%) 

PBS Θάλαμος Νηματικής Ροής (Hood) 

Θρεπτικό υλικό (RPMI) Αυτόματες πιπέτες 

Κυτταρικό εναιώρημα (PBMCs) Συσκευή ανάδευσης (Vortex) 

Κωνικά σωληνάρια (Eppendorf) Φυγόκεντρος 

Κωνικά σωληνάρια (falcon) 15 ml  
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10. Απόρριψη υπερκειμένου και επαναιώρηση σε 5-10 ml θερμασμένου θρεπτικού υλικού, ώστε 

τα κύτταρα να βρίσκονται σε κατάλληλη συγκέντρωση (1,5-2x106 κύτταρα/ml). 

11. Διατήρηση για τουλάχιστον 10 λεπτά σε σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας (37οC) και CO2 

(5%). 

** Η πειραματική διαδικασία χρώσης με CFSE πραγματοποιήθηκε απουσία φωτός, για να 

αποφευχθεί η φωτοχημική αλλοίωσή της.   

3.8 Χρώση λεμφοκυττάρων  

Αρχή της Μεθόδου  

Η χρωστική 7-ΑΑD χρησιμοποιείται για την  ποσοτικοποίηση των ζωντανών και νεκρών 

κυττάρων σε ένα κυτταρικό εναιώρημα. Τα ζωντανά κύτταρα έχουν άθικτες μεμβράνες κι έτσι 

αποκλείουν τη χρωστική, η οποία διεισδύει εύκολα στις κατεστραμμένες, διαπερατές μεμβράνες 

των νεκρών κυττάρων. Η 7-AAD προσδένεται στο δίκλωνο DNA με παρεμβολή μεταξύ ζευγών 

βάσεων σε περιοχές πλούσιες σε G-C (“7-Amino Actinomycin D (7-AAD) Cell Viability Flow Cytometry 

Protocol,” n.d.).  

 

Πειραματική Πορεία  

1. Συλλογή CFSE σημασμένων κυττάρων από την κυτταροκαλλιέργεια. 

2. Φυγοκέντρηση σε FACs tubes σε 1800 RPM για 5 λεπτά. 

3. Απόρριψη υπερκειμένου και επαναιώρηση σε 40 μl διάλυμα FACs Buffer και 10 μl χρωστική 

7-AAD. 

4. Ανάδευση Vortex και τοποθέτηση στο ψυγείο για 10 λεπτά. 

5. Τα κύτταρα αραιώνονται με κατάλληλη ποσότητα FACs Buffer και αναλύονται στον 

κυτταρομετρητή. 

  

Αντιδραστήρια/Αναλώσιμα 
 

Συσκευές 
 

Κυτταρικό εναιώρημα (PBMCs) Συσκευή ανάδευσης (Vortex) 

Θρεπτικό υλικό (RPMI) Φυγόκεντρος 

FACs Buffer Αυτόματες πιπέτες 

7-AAD Ψυγείο 

Σωληνάρια κυτταροµετρίας ροής (FACs tubes)  
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3.9 Κυτταρομετρία Ροής  

Αρχή της Μεθόδου  

Η κυτταρομετρία ροής είναι μια τεχνολογία που αναλύει ταχέως μεμονωμένα κύτταρα για 

την έκφραση στην επιφάνειά τους ενός ή περισσότερων πρωτεϊνικών δεικτών. Εν συντομία, τα 

κύτταρα σημαίνονται με ειδικά για τους δείκτες ενδιαφέροντος αντισώματα συζευγμένα με 

φθορίζουσες χρωστικές, ενώ αιωρούνται σε ρυθμιστικό αλατούχο διάλυμα. Στη συνέχεια, 

εισέρχονται μέσω ενός υδραυλικού συστήματος σε μία ροή, στην οποία ακτινοβολεί ένα ή 

περισσότερα λέιζερ, προκαλώντας διέγερση των χρωστικών και εκπομπή φωτονίων σε ένα 

συγκεκριμένο μήκος κύματος από το φάσμα του ορατού φωτός. Γενικώς, κάθε κύτταρο αναλύεται 

αρχικά ως προς τη σκέδαση του ορατού φωτός σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις, στην εμπρόσθια 

κατεύθυνση (Forward Scatter ή FSC), η οποία μπορεί να υποδεικνύει το σχετικό μέγεθος του 

κυττάρου και στις 90° (Side Scatter ή SSC), η οποία υποδεικνύει την εσωτερική πολυπλοκότητα ή 

κοκκίωση του κυττάρου.  

Τα οπτικά διέγερσης (λέιζερ) και οπτικά συλλογής (λυχνίες φωτοπολλαπλασιαστή  και 

φωτοδίοδοι), παράγουν τα σήματα ορατού και φθορίζοντος φωτός που χρησιμοποιούνται για την 

ανάλυση του δείγματος. Τα πιο συνηθισμένα λέιζερ που χρησιμοποιούνται στα παραδοσιακά 

κυτταρόμετρα είναι τα 350 nm (υπεριώδες), 405 nm (ιώδες), 488 nm (μπλε), 514-532nm (πράσινο), 

561nm (κίτρινο) 633 nm (κόκκινο). Μια σειρά διχρωμικών φίλτρων κατευθύνει το φθορίζον φως σε 

συγκεκριμένους ανιχνευτές και τα ζωνοπερατά φίλτρα καθορίζουν τα μήκη κύματος του φωτός που 

διαβάζονται, έτσι ώστε κάθε μεμονωμένο φθορόχρωμα να μπορεί να ανιχνευθεί από τους 

φθορίζοντες ανιχνευτές και να μετρηθεί. Στο τέλος, τα σήματα από τους ανιχνευτές μετατρέπονται 

σε ψηφιακά σήματα που μπορούν να διαβαστούν από έναν υπολογιστή (Εικόνα 3.9.1) (McKinnon, 

2018). 
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Εικόνα 3.9.1: Σχηματική αναπαράσταση λειτουργίας του κυτταρομετρητή ροής. Τα κύτταρα που εκφράζουν έναν 

συγκεκριμένο επιφανειακό υποδοχέα χρωματίζονται με ένα φθορίζον αντίσωμα έναντι του υποδοχέα και αναλύονται 

σε ένα κυτταρόμετρο ροής. Καθώς τα κύτταρα περνούν μέσα από την κυψελίδα ροής, το μέγεθος της ροής του δείγματος 

μειώνεται, αναγκάζοντας τα κύτταρα να ευθυγραμμιστούν. Τα μεμονωμένα κύτταρα διέρχονται από λέιζερ και το 

όργανο συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και την ένταση φθορισμού του κυττάρου 

(Rego,n.d.). 

 

Ανάλυση Κυτταρομετρίας Ροής με το λογισμικό Flowjo 

Η συμβατική ανάλυση κυτταρομετρίας ροής συνίσταται στη χάραξη μιας περιοχής γύρω 

από έναν πληθυσμό κυττάρων (gating) και στην εφαρμογή αυτής της περιοχής σε άλλες 

παραμέτρους εντός του πειράματος. Αυτό επιτρέπει την επιλογή συγκεκριμένων ομάδων κυττάρων 

για περαιτέρω ανάλυση άλλων δεικτών (McKinnon, 2018).  

Εκτός από την επιλογή συγκεκριμένων κυτταρικών πληθυσμών, η ανάλυση κυτταρομετρίας 

ροής παρέχει πληροφοριακές παραμέτρους, σχετικές με τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων. Το 

λογισμικό FlowJo είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την  ανάλυση δεδομένων κυτταρομετρίας ροής. 

Συγκεκριμένα, το εργαλείο Proliferation Tool εμφανίζει 3 δείκτες σημαντικούς στην αξιολόγηση του 

κυτταρικού πολλαπλασιασμού : 

i. το δείκτη διαίρεσης (Division Index)= Συνολικός αριθμός διαιρέσων / Αριθμός κυττάρων στην 

αρχή της καλλιέργειας, δηλαδή το μέτρο του μέσου αριθμού διαιρέσεων που περιλαμβάνει τα 

αδιαίρετα κύτταρα και 

ii. το δείκτη πολλαπλασιασμού (Proliferation Index)= Συνολικός αριθμός διαιρέσων / Αριθμός 

κυττάρων που έχουν διαιρεθεί, δηλαδή ο μέσος αριθμός διαιρέσεων που αποκλείει τα 

αδιαίρετα κύτταρα (“4 Critical Components In Cellular Proliferation Measurement,” 2016). 

➢ Για την αξιολόγηση της κατασταλτικής επίδρασης της IL-10, υπολογίστηκε βάση της γνώσης 

του Division Index, το ποσοστό καταστολής, σύμφωνα με τον τύπο: 
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                           % Inhibition = [(DI [Control-DI sample)/DI Control)]*100.  

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται σε συνδυασμό με απεικόνιση των αρχικών αδιαίρετων 

κυττάρων και των θυγατρικών γενεών σε ιστόγραμμα CFSE, με κορυφές ύψους ανάλογου με τον 

πληθυσμό των κυττάρων της κάθε γενιάς (Εικόνα 3.9.2).  

 

Στατιστική ανάλυση 

Για κάθε σύνολο δεδομένων, υπολογίστηκαν ο αριθμητικός μέσος όρος και η τυπική απόκλιση 

(standard deviation, SD). Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με paired t-test όπου η τιμές 

σημαντικότητας ήταν οι εξής: p > 0.05 (ns),*p ≤ 0.05,** p ≤ 0.01,***p ≤ 0.001,****p ≤ 0.0001. 

 

 

 

3.9.2: Οριοθέτηση Κυττάρων (gating) σε ανάλυση κυτταρομετρίας ροής με χρήση του λογισμικού FlowJo. Τα κύτταρα 

ελέγχονται: (Α) πρώτα για την απομάκρυνση των κυτταρικών θραυσμάτων (debris), (Β) έπειτα των διπλότυπων 

κυττάρων (doublets), (Γ) στη συνέχεια ελέγχονται για τη βιωσιμότητα με ειδικές χρώσεις (7-ΑΑD), (Δ) και τέλος για τη 

διασπορά της χρώσης CFSE στις θυγατρικές γενεές. Ο άξονας του x φέρει σε λογαριθμική κλίμακα τις τιμές της έντασης 

φθορισμού του CFSE, ενώ ο άξονας του y τον αριθμό των κυττάρων που αντιστοιχούν σε κάθε γενιά. Κάθε θυγατρική 

γενιά αντιστοιχεί σε μια κορυφή, με τον πληθυσμό των αδιαίρετων κυττάρων να έχει ένταση φθορισμού γύρω στο 

log104. 

Διαχείριση βιολογικού υλικού 

Για τη διεξαγωγή πειραμάτων χρησιμοποιήσαμε μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος  από 

υγιείς δότες, μετά από συγκατάθεση τους και σύμφωνα με πρωτόκολλο εγκεκριμένο από επιτροπές 

βιοηθικής (Πανεπιστήμιο Πατρών και Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών). 

  

Α. 

 

Β. 

 

Γ. 

 

Δ. 
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4. Αποτελέσματα 

Στα πλαίσια της μελέτης της ανοσοκαταστασταλτικής δράσης της IL-10 σε ενεργοποιημένα 

ανθρώπινα Τ κύτταρα, στο πρώτο μέρος προσδιορίστηκε η βέλτιστη συνθήκη ενεργοποίησης με PHA 

και στο δεύτερο προσδιορίστηκε η συγκέντρωση IL-10 με τη μέγιστη κατασταλτική δράση.  

4.1. Τα Τ λεμφοκύτταρα εκπτύσσονται την 4η ημέρα μετά από αγωγή σε 2,5 ug/ml PHA 

Η PHA ενεργοποιεί τα Τ λεμφοκύτταρα μέσω πρόσδεσης σε γλυκοζυλιώμενα κατάλοιπα του 

TCR, επάγοντας τον πολλαπλασιασμό τους. Για να βρούμε τη βέλτιστη συνθήκη ενεργοποίησης με 

PHA, ελέγξαμε τον πολλαπλασιασμό Τ λεμφοκυττάρων, αξιολογώντας τόσο τη συγκέντρωση της 

PHA όσο και τις μέρες έκθεσής τους σε αυτή. Πιο συγκεκριμένα, CFSE-σεσημασμένα PBMCs, είτε 

αποψυγμένα, είτε απομονωμένα από φρέσκο περιφερικό αίμα υγιών δοτών, ενεργοποιήθηκαν σε 

κλιμακούμενες συγκεντρώσεις PHA σε διαδοχικά χρονικά διαστήματα, όπως έχει προταθεί από 

παρόμοια πρωτόκολλα (Molvi, 2020; Kuo et al., 2003). Ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων στο τέλος 

κάθε χρονικού διαστήματος (ημέρας) αξιολογήθηκε μέσω παρατήρησης στο μικροσκόπιο και μέσω 

κυτταρομετρίας ροής. 

Αρχικά, αποψυγμένα PBMCs σημάνθηκαν με CFSE και στη συνέχεια καλλιεργήθηκαν, σε 

αρχική συγκέντρωση 175.000 κύτταρα/ml (ημέρα 0), στις συγκεντρώσεις PHA  1 ug/ml, 2,5 ug/ml, 5 

ug/ml και 10 ug/ml, για 4, 5 και 6 ημέρες. Η παρατήρηση στο μικροσκόπιο έδειξε αύξηση του 

μεγέθους των κυττάρων και δημιουργία όλο και περισσότερων συσσωματωμάτων (clusters) με τη 

διαδοχή των ημερών από 0 έως 6, τα οποία αποτελούν ένδειξη έκπτυξης. Ακόμα, η καταμέτρηση 

των κυττάρων μέσω χρώσης με trypan blue κατέδειξε ότι σε όλες τις συγκεντρώσεις PHA, ο 

κυτταρικός πληθυσμός αυξάνεται από την ημέρα 4 έως 6, με διακριτές διακυμάνσεις στον αριθμό 

των κυττάρων μεταξύ των διαφορετικών συγκεντρώσεων PHA στις ημέρες 4 και 5 (Ημέρα 4: [1, 2,5, 

5, 10 ug/ml]: 499.500, 414.000, 378.000, 571.000, Ημέρα 5: [1, 2,5, 5, 10 ug/ml]: 684.000, 828.000, 

688.500, 580.500, n=1) ενώ την 6η ημέρα, στις συγκεντρώσεις PHA 1, 2,5 και 5 ug/ml, ο αριθμός των 

κυττάρων κινήθηκε σε παρόμοια επίπεδα (Ημέρα 6: [1, 2,5, 5, 10 ug/ml]: 1,1 * 106, 1,2 * 106, 1,17 * 

106, 652.000) (Εικόνα 4.1.1Α). Επιπλέον, η δράση της PHA στην κυτταρική διαίρεση και τον 

πολλαπλασιασμό επιβεβαιώθηκε και μέσω κυτταρομετρίας ροής, όπου βάσει του φθορισμού του 

CFSE (Εικόνα 4.1.1B) οι δύο υπολογιστικοί δείκτες κυτταρικής διαίρεσης (Division Index, DI) και 

πολλαπλασιασμού (Proliferation Index, PI), έδειξαν συνολικά ανάλογη αύξηση με τη διαδοχή των 

ημερών με ήπιες διακυμάνσεις, ωστόσο, στις διαφορετικές συγκεντρώσεις PHA, (DI Ημέρα 4: [1, 2,5, 

5, 10 ug/ml]: 0,64, 0,73, 0,85, 0,93, Ημέρα 5: 1,28, 1,58, 1,52, 1,57, Ημέρα 6: 1,75,  2,09, 2,34, 2,25 & 

PI Ημέρα 4: 1,85, 1,61, 1,68,  1,89, Ημέρα 5: 2,57, 2,61, 2,5, 2,65, Ημέρα 6: 2,86, 2,78, 2,95, 3,18, n=1) 
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(Εικόνα 4.1.1Γ). Τέλος, διαπιστώσαμε ότι, ο πολλαπλασιασμός των  κυττάρων με τις ενδιάμεσες 

θυγατρικές γενεές μπορούσαν να αξιολογηθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις ημέρες 4 και 5, ενώ 

ήταν αδύνατο να αξιολογηθεί την ημέρα 6, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των κυττάρων είχε 

διαιρεθεί και η ένταση φθορισμού CFSE έτεινε στα επίπεδα φθορισμού του αρνητικού μάρτυρα, 

χωρίς να διακρίνονται ενδιάμεσες γενιές, αλλά ένας ενιαίος και πλήρως διαιρεμένος πληθυσμός 

κυττάρων (Εικόνα 4.1.1Β). Η παρατήρηση αυτή ενισχύθηκε και από και από τη μέγιστη τιμή του PI 

την ημέρα 6 σε όλες τις συγκεντρώσεις PHA (Εικόνα 4.1.1Γ).  

 

 

 

 

Β. 

Α. 

Ημέρα 4 

Ημέρα 6 
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Εικόνα 4.1.1: Ενεργοποίηση αποψυγμένων PBMCs με PHA (1, 2,5, 5, 10 ug/ml). (Α) Αριθμός κυττάρων που προέκυψε 

από την καταμέτρηση μέσω χρώσης με trypan blue, μετά από 4,5 και 6 ημέρες διέγερσης με PHA  . (Β) Αντιπροσωπευτικά 

Ιστογράμματα CFSE από την ανάλυση κυτταρομετρίας ροής, όπου φαίνεται ο πολλαπλασιασμός των Τ κυττάρων στις 

διάφορες συγκεντρώσεις PHA, την 4η και την 6η ημέρα ενεργοποίησης. (Γ) Γραφήματα των δεικτών κυτταρικής διαίρεσης 

Division Index (cell divisions/total initial amount of cells) και πολλαπλασιασμού Proliferation Index (cell divisions/cells 

that went into division) στις διάφορες συγκεντρώσεις PHA μετά από 4, 5 και 6 ημέρες ενεργοποίησης (n=1). 

 

Συνολικά, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μετά από διέγερση με PHA, τα Τ-λεμφοκυτταρα 

ενεργοποιήθηκαν και πολλαπλασιάστηκαν σταδιακά από την ημέρα 4 έως την 6. Ωστόσο, 

αποδείχτηκε ότι η 6η ημέρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο του πολλαπλασιασμού 

των κυττάρων με χρώση CFSE, ενώ αντίστοιχα η 4η και η 5η ημέρα φαίνεται να εξάγουν πιο ασφαλή 

συμπεράσματα. Τέλος, τις ημέρες αυτές, παρατηρήθηκε ότι στις συγκεντρώσεις PHA 2,5 και 5 μg/ml 

o DI έλαβε τις υψηλότερές του τιμές, ενώ ο ΡΙ τις χαμηλότερές του τιμές, διευκολύνοντας την 

αξιολόγηση των ενδιάμεσων γενεών. Αντίθετα, στη συγκέντρωση PHA 10 ug/ml παρατηρήσαμε τις 

υψηλότερες τιμές του PI, με δυσκολία διάκρισης θυγατρικών γενεών εν τέλει την 6η ημέρα.   

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω αποτελέσματα, αναδιαμορφώσαμε τις συνθήκες  του 

πρωτόκολλου μας. Πιο συγκεκριμένα, PBMCs απομονώθηκαν από περιφερικό αίμα, σημάνθηκαν με 

CFSE και στη συνέχεια καλλιεργήθηκαν σε αρχική συγκέντρωση 500.000 κύτταρα/ml (ημέρα 0), για 

3, 4 και 5 ημέρες σε συγκεντρώσεις 2,5 και 5 ug/ml PHA, δεδομένου ότι  ήταν οι συγκεντρώσεις στις 

οποίες ήταν πιο ακριβής ποσοτικά η αξιολόγηση του πολλαπλασιασμού μέσω CFSE φθορισμού και 

κυτταρομετρίας ροής.   

Όπως ήταν αναμενόμενο, η παρατήρηση στο μικροσκόπιο έδειξε αύξηση του μεγέθους των 

κυττάρων και δημιουργία όλο και περισσότερων clusters με την πάροδο των ημερών. Ακόμα, η 

καταμέτρηση κυττάρων μέσω χρώσης με trypan blue κατέδειξε ότι σε όλες τις συγκεντρώσεις PHA, 

ο αριθμός των κυττάρων αυξάνεται με τη διαδοχή των ημερών (Εικόνα 4.1.1Α).  Αξιοσημείωτα, τις 

ημέρες 4 και 5,  ο αριθμός των κυττάρων ήταν μεγαλύτερος στη συνθήκη διέγερσής με 2,5 ug/ml με 

Γ. 
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5 ug/ml PHA, ωστόσο, όχι σημαντικά (Ημέρα 3: [2,5 ug/ml]: μέσος όρος (μ.ο.) 1,68*106, εύρος 

(1,18*106-2,1*106), Standard Deviation (SD)= 38.1343 vs [5 ug/ml]: μ.ο. 1,71*106 (1,15*106-2,3*106), 

SD=46.9965, p=0,82, Ημέρα 4: [2,5 ug/ml]: μ.ο. 3,2*106 (2,22*106-4,1*106), SD= 784.063 vs [5 ug/ml]:  

μ.ο. 2,74*106 (1,52*106–3,5*106), SD=816.551, p=0,3 , Ημέρα 5: [2,5 ug/ml]: μ.ο 4,7*106, (3,92* 106–

5,4*106), SD=607.801 vs [5 ug/ml]: 2,9*106 (2,1*106–3,44*106), SD=583.400, p=0,1, n=3). 

Παράλληλα, στο ιστόγραμμα CFSE, τις ημέρες 4 και 5 παρατηρήθηκαν περισσότερες θυγατρικές 

γενεές (6) και μεγαλύτερο ύψος κορυφών σε σύγκριση με τις θυγατρικές γενεές της 3ης ημέρας (3) 

(Εικόνα 4.1.1.Β), ενώ οι δείκτες DI και PI ήταν επίσης μεγαλύτεροι τις ημέρες αυτές (Εικόνα 4.1.1.Γ).  

Μεταξύ των δύο αυτών ημερών (Ημέρα 4 vs Ημέρα 5) οι δείκτες DI και PI στη συγκέντρωση 2,5 ug/ml 

δεν παρουσίασαν σημαντικές διαφορές (DI: Ημέρα 4: μ.ο. 1,78 (1,37-2,42), SD=0,46 vs Ημέρα 5: 1,93 

, (1,51-2,42) SD=0,38, p=0,23, PI: Ημέρα 4: 2,61 (2,35-3,11), SD=0,35 vs Ημέρα 5: 2,79 (2,55-3,11), 

SD=0,24 , p=0,2, n=3). Τέλος, η βιωσιμότητα, μέσω χρώσης με 7-AAD των κυττάρων που έχουν 

διεγερθεί με 2,5 ug/ml είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με αυτά που διεγέρθηκαν με 5 ug/ml, τις 

ημέρες 4 και 5, με στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο συγκεντρώσεων την 4η ημέρα 

(Ημέρα 4: [2,5 ug/ml]: μ.ο. 74,3%, (69,60-79,10), SD= 3,88 vs [5 ug/ml]: μ.ο 65,93% (58,00-72,00), 

SD= 5,87, p=0,0348, Ημέρα 5: [2,5 ug/ml]: μ.ο. 73,83%, (68,90-78,30), SD= 3,85, vs [5 ug/ml]: μ.ο. 

68,57%, (59,60-75,40) SD=6,62, p=0,122, n=3)(Εικόνα4.1.2Δ). Αυτά τα αποτελέσματα, σε συνδυασμό 

με τον υψηλότερο δείκτη PI την 5η ημέρα, οδήγησαν στην απόρριψη της 5ης ημέρας για την 

αξιολόγηση του πολλαπλασιασμού βάσει φθορισμού CFSE (Εικόνα 4.1.2Γ).   
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Εικόνα 4.1.2: Ενεργοποίηση PBMCs απομονωμένων από περιφερικό αίμα υγιών δοτών με PHA (2,5 και 5 ug/ml). (Α) 

Aριθμός κυττάρων (μέσος όρος, μ.ο.) που προέκυψε από την καταμέτρηση μέσω χρώσης με trypan blue, μετά από 3,4 

και 5 ημέρες διέγερσης με PHA. (Β) Αντιπροσωπευτικά Ιστογράμματα CFSE από την ανάλυση κυτταρομετρίας ροής, όπου 

φαίνεται ο πολλαπλασιασμός των Τ κυττάρων στις διάφορες συγκεντρώσεις PHA την 3η, την 4η και την 5η ημέρα 

B. 

Γ. 

Δ. 

Ημέρα 4 

Ημέρα 3 

Ημέρα 5 
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ενεργοποίησης. (Γ) Γραφήματα των δεικτών Division Index και Proliferation Index (μ.ο) στις διάφορες συγκεντρώσεις 

PHA μετά από 4, 5 και 6 ημέρες ενεργοποίησης. (Δ) Διάγραμμα ποσοστού βιωσιμότητας (μ.ο) των κυττάρων στις 

διάφορες συγκεντρώσεις PHA την 3η, την 4η και την 5η ημέρα ενεργοποίησης (n=3). 

 

Ολοκληρώνοντας, η 4η ημέρα ενεργοποίησης με PHA επιλέχθηκε ως η βέλτιστη χρονική 

στιγμή αξιολόγησης του πολλαπλασιασμού των Τ λεμφοκυττάρων με παραπλήσιο DI με αυτό της 5η 

ημέρας (ns) και χαμηλότερο PΙ, καθώς είναι δυνατή η παρακολούθηση των θυγατρικών γενεών σε 

σχέση με τη μητρική γενιά (0), στην οποία τα κύτταρα δεν έχουν μεταβεί ή δεν έχουν ξεκινήσει να 

μεταβαίνουν σε μίτωση. Επιπλέον, η συγκέντρωση 2,5 ug/ml PHA επιλέχθηκε ως η πιο ικανή να 

ενεργοποιεί τα T κύτταρα, διατηρώντας υψηλή τη βιωσιμότητα τους, σε σχέση με την συγκέντρωση 

5 ug/ml. Ως εκ τούτου, στη συνέχεια μελετήθηκε η ανασταλτική δράση της IL-10 in vitro στον 

πολλαπλασιασμό ενεργοποιημένων PBMCs για τέσσερις ημέρες με PHA 2,5 ug/ml.  

4.2 Ιn vitro καταστολή ενεργοποιημένων Τ κυττάρων με ΙL-10  

Για να διερευνήσουμε σε ποια συγκέντρωση η IL-10 μπορεί να δρα αποτελεσματικά στην 

αναστολή του πολλαπλασιασμού των Τ κυττάρων, ελέγξαμε σε ποια συγκέντρωση η ιντερλευκίνη 

επάγει τη μέγιστη καταστολή σε PBMCs υγιούς δότη ενεργοποιημένα με 2,5 ug/ml PHA για τέσσερις 

ημέρες βάσει των προηγούμενων ευρημάτων (Παρ. 4.1).  

Αρχικά, αποψυγμένα PBMCs σημάνθηκαν με CFSE και στη συνέχεια καλλιεργήθηκαν, σε 

αρχική συγκέντρωση 500.000 κύτταρα/ml, με παράλληλη χορήγηση PHA και IL-10 σε κλιμακούμενες 

συγκεντρώσεις (10 pg/ml, 50 pg/ml, 100 pg/ml, 500 pg/ml, 1 ng/ml), λαμβάνοντας υπόψιν της 

φυσιολογικές τιμές της ΙL-10 στον ανθρώπινο ορό (4,8-9,8 pg/ml) (Sarris et al., 1999). Την 4η ημέρα 

καλλιέργειας, τα κύτταρα παρατηρήθηκαν στο μικροσκόπιο, μετρήθηκαν στο αιμοκυτταρόμετρο και 

αναλύθηκαν με κυτταρομετρία ροής. Η παρατήρηση στο μικροσκόπιο, τις ημέρες 0-4 έδειξε 

συρρίκνωση του μεγέθους των κυττάρων σε σχέση με τα ενεργοποιημένα χωρίς IL-10 και μείωση 

της συγκέντρωσής τους. Στη συνέχεια, η καταμέτρησή τους κατέδειξε μία τάση μείωσης του αριθμού 

των κυττάρων σε αυξανόμενες συγκεντρώσεις IL-10, με εξαίρεση τη συγκέντρωση 100 pg/ml, όπου 

εμφανίστηκε μικρή αύξηση, αλλά και τη συγκέντρωση 10 pg/ml, όπου το πλήθος των κυττάρων ήταν  

μεγαλύτερο από το θετικό μάρτυρα ελέγχου με PHA ([10, 50, 100, 500, 1000 pg/ml]: μ.ο. 930.000 

(890.000-970.000), μ.ο. 770.000 (760.000-780.000), μ.ο. 1,06*106 (940.000-1,18*106), μ.ο. 675.000 

(610.000-740.000), μ.ο. 605.000 (490.000-720.000), n=2). Η μείωση του αριθμού των κυττάρων ήταν 

έντονη μεταξύ των συγκεντρώσεων 100 και 500 pg/ml, ενώ η μικρότερη μέτρηση βρέθηκε στη 

συγκέντρωση 1ng/ml (Εικόνα 4.2.1Α).  
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Επιπλέον, η επίδραση της IL-10 στην κυτταρική διαίρεση αξιολογήθηκε με ανάλυση 

κυτταρομετρίας ροής, η οποία κατέδειξε ότι παρόλο που ο αριθμός των θυγατρικών γενεών (5) ήταν 

ίδιος σε όλες τις συγκεντρώσεις της IL-10, εκτός από τη συγκέντρωση 1000 pg/ml (=1 ng/ml), όπου 

παρατηρήθηκε μείωση (4), ο φθορισμός φάνηκε να μειώνεται στις συγκεντρώσεις 500 pg/ml και 1 

ng/ml (Εικόνα 4.2.2). Χαρακτηριστικά, ο δείκτης DI εμφάνισε μείωση στις αυξανόμενες 

συγκεντρώσεις IL-10, με εξαίρεση τις συγκεντρώσεις 10 και 100 pg/ml, όπου εμφάνισε μικρή 

αύξηση, ([10, 50, 100, 500, 1000 pg/ml]: μ.ο. 0,85 (0,76-0,94), SD=0,074, μ.ο. 0,68 (0,63-0,75), 

SD=0,052, μ.ο. 0,69 (0,56-0,93), SD= 0,16, μ.ο. 0,52, (0,44-0,64), SD=0,086, μ.ο. 0,44, (0,38-0,49), 

SD=0,046, n=3), ενώ έλαβε διακριτά χαμηλότερες τιμές στις δύο μεγαλύτερες συγκεντρώσεις IL-10 

(500 pg/ml, 1 ng/ml), με στατιστικά σημαντικές διαφορές συγκριτικά με το θετικό μάρτυρα ελέγχου 

με PHA (w/o IL-10) ([w/o IL-10 vs 500 pg/ml]: p= 0,0026, [w/o IL-10 vs 1 ng/ml]: p=0,0098). Ανάλογη 

επίδραση παρατηρήθηκε και στον PI, ο οποίος έλαβε επίσης τις μικρότερες του τιμές στις 

συγκεντρώσεις 500 pg/ml και 1 ng/ml ([10 pg/ml]: μ.ο. 1,92 (1,68-2,08), SD=0,17, [50 pg/ml]: 1,8 

(1,44-2,02), SD=0,257, [100 pg/ml]:1,84 (1,59-1,99), SD=0,18, [500 pg/ml]:1,71 (1,46-1,87), SD=0,18, 

[1000 pg/ml]:1,62 (1,4-1,75), SD=0,16, n=3).  

Ακόμη, ο υπολογισμός του ποσοστού καταστολής (Inhibition %) που προκαλεί η IL-10, 

έδειξε αυξανόμενα ποσοστά καταστολής στις αυξανόμενες συγκεντρώσεις, με εξαίρεση τη 

συγκέντρωση 100 pg/ml, όπου παρουσιάστηκε μικρή μείωση της καταστολής και τη συγκέντρωση 

10 pg/ml, όπου δεν παρουσιάστηκε καταστολή ([50 pg/ml]: μ.ο. 15,71 (14,47-16,67), SD=0,92, ([50 

pg/ml]:  14,72 (-2,22-25,33), SD=12,11, ([100 pg/ml]: 35,69 (28,89-41,33), SD= 5,15, ([500 pg/ml]: 

44,74 (38,67-50), SD=4,66, n=3). Αξίζει να σημειωθεί ότι στις δύο μεγαλύτερες συγκεντρώσεις (500, 

1000 pg/ml), παρατηρήθηκαν τα μεγαλύτερα ποσοστά καταστολής, με στατιστικά σημαντικές 

διαφορές σε σύγκριση με την control συνθήκη PHA ενεργοποιημένων κυττάρων χωρίς προσθήκη IL-

10 ([w/o IL-10 vs 500 pg/ml]: p= 0,01 , [w/o IL-10 vs 1000 pg/ml]: p= 0,005).  

Τέλος, όσον αφορά στη βιωσιμότητα, φάνηκε πτωτική τάση στις κλιμακούμενες 

συγκεντρώσεις IL-10 ([10, 50, 100, 500, 1000] pg/ml]: μ.ο. 47,97, (14,2-69,2), SD=24,1, 44,2 (10,8-

61,6), SD=23,6, 37,64 (4,62-54,6), SD=23,35, 36,49 (1,17-57,4), SD=25,12, 38,19 (1,47-62), SD=26,34, 

n=3) σε σύγκριση με την control συνθήκη, με εξαίρεση την αύξηση που παρατηρήθηκε στα 10 pg/ml 

([10 pg/ml]: μ.ο. 47,97 (14,2-69,2), SD=24,1 vs ([w/o IL-10l]: 44,6 (10,1-67,1), SD=24,8, p= 0,033).  

Τέλος, μεταξύ των συγκεντρώσεων 500 pg/ml και 1000 pg/ml, η μέγιστη κατασταλτική 

επίδραση φάνηκε να επιτυγχάνεται στη συγκέντρωση 1 ng/ml, όπου παρατηρήθηκε μεγαλύτερη 

μείωση των DI και PI, το μεγαλύτερο ποσοστό καταστολής και συγκρίσιμα (ns) επίπεδα 

βιωσιμότητας (Εικόνα 4.2.1Γ). 
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Εικόνα 4.2: Καταστολή ανθρώπινων αποψυγμένων Τ κυττάρων ενεργοποιημένων με 2,5 ug/ml PHA με παράλληλη 

χορήγηση κλιμακούμενων συγκεντρώσεων IL-10 (10, 50, 100, 500, 1000 pg/ml). (Α) Aριθμός κυττάρων (μ.ο.), που 

προέκυψε από την καταμέτρηση μέσω χρώσης με trypan blue, την 4η ημέρα μετά από παράλληλη χορήγηση PHA και IL-

10 (n=2) (Β) Αντιπροσωπευτικά Ιστογράμματα CFSE από την ανάλυση κυτταρομετρίας ροής, όπου φαίνεται ο 

πολλαπλασιασμός των ενεργοποιημένων Τ κυττάρων στις διάφορες συγκεντρώσεις IL-10 την 4η ημέρα. (Γ) Γραφήματα 

των δεικτών Division Index (αριστερά) (μ.ο.) και Proliferation Index (δεξιά) (μ.ο.), στις διάφορες συγκεντρώσεις IL-10 την 

4η ημέρα (n=3). (Δ) Διαγράμματα ποσοστού καταστολής του πολλαπλασιασμού (αριστερά) (μ.ο) και ποσοστού 

βιωσιμότητας (δεξιά) (μ.ο) των κυττάρων, στις διάφορες συγκεντρώσεις IL-10 την 4η ημέρα (n=3). 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η IL-10 παρουσίασε ικανότητα καταστολής του 

πολλαπλασιασμού των ενεργοποιημένων με PHA Τ-λεμφοκυττάρων, με δοσο-εξαρτώμενο τρόπο, 

με τη μέγιστη καταστολή του κυτταρικού πολλαπλασιασμού να επιτυγχάνεται υπό την επίδραση της 

IL-10 σε συγκέντρωση 1 ng/ml.  
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5. Συζήτηση 

Στην παρούσα εργασία προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε ένα in vitro πρωτόκολλο 

καταστολής πολλαπλασιασμού Τ-λεμφοκυττάρων ενεργοποιημένων με PHA, μέσω εξωγενούς 

χορήγησης της αντιφλεγμονώδους κυτταροκίνης ΙL-10 η οποία ασκεί κατασταλτική δράση.  

5.1 Τα Τ λεμφοκύτταρα εκπτύσσονται την 4η ημέρα μετά από διέγερση με 2,5 ug/ml PHA  

Πρώτος στόχος ήταν να βρεθεί η βέλτιστη συνθήκη πολλαπλασιασμού διεγερμένων με PHA 

PBMCs, όσον αφορά στη χρονική στιγμή (timepoint) (ημέρα) και στη συγκέντρωση PHA. Για το λόγο 

αυτό, σημάναμε τα κύτταρα με χρωστική CFSE, τα διεγείραμε με κλιμακούμενες συγκεντρώσεις PHA 

και προσπαθήσαμε να προσδιορίσουμε τη συνθήκη στην οποία ο φθορισμός της χρωστικής 

εμφανίζει την ιδανική κατανομή στις ενδιάμεσες θυγατρικές γενεές ως προς την αρχική γενιά 

(Undivided), με υψηλό δείκτης κυτταρικής διαίρεσης (DI) και χαμηλό δείκτη πολλαπλασιασμού (PI).  

Αρχικά, οι συγκεντρώσεις PHA που επιλέξαμε για την διέγερση των PBMCs είναι σε 

συνάφεια με άλλες μελέτες, όπου έχουν χρησιμοποιηθεί συγκεντρώσεις PHA 1-10 ug/ml για την 

ενεργοποίηση Τ λεμφοκυττάρων, (Alsalamah et al., 2019; Ciliberti et al., 2017; Molvi, 2020; Kuo et 

al., 2003; Lin et al., 2021; Ceuppens et al., 1988). Αναλύοντας, παρατηρήσαμε ότι σε όλα τα 

πειράματα ενεργοποίησης, ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός αυξάνεται από την ημέρα 3 

ανεξαρτήτως συγκέντρωσης PHA, κάτι που φάνηκε τόσο από τον αυξανόμενο αριθμό κυττάρων όσο 

και από την αύξηση των δεικτών DI και PI (Εικόνα 4.1.1A; 4.1.2Γ). Τα αποτελέσματα αυτά ήταν 

αναμενόμενα, καθώς είναι γνωστό ότι σε PBMCs που έχουν διεγερθεί με PHA παρατηρείται μια 

λανθάνουσα περίοδος 3 ημερών, προτού τα λεμφοκύτταρα αρχίσουν να εκπτύσσονται (Nowell, 

1960). Παρόμοια, σε άλλη in vitro μελέτη, o πολλαπλασιασμός Τ κυττάρων διεγερμένων με PHA (10 

μg/ml) προσδιορίστηκε μετά από 3 και 5 ημέρες διέγερσης (Haller et al., 2000), όπου φάνηκε 

μεγαλύτερη αύξηση του πολλαπλασιασμού CD4+ και CD8+ Τ κυττάρων την 5η ημέρα. Ωστόσο, στην 

παρούσα μελέτη, σε διέγερση PBMCs με ίδια συγκέντρωση PHA (10 ug/ml) o αριθμός των 

ενεργοποιημένων Τ κυττάρων δεν παρουσίασε σημαντική αύξηση με την πάροδο των ημερών 

(Εικόνα 4.1.1Α),  γεγονός που μπορεί να συνδέεται και με πτώση της βιωσιμότητας τις ημέρες 4, 5, 

6 ή/και απόπτωση που σχετίζεται με την ενεργοποίηση (Raza et al., 1997). 

Επιπρόσθετα, την 3η και την 4η ημέρα, το πλήθος των κυττάρων φάνηκε να αυξάνεται με 

δοσο-εξαρτώμενο τρόπο στη χορηγούμενη συγκέντρωση PHA (Εικόνα 4.1.2Α), εύρημα που είναι 

συναφές με προηγούμενη μελέτη, όπου o πολλαπλασιασμός PBMCs που διεγέρθηκαν για 3 ημέρες 

με PHA (2, 5 ή 10 µg/ml), παρουσίασε αύξηση όσο αυξανόταν η συγκέντρωση PHA (Lin et al., 2021). 
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Όσον αφορά στην αξιολόγηση του πολλαπλασιασμού μέσω CFSE, φάνηκε ότι την 4η και 5η 

ημέρα ενεργοποίησης οι ενδιάμεσες θυγατρικές γενεές είναι πιο διακριτές (Εικόνα 4.1.1Β, 4.1.2Β), 

σε σύγκριση με την 6η ημέρα, όπου τα περισσότερα κύτταρα έχουν πολλαπλασιαστεί, όπως φαίνεται 

και από τον υψηλό PI (Εικόνα 4.1.1Γ).  Παράλληλα, το CFSE την 6η ημέρα τείνει προς το επίπεδα 

φθορισμού του αρνητικού μάρτυρα, κάνοντας την αξιολόγηση του πολλαπλασιασμού αδύνατη, 

γεγονός που μπορεί να δικαιολογηθεί και από την υψηλότερη τιμή του PI την ημέρα αυτή (Εικόνα 

4.1.1Β; 4.1.1Γ(PI)). Επιπλέον, βάσει του δείκτη DI, η συγκέντρωση 5 ug/ml είχε μεγαλύτερη επίδραση 

στην αύξηση του αριθμού των κυττάρων τις ημέρες 3 και 5, γεγονός που συμφωνεί με προηγουμένη 

έρευνα που παρατήρησε υψηλότερη ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων μετά από διέγερση 

PBMCs με 5 ug/ml PHA συγκριτικά με 2 ug/ml PHA, με τη διαφορά ότι ο πολλαπλασιασμός 

εξετάστηκε μόνο την 3η ημέρα (Lin et al., 2021). Ωστόσο, στη βέλτιστη ημέρα ενεργοποίησης, την 

ημέρα 4, η συγκέντρωση 5 ug/ml δεν επιλέχθηκε για την αξιολόγηση του πολλαπλασιασμού, λόγω 

της του χαμηλότερου δείκτη DI (Εικόνα 4.1.2Γ(DI)) και της σημαντικά χαμηλότερης βιωσιμότητας σε 

σύγκριση με τη συγκέντρωση 2,5 ug/ml (Εικόνα 4.1.2Δ). Από την άλλη, η πτώση της βιωσιμότητας 

μετά από ενεργοποίηση σε κλιμακούμενες συγκεντρώσεις PHA, ενδέχεται να επηρεάζεται από τον 

υπέρμετρο πολλαπλασιασμό, που ακολουθείται από παραγωγή μεταβολικών παραπροϊόντων εντός 

της καλλιέργειας ή και από την έλλειψη παραγόντων επιβίωσης όπως η IL-7 και η IL-6 και 

ενεργοποίησης, όπως η IL-2, οι οποίοι δεν χορηγήθηκαν εξωγενώς κατά τη διάρκεια της 

καλλιέργειας στα πειράματά μας, ενώ είχαν συμπεριληφθεί σε προαναφερθέντα πειράματα 

(Ceuppens et al., 1988; Alsalamah et al., 2019; Kuo et al., 2003).  

5.2 H IL-10 επάγει τη μέγιστη καταστολή στον πολλαπλασιασμό Τ λεμφοκυττάρων σε συγκέντρωση 1 

ng/ml  

Στο δεύτερο μέρος πειραμάτων, εξετάστηκε η δυνατότητα καταστολής του 

πολλαπλασιασμού Τ λεμφοκυττάρων μετά από παράλληλη χορήγηση κλιμακούμενων 

συγκεντρώσεων εξωγενούς IL-10 (10 pg/ml, 50 pg/ml, 100 pg/ml, 500 pg/ml και 1000 pg/ml) σε 

διεγερμένα με 2,5 ug/ml PHA, μετά από τέσσερις ημέρες.  

Αρχικά, από την παρατήρηση στο μικροσκόπιο φάνηκε ότι το μέγεθος των κυττάρων 

μειώνεται την πάροδο των ημερών, τα οποία ενδεχομένως αποτελούν ένδειξη κατασταλτικής 

επίδρασης. Ακόμα, η καταμέτρηση κυττάρων έδειξε ότι η συγκέντρωση τους μειώνεται καθώς 

αυξάνεται η συγκέντρωση της ΙL-10, με εξαίρεση τις συνθήκες 10 pg/ml και 100 pg/ml, στις οποίες 

παρουσίασε μικρή αύξηση (Εικόνα 4.2Α). Αυτό φαίνεται και από την ανάλυση κυτταρομετρίας ροής, 

όπου οι δείκτες DI και PI έχουν πτωτική τάση όσο αυξάνεται η συγκέντρωση της IL-10, με εξαίρεση 
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τις συνθήκες αυτές (Εικόνα 4.2Γ). Ωστόσο, η βιωσιμότητα φαίνεται να αυξάνεται μόνο στην συνθήκη 

10 pg/ml. Παράλληλα, στο διάγραμμα καταστολής, η προσθήκη 10 pg/ml κάθε άλλο παρά 

αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό (Εικόνα 4.2Δ). Ενδεχομένως, αυτό να σημαίνει ότι η συγκεκριμένη 

συγκέντρωση IL-10 δεν είναι αρκετή ώστε να αναστείλει τον πολλαπλασιασμό ή μπορεί αυτή η μικρή 

συγκέντρωση IL-10 να ενισχύει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, όπως έχει αναφερθεί σε άλλες in 

vitro μελέτες, όπου η IL-10 παρουσία IL-2 ενίσχυσε τον πολλαπλασιασμό CD8+ T κυττάρων, ιδίως σε 

υψηλές συγκεντρώσεις (100 U/ml)(Groux et al., 1998). Όσον αφορά στη συνθήκη των 100 pg/ml, η 

απόκλιση ανάμεσα στις δύο αναλύσεις μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η καταμέτρηση των 

κυττάρων γίνεται χειροκίνητα, κρύβοντας πάντα την πιθανότητα ανθρώπινου σφάλματος σε σχέση 

με την αυτοματοποιημένη ανάλυση στο κυτταρομετρητή, όπου έχει ρυθμιστεί κατάλληλα ώστε να 

μπορεί να αξιολογηθεί με ακρίβεια ο CFSE φθορισμός. Αντίθετα, στις υπόλοιπες συγκεντρώσεις IL-

10 (50, 500, 1000 pg/ml) η ανάλυση κυτταρομετρίας ροής, έδειξε όλο και μεγαλύτερη μείωση του 

ύψους των κορυφών των θυγατρικών γενεών στο ιστόγραμμα CFSE (Εικόνα 4.2Β) και μείωση του 

κυτταρικού πλήθους στις γενεές αυτές (Εικόνα 4.2Α). Η παρατήρηση αυτή ενισχύεται από την  

ξεκάθαρη πτωτική τάση στους δείκτες DI και PI (Εικόνα 4.2Γ). Ως εκ τούτου, μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι η ανασταλτική δράση της IL-10 ενισχύεται στις αυξανόμενες συγκεντρώσεις, 

όπως φαίνεται και από την αρκετά υψηλή κορυφή κυττάρων της μητρικής γενεάς, τα οποία δεν 

μεταβαίνουν σε κυτταρική διαίρεση (Εικόνα 4.2Β). Τέλος, τα ποσοστά βιωσιμότητας στις 

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις (100, 500, 1000 pg/ml) έφτασαν σε επίπεδα <40% (Εικόνα 4.2Δ), 

γεγονός το οποίο ίσως να οφείλεται στο ότι τα κύτταρα δεν δύνανται να πολλαπλασιαστούν λόγω 

της IL-10 και προχωρούν σε απόπτωση.  

Συνολικά, παρατηρήσαμε ότι η μέγιστη καταστολή του πολλαπλασιασμού των Τ κυττάρων 

λαμβάνει χώρα μετά από χορήγηση 1ng/ml ΙL-10, καθώς παρατηρούνται οι μικρότερες τιμές των 

δεικτών DI και PI, το μεγαλύτερο ποσοστό καταστολής, αλλά και συγκρίσιμα επίπεδα βιωσιμότητας 

με αυτά της συγκέντρωσης 500 pg/ml.  Πρόκειται για μια ποσότητα που είναι ικανή να ασκήσει την 

αντιφλεγμονώδη της δράση, δεδομένου ότι και άλλα ανοσορρυθμιστικά κύτταρα, όπως κλώνοι Tr1 

ειδικοί για την οβαλβουμίνη, που έχουν χρησιμοποιηθεί σε μελέτες για τη θεραπεία σοβαρών 

ανθεκτικών μορφών της νόσου του Crohn,  φάνηκε να εκκρίνουν IL-10 της τάξεως των 200-350 pg/ml 

(Brun et al., 2009). Ακόμη, σε Τr1 κυτταρικό προϊόν που εκκρίνει IL-10 και παρασκευάστηκε in vitro, 

ο ποιοτικός έλεγχος μέσω ELISA έδειξε ότι η συγκέντρωση IL-10 που απελευθερώθηκε στο 

υπερκείμενο υγρό από τα Tr1, είχε μέση τιμή 1,6 ng/ml, προκαλώντας καταστολή κατά μέσο όρο 

60% από τα Tr1 στα κύτταρα του δότη (Mfarrej et al., 2017). Επιπλέον, η μεταγωγή λεντι-ιών (LVs) 

που κωδικοποιούν IL-10 σε CD4+T κύτταρα, οδηγεί σε δημιουργία  CD4LV-IL-10  Τ-κύτταρων με 
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κατασταλτική δραστηριότητα, εφάμιλλη με εκείνη των κυττάρων Tr1, τα οποία απελευθερώνουν 

κατά μέσο όρο 18,1 ng/ml IL-10 (Andolfi et al., 2012). Τέλος, ανάλογη μελέτη της PEGυλιωμένης 

ανθρώπινης IL-10 σε καρκινοπαθείς, έδειξε ότι η μισή μέγιστη αποτελεσματική συγκέντρωσή της 

(half maximal effective concentration, EC50) σε κυτταρικές δοκιμασίες in vitro είναι περίπου 8 ng/mL 

(Wang et al., 2019).  

Ωστόσο, αποτελέσματα άλλης έρευνας έδειξαν ότι για να προκληθεί μείωση του 

πολλαπλασιασμού διεγερμένων PBMCs απαιτούνταν συγκεντρώσεις IL-10 άνω του 1 ng/ml, έχοντας 

διεγείρει με 1 ug/ml  PHA (Ebert, 2000). Επιπρόσθετα, άλλες μελέτες, έδειξαν ότι ο 

πολλαπλασιασμός TCR-διεγερμένων (με αντι-CD3 μονοκλωνικό αντίσωμα) απομονωμένων CD4+ T 

κυττάρων σε αρχική πυκνότητα 100.000/ml ανεστάλη κατά 57,5% μετά από προσθήκη 10 U/ml, ενώ 

στη δική μας περίπτωση, όπου χορηγήθηκε 0,5U/ml IL-10 παρουσιάστηκε ποσοστό καταστολής 81% 

(Taga et al., 1993)με διαφορετικές συνθήκες ωστόσο όσον αφορά αρχικό πληθυσμό κυττάρων 

(PBMCs) και μέθοδο διέγερσης (PHA) και η αρχική πυκνότητα των κυττάρων ήταν 500.000/ml.. 

Εν κατακλείδι, στην παρούσα μελέτη δείξαμε ότι η IL-10 καταστέλλει τον πολλαπλασιασμό 

PHA ενεργοποιημένων Τ λεμφοκυττάρων με τη μέγιστη καταστολή να επιτυγχάνεται με 1 ng/ml 

ιντερλευκίνης. Η δοσο-εξαρτώμενη ανασταλτική δράση της IL-10 που παρατηρήσαμε στο 

πρωτόκολλο που εφαρμόσαμε, φαίνεται να συμφωνεί αρκετά με άλλα πρωτόκολλα ex vivo, στα 

οποία έγινε παράλληλη χορήγηση με κάποιο μιτογόνο παράγοντα και παρατηρήθηκε μέγιστη 

κατασταλτική επίδραση στις συγκεντρώσεις 1-100 ng/ml (Ebert, 2000), αλλά και σε πρωτόκολλα 

όπου χρησιμοποιήθηκε μεγαλύτερη συγκέντρωση IL-10  (Bacchetta et al., 2010; Groux et al., 1998). 

Το εύρος των συγκεντρώσεων IL-10 που εξετάσαμε για την καταστολή Τ κυττάρων ήταν 

βασισμένο στις τιμές που ανιχνεύονται φυσιολογικά στον ανθρώπινο ορό, ωστόσο ήταν μικρότερο 

από το εύρος των συγκεντρώσεων που συνήθως χορηγείται εξωγενώς για θεραπευτικούς σκοπούς 

(Wang et al., 2019) ή από αυτή που επάγεται σε Tr1 (Mfarrej et al., 2017). Ως εκ τούτου, 

οποιεσδήποτε αποκλίσεις της μελέτης μπορεί να οφείλονται αφενός στη διαφορά αυτή, αλλά και 

σε διαφορετικές πειραματικές συνθήκες (πληθυσμός κυττάρων, ημέρες καλλιέργειας, αρχική 

συγκέντρωση κυττάρων, θρεπτικό υλικό, παράγοντας ενεργοποίησης), σε διαφορετικά στάδια 

ενεργοποίησής των Τ κυττάρων τη στιγμή της καταστολής ή στα ανοσολογικά χαρακτηριστικά του 

συγκεκριμένου δότη. Στη δική μας περίπτωση, οι δότες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν υγιείς και 

πιθανόν να χρειάζονται πολύ μικρότερες ποσότητες IL-10 για την καταστολή του Τ κυτταρικού 

πολλαπλασιασμού, σε σύγκριση με ασθενείς που τους χορηγήθηκε η IL-10 για θεραπευτικούς 

σκοπούς. Τέλος, η δράση της IL-10 σχετίζεται και με το στάδιο ενεργοποίησης των Τ- κυττάρων, 
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καθώς έχει φανεί ότι μειώνει τον πολλαπλασιασμό και τις κυτταροτοξικές λειτουργίες των CD8+ Τ 

κυττάρων όταν προστίθεται πριν ή κατά τη στιγμή της ενεργοποίησης (Groux et al., 1998).  

Εν κατακλείδι, από την εργασία αυτή καταφέραμε να αναπτύξουμε ένα πρωτόκολλο in vitro 

καταστολής του πολλαπλασιασμού Τ λεμφοκυττάρων ενεργοποιημένων με PHA μέσω εξωγενούς 

χορήγησης IL-10. Παρατηρήθηκε ότι η IL-10 σε αυξανόμενες συγκεντρώσεις καταστέλλει την τάση 

πολλαπλασιασμού των Τ λεμφοκυττάρων που επάγεται από την PHA και επιβεβαιώνει τον ρόλο της 

IL-10 στην αντιφλεγμονώδη ανοσιακή απόκριση. Τέλος, μια άμεση εφαρμογή αυτού του μοντέλου 

θα ήταν η χρησιμοποίησή του ως θετικού μάρτυρα σε in vitro δοκιμές ανοσοκαταστολής, για την 

αξιολόγηση της δράση ανοσορρυθμιστικών κυτταρικών πληθυσμών ή άλλων αντιφλεγμονωδών 

παραγόντων.  
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