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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την 

σωστή διεξαγωγή της ανοσιακής απόκρισης του οργανισμού. Εκτός από την 

παρουσίαση του αντιγόνου από αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα προς Τ 

λεμφοκύτταρα απαιτείται σηματοδότηση από συνδιεγερτικά μόρια καθώς και η δράση 

κυτταροκινών για Τ κυτταρική ενεργοποίηση. Η in vitro αξιολόγηση της κινητικής των 

σχετιζόμενων επιφανειακών δεικτών θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση αυτού 

του ιδιαίτερα πολύπλοκου μηχανισμού.  

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν τα πρότυπα έκφρασης των  CD25, CD69 

και CD137 (4-1BΒ) επιφανειακών δεικτών ενεργοποίησης σε απομονωμένα Τ 

λεμφοκύτταρα υγιών δοτών σε τέσσερα χρονικά σημεία που αντιστοιχούν σε τέσσερα 

διαδοχικά εικοσιτετράωρα. Συγκεκριμένα, έγινε απομόνωση μονοπύρηνων κυττάρων 

περιφερικού αίματος (PBMCs, peripheral blood mononuclear cells) με φικόλη, 

δημιουργία κυτταροκαλλιεργειών επιθυμητής συγκέντρωσης και επώαση με ή χωρίς 

το μη ειδικό πολυκλωνικό διεγερτικό μόριο φυτοαιματογλουτινίνη (PHA). Τα 

καλλιεργούμενα κύτταρα συλλέγονταν, υφίσταντο χρώση με συγκεκριμένα 

αντισώματα συζευγμένα με φθοριοχρώματα και αναλύονταν μέσω κυτταρομετρίας 

ροής.  

Όπως ήταν αναμενόμενο και οι τρεις επιφανειακοί δείκτες ενεργοποίησης 

εκφράστηκαν σε υψηλότερα επίπεδα και σχεδόν αποκλειστικά σε κύτταρα 

καλλιεργειών με ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα. Συγκεκριμένα, την πρώτη ημέρα 

καλλιέργειας των ενεργοποιημένων κυττάρων το ποσοστό των CD69+ (87.4%) ήταν 

μεγαλύτερο από εκείνο των CD25+ (74%) και των CD137+ κυττάρων (33.6%). Από 

τη δεύτερη ημέρα και μετα το ποσοστό των CD25+ κυττάρων φαίνεται να αυξάνεται 

και τελικά να φτάνει ένα πλατό έκφρασης μέχρι την τρίτη ημέρα (99.1%). Αντίθετα το 

ποσοστό των CD69+ κυττάρων μειώνεται έντονα από την τρίτη ημέρα (20.8%) μέχρι 

και την τέταρτη ημέρα (12.9%). Τέλος το ποσοστό των CD137+ κυττάρων αυξάνεται 

με σχετικά ήπιο ρυθμό μέχρι την δεύτερη ημέρα (49.4%) και μετα διατηρεί σχεδόν 

σταθερά ήπια μειούμενη πορεία έκφρασης μέχρι την τέταρτη ημέρα (47.1%).  

Η χαρτογράφηση της κινητικής έκφρασης των δεικτών συμφωνεί με 

δημοσιευμένα δεδομένα και θα συμβάλει στην λεπτομερή περιγραφή βιολογικών 



 
 
 

 

μηχανισμών που λαμβάνουν χώρα κατά την ενεργοποίηση Τ λεμφοκυττάρων και 

συνεπώς παρέχει δεδομένα αναφοράς για μελλοντικές μελέτες επί της Τ κυτταρικής 

ενεργοποίησής. 

ABSTRACT 
 

The activation of T lymphocytes is a necessary element for the proper conduct of 

the body's immune response. In addition to antigen presentation by antigen-presenting 

cells to T lymphocytes, signaling by costimulatory molecules as well as the action of 

cytokines are required for T cell activation. In vitro evaluation of the kinetics of the 

associated surface markers will help to better understand this highly complex 

mechanism. 

In this paper, the expression patterns of CD25, CD69 and CD137 (4-1BB) surface 

activation markers in isolated T lymphocytes from healthy donors were studied at four 

time points corresponding to four consecutive twenty-four hour periods. Specifically, 

peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) were isolated using ficoll, cell cultures of 

desired concentration were created and incubated with and without the non-specific 

polyclonal stimulatory molecule phytohaemagglutinin (PHA). Cultured cells were 

harvested, stained with specific fluorochrome-conjugated antibodies, and analyzed via 

flow cytometry. 

As expected, all three activation surface markers were expressed at higher levels 

and almost exclusively in cells from cultures with activated T cells. Specifically, on the 

first day of culture of activated cells the percentage of CD69+ (87.4%) was higher than 

that of CD25+ (74%) and CD137+ cells (33.6%). From the second day onwards the 

percentage of CD25+ cells seemed to increase and finally reached a plateau of 

expression until the third day (99.1%). On the contrary, the percentage of CD69+ cells 

decreased strongly from the third day (20.8%) until the fourth day (12.9%). Finally, the 

percentage of CD137+ cells increased at a relatively mild rate until the second day 

(49.4%) and then maintained a mildly decreasing course of expression until the fourth 

day (47.1%). 

The mapping of marker expression kinetics from this paper is in full agreement 

with published data and will contribute to a more detailed description of the biological 



 
 
 

 

mechanisms that take place during T cell activation, thus providing reference data for 

future studies regarding T cell activation. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος 

Τα λευκά αιμοσφαίρια ή λευκοκύτταρα, είναι κύτταρα του ανοσοποιητικού 

συστήματος που συμμετέχουν στην προστασία του οργανισμού από εξωτερικούς 

εισβολείς, όπως είναι τα βακτήρια, οι ιοί, οι μύκητες και οι τοξίνες. Οι μηχανισμοί 

προστασίας μπορούν να διαχωριστούν στη φυσική και επίκτητη ανοσία. Η φυσική 

ανοσία προσδίδει άμεση προστασία έναντι στους εισβολείς και τα κύτταρα του 

ανοσοποιητικού που συμμετέχουν σε αυτή είναι τα ουδετερόφιλα κοκκιοκύτταρα, 

ηωσινόφιλα κοκκιοκύτταρα, βασεόφιλα κοκκιοκύτταρα, μαστοκύτταρα και 

μονοκύτταρα. (Abbas, Lichtman, & Pillai, 2016) Επιπλέον, τα μονοκύτταρα δύναται 

να διαφοροποιηθούν περεταίρω σε μακροφάγα κατά τη μετανάστευση τους στους 

ιστούς όπου ανάλογα με την τοποθεσία έχουν και αντίστοιχη ονομασία όπως για 

παράδειγμα Kupfer cells στο ήπαρ, μικρογλοιακά στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, 

οστεοκλάστες στον οστίτη ιστό κ.α. (Pollard, 2009) Επίσης από τα μονοκύτταρα 

προέρχονται και τα δενδριτικά κύτταρα (DCs). Τέλος στην έμφυτη ανοσία ανήκουν και 

τα φυσικά κυτταροκτόνα κύτταρα (NK) παρόλο που ανήκουν στην κατηγορία των 

λεμφοκυττάρων τα οποία κατά κύριο λόγο συμμετέχουν στην επίκτητη ανοσία. Στο 

σκέλος της επίκτητης ανοσίας συμπεριλαμβάνονται τα Τ και Β λεμφοκύτταρα τα οποία 

παρέχουν εξειδικευμένη και αποτελεσματική ανοσιακή απόκριση. Τα Τ κύτταρα 

υποδιαιρούνται περεταίρω σε βοηθητικά Τ κύτταρα (Th), που χαρακτηρίζονται από 

την έκφραση του συνυποδοχέα CD4 και κυτταροτοξικά Τ κύτταρα (Tc), που 

χαρακτηρίζονται από την έκφραση του συνυποδοχέα CD8 και συνολικά αποτελούν 

τους κύριους διαμεσολαβητές της κυτταρικής επίκτητης ανοσίας. Τα Β κύτταρα 

διαφοροποιούνται σε πλασματοκύτταρα κατόπιν ενεργοποίησης και είναι σε θέση να 

εκκρίνουν αντισώματα με αποτέλεσμα να είναι οι κύριοι διαμεσολαβητές ενός σκέλους 

της επίκτητης ανοσίας που είναι η χυμική ανοσία. Μετά από τον τερματισμό των 

επίκτητων ανοσιακών αποκρίσεων διατηρούνται κάποιοι Τ και Β κυτταρικοί 

πληθυσμοί μνήμης που μπορούν να αποκριθούν ταχύτατα σε επανέκθεση στο ίδιο 

αντιγόνο. (Munker, Hiller, Glass, & Paquette , 2007) 

Τα λεμφοκύτταρα φέρουν ειδικούς υποδοχείς για αντιγόνα που τα καθιστούν 

πολύ σημαντικό τμήμα της επίκτητης ανοσίας. Χρησιμοποιώντας μονοκλωνικά 

αντισώματα μπορεί να γίνει ανίχνευση επιφανειακών πρωτεϊνών με βάση τις οποίες να 
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ακολουθήσει διάκριση των λεμφοκυττάρων. Το σύστημα ονοματολογίας που 

χρησιμοποιείται συμπεριλαμβάνει τους χαρακτήρες “CD” (cluster of differentiation, 

ομάδα διαφοροποίησης) ακολουθούμενους από έναν αριθμό που προσδιορίζει κάποια 

επιφανειακή κυτταρική πρωτεΐνη που αντιστοιχεί σε έναν συγκεκριμένο κυτταρικό 

τύπο ή ένα στάδιο κυτταρικής διαφοροποίησης. (Abbas, Lichtman, & Pillai, 2016)  

1.2 Ενεργοποίηση T λεμφοκυττάρων 

Το κυτταρικό τμήμα της επίκτητης ανοσοαπόκρισης απαρτίζεται από τα Τ 

λεμφοκύτταρα και αναχαιτίζει λοιμώξεις από ενδοκυττάρια παθογόνα, ενορχηστρώνει 

πληθώρα φλεγμονωδών διαδικασιών και συμμετέχει στην ανοσοεπιτήρηση έναντι 

νεοπλασιών. Η πλειονότητα των Τ λεμφοκυττάρων αναγνωρίζει πεπτιδικά αντιγόνα 

που παρουσιάζονται από τα μόρια του Μείζονος Συμπλέγματος Ιστοσυμβατότητας 

(MHC, Major Histocompatibility Complex) των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων 

(APCs, Antigen Presenting Cells). Ο υποδοχέας Τ κυττάρων (TCR, T Cell Receptor) 

αναγνωρίζει κάποια κατάλοιπα αμινοξέων του πεπτιδικού αντιγόνου και ταυτόχρονα 

κάποια του μορίου MHC που παρουσιάζει το αυτό πεπτίδιο. Ο TCR είναι μια 

μεμβρανοσύνδετη ετεροδιμερής πρωτεΐνη που αποτελείται από μια αλυσίδα α και μια 

β. Κάθε αλυσίδα περιέχει μια μεταβλητή και μια σταθερή περιοχή. Στην μεταβλητή 

περιοχή κάθε αλυσίδας υπάρχουν τρεις υπερμεταβλητές περιοχές. (Abbas, Lichtman, 

& Pillai, 2016) 

Η ενεργοποίηση ενός παρθένου Τ λεμφοκυττάρου απαιτεί δύο κύρια σήματα. Το 

πρώτο σήμα παρέχεται μέσω του συμπλέγματος TCR:MHC:Αντιγόνο (Ag), ενώ το 

δεύτερο σήμα προέχεται από συνδιέγερση του κυττάρου (Cheuk, Mufti, & Guinn, 

2003). Όταν ένα αντιγόνο εισέρχεται στον οργανισμό παρουσιάζεται από APCs μέσω 

των μορίων MHC. Στη συνέχεια ο TCR σε συνδυασμό με τους συνυποδοχείς CD4 ή 

CD8, οι οποίοι αναγνωρίζουν και αυτοί μόρια MHCII και MHCI αντίστοιχα, 

προσδένονται σε αυτό το σύμπλεγμα και παρέχεται έτσι το πρώτο διεγερτικό σήμα για 

την ενεργοποίηση του Τ λεμφοκυττάρου. Ωστόσο αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό 

για να προκαλέσει πλήρη ενεργοποίηση στα Τ κύτταρα και ως εκ τούτου είναι 

απαραίτητο το δεύτερο σήμα που προέρχεται από τη σύνδεση συνδιεγερτών που 

εκφράζονται στα APCs, ύστερα από την επαφή τους με μικροοργανισμούς, με 

αντίστοιχους υποδοχείς στα Τ κύτταρα. Οι συνδιεγέρτες Β7-1 (CD80) και Β7-2 (CD86) 

είναι από τις πιο μελετημένες πρωτεΐνες συνδιεγέρτες των APCs. Αυτές οι πρωτεΐνες 

συνδέονται με τον υποδοχέα CD28 που βρίσκεται σχεδόν σε όλα τα Τ λεμφοκύτταρα 
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(Abbas, Lichtman, & Pillai, 2016). Η οδός CD28:B7 σε συνδυασμό με το ερέθισμα 

TCR:MHC:Ag επάγει υψηλά επίπεδα παραγωγής κυτταροκίνης IL-2 (ιντερλευκίνη-2) 

από τα Τ κύτταρα. Αυτή η σηματοδότηση μπορεί να παρέχει τα βασικά σήματα 

επιβίωσης που αποτρέπουν την επαγωγή απόπτωσης μέσω του επαγόμενου από 

ενεργοποίηση κυτταρικού θανάτου (AICD) και της επαγωγής ανεργίας των Τ 

κυττάρων που εμφανίζεται ως απόκριση μόνο στο πρώτο σήμα (Cheuk, Mufti, & 

Guinn, 2003). Πολλά μόρια έχει προσδιοριστεί ότι λειτουργούν ενισχυτικά για να 

επεκτείνουν την ενεργοποίηση των Τ κυττάρων όπως τα CD25, CD69 και CD137 (4-

1BB) (Εικόνα 1).  

Εκτός από όλα τα παραπάνω στην έναρξη των Τ κυτταρικών απαντήσεων είναι 

πολύ σημαντικά επίσης τα μόρια προσκόλλησης αλλά και οι κυτταροκίνες. Όσον 

αφορά τα μόρια προσκόλλησης είναι πρωτεΐνες, όπως για παράδειγμα η ιντεγκρίνη 

LFA-1 (lymphocyte function-associated antigen 1) στην επιφάνεια των Τ κυττάρων με 

προσδέτη το ICAM-1 (intercellular adhesion molecule 1) στα APCs, οι οποίες 

ενισχύουν την σύνδεση μεταξύ των δύο, ώστε να διαρκέσει τόσο που να προκαλέσει 

την διέγερση του Τ λεμφοκυττάρου. (Abbas, Lichtman, & Pillai, 2016) Ένα άλλο 

παράδειγμα μορίου προσκόλλησης είναι το CD2 που εκφράζεται σε Τ και ΝΚ κύτταρα, 

το οποίο αλληλεπιδρά με το μόριο CD58 που εκφράζεται τόσο σε αιμοποιητικά όσο 

και σε μη αιμοποιητικά κύτταρα. Η αλληλεπίδραση μεταξύ CD2 σε Τ κύτταρα και 

CD58 σε APCs θεωρείται πως αυξάνει την προσκόλληση διευκολύνοντας την επαφή 

μεταξύ τους, πριν από την αναγνώριση του αντιγόνου ενώ ακόμη ενισχύει την 

ενεργοποίηση του TCR μέσω ενίσχυσης της αλληλεπίδρασης με το σύμπλεγμα MHCII. 

(Liu, Chow, & Jois, 2004)  

Οι κυτταροκίνες από την άλλη μεριά ενισχύουν την απόκριση των Τ 

λεμφοκυττάρων, τα προωθούν προς τις διαφορετικές οδούς διαφοροποίησής τους και 

συντηρούν την απόκριση μετά την ενεργοποίηση. Η παραγωγή της κυτταροκίνης IL-2 

σηματοδοτεί ένα κρίσιμο ορόσημο σε αυτή τη διαδικασία, το αντίστοιχο mRNA 

εντοπίζεται σε παρθένα Τ κύτταρα ήδη 1 ώρα μετά από την διέγερση in vivo και φτάνει 

τα μέγιστα επίπεδα στις 4-6 ώρες. (Sojka, Bruniquel, Schwartz, & Singh, 2004) Ο 

υποδοχέας της, IL-2R, αποτελείται τυπικά από τρεις υπομονάδες που ονομάζονται IL-

2Rα (CD25), IL-2Rβ (CD122) και η κοινή αλυσίδα γάμμα (γc, CD132). (Létourneau, 

van Leeuwen, Krieg, & Boyman, 2010) Όταν συνδυάζονται διαφορετικά αυτές οι 

πρωτεΐνες προκύπτουν τρεις κατηγορίες υποδοχέων ανάλογα με την συγγένεια 

πρόσδεσης IL-2 που παρέχουν, δηλαδή χαμηλής, ενδιάμεσης και υψηλής συγγένειας. 
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Η IL-2 παράγεται από πρόσφατα ενεργοποιημένα Τ κύτταρα και δρα με αυτοκρινή ή 

παρακρινή τρόπο σε αυτά τα κύτταρα, πολλά από τα οποία αυξάνουν την έκφραση του 

CD25 κατά τη διέγερση του υποδοχέα τους. (Létourneau, van Leeuwen, Krieg, & 

Boyman, 2010)  

 

Εικόνα 1: Επιφανειακοί δείκτες ενεργοποίησης και πολλαπλασιασμού Τ κυττάρων. 

Υιοθετήθηκε από (Shipkova & Wieland, 2011) 

Κατά την σύνδεση του Τ κυττάρου με το αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο το 

σύμπλεγμα του TCR, οι συνυποδοχείς CD4 ή CD8 και το CD28 μετακινούνται στο 

κέντρο της περιοχής διεπαφής ενώ οι ιντεγκρίνες σχηματίζουν περιμετρικά τους έναν 

δακτύλιο. Αυτή η δομή βοηθά στη βελτιστοποίηση της επαγωγής του σήματος 

ενεργοποίησης και η συγκεκριμένη περιοχή μεταξύ του Τ κυττάρου και του APC 

αποκαλείται ανοσολογική σύναψη (immune synapse). (Dustin, 2014) 

Η ενεργοποίηση του Τ κυττάρου μπορεί να γίνει και πειραματικά in vitro μέσω 

μορίων όπως είναι τα αντισώματα ειδικά για τον TCR ή τις αντίστοιχες CD3 πρωτεΐνες, 

πρωτεΐνες πρόσδεσης πολυσακχαριτών όπως η φυτοαιματογλουτινίνη (PHA) αλλά και 

διάφορες πρωτεΐνες μικροοργανισμών όπως οι εντεροτοξίνες του σταφυλόκοκκου. 

(Abbas, Lichtman, & Pillai, 2016)  
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1.4 Κλωνική έκπτυξη και κυτταρική διαφοροποίηση 

Μόλις τα παρθένα Τ λεμφοκύτταρα αναγνωρίσουν κάποιο αντιγόνο στα 

περιφερικά λεμφικά όργανα ξεκινά η κλωνική τους επέκταση, δηλαδή ο έντονος 

πολλαπλασιασμός των ειδικών για αυτό το αντιγόνο λεμφοκυττάρων. Ωστόσο η 

κλωνική επέκταση απαιτεί πρώτα έκκριση κυτταροκινών από τα λεμφοκύτταρα και 

έκφραση των ειδικών για αυτές τις κυτταροκίνες υποδοχέων. Τότε τα λεμφοκύτταρα 

υπόκειται σε διαφοροποίηση δηλαδή στη δημιουργία διακριτών πληθυσμών δραστικών 

Τ κυττάρων και Τ λεμφοκυττάρων μνήμης. Τα δραστικά Τ λεμφοκύτταρα είναι εκείνα 

που έχουν ως στόχο την εξουδετέρωση των μικροοργανισμών, ενώ τα Τ κύτταρα 

μνήμης είναι κύτταρα με μεγάλη διάρκεια ζωής που αν και βρίσκονται σε λειτουργικά 

ανενεργή κατάσταση στον οργανισμό είναι σε θέση να ανταποκριθούν με ταχύτητα 

στην εισβολή από τον ίδιο μικροοργανισμό. Μόλις αντιμετωπιστούν οι 

μικροοργανισμοί τα δραστικά κύτταρα παύουν να παράγονται ενώ τα ήδη υπάρχοντα 

πεθαίνουν με απόπτωση γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την επιβίωση και παραμονή 

στον οργανισμό μόνο των κυττάρων μνήμης. (Abbas, Lichtman, & Pillai, 2016) 

1.5 Κατηγορίες Τ λεμφοκυττάρων 

 Τα CD8+ κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα (CD8+ Τc) παίζουν σημαντικό ρόλο 

στην καταπολέμηση ενδοκυττάριων παθογόνων και όγκων. Συγκεκριμένα σκοτώνουν 

τα μολυσμένα κύτταρα και εκκρίνουν κυτταροκίνες όπως η ιντερφερόνη-γ (IFN-γ) και 

ο παράγοντας νέκρωσης όγκου-α (TNF-α). (Mittrucker, Visekruna, & Huber, 2014) 

 Τα CD4+ T βοηθητικά κύτταρα (CD4+ Th) αφού ενεργοποιηθούν και 

διαφοροποιηθούν σε διακριτούς υποτύπους συμβάλλουν στην ανοσοαπόκριση μέσω 

έκκρισης ειδικών κυτταροκινών. Μεταξύ των λειτουργιών τους είναι η ενεργοποίηση 

των κυττάρων του έμφυτου ανοσοποιητικού συστήματος, των Β-λεμφοκυττάρων, των 

κυτταροτοξικών Τ κυττάρων και επίσης διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην καταστολή 

της ανοσολογικής απόκρισης.  (Luckheeram, Zhou, Verma, & Xia, 2012) Η 

αλληλεπίδραση του CD40L στα Τ κύτταρα με τον CD40 στα δενδριτικά κύτταρα 

αυξάνει την έκφραση συνδιεγερτών σε αυτά αλλά και την παραγωγή κυτταροκινών 

που διεγείρουν τα Τ δημιουργώντας μια οδό θετικής ανάδρασης για την ενεργοποίηση 

των Τ κυττάρων. (Abbas, Lichtman, & Pillai, 2016) 
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 Τα βοηθητικά Τ κύτταρα τύπου 1 (Th1) αυξάνουν την ικανότητα των 

μακροφάγων να θανατώνουν μικροοργανισμούς που έχουν φαγοκυτταρωθεί μέσω της 

κλασσικής οδού ενεργοποίησης μακροφάγων (Μ1). Δρουν μέσω του CD40L και της 

IFN-γ. (Romagnani, 2000) 

 Τα βοηθητικά Τ κύτταρα τύπου 2 (Th2) ενεργοποιούνται σε λοιμώξεις από 

παρασιτικούς έλμινθες και προάγουν τη καταστροφή αυτών των παρασίτων μέσω των 

IgE, σιτευτικών κύτταρων και των ηωσινόφιλων. Οι IL-4 και IL-13 που παράγουν, 

επάγουν την εναλλακτική οδό ενεργοποίησης των μακροφάγων (Μ2) που συμβάλλει 

στην επιδιόρθωση των ιστών. (Fallon & Mangan, 2007) 

 Τα βοηθητικά Τ κύτταρα τύπου 17 (Τh17) κατά τη διάρκεια βακτηριακών και 

μυκητιακών λοιμώξεων επάγουν φλεγμονώδεις αντιδράσεις που καταστρέφουν 

εξωκυττάρια βακτήρια και μύκητες. Επιπλέον διεγείρουν την επιστράτευση 

ουδετερόφιλων, προκαλώντας φλεγμονή που συνοδεύει πολλές επίκτητες Τ κυτταρικές 

ανοσοαποκρίσεις. Τέλος παράγουν IL-17 και IL-22. (Korn, Bettelli, Oukka, & 

Kuchroo, 2009) 

 Τα ρυθμιστικά CD25+CD4+ κύτταρα (Tregs) διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη 

δημιουργία και διατήρηση ανοσολογικής ανοχής στα αντιγόνα του εαυτού και στον 

έλεγχο των ανοσολογικών αποκρίσεων σε μη εαυτά αντιγόνα. (Fehérvari & Sakaguchi, 

2004) 

 Τα φυσικά κυτταροκτόνα Τ κύτταρα (NK-T) αναφέρονται ως Τ κύτταρα του 

έμφυτου σκέλους ανοσίας που χαρακτηρίζονται από την έκφραση ενός TCR που 

αποτελείται από άλφα (α) και βήτα (β) αλυσίδες σαν εκείνες των συμβατικών Τ 

λεμφοκυττάρων. Επιπλέον διαθέτουν επιφανειακούς δείκτες που απαντώνται στα  

φυσικά κυτταροκτόνα κύτταρα (ΝΚ), όπως CD16+, CD56+, CD69+, CD161+, 

NKG2D+ και Ly49A+. Βρίσκονται στα επιθήλια και στα λεμφικά όργανα και 

αναγνωρίζουν μικροβιακά λιπίδια προσδεμένα στο μόριο  CD1d το οποίο είναι ένα 

μόριο τύπου MHCΙ. (Araújo, et al., 2021) 

Τα γδ-Τ  κύτταρα αναπτύσσονται στον θύμο και ο TCR υποδοχέας τους 

αποτελείται από γάμμα (γ) και δέλτα (δ) αλυσίδες. Είναι ικανά να παρέχουν ισχυρή και 

διαρκή ανοσοαπόκριση μέσω έμφυτων και προσαρμοστικών μηχανισμών. Επίσης 

αναγνωρίζουν και  καταστρέφουν αρκετούς όγκους, ανεξάρτητα από την έκφραση του 

MHC. Τέλος υπάρχουν στην κυκλοφορία του αίματος, στους ιστούς και στις 

βλεννογόνες μεμβράνες, όπου δρουν κυτταροτοξικά σε λοιμώξεις και όγκους. (Araújo, 

et al., 2021) 
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Τα Τ λεμφοκύτταρα μνήμης εμφανίζονται στο τέλος της ανοσολογικής 

απόκρισης και προκύπτουν από ένα κλάσμα ενεργοποιημένων Τ κυττάρων που έχουν 

υποστεί επέκταση και διαφοροποίηση σε δραστικά κύτταρα. Τα Τ κύτταρα μνήμης 

έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και προσδίδουν στον οργανισμό μακροπρόθεσμη 

προστασία έναντι του παθογόνου για το οποίο εξειδικεύονται. (Surh, Boyman, Purton, 

& Sprent, 2006) 

1.6 Μεταγωγή σήματος στα Τ λεμφοκύτταρα 

Ο TCR αντιγονικός υποδοχέας είναι μια ετεροδιμερής πρωτεΐνη που αποτελείται 

από μια α και μια β αλυσίδα ενωμένες με δισουλφιδικό δεσμό. Αν και οι δυο αλυσίδες 

έχουν διαμεμβρανικό τμήμα δεν είναι αρκετό για να πραγματοποιηθεί μεταγωγή 

σήματος. Για αυτό το λόγο ο TCR είναι συνδεδεμένος με ένα σύμπλεγμα 

διαμεμβρανικών σηματοδοτικών πρωτεϊνών που  αποτελείται από τις CD3(γ,δ,ε) και ζ 

πρωτεΐνες. Μαζί ο TCR, οι CD3 και οι ζ πρωτεΐνες αποτελούν το ολοκληρωμένο 

σύμπλοκο του TCR. (Abbas, Lichtman, & Pillai, 2016) 

Η πρώιμη σηματοδότηση των Τ κυττάρων απαιτεί μερικά δευτερόλεπτα και το 

πρώτο βήμα είναι η ενεργοποίηση του TCR. Αρχικά γίνεται ενεργοποίηση ενός 

συνόλου πρωτεϊνικών κινασών τυροσίνης (PTKs, protein tyrosine kinases), με κύρια 

την Lck. Η κυτταροπλασματική ουρά των CD3 και ζ πρωτεϊνών περιέχει μοτίβα 

ενεργοποίησης με βάση την τυροσίνη (ITAMs, immunoreceptor tyrosine-based 

activation motifs) που αποτελούνται από δύο κατάλοιπα τυροσίνης. Για να 

ενεργοποιηθεί ο TCR, τα κατάλοιπα τυροσίνης στα ITAMs πρέπει να 

φωσφορυλιωθούν από την Lck. Στη συνέχεια, η ZAP-70 συνδέεται με τα 

φωσφορυλιωμένα ITAMs και φωσφορυλιώνεται και η ίδια από την Lck γεγονός που 

οδηγεί στην ενεργοποίηση της ZAP-70. Η περαιτέρω φωσφορυλίωση της ZAP-70 

επιτρέπει τη δέσμευση πρόσθετων πρωτεϊνών προσαρμογής, με αποτέλεσμα η 

πρωτεΐνη να λειτουργεί ως ικρίωμα και να βοηθά έτσι στην διαμεσολάβηση άλλων  

γεγονότων μεταβίβασης σήματος. Οι κυριότερες οδοί μεταβίβασης σήματος είναι η 

οδός ασβεστίου-NFAT (Nuclear factor of activated T-cells), οι οδοί Ras- και Rac-MAP 

κινάσης (mitogen activated protein kinase), η οδός PKCθ (Protein Kinase C Theta)- 

NF-κΒ (Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) και η οδός PI-
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3 κινάσης (Phosphoinositide 3-kinase) (Εικόνα 2).  (Shah, Al-Haidari, Sun, & Kazi, 

2021) 

 

Εικόνα 2: Οδοί μεταγωγής σήματος των Τ λεμφοκυττάρων. Υιοθετήθηκε από (Abbas, 

Lichtman, & Pillai, 2016) 

Για να ενεργοποιηθούν τελικά τα Τ λεμφοκύτταρα, χρειάζεται να συμβούν 

πολλές κυτταρικές αλλαγές. Μερικές από αυτές είναι βιοχημικής φύσης, όπως ο 

καταβολισμός του λιπιδίου φωσφατιδυλινοσιτόλη, ή η αύξηση του ενδοκυτταρικού 

ασβεστίου. Ωστόσο άλλες είναι γενετικές και αφορούν την επαγωγή ειδικής γονιδιακής 

έκφρασης μέσω πρόσδεσης μεταγραφικών παραγόντων όπως οι NFAT, NF-kB και AP-

1 (Activator protein 1) σε υποκινητές γονιδίων στόχων. Σε αυτήν την κατηγορία, τα 

γονίδια που εκφράζονται μπορούν να ταξινομηθούν σε εκείνα που εκφράζονται σχεδόν 

αμέσως (15-30 λεπτά μετά τη διέγερση), σε εκείνα που εκφράζονται νωρίς (30 λεπτά 

έως 48 ώρες) και σε εκείνα που εκφράζονται αργά (2-14 ημέρες μετά τη διέγερση). 

(Ziegler, Ramsdell, & Alderson, 1996) 
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 1.7 CD25  

Ακολουθούμενη της αρχικής ενεργοποίησης των Τ λεμφοκυττάρων είναι η 

διαφοροποίηση των αποκρίσεων τους. Ένας αριθμός μορίων συμμετέχει σε αυτή τη 

διαφοροποίηση, συμπεριλαμβανομένου του μορίου CD25. 

1.7.1 Χαρακτηρισμός του υποδοχέα IL-2 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η IL-2 παράγεται από πρόσφατα 

ενεργοποιημένα Τ κύτταρα και δρα με αυτοκρινή ή παρακρινή τρόπο συνδεόμενη σε 

υποδοχείς της κυτταρικής επιφάνειας των Τ και Β λεμφοκυττάρων. Αυτοί οι υποδοχείς 

αποτελούνται από τρεις πολυπεπτιδικές αλυσίδες, τις IL-2Rα, IL-2Rβ και την πρωτεΐνη 

IL-2Rγ ή αλλιώς κοινή αλυσίδα γ υποδοχέα κυτταροκίνης (γc ή CD132) (Kim, Imbert, 

& Leonard, 2006) (Brandsma, Hogarth, Nimmerjahn, & Leusen, 2016). Οι πρωτεΐνες 

αυτές κωδικοποιούνται από τρία ανεξάρτητα γονίδια στο χρωμόσωμα 10. 

Συγκεκριμένα το γονίδιο της IL-2Rα βρίσκεται στη θέση 10p15. (Akkad, et al., 2009) 

Όταν συνδυάζονται διαφορετικά αυτές οι πρωτεΐνες προκύπτουν υποδοχείς με 

διαφορετική συγγένεια πρόσδεσης προς την IL-2. Ο υποδοχέας ενδιάμεσης συγγένειας 

αποτελείται από την αλυσίδα IL-2Rβ (CD122) και την κοινή αλυσίδα γ, ενώ ο 

υποδοχέας υψηλής συγγένειας περιέχει και τις τρεις αλυσίδες. (Εικόνα 3). Όταν γίνει 

ενεργοποίηση ανθρώπινων Τ κυττάρων, παρατηρείται ισχυρή επαγωγή της IL-2Rα και 

υψηλή έκφραση του υποδοχέα υψηλής συγγένειας. (Kim, Imbert, & Leonard, 2006) 

 

Εικόνα 3: Τροποποιημένη. Κατηγορίες υποδοχέων IL-2. Υιοθετήθηκε από (Liao, Lin, 

& Leonard, 2013) 
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Το μόριο CD25 είναι μια μεμβρανική πρωτεΐνη τύπου Ι με μοριακό βάρος 55 

kDa του οποίου η έκφραση εντοπίζεται σε περιφερικά ενεργοποιημένα Τ και Β 

κύτταρα, σε τριπλά αρνητικά θυμοκύτταρα και σε προ-Β κύτταρα του μυελού των 

οστών. Ωστόσο τα υψηλότερα επίπεδα έκφρασης παρατηρούνται σε ενεργοποιημένα 

Τ λεμφοκύτταρα, σε ρυθμιστικά Τ κύτταρα (Tregs) και σε φυσικά κυτταροκτόνα 

κύτταρα (ΝΚ). (Asao, 2014) 

1.7.2 Μηχανισμός ρύθμισης του CD25  

Για την ανοδική ρύθμιση της έκφρασης του μορίου CD25 εμφανίζονται δυο 

διαφορετικές οδοί. Αρχικά, η δέσμευση ενός αντιγόνου στον TCR προκαλεί την 

ενεργοποίηση του ξεκινώντας  εισροή ασβεστίου. Η αύξηση των επιπέδων ασβεστίου 

ενδοκυτταρικά ενεργοποιεί την πρωτεΐνη καλμοδουλίνη η οποία ενεργοποιεί την 

πρωτεΐνη καλσινευρίνη. Η καλσινευρίνη αποφωσφορυλιώνει τον μεταγραφικό 

παράγοντα NFAT  ο οποίος μετατοπίζεται στον πυρήνα και συμμετέχει στην γονιδιακή 

ενεργοποίηση. Άλλα μονοπάτια σηματοδότησης που ξεκινούν από το DAG έχουν ως 

αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των μεταγραφικών παραγόντων NF-κB και AP-1. Ο 

υποκινητής του γονιδίου για το CD25 έχει θέσεις δέσμευσης για τους επαγόμενους από 

ενεργοποίηση μεταγραφικούς παράγοντες NFAT, NF-κB και AP-1. (Rodriguez & 

Anderson, 2009) (Macian, Lopez-Rodriguez, & Rao, 2001) Ωστόσο παρατηρείται 

αύξηση της έκφρασης του CD25 και εξαιτίας της διέγερσης του κυττάρου από την IL-

2, δηλαδή δημιουργείται ένας βρόγχος θετικής ανατροφοδότησης. Πειραματικά έχει 

προκύψει πως η έκφραση του CD25 φτάνει τα μέγιστα επίπεδα σε αριθμό μορίων έως 

και 60.000 ανά επιφάνεια Τ κυττάρου και παρατηρείται 48-96 ώρες μετά την 

ενεργοποίηση. (Flynn & Hartley, 2017) Στη συνέχεια ακολουθεί μείωση της έκφρασης 

κατά 80% σε διάστημα 10-21 ημερών. Τέλος η IL-2 εκτός από το να αυξάνει την 

έκφραση του CD25, προκαλεί αύξηση των Τ λεμφοκυττάρων, διεγείροντας τον 

πολλαπλασιασμό τους (Cornish, Sinclair, & Cantrell, 2006) και τη δραστική τους 

λειτουργία μέσω οδών μεταγωγής σήματος που περιλαμβάνουν φωσφορυλίωση και 

μετατόπιση διμερισμένων STAT5 πρωτεϊνών, πρωτεϊνική κινάση ενεργοποιημένη από 

μιτογόνο (MAPK) ή κινάση p70 S6 (p70S6K) στον πυρήνα, διεγείροντας έτσι τη 

διαδικασία της μεταγραφής αντίστοιχων γονιδίων. (Flynn & Hartley, 2017)  
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1.7.3 Ανοσορρύθμιση και αντικαρκινική θεραπεία  

Το μόριο CD25 αξιοποιείται συχνά ως προγνωστικός δείκτης αφού παρουσιάζει 

υψηλή έκφραση σε πολλούς διαφορετικούς αιματολογικούς καρκινικούς τύπους. 

Αξίζει να σημειωθεί πως έχει παρατηρηθεί σε λευχαιμικά βλαστοκύτταρα (leukaemic 

stem cells) όπου μπορεί να ενεργοποιεί ογκογόνες οδούς σηματοδότησης. (Flynn & 

Hartley, 2017) Ωστόσο τα υψηλά επίπεδα έκφρασης του CD25 σε κυκλοφορούντα 

ενεργοποιημένα λεμφοκύτταρα και σε Τ ρυθμιστικά κύτταρα έχουν αξιοποιηθεί στα 

πλαίσια της ανοσοθεραπείας όγκων και αυτοάνοσων/φλεγμονωδών νόσων που 

διαμεσολαβούνται σε μεγάλο βαθμό από την IL-2. Για παράδειγμα η ανεπάρκεια των 

Tregs πιστεύεται ότι συμβάλλει στην παθογένεση της χρόνιας νόσου μοσχεύματος 

έναντι του ξενιστή (GvHD, Graft-versus-Host Disease). Η χρόνια GvHD 

χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλά επίπεδα IL-7 και IL-15 με επιλεκτική 

ενεργοποίηση της οδού σηματοδότησης Stat5 στα δραστικά T κύτταρα σε σύγκριση με 

τα Tregs. Πειράματα έχουν δείξει πως η χορήγηση χαμηλής δόσης IL-2 είναι ικανή να 

αντιστρέψει αυτή την κατάσταση  οδηγώντας σε επιλεκτική έκπτυξη των Tregs in vivo. 

(Matsuoka, et al., 2013) Επιπλέον έχει μελετηθεί εκτενώς η κλινική ασφάλεια και η 

αποτελεσματικότητα της χορήγησης anti-CD25 αντισωμάτων συζευγμένων με 

ραδιονουκλίδια αλλά και ανασοτοξινών σε ποικίλες αιματολογικές νεοπλασίες. Τέλος 

αρκετές κλινικές μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη αξιολογώντας την κλινική 

αποτελεσματικότητα anti-CD25 μονοκλωνικών αντισωμάτων συζευγμένων με 

φάρμακα. Για παράδειγμα το ADCT-301 είναι το πρώτο ADC (antibody drug 

conjugates) που στοχεύει το CD25. Το ADCT-301 αποτελείται από το ανθρώπινο IgG1 

HuMax®-TAC™ έναντι του CD25, συζευγμένο μέσω ενός διπεπτιδίου σε μια κεφαλή 

διμερούς πυρρολοβενζοδιαζεπίνης (PBD). Το συγκεκριμένο φάρμακο έδειξε ισχυρή 

και εκλεκτική κυτταροτοξικότητα έναντι κυτταρικών σειρών ανθρώπινου λεμφώματος 

που εκφράζουν CD25. Με χορήγηση μίας δόσης in vivo φάνηκε δοσοεξαρτώμενη και 

στοχευμένη αντινεοπλασματική δράση κατά μοντέλων υποδόριου αλλά και διάχυτου 

CD25+ λεμφώματος. (Flynn & Hartley, 2017) 
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1.8 CD69 

Ο επόμενος δείκτης ενεργοποίησης που συμμετέχει στην διαφοροποίηση των Τ 

λεμφοκυττάρων που θα συζητηθεί είναι το μόριο CD69. Η έκφραση του ρυθμίζεται 

άμεσα ακολουθούμενη της ενεργοποίησης στα περισσότερα είδη λευκοκυττάρων. Το 

γεγονός αυτό αποτελεί και το λόγο της ευρείας χρήσης του ως δείκτης 

ενεργοποιημένων λεμφοκυττάρων και κυττάρων ΝΚ. (Cibrián & Sánchez-Madrid, 

2017) 

1.8.1 Χαρακτηρισμός του μορίου CD69 και του αντίστοιχου γονιδίου 

Το μόριο CD69 είναι μια ομοδιμερής πρωτεΐνη που αποτελείται από δύο 

γλυκοζυλιωμένες υπομονάδες, 28 και 32 kDa αντίστοιχα, συνδεδεμένες με 

δισουλφιδικό δεσμό. Κάθε μια από τις υπομονάδες αποτελείται από μια εξωκυτταρική 

περιοχή λεκτίνης τύπου C (CTLD, C-type lectin domain), συνδεδεμένη με μια 

διαμεμβρανική περιοχή, ακολουθούμενη από μια μικρής έκτασης κυτταροπλασματική 

περιοχή (Εικόνα 4). Το αντίστοιχο γονίδιο για την πρωτεΐνη CD69 βρίσκεται στο 

σύμπλεγμα γονιδίων NK κυττάρων στο χρωμόσωμα 12 στον άνθρωπο. Στον υποκινητή 

του γονιδίου βρίσκονται θέσεις δέσμευσης για αρκετούς μεταγραφικούς παράγοντες 

όπως ο NF-κB, ο AP-1 και ο ERG-1 (erythroblast transformation-specific related gene-

1) που βρίσκονται καθοδικά της σηματοδότησης του TCR.  (Cibrián & Sánchez-

Madrid, 2017)  

 

Εικόνα 4: Η δομή του μορίου CD69. Υιοθετήθηκε από (Radulovic & Niess, 2015) 
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Αν και η αξία του μορίου CD69 ως δείκτης ενεργοποίησης των λεμφοκυττάρων 

είναι ευρέως γνωστή, έχει  επίσης προταθεί η ιδιότητα του ως ρυθμιστής ανοσολογικών 

αποκρίσεων. Διάφορα ζωικά μοντέλα υποστηρίζουν την ανασταλτική λειτουργία που 

φαίνεται να έχει στις φλεγμονώδεις αποκρίσεις. Για παράδειγμα σε μοντέλο επίμυων 

με αυτοάνοση αρθρίτιδα (collagen-induced arthritis), η απουσία του CD69 φάνηκε να 

επιδεινώνει το πρόβλημα στις αρθρώσεις. Αντίστοιχα, σε ένα άλλο πειραματικό 

μοντέλο δερματίτιδας εξ επαφής, η απουσία  ή ο αποκλεισμός του CD69 έδειξε 

ενίσχυση της ιστικής βλάβης και της στρατολόγησης των Th1 και Th17 

λεμφοκυττάρων (Εικόνα 5). (González-Amaro, Cortés, Sánchez-Madrid, & Martín, 

2013) 

 

Εικόνα 5: Ο ρυθμιστικός ρόλος του CD69 στη διαφοροποίηση των Th17 κυττάρων. 

Απουσία CD69 ενισχύεται η διαφοροποίηση προς Th17 κύτταρα. Υιοθετήθηκε από 

(Martiń, et al., 2010) 

Παρόλο που ο ακριβής μηχανισμός για την έκφραση του CD69 στα 

λεμφοκύτταρα δεν έχει ακόμη διασαφηνιστεί, πρόσφατα στοιχεία υποδηλώνουν πως 

ίσως διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση προτύπων απελευθέρωσης 

κυτταροκινών καθώς και στην διαδικασία μετανάστευσης των ενεργοποιημένων 

λεμφοκυττάρων. (Cibrián & Sánchez-Madrid, 2017) 

1.8.2 Το CD69 ως πρώιμος δείκτης ενεργοποίησης  

Επαγωγή της έκφρασης του CD69 στην επιφάνεια των Τ λεμφοκυττάρων 

προκαλείται από διέγερση του TCR, ενεργοποιητικές κυτταροκίνες καθώς και  

πολυκλωνική μιτογόνο διέγερση (πχ με PΗΑ). Λίγο μετά την ενεργοποίηση, περίπου 
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30 με 60 λεπτά, παρατηρείται μεταγραφική ενεργοποίηση του αντίστοιχου γονιδίου 

που κωδικοποιεί την CD69 πρωτεΐνη. Παρόλα αυτά παρατηρείται γρήγορη μείωση στη 

μεταγραφή του γονιδίου στις 4 με 6 ώρες.  Η ίδια η πρωτεΐνη ωστόσο ανιχνεύεται στις 

2 με 3 ώρες μετά τη διέγερση. Επειδή το CD69 εμφανίζεται ταχύτερα στην 

κυτταροπλασματική μεμβράνη των ενεργοποιημένων λεμφοκυττάρων από το CD25, 

χρησιμοποιείται ευρέως ως πολύ πρώιμος δείκτης ενεργοποίησης των λεμφοκυττάρων. 

Εκφράζεται ευρέως σε λευκοκύτταρα που διεισδύουν σε σημεία φλεγμονής σε 

διάφορες χρόνιες φλεγμονώδεις παθολογίες, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο 

συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, η συστηματική σκλήρυνση, το αλλεργικό άσθμα  

και η ατοπική δερματίτιδα. (Cibrián & Sánchez-Madrid, 2017) 

1.8.3 Προσδέτες του CD69 

Ο προσδιορισμός των εξειδικευμένων προσδεμάτων του CD69 είναι πολύ 

σημαντικός για την καλύτερη κατανόηση του ρόλου του στη φυσιολογία των 

ανοσιακών αποκρίσεων και σχετιζόμενων παθολογιών. Το γεγονός πως αλληλεπιδρά 

με υπολείμματα υδατανθράκων και πρωτεϊνών οδήγησε στο εύρημα πως η πρωτεΐνη 

Gal-1 αποτελεί ειδικό προσδέτη του CD69. Πρόκειται για πρωτεΐνη που προσδένεται 

σε υδατάνθρακες και εντοπίζεται σε δενδριτικά κύτταρα και μακροφάγα.  Η δέσμευση 

CD69:Gal-1 στα δενδριτικά κύτταρα προκαλεί φαινόμενο αρνητικής ανάδρομης 

ρύθμισης in vitro στη διαφοροποίηση των κυττάρων Th17, τα οποία ελέγχουν τις 

φλεγμονώδεις αποκρίσεις in vivo. Επίσης ενισχύει την έκκριση IL-10 από τα Τ 

λεμφοκύτταρα αν και ο μηχανισμός με τον οποίο γίνεται αυτό δεν έχει ακόμη 

αποσαφηνιστεί πλήρως. (Cibrián & Sánchez-Madrid, 2017) 

Ακόμη ένας προσδέτης του CD69 εικάζεται πως είναι το σύμπλεγμα 

S100A8/S100A9, το οποίο συνδέεται με το CD69 εξαρτώμενο από γλυκοζυλίωση και 

ρυθμίζει τη διαφοροποίηση των ρυθμιστικών Τ κυττάρων (Tregs). (Lin, et al., 2015) 

Εκτός από τους παραπάνω προσδέτες, το CD69 αλληλεπιδρά πλευρικά τόσο με 

τον υποδοχέα S1P1 (1-φωσφορικής σφιγγοσίνης 1), που ρυθμίζει την έξοδο των Τ 

κυττάρων των λεμφαδένων, όσο και με το σύμπλοκο μεταφορέα αμινοξέων LAT1-

CD98. Τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα πως εκτός από τον πιθανό ρόλο του 

CD69 ως μεταγωγέας σήματος των προσδετών του, μπορεί να ρυθμίσει και τη 

λειτουργία των υποδοχέων S1P1 και LAT1, που εμπλέκονται στη μετανάστευση και 

στον κυτταρικό μεταβολισμό, αντίστοιχα. (Cibrián & Sánchez-Madrid, 2017) 
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1.9 CD137  

Ο τελευταίος από τους δείκτες ενεργοποίησης που αναλύθηκαν σε αυτήν την 

εργασία, ο οποίος συμμετέχει στην διαφοροποίηση των Τ λεμφοκυττάρων, είναι το 

μόριο CD137 (ή 4-1BΒ). Το 4-1BΒ και ο προσδέτης του 4-1BΒL (4-1BB Ligand) είναι 

μέλη της οικογένειας TNFR:TNF (tumor necrosis factor receptor: tumor necrosis 

factor), τα οποία εκφράζονται σε Τ λεμφοκύτταρα και αντιγονοπαρουσιαστικά  

κύτταρα (APCs), αντίστοιχα. (Cheuk, Mufti, & Guinn, 2003) 

1.9.1 Τα γονίδια των πρωτεϊνών 4-1BB και 4-1BBL 

Το μόριο 4-1BΒ είναι μια πρωτεΐνη 27 kDa που αποτελείται από 255 αμινοξέα 

με δύο πιθανές θέσεις Ν-γλυκοζυλίωσης. Τα πρώτα 1-17 αμινοξέα συντελούν ένα 

σηματοδοτικό πεπτίδιο, το οποίο ακολουθείται από μια εξωκυτταρική περιοχή 169 

αμινοξέων, μετά από μια διαμεμβρανική περιοχή μήκους 27 αμινοξέων και τελικά μια 

μικρή ενδοκυτταρική περιοχή 42 αμινοξέων. Το αντίστοιχο γονίδιο βρίσκεται στο 

χρωμόσωμα 1 στη θέση 1p36. Αντίστοιχα, το μόριο 4-1BΒL είναι μια γλυκοπρωτεΐνη 

τύπου II  των APCs με ένα διαμεμβρανικό τμήμα. Αποτελείται από 254 αμινοξέα, ενώ 

το αντίστοιχο γονίδιο έχει χαρτογραφηθεί στο χρωμόσωμα 19 στην περιοχή 19p13. 

(Cheuk, Mufti, & Guinn, 2003) 

1.9.2 In vivo έκφραση του 4-1ΒΒ και του προσδέτη του 

Μόλις γίνει διέγερση ενός Τ λεμφοκυττάρου ξεκινά η σύνθεση του mRNA που 

κωδικοποιεί την πρωτεΐνη 4-1BΒ σε CD4+ και CD8+ Τ λεμφοκύτταρα. Πιο 

συγκεκριμένα η μεταγραφή του αντίστοιχου γονιδίου ξεκινά περίπου 1,5 ώρα μετά την 

αρχική διέγερση και φτάνει τα μέγιστα επίπεδα στις 8 ώρες. Τα βασικά επίπεδα 

μεταγραφής του γονιδίου επαναφέρονται ύστερα από περίπου 48 ώρες. Επιπλέον έχει 

παρατηρηθεί έκφραση του 4-1BΒ και σε λεμφοζιδιακά δενδριτικά κύτταρα (folicular 

DCs) και μονοκύτταρα. Η διαλυτή μορφή του 4-1BΒ βρίσκεται επίσης στον ορό 

ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Τέλος έχει αναφερθεί η αύξηση της έκφρασης του 

4-1BΒ σε ανθρώπινα PBΜCs μετά από έκθεση σε μιτομυκίνη (mitomycin) και άλλους 

παράγοντες που βλάπτουν το DNA, όπως η δοξορουβικίνη (doxorubicin), η 

μπλεομυκίνη (bleomycin) αλλά και η γ-ακτινοβολία. Οι μεταγραφικοί παράγοντες NF-

κB και AP-1 έχει δειχθεί ότι συμμετέχουν στην εξαρτώμενη από διέγερση του TCR 

μεταγραφική ρύθμιση του υποκινητή του γονιδίου του 4-1BΒ. (Cheuk, Mufti, & Guinn, 

2003) 
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Ο προσδέτης του 4-1BΒ, το μόριο 4-1BΒL παρατηρείται σε APCs 

συμπεριλαμβανομένων των δενδριτικών κυττάρων και μακροφάγων καθώς και 

ενεργοποιημένων Β λεμφοκυττάρων. Το αντίστοιχο mRNA ανιχνεύεται 30 λεπτά μετά 

τη διέγερση και κορυφώνεται σε επίπεδα έκφρασης στη 1 ώρα. Η σύνδεση 4-1BΒ:4-

1BΒL παρέχει συνδιεγερτικά σήματα που διατηρούν την ενεργοποίηση που προκαλεί 

η σύνδεση B7:CD28 και ενισχύουν περαιτέρω τον κλωνικό πολλαπλασιασμό και την 

επιβίωση των CD8+ Τ κυττάρων. Τα CD4+ κύτταρα αν και παρουσιάζουν κλωνική 

έκπτυση δεν επιδεικνύουν την παρατεταμένη επιβίωση που παρατηρείται στα CD8+ Τ 

κύτταρα. (Cheuk, Mufti, & Guinn, 2003) 

1.9.3 Ρόλος στην πρωτογενή ανοσοαπόκριση 

Όπως προαναφέρθηκε η σύνδεση του 4-1BΒ με τον προσδέτη του οδηγεί  σε 

ενεργοποίηση τόσο CD4+ όσο και CD8+ Τ κυττάρων, ωστόσο παρατηρείται 

ασύμμετρη κλωνική έκπτυση υπέρ των CD8+ κυττάρων. Επιπλέον, η οδός 

σηματοδότησης 4-1BΒ:4-1BΒL ενισχύει την παραγωγή IFN-γ από τα CD8+ Τ 

λεμφοκύτταρα, ενώ η επαγόμενη από α-4-1BΒ αντίσωμα κλωνική επέκταση δεν 

απαιτεί IL-2 (Εικόνα 6). Πειραματικά έχει δειχθεί η ικανότητα του 4-1BΒ να προάγει 

την επιβίωση των CD8+ Τ λεμφοκυττάρων αυξάνοντας την έκφραση των 

αντιαποπτωτικών γονιδίων bcl-XL και bfl-l μέσω της ενεργοποίησης του NF-κΒ 

γεγονός που αποτρέπει τον επαγόμενο από ενεργοποίηση κυτταρικό θάνατο (AICD, 

activation induced cell death). Τέλος υποστηρίζεται πως το 4-1BΒ διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο στη διαφοροποίηση των δραστικών CD8+ Τ κυττάρων μνήμης. 

(effector memory CD8+ T cells) (Cheuk, Mufti, & Guinn, 2003)  

 

Εικόνα 6: Βιολογικές λειτουργίες μονοκλωνικών αντισωμάτων αντι-CD137 στα Τ 

κύτταρα, στοχεύοντας το CD137. Υιοθετήθηκε από (Li & Liu, 2013) 
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1.9.4 Ανοσοθεραπεία του καρκίνου  

Μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία αιματολογικών κακοηθειών είναι η 

ανοσοθεραπεία μέσω έγχυσης αυτόλογων Τ κυττάρων που έχουν τροποποιηθεί 

γενετικά ώστε να φέρουν χιμαιρικούς αντιγονικούς υποδοχείς (CARs, Chimeric 

Antigen Receptors). Ενθαρρυντική είναι η  κλινική απόκριση CAR-T  κυττάρων που 

στοχεύον το CD19 και βοηθούν στην καταπολέμηση διαφόρων κακοηθειών των Β 

κυττάρων, όπως το λεμφώματα Β κυττάρων, η χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία και 

η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία. Οι CARs αποτελούνται από μια εξωκυττάρια 

πρωτεϊνική περιοχή αναγνώρισης αντιγόνου και ενδοκυττάρια τμήματα 

σηματοδότησης, όπως η αλυσίδα CD3ζ του υποδοχέα των Τ κυττάρων. Αυτοί οι CARs 

πρώτης γενιάς έχουν το μειονέκτημα ότι πολλές φορές εισέρχονται σε ανεργία μετά 

την έγχυση με αποτέλεσμα τα αντίστοιχα Τ κύτταρα να έχουν μειωμένες 

αντικαρκινικές ιδιότητες. Έτσι αναπτύχθηκαν CARs δεύτερης και τρίτης γενιάς που 

ενσωματώνουν κυτταροπλασματικές περιοχές συνδιεγερτικών μορίων όπως το 4-1BΒ.  

Η συνδιέγερση με 4-1BΒ φαίνεται να μειώνει την εξάντληση των Τ κυτταρικών 

πληθυσμών που παρατηρείται ενώ επίσης προκλινικές in vivo μελέτες έδειξαν ότι οι 

CARs με την συνδιεγερτική περιοχή του 4-1BΒ οδηγούσαν σε αυξημένο 

πολλαπλασιασμό και επιβίωση των κυττάρων σε σχέση με αυτούς που προκαλούνται 

από άλλα συνδιεγερτικά μόρια όπως το CD28. (Cheng, et al., 2018) 
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1.10 Σκοπός 

Η ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων διαμεσολαβείται από ποικιλία 

κυτταρικών γεγονότων. Εκτός από τα δυο σήματα που παρέχουν το αντιγόνο και τα 

συνδιεγερτικά μόρια, χρειάζονται ακόμη συνυποδοχείς, μόρια προσκόλλησης αλλά και 

κυτταροκίνες για την Τ κυτταρική ενεργοποίηση. Παρόλο που πρόκειται για ιδιαίτερα 

πολύπλοκο μηχανισμό, η καλύτερη κατανόηση του θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση 

προβλημάτων που σχετίζονται με την απορρύθμιση του. Η αδυναμία ενεργοποίησης 

των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις 

στην ικανότητα του οργανισμού να αντιμετωπίζει τα αμέτρητα παθογόνα που συναντά 

στην καθημερινότητα του, ενώ δύναται να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για 

την ανάπτυξη ενός όγκου. Από την άλλη μεριά  η υπέρμετρη ή και ετεροχρονισμένη 

ενεργοποίηση των ανοσοκυττάρων μπορεί να οδηγήσει σε φαινόμενα αυτοανοσίας 

κατά τα οποία ο οργανισμός επιτίθεται στα εαυτά του αντιγόνα.  

 Με βάση τα παραπάνω σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο χρονικός και 

ποσοτικός προσδιορισμός της έκφρασης επιλεγμένων επιφανειακών δεικτών 

ενεργοποίησης σε ανθρώπινα Τ λεμφοκύτταρα. Οι δείκτες αυτοί είναι τα μόρια CD25, 

CD69 και CD137 (4-1BΒ), τα οποία αποτελούν μόρια συνδιεγέρτες που υποδηλώνουν 

την ενεργοποίηση του κυττάρου. Μια τέτοιου είδους κινητική μελέτη θα βοηθήσει 

στην πιο λεπτομερή περιγραφή των βιολογικών μηχανισμών που λαμβάνουν χώρα 

κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης και κατά συνέπεια θα παρέχει δεδομένα αναφοράς 

για επιπλέον μελέτες επί της ενεργοποίησης των λεμφοκυττάρων αλλά και στις 

θεραπευτικές εφαρμογές που αφορούν τις αντίστοιχες οδούς ενεργοποίησης.  
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

2.1 Εμπορικά αντιδραστήρια  

 Εμβρυϊκός βόειος ορός (FBS) (Gibco™) 

Ο εμβρυϊκός βόειος ορός (FBS, Fetal Bovine Serum) είναι παραπροϊόν της 

βιομηχανίας συσκευασίας βόειου κρέατος. Περιέχει αυξητικούς παράγοντες 

απαραίτητους για την ανάπτυξη και τη συντήρηση κυττάρων σε κυτταροκαλλιέργειες. 

Χρησιμοποιείται κυρίως ως συμπλήρωμα στο θρεπτικό μέσο της καλλιέργειας. 

Ωστόσο, πριν χρησιμοποιηθεί χρειάζεται να υποστεί θερμική αδρανοποίηση. Ο λόγος 

που γίνεται αυτό είναι ώστε να απενεργοποιηθούν οποιαδήποτε συστατικά του 

συστήματος του συμπληρώματος που υπάρχουν στο FBS και άλλοι πιθανοί άγνωστοι 

αναστολείς της κυτταρικής ανάπτυξης.  (Triglia & Linscott, 1979) Παλαιότερα η 

θερμική αδρανοποίηση είχε επίσης σκοπό να καταστρέψει πληθυσμούς 

μυκοπλάσματος που ενδεχομένως να βρίσκονταν στο FBS, κάτι που σήμερα δεν 

αποτελεί πρόβλημα, εξαιτίας της διήθησης του προϊόντος μέσω αρκετά μικρών πόρων. 

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί πως η θερμική αδρανοποίηση μπορεί επίσης να έχει και 

ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως η μείωση της ικανότητας των καλλιεργούμενων 

κυττάρων να προσκολλώνται σε επιφάνειες των δοχείων καλλιέργειας. (Giard, 1987) 

(Pellerin, et al., 2021) 

Διαδικασία θερμικής αδρανοποίησης (Σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή) 

1. Ο ορός αποψύχεται σε ψυγείο από τον καταψύκτη (-80oC) και αφήνεται να 

φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου. 

2. Το υδατόλουτρο γεμίζεται με αρκετό νερό ώστε το προϊόν να βυθίζεται στο 

επίπεδο του περιεχόμενου ορού και ρυθμίζεται στους 56± 2°C. 

3. Μόλις η θερμοκρασία φτάσει τους 56±2°C γίνεται αντίστροφη μέτρηση 30 

λεπτών. 

4. Μετά τα 30 λεπτά το μπουκάλι αφαιρείται από το υδατόλουτρο και αφήνεται 

να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου ( περίπου 1 ώρα). 

5. Το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση ή φυλάσσεται στο ψυγείο ή κλασματώνεται 

σε δόσεις μιας χρήσης και επιστρέφεται στην κατάψυξη. 
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 Διάλυμα Pen/Strep 

Το διάλυμα Penicillin/Streptomycin είναι ένα μίγμα που περιέχει τα αντιβιοτικά 

πενικιλίνη και στρεπτομυκίνη σε ίση αναλογία και χρησιμοποιείται για την πρόληψη 

βακτηριακών μολύνσεων των καλλιέργειών. Πιο συγκεκριμένα η πενικιλίνη 

απομονώθηκε για πρώτη φορά από τους μύκητες του γένους Penicillium και δρα άμεσα 

παρεμβαίνοντας στο κυτταρικό τοίχωμα και έμμεσα πυροδοτώντας την απελευθέρωση 

ενζύμων που αλλοιώνουν περαιτέρω το κυτταρικό τοίχωμα. Η στρεπτομυκίνη από την 

άλλη μεριά απομονώθηκε αρχικά από τον μύκητα  Streptomyces griseus και η δράση 

της συμπεριλαμβάνει τη δέσμευση της υπομονάδας 30S του βακτηριακού 

ριβοσώματος, οδηγώντας σε αναστολή της πρωτεϊνικής σύνθεσης και τελικά στο 

θάνατο των βακτηρίων τα οποία είναι ευαίσθητα σε αυτήν. (Penicillin-Streptomycin, 

Gibco™) 

 

 Θρεπτικό μέσο καλλιέργειας RPMI 1640  

Ένα λίτρο RPMI 1640 περιέχει: 

- Γλυκόζη (2 g) 

- Δείκτη pH (ερυθρό της φαινόλης, 5 mg) 

- Άλατα: 

6 g χλωριούχο νάτριο, 2 g διττανθρακικό νάτριο, 1,512 g φωσφορικό δινάτριο, 400 mg 

χλωριούχο κάλιο, 100 mg θειικό μαγνήσιο και 100 mg νιτρικό ασβέστιο. 

- Αμινοξέα: 

300 mg γλουταμίνης, 200 mg αργινίνης, 50 mg ασπαραγίνη, κυστίνη, λευκίνη, 

ισολευκίνη,  40 mg υδροχλωρική λυσίνη, 30 mg σερίνη, 20 mg ασπαρτικό οξύ, 

γλουταμινικό οξύ, υδροξυπρολίνη, προλίνη, θρεονίνη, τυροσίνη, βαλίνη, 15 mg 

ιστιδίνης, μεθειονίνης, φαινυλαλανίνης, 10 mg γλυκίνης, 5 mg τρυπτοφάνης και 1 mg 

ανηγμένης γλουταθειόνης. 

- Βιταμίνες: 

35 mg i-ινοσιτόλη, 3 mg χλωριούχο χολίνη, 1 mg παρα-αμινοβενζοϊκό οξύ, φολικό 

οξύ, νικοτιναμίδιο, υδροχλωρική πυριδοξίνη, υδροχλωρική θειαμίνη, 0,25 mg 

παντοθενικό ασβέστιο, 0,2 mg βιοτίνη, ριβοφλαβίνη και 0,005 mg κυανοκοβαλαμίνης. 
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Για το σκοπό της παρούσας πειραματικής διαδικασίας χρησιμοποιήθηκε RPMI 

1640 με επιπλέον L-γλουταμίνη (4 mM) για την βέλτιστη καλλιέργεια των Τ 

λεμφοκυττάρων. Για την παρασκευή του ολοκληρωμένου θρεπτικού μέσου 

καλλιέργειας, στο διάλυμα RPMI 1640 προστίθενται επίσης 10% FBS και 1% 

Pen/Strep. (Wikipedia, 2021) (RPMI 1640 Medium, Gibco™) 

 

 Διαχωριστικό Υλικό Φικόλη (Lymphoprep) 1.077 g/mL  

Το διάλυμα φικόλης είναι απαραίτητο για τον διαχωρισμό των μονοπύρηνων 

κυττάρων αίματος όπως θα αναλυθεί παρακάτω. 

Περιέχει: 

- Διατριζωικό νάτριο 9,1% (w/v) 

- Πολυσακχαρίτης 5,7% (w/v) (Riedhammer, Halbritter , & Weissert, 2014) 

 

 Phosphate Buffered Saline (PBS)  

Πρόκειται για ρυθμιστικό διάλυμα αλάτων (pH ~ 7,4) με βάση το νερό και 

περιέχει όξινο φωσφορικό δινάτριο, χλωριούχο νάτριο και σε ορισμένες συνθέσεις 

χλωριούχο κάλιο και διόξινο φωσφορικό κάλιο. Χρησιμοποιείται συχνά στη βιολογική 

έρευνα γιατί είναι ισοτονικό και μη τοξικό για τα περισσότερα κύτταρα, βοηθά στη 

διατήρηση ενός σταθερού pH και η ωσμωτικότητα και οι συγκεντρώσεις ιόντων των 

διαλυμάτων είναι συμβατές με αυτές του ανθρώπινου σώματος (ισότονες). Η πιο κοινή 

σύνθεση ενός διαλύματος PBS (1×) περιλαμβάνει 8.0 g/L NaCl, 0.2 g/L KCl , 1.42 g/L  

Na2HPO4  και 0.24 g/L KH2PO4. (Cold Spring Harbor Protocols, 2006) (Wikipedia, 

2022) 

 

 Trypan Blue 

Το Trypan Blue είναι μια αζωχρωστική, το μόριο της οποίας ζυγίζει ~ 960 

Daltons και δεν διαπερνά την κυτταρική μεμβράνη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

εισχωρεί μόνο σε νεκρά κύτταρα των οποίων οι μεμβράνες είναι αποδομημένες. Κατά 

την είσοδο στο κύτταρο, συνδέεται με ενδοκυτταρικές πρωτεΐνες, δίνοντας του μπλε 

χρώμα. Είναι πολύ χρήσιμη βαφή για την άμεση αναγνώριση και καταμέτρηση 
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ζωντανών, δηλαδή μη χρωματισμένων, και νεκρών, δηλαδή χρωματισμένων μπλε 

κυττάρων σε ένα κυτταρικό διάλυμα. Ωστόσο ένα από τα μειονεκτήματα της χρήσης 

του Trypan Blue είναι πως θεωρείται καρκινογόνο, συνεπώς πρέπει να χειρίζεται με 

πολλή προσοχή και να απορρίπτεται σωστά. (0.4% Trypan Blue Solution, Gibco™) 

(Nexcelom Bioscience) 

 

 Αιθανόλη 

Η αιθανόλη ή αλλιώς αιθυλική αλκοόλη, είναι μια αλκοόλη που είναι γνωστή για 

τις αποστειρωτικές της ιδιότητες. Συγκεκριμένα έχει την ικανότητα να διαλύει το 

κυτταρικό τοίχωμα μικροοργανισμών καθώς και να προκαλεί μετουσίωση στις 

πρωτεΐνες τους. Η αιθανόλη είναι γνωστό ότι είναι αποτελεσματική ενάντια στα 

περισσότερα βακτήρια, μύκητες και ιούς. (McDonnell & Russell, 1999) 

 

 FACS Buffer   

Το FACS Buffer (Fluorescence-activated Cell Sorting Buffer) είναι ένα 

ρυθμιστικό αλατούχο διάλυμα που χρησιμοποιείται στα πρωτόκολλα χρώσης 

ανοσοφθορισμού, στα στάδια αραίωσης αντισωμάτων και κυττάρων, στα βήματα 

πλύσης που απαιτούνται για επιφανειακή χρώση και στην κυτταρομετρική ανάλυση 

ροής. Περιέχει PBS ως ρυθμιστικό διάλυμα, αζίδιο του νατρίου ως συντηρητικό, BSA 

για την ελαχιστοποίηση της μη ειδικής δέσμευσης αντισωμάτων και EDTA για την 

ελαχιστοποίηση της προσκόλλησης των κυττάρων μεταξύ τους. (Flow Cytometry 

Buffer Recipes, AMREP Flow Cytometry, ) 

Το FACS Buffer περιέχει: 

- 1x PBS 

- 0,5% (v/v)  BSA (Bovine serum albumin) 

- 2 mM EDTA 

- 0,1% NaN3 
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 Διάλυμα PHA (stock solution 0,2 mg/mL) 

Η φυτοαιμοσυγκολλητίνη (PHA, Phytohemagglutinin) είναι μια λεκτίνη, που 

λαμβάνεται από το κόκκινο φασόλι Phaseolus Vulgaris. Έχει την ικανότητα να 

συνδέεται με τις μεμβράνες των Τ κυττάρων και να διεγείρει τη μεταβολική 

δραστηριότητα τους και την κυτταρική τους διαίρεση. (Movafagh, Heydary, Mortazavi-

Tabatabaei, & Azargashb, 2011) Η συγκέντρωση που χρησιμοποιήθηκε για τη διέγερση 

του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων είναι 5 μg/mL βάσει κοινώς 

δημοσιευμένων πρωτοκόλλων. (Molaae, Mosayebi, Pishdadian, Ejtehadifar, & Ganji, 

2017) 

 

2.2 Διαχωρισμός μονοπύρηνων κυττάρων με φικόλη  
 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Στην παρούσα εργασία έγινε απομόνωση ανθρώπινων PBMCs που επί της ουσίας 

περιλαμβάνουν λεμφοκύτταρα (Τ, Β και NK), μονοκύτταρα,  αλλά και κάποια 

δενδριτικά κύτταρα. Για την απομόνωση τους από δείγμα περιφερικού αίματος μπορεί 

να γίνει φυγοκέντρηση με φικόλη. Η μέθοδος στηρίζεται στο γεγονός πως τα 

ερυθροκύτταρα και τα κοκκιοκύτταρα (βασεόφιλα, ηωσινόφιλα, ουδετερόφιλα) έχουν 

υψηλότερη πυκνότητα από τη φικόλη και καθιζάνουν στον πυθμένα του σωληναρίου 

Falcon κάτω από τη στιβάδα της φικόλης κατά τη διάρκεια της φυγοκέντρησης. Ακόμη 

ο πολυσακχαρίτης που περιέχει η φικόλη αυξάνει την συσσωματοποίηση των 

ερυθροκυττάρων και άρα την καθίζηση τους. Τα μονοπύρηνα κύτταρα έχουν 

χαμηλότερη πυκνότητα και εμφανίζονται ως στιβάδα πάνω από τη στιβάδα της φικόλης 

και κάτω από την στιβάδα του πλάσματος στην οποία βρίσκονται τα αιμοπετάλια. Έτσι 

μπορεί να γίνει απομόνωση της στιβάδας που βρίσκεται πάνω από τη φικόλη και κάτω 

από το πλάσμα και περιέχει τα  PBMCs (Εικόνα 7). Για να είναι πιο ευδιάκριτη η 

στιβάδα των PBMCs, πριν τη φυγοκέντρηση γίνεται αραίωση του ολικού αίματος με 

διάλυμα PBS (1×) σε αναλογία 1:1. (STEMCELL Technologies, 2020) (Σύμφωνα με 

τις οδηγίες του κατασκευαστή, Lymphoprep™) 
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ΥΛΙΚΑ:  

- Φικόλη  

- PBS 

- 3 κωνικά σωληνάρια Falcon 15 mL  

- Ρύγχη πιπετών 

- Ορολογικές πιπέτες 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ/ΟΡΓΑΝΑ: 

- Φυγόκεντρος 

- Απαγωγός (Hood)  

- Μικροπιπέτες  

- Πιπεταδόρος  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 

1. Η φικόλη φροντίζεται να είναι σε θερμοκρασία δωματίου και προστατευμένη από 

το φως. 

2. Σε ένα σωληνάριο Falcon γίνεται αραίωση του δείγματος ολικού αίματος με 

διάλυμα PBS (1×) σε αναλογία 1:1. 

3. Τοποθετείται φικόλη στο δεύτερο σωληνάριο Falcon ώστε να είναι σε αναλογία 1:2 

με το αραιωμένο δείγμα (φικόλη:δείγμα). 

4. Προσεκτικά επιστοιβάζεται το αραιωμένο δείγμα πάνω στη φικόλη με τη βοήθεια 

ορολογικής πιπέτας και του πιπεταδόρου. 

5. Φυγοκέντρηση για 30 λεπτά, σε 800 g, στους 21οC, χωρίς φρένα. 

6. Μετά τη φυγοκέντρηση δημιουργείται η ακόλουθη σειρά στιβάδων από πάνω προς 

τα κάτω: Πλάσμα –Στιβάδα PBMCs – Φικόλη –Ίζημα ερυθροκυττάρων και 

κοκκιοκυττάρων.  

7. Με τη βοήθεια μικροπιπέτας συλλέγεται η στοιβάδα που περιέχει τα PBMCs και 

τοποθετείται σε σωληνάριο Falcon. 

8. Ο υπολειπόμενος όγκος του Falcon που περιέχει τα PBMCs γεμίζεται με PBS και 

ακολουθεί φυγοκέντρηση για 10 λεπτά σε 1800 rpm με φρένα (1η πλύση).  

9. Απορρίπτεται το υπερκείμενο υγρό, γίνεται επαναιώρηση των κυττάρων σε PBS 

μέχρι να γεμίσει το Flacon και ακολουθεί φυγοκέντρηση για 10 λεπτά σε 1800 rpm 

με φρένα (2η πλύση).  
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10. Απορρίπτεται το υπερκείμενο και τα κύτταρα επαναιωρούνται σε θρεπτικό μέσο. 

11. Υπολογισμός της συγκέντρωσης των κυττάρων με αιμοκυτταρόμετρο (πλάκα 

Neubauer). 

12. Αραίωση με RPMI αν είναι απαραίτητο για να επιτευχθεί η επιθυμητή αναλογία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7: Κατανομή των κυττάρων ολικού αίματος πριν και μετά από 

φυγοκέντρηση. Υιοθετήθηκε από (Janetzki, 2016) 

 

2.3 Μέτρηση κυττάρων με αιμοκυτταρόμετρο 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ  

Για να γίνει υπολογισμός της συγκέντρωσης των PBΜCs που απομονώθηκαν με 

τη μέθοδο της φικόλης θα χρησιμοποιηθεί αιμοκυτταρόμετρο Neubauer.  Αυτό έχει 2 

πλέγματα για τη μέτρηση των κυττάρων, καθένα από τα οποία υποδιαιρείται σε 9 

τετράγωνα με μήκος πλευράς 1 mm (εμβαδόν 1 mm2). Από αυτά, τα τέσσερα γωνιακά 

τετράγωνα υποδιαιρούνται σε 16 μικρότερα τετράγωνα με μήκος πλευράς 0,25 mm. Σε 

περίπτωση μέτρησης κυττάρων του αίματος, τα γωνιακά τετράγωνα χρησιμοποιούνται 

για τη μέτρηση των λευκών αιμοσφαιρίων (Εικόνα 8). Δεδομένου ότι η συγκέντρωσή 

τους είναι χαμηλότερη από τα ερυθρά αιμοσφαίρια, απαιτείται μεγαλύτερη περιοχή για 

να πραγματοποιηθεί η μέτρηση τους. Το κεντρικό τετράγωνο χρησιμοποιείται για τα 

αιμοπετάλια και τα ερυθρά αιμοσφαίρια που είναι αριθμητικά περισσότερα. 

(STEMCELL Technologies, 2020) (Electron Microscopy Sciences, Neubauer 

Haemocytometry) 
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Κάθε ένα από τα εννέα κύρια τετράγωνα του αιμοκυτταρομέτρου έχει συνολικό 

όγκο 0,1 mm3 δεδομένου πως η απόσταση μεταξύ του πυθμένα του πλέγματος και του 

καλύμματος είναι 0,1 mm. Τέλος γνωρίζοντας ότι 1 cm3 ισοδυναμεί με 1 mL, η 

συγκέντρωση των κυττάρων μπορεί να προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας την ακόλουθη 

εξίσωση: 

 

Ο παράγοντας αραίωσης υπολογίζεται από τον τύπο Vτελικό/Vκυττάρων όπου 

Vκυττάρων είναι ο όγκος του κυτταρικού εναιωρήματος και Vτελικό είναι ο όγκος του 

κυτταρικού εναιωρήματος συν ο όγκος του διαλύματος Trypan Blue που 

χρησιμοποιήθηκε. 

 

Εικόνα 8: Πλέγμα αιμοκυτταρομέτρου,  (Α) τα τέσσερα γωνιακά τετράγωνα με 

κόκκινο χρώμα, (Β) τα 16 τετράγωνα ενός εκ των τεσσάρων γωνιακών τετραγώνων. 

Υιοθετήθηκε από (STEMCELL Technologies, 2020) 

 

ΥΛΙΚΑ:  

- Διάλυμα Trypan Blue  

- Κυτταρικό διάλυμα 

- Parafilm 

- Ρύγχη πιπετών  

Συνολικός αριθμός κυττάρων/mL = 

Μέσος αριθμός κυττάρων ανά τετράγωνο*παράγοντας αραίωσης*104 
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ/ΟΡΓΑΝΑ: 

- Αιμοκυτταρόμετρο Neubauer 

- Μικροπιπέτες 

- Μικροσκόπιο 

- Απαγωγός (Hood) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 

1. Αναρρόφηση 10 μL Trypan Blue  και τοποθέτηση πάνω σε ένα κομμάτι 

Parafilm. 

2. Αναρρόφηση 10 μL από το κυτταρικό διάλυμα και προσθήκη στο Trypan Blue 

που βρίσκεται στο κομμάτι Parafilm. 

3. Σχολαστική ανάμιξη με τη βοήθεια μικροπιπέτας. 

4. Αναρρόφηση 10 μL από το αναμειγμένο διάλυμα και τοποθέτηση σε ειδική 

εσοχή πάνω στο αιμοκυτταρόμετρο κάτω από καλυπτρίδα. 

5. Τοποθέτηση του αιμοκυτταρομέτρου στο μικροσκόπιο και εστίαση στα 

τετράγωνα ενδιαφέροντος.  

6. Μέτρηση των ζωντανών (λευκών) κυττάρων που βρίσκονται στα τέσσερα 

γωνιακά τετράγωνα. Τα μπλε κύτταρα δεν τα συνυπολογίζουμε διότι είναι 

νεκρά. Τα κύτταρα που βρίσκονται πάνω στο άνω και στο αριστερό όριο θα 

πρέπει να καταμετρώνται, σε αντίθεση με εκείνα που είναι στο κάτω και στο 

δεξί όριο που δεν προσμετρώνται. Συνήθως χρησιμοποιείται τεχνική 

μετρήματος “zig-zag” όπως φαίνεται στην Εικόνα 9 για περιοριστεί η 

πιθανότητα λάθους. 

7. Υπολογισμός του μέσου αριθμού των ζωντανών κυττάρων διαιρώντας τον 

συνολικό αριθμό ζωντανών κυττάρων που βρήκαμε στα τέσσερα τετράγωνα 

δια τέσσερα.  

8. Εκτίμηση κατά προσέγγιση του αριθμού των ζωντανών κυττάρων ανά mL στο 

διάλυμα μας με τη βοήθεια του παραπάνω τύπου.  
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Εικόνα 9: Παράδειγμα μέτρησης κυττάρων σε ένα από τα τέσσερα γωνιακά 

τετράγωνα ενός αιμοκυτταρομέτρου Neubauer. Υιοθετήθηκε από (Electron 

Microscopy Sciences, Neubauer Haemocytometry) 

 

2.4 Κυτταροκαλλιέργειες  
 

2.4.1 Εργαστηριακές συνθήκες και κυτταροκαλλιέργειες  

Οι κυτταροκαλλιέργειες αναφέρονται σε εργαστηριακές μεθόδους για την 

ανάπτυξη ευκαρυωτικών ή προκαρυωτικών κυττάρων. Ανάλογα με τις ανάγκες του 

εκάστοτε πειράματος μπορεί να γίνει επιλογή μεταξύ πολλών διαφορετικών 

κυτταρικών τύπων που ο κάθε ένας έχει τις δικές του συγκεκριμένες απαιτήσεις για την 

καλλιέργεια του . Επιπλέον, η ομοιογένεια των κλωνικών κυτταρικών πληθυσμών σε 

συνδυασμό με τα βελτιστοποιημένα συστήματα καλλιέργειας αφαιρούν 

παρεμβαλλόμενες γενετικές ή περιβαλλοντικές μεταβλητές επιτρέποντας έτσι τη 

εξαγωγή δεδομένων υψηλής αναπαραγωγιμότητας και συνέπειας. (Segeritz & Vallier, 

2017) 

Ωστόσο στην βιοϊατρική έρευνα υφίσταται και η ανάγκη για διαχείριση πιθανών 

κινδύνων που σχετίζονται είτε με μολυσματικούς παράγοντες που φέρουν τα κύτταρα, 

όπως ιικά στελέχη, είτε με τα αντιδραστήρια που μπορεί να είναι τοξικά, διαβρωτικά ή 

μεταλλαξιογόνα. Συνεπώς πριν από την διεξαγωγή οποιουδήποτε πειράματος πρέπει 

να εξασφαλιστεί η ελαχιστοποίηση της έκθεσης του εργαστηριακού προσωπικού σε 

τέτοιου είδους κινδύνους. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί τόσο με την εκπαίδευση 

του εργαστηριακού προσωπικού πάνω σε θέματα πρακτικών διάτρησης στείρων 
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συνθηκών στους χώρους του εργαστηρίου, όσο και με τη χρήση προστατευτικού 

εξοπλισμού. Ο χειρισμός των κυτταροκαλλιεργειών αλλά και το άνοιγμα όλων των 

διαλυμάτων-βιολογικών υλικών, πρέπει να γίνεται σε απαγωγό (hood) (Εικόνα 10) 

όπου διατηρούνται στείρες συνθήκες μέσω υπεριώδους ακτινοβολίας και ροής του 

αέρα μέσα από φίλτρα. Έτσι περιορίζεται εξάπλωση εν δυνάμει μολυσματικών 

παραγόντων στο περιβάλλον, αλλά παράλληλα προστατεύονται και οι 

κυτταροκαλλιέργειες από επιμολύνσεις. Πριν την έναρξη των εργασιών στον απαγωγό 

είναι απαραίτητο να ανάψουμε τις λάμπες υπεριώδους ακτινοβολίας με κλειστό το 

προστατευτικό τζάμι για τουλάχιστον 10 λεπτά ώστε να γίνει αποστείρωση του χώρου 

του απαγωγού. Στη συνέχεια σβήνουμε τους λαμπτήρες UV, ανάβουμε τους 

συμβατικούς καθώς και τον ανεμιστήρα που εξασφαλίζει τη συνεχόμενη ροή αέρα. 

Έπειτα αποστειρώνουμε με χρήση αιθανόλης το εσωτερικό του απαγωγού καθώς και 

όποιο εργαστηριακό εργαλείο θέλουμε να εισάγουμε μέσα. Μια άλλη σημαντική 

παράμετρος για την διασφάλιση της ασφάλειας μας, όπως προαναφέρθηκε, είναι η 

χρήση προστατευτικού εξοπλισμού. Καθόλη τη διάρκεια των χειρισμών μας φοράμε 

μονά γάντια (διπλά αν πρόκειται να χειριστούμε ιούς) αλλά και εργαστηριακή ποδιά. 

(Segeritz & Vallier, 2017) 

 

 

Εικόνα 10: Hood, υιοθετήθηκε από (Hardwick, 2008) 
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2.4.2 Καλλιέργεια μονοπύρηνων κυττάρων περιφερικού αίματος                        

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

Αρχικά από δείγμα ολικού αίματος απομονώνονται τα PBMCs με τη μέθοδο της 

φικόλης. Αφού δημιουργηθεί η κατάλληλη αναλογία κυτταρικού διαλύματος τα 

κύτταρα χωρίζονται σε πηγάδια για καλλιέργεια. Δημιουργούνται δυο συνθήκες, 

ενεργοποιημένα με PHA κύτταρα και μη ενεργοποιημένα κύτταρα. Στην συγκεκριμένη 

εργασία μελετήθηκαν 4 χρονικές περίοδοι που αντιστοιχούν σε 4 συνεχόμενα 

εικοσιτετράωρα. Με το πέρας κάθε χρονικής περιόδου τα κύτταρα συλλέγονται και 

χρησιμοποιούνται για ανοσοφαινοτύπιση.  

ΥΛΙΚΑ:  

- Σωληνάριο αιμοληψίας 

- Falcon tubes 

- PBS 

- Διάλυμα Trypan Blue  

- Parafilm 

- PHA (stock solution 0,2 mg/mL) 

- FACS Buffer 

- Ολοκληρωμένο RPMI 1640 

- Ρύγχη πιπετών 

- Ορολογικές πιπέτες 

- 24 well plate 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ/ΟΡΓΑΝΑ: 

- Φυγόκεντρος 

- Απαγωγός (Hood)  

- Μικροπιπέτες  

- Πιπεταδόρος  

- Αιμοκυτταρόμετρο Neubauer 

- Μικροσκόπιο 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 

1.  Διαχωρισμός και απομόνωση των PBMCs μέσω φυγοκέντρησης με φικόλη. 

2. Μέτρηση των κυττάρων από τα αποτελέσματα της οποίας υπολογίζεται η 

κατάλληλη ποσότητα ολοκληρωμένου θρεπτικού μέσου RPMI 1640 που πρέπει 

να προστεθεί ώστε να επιτευχθεί συγκέντρωση 750.000 κύτταρα ανά mL.  

3. Τα κύτταρα χωρίζονται σε 8 πηγάδια ενός 24 well plate. Συγκεκριμένα 

τοποθετήθηκε 1 mL κυτταρικού εναιωρήματος σε κάθε πηγάδι με 750.000 

κύτταρα το κάθε ένα. Τα μισά κύτταρα πριν τοποθετηθούν σε πηγάδια για 

καλλιέργεια επωάζονται με διάλυμα PHA σε τέτοια ποσότητα ώστε να 

δημιουργηθεί τελική συγκέντρωση 5 μg/mL.  Ο ακριβής διαμοιρασμός των 

κυττάρων στο well plate φαίνεται στον Πίνακα 1.  

Πίνακας 1: Σχηματική απεικόνιση του διαμοιρασμού των προς μελέτη κυττάρων σε 

πηγάδια. 

Wells Day 1 Day 2 Day 3  Day 4 

Unstimulated ο ο ο ο 

Stimulated     

 

2.5 Κυτταρομετρία ροής  
 

2.5.1 Αρχή λειτουργίας του κυτταρομετρητή ροής  

Η κυτταρομετρία ροής αποτελεί ένα εργαλείο που μέσω της ανίχνευσης και 

ανάλυσης οπτικών σημάτων σκέδασης φωτός και εκπεμπόμενου φθορισμού δίνει τη 

δυνατότητα για ταυτοποίηση κυττάρων. Κύτταρα σε εναιώρημα εισάγονται στο ρευστό 

σύστημα του αναλυτή και εστιάζονται υδροδυναμικά ώστε να ταξιδεύουν στο κέντρο 

της ροής με ομοιόμορφη ταχύτητα. Στη συνέχεια εξετάζονται συνήθως ένα προς ένα 

με δέσμη λέιζερ που διέρχεται κάθετα κατά μήκος της ροής. Το σύστημα οπτικής 

ανίχνευσης, το οποίο αποτελείται από φακούς, καθρέφτες , φίλτρα και φωτοανιχνευτές, 

συλλέγει τα αντίστοιχα σήματα. Η πρόσθια σκέδαση φωτός FSC (forward scatter), η 

πλάγια σκέδαση φωτός SSC (side scatter) και πολλές ζώνες φθορισμού ανιχνεύονται 

ταυτόχρονα. Το κανάλι FSC που βρίσκεται 1 ° – 10 ° από τον άξονα της δέσμης της 

ακτίνας λέιζερ παρέχει πληροφορίες που σχετίζονται με το μέγεθος των σωματιδίων. 

Η ένταση φωτός που μετράται από το κανάλι SSC που βρίσκεται περίπου στις 90° από 
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τον άξονα παρέχει πληροφορίες για τον βαθμό κοκκίωσης του εσωτερικού των 

κυττάρων (Εικόνα 11). Επιπλέον, ένας συμβατικός κυτταρομετρητής ροής μπορεί να 

περιλαμβάνει 3-18 κανάλια φθορισμού, ενώ μηχανήματα περισσότερο προηγμένης 

τεχνολογίας (spectral flow cytometry) μπορούν να διακρίνουν μέχρι και 40 χρωστικές. 

Η τυπική δομή ενός κυτταρομετρητή ροής φαίνεται στην Εικόνα 12. Οι μετρούμενες 

εντάσεις σήματος για κάθε παράμετρο χρησιμοποιούνται για τη διάκριση μεταξύ 

διαφόρων υποπληθυσμών κυττάρων, για παράδειγμα, η σκέδαση φωτός μπορεί να 

διακρίνει μονοκύτταρα, λεμφοκύτταρα και κοκκιοκύτταρα από δείγμα 

λευκοκυττάρων, ενώ με χρήση αντισωμάτων συζευγμένων με φθοριοχρώματα είναι 

δυνατή η διάκριση κυττάρων ανάλογα με τα επιφανειακά τους αντιγόνα, όπως CD4+ 

ή CD8+ λεμφοκύτταρα. (Cho, et al., 2010)  

  

Εικόνα 11: Η FSC είναι ανάλογη του μεγέθους του κυττάρου και η SSC είναι ανάλογη 

της εσωτερικής πολυπλοκότητας (κοκκίωσης) του κυττάρου. Υιοθετήθηκε από (Adan, 

Alizada, Kiraz, Baran, & Nalbant, 2016) 

 

Εικόνα 12: Σχηματική απεικόνιση κυτταρομετρητή ροής (FACS). Υιοθετήθηκε από 

(Cho, et al., 2010) 
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Εξαιτίας της ιδιότητας των κυττάρων να παρουσιάζουν αυτοφθορισμό γίνεται 

προσδιορισμός αυτών των επιπέδων φθορισμού είτε με μη σημασμένα κύτταρα, είτε 

με κύτταρα που είναι γνωστό ότι δεν εκφράζουν κανένα από τα αντιγόνα έναντι των 

οποίων χρησιμοποιούμε αντισώματα. Έτσι γνωρίζοντας τα επίπεδα φθορισμού 

υποβάθρου, γίνεται να παραλειφθούν ώστε να μην επηρεάζεται η τελική μέτρηση των 

αντιγόνων ενδιαφέροντος. Αξίζει να σημειωθεί πως ο αυτοφθορισμός δεν είναι ίδιος 

για όλους τους τύπους κυττάρων οπότε κατάλληλα δείγματα μάρτυρες (controls) θα 

πρέπει να συμπεριλαμβάνονται για όλους τους πληθυσμούς που έχουν υποστεί χρώση. 

(Andrea Cossarizza, 2021) 

Τα φθοριοχρώματα είναι φωτοευαίσθητα χημικά μόρια που μπορούν να 

απορροφούν ενέργεια μέσω αλληλεπίδρασης ενός τροχιακού ηλεκτρονίου του μορίου 

με ένα φωτόνιο φωτός. Στην κυτταρομετρία ροής, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η 

φωτεινή ενέργεια προέρχεται από ακτίνες λέιζερ που οδηγούν στην προβλέψιμη 

διέγερση ενός φθοριοχρώματος, ακολουθούμενη από εκπομπή ενός φωτονίου καθώς 

το διεγερμένο άτομο επιστρέφει στην θεμελιώδη κατάσταση (Tario & Wallace, 2014). 

Στην κυτταρομετρία ροής χρησιμοποιούνται αντισώματα ομοιοπολικά ενωμένα με 

φθοριοχρώματα ώστε να σημανθούν συγκεκριμένες πρωτεΐνες στόχοι των 

αντισωμάτων. Τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα φθοριοχρώματα για την επισήμανση 

αντισωμάτων περιλαμβάνουν το FITC (Fluorescein isothiocyanate), το PE 

(Phycoerythrin) και το APC (Allophycocyanin). Η επιλογή του καταλληλότερου 

φθορoχρώματος εξαρτάται από το λέιζερ που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Το FITC  

παρουσιάζει μέγιστα διέγερσης στα 495 nm και μέγιστα εκπομπής στα 520 nm, ωστόσο 

ο φθορισμός του είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στο pH και υπόκειται σε φωτολεύκανση 

με υψηλό ρυθμό. Για την επίλυση αυτών των προβλημάτων, έχουν αναπτυχθεί διάφορα 

παράγωγα FITC, όπως η σειρά AlexaTM με μεγαλύτερη φωτοσταθερότητα και 

αυξημένο φθορισμό. Το PE  παρουσιάζει μέγιστα διέγερσης στα 495 nm και 565 nm, 

ενώ τα μέγιστα εκπομπής φαίνεται να είναι στα 578 nm. Το APC αντίστοιχα έχει 

μέγιστα διέγερσης στα 650 nm και μέγιστα εκπομπής στα 660 nm. Τόσο το PE όσο και 

το APC ονομάζονται φυκομπιλινοπρωτεΐνες και είναι συστατικά των φωτοσυνθετικών 

συστημάτων. Το κύριο μειονέκτημα των δυο αυτών φθοριοχρωμάτων είναι πως δίνουν 

υψηλότερα επίπεδα φθορισμού υπόβαθρου αν τα κύτταρα δεν πλυθούν σωστά. (Adan, 

Alizada, Kiraz, Baran, & Nalbant, 2016) 
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2.5.2 Χρώση επιφανειακών δεικτών  

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ  

Για να γίνει ανίχνευση των επιφανειακών δεικτών ενεργοποίησης των κυττάρων 

είναι απαραίτητη η χρώση τους. Για να επιτευχθεί αυτό γίνεται σύζευξη των 

αντισωμάτων έναντι των δεικτών που πρόκειται να μελετηθούν με φθορίζουσες 

χρωστικές. Έτσι μόλις τα σημασμένα κύτταρα περάσουν από τον κυτταρομετρητή 

ροής, το λέιζερ του θα προκαλέσει διέγερση των φθοριοχρωμάτων συζευγμένων με 

αντισώματα και θα γίνει ποσοτικός προσδιορισμός της έκφρασης των επιφανειακών 

δεικτών ενεργοποίησης. Ως βιολογικά control χρησιμοποιήθηκαν δείγματα στα οποία 

δεν προστέθηκε φθορίζον αντίσωμα (unstained) ώστε να γίνει προσδιορισμός των 

επιπέδων αυτοφθορισμού των κυττάρων και να παραλειφθούν για να μην επηρεαστεί 

η τελική μέτρηση των αντιγόνων ενδιαφέροντος. 

ΥΛΙΚΑ:  

- FACS Tubes 

- Eppendorfs 

- Αντισώματα συζευγμένα με φθοριοχρώματα 

- FACS Buffer 

- Ρύγχη πιπετών  

- Μονοκλωνικά αντισώματα συζευγμένα με φθοριοχρώματα:  

CD3-FITC (Clone UCHT-1, BD Bioscience), 

CD3-Alexa Fluor 647 (Clone UCHT-1, BioLegend), 

CD25-PE (Clone ΒC96, eBioscience),  

CD137-Alexa Fluor 647 (Clone 4B4-1, BioLegend),  

CD69-FITC (Clone FN50, BD Bioscience) 

 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ/ΟΡΓΑΝΑ: 

- Φυγόκεντρος 

- Μικροπιπέτες  

- Ψυγείο 

- Vortex  

- Κυτταρόμετρο ροής BD FACSCanto II 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 

Τα στάδια για την χρώση των επιθυμητών δεικτών της κυτταρικής επιφάνειας είναι τα 

παρακάτω.  

1. Σήμανση τεσσάρων FACS Tubes για κάθε συνθήκη όπως φαίνεται στον   

Πίνακα 2.  

2. Συλλογή των μη ενεργοποιημένων κυττάρων από τα αντίστοιχα τέσσερα 

πηγάδια του plate με σχολαστικές αναδεύσεις διότι παρατηρείται προσκόλληση 

των λεμφοκυττάρων στα τοιχώματα των πηγαδιών. Τοποθέτηση σε Eppendorf 

και στη συνέχεια διαμοιρασμός στα αντίστοιχα τέσσερα FACS Tubes ανά 160 

μL. Επανάληψη της ίδιας διαδικασίας για τα ενεργοποιημένα κύτταρα της ίδιας 

ημέρας.  

3. Προσθήκη 300 μL PBS σε όλα τα FACS Tubes. 

4. Φυγοκέντρηση των κυττάρων σε 1800 rpm για 5 λεπτά. 

5. Απόρριψη του υπερκείμενου υγρού. 

6. Επαναιώρηση του ιζήματος σε FACS Buffer ή Master Mix αντισωμάτων 

αναλόγως της συνθήκης. Συγκεκριμένα στα  unstained δείγματα στα οποία δεν 

θα προστεθεί  φθορίζον αντίσωμα προστίθενται 200 μL FACS Buffer. Σε εκείνα 

που θα μετρηθεί η έκφραση δεικτών προστίθενται αντισώματα συζευγμένα με 

φθοριοχρώματα στην αναλογία που υποδεικνύει ο παρασκευαστής όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 3 με τα συστατικά των Master Mix. Ο τελικός όγκος κάθε 

Master Mix είναι 100 μL όμως για κάθε συνθήκη (stimulated και unstimulated) 

προστίθεται το μισό δηλαδή 50 μL. 

7. Ανάδευση με τη χρήση μηχανήματος vortex 

8. Επώαση στους 4οC στο ψυγείο για 20 λεπτά. 

9. Προσθήκη 200 μL FACS Buffer στα δείγματα που προστέθηκαν αντισώματα.  

10. Φυγοκέντρηση σε 1800 rpm για 5 λεπτά, ώστε να απορριφθούν τα αντισώματα 

που δεν προσδέθηκαν. Τα δείγματα στα οποία δεν προστέθηκε αντίσωμα δεν 

φυγοκεντρούνται. 

11. Επαναιώρηση των κυττάρων σε 200 μL FACS Buffer. 

12. Τα δείγματα είναι έτοιμα να αναλυθούν στον κυτταρομετρητή ροής με τη χρήση 

του λογισμικού BD Diva & FlowJo. 
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Πίνακας 2: Οι οκτώ διαφορετικές συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες 

του πειράματος χρώσης των επιφανειακών δεικτών ενεργοποίησης. 

Συνθήκες 

unstimulated/unstained unstimulated/CD25 unstimulated/CD69 unstimulated/4-1BB 

stimulated/unstained stimulated/CD25 stimulated/CD69 stimulated/4-1BB 

 

 

Πίνακας 3: Συγκεντρώσεις διαλυμάτων των τριών Master Mix Χρώση των 

επιφανειακών δεικτών ενεργοποίησης. 

Master Mix 

 Φθορίζον αντίσωμα έναντι 

του δείκτη ενεργοποίησης 

α-CD3 φθορίζον 

αντίσωμα 

FACS 

Buffer 

CD25-PE 5 μL  5 μL AF 647  90 μL  

CD69-FITC 20 μL 5 μL AF 647 75 μL 

4-1BB Alexa Fluor 647 5 μL 20 μL FITC 75 μL 

 

 

2.5.3 Ανάλυση δεδομένων κυτταρομετρίας ροής 
 

Για να αξιολογηθούν οι πληθυσμοί χρειάζεται να γίνει απομόνωση τους με τη 

χρήση gates. Ενδεικτικά, παρουσιάζεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την 

ανάλυση των δεδομένων (gating strategy) από έναν δότη σε συνθήκη ενεργοποίησης 

την ημέρα 3 μετά από χρώση για τους δείκτες CD3-Alexa Fluor 647 & CD25-PE 

(Εικόνα 13). 

Το 1ο gate στο διάγραμμα με άξονες FSC-H (άξονας y) και FSC-A (άξονας x) 

γίνεται για να επιλεχθούν τα μονά και να αποκλειστούν τα διπλά PBΜCs. Επίσης 

αποκλείονται και κάποια από το νεκρά κύτταρα, κυτταρικά κατάλοιπα και ράκη 

(debris). Το 2ο gate είναι στο διάγραμμα με άξονες SSC-A (y) και FSC-A (x) και έτσι 

διαχωρίζουμε τα ζωντανά από τα νεκρά μονά λεμφοκύτταρα. Επίσης αποκλείουμε 

περεταίρω debris. Το 3ο gate στο διάγραμμα με άξονες FSC-H (y) και CD3-A (Alexa 

fluor 647-A ή FITC-A) (x) γίνεται για να επιλέξουμε τους CD3+ T κυτταρικούς 

πληθυσμούς. Στον επιλεγμένο Τ κυτταρικό πληθυσμό υπολογίζεται η διάμεση ένταση 
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φθορισμού (MdFI, Median Fluorescence Intensity) για τον εκάστοτε δείκτη 

ενεργοποίησης. Το 4ο gate είναι σε διάγραμμα με άξονες FSC-H (y) και FITC-A ή PE-

A ή APC-A (x) και με αυτό επιλέγουμε τους πληθυσμούς που εμφανίζουν τους δείκτες 

ενδιαφέροντος (CD69 ή CD25 ή CD137 (4-1BB) αντίστοιχα) (Εικόνα 13). Ο 

πληθυσμός που είναι θετικός για τον δείκτη ενεργοποίησης επιλέγεται με βάση το 

unstained control για τις ίδιες πειραματικές συνθήκες (stimulated/unstimulated). 

 

 

Εικόνα 13: Στρατηγική ανάλυσης δεδομένων κυτταρομετρίας ροής. 
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2.6 Στατιστική Ανάλυση 
Για την απεικόνιση των αποτελεσμάτων και την στατιστική ανάλυση 

χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Prism (GraphPad).  

 

2.7 Έγκριση βιοηθικής για χρήση ανθρώπινων βιολογικών δειγμάτων 

Για την διενέργεια των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκε περιφερικό αίμα από δύο 

(2) υγιείς δότες, μετά από συγκατάθεση τους και συμ́φωνα με πρωτόκολλο εγκεκριμεν́ο 

από επιτροπές βιοηθικής (Πανεπιστήμιο Πατρών και Πανεπιστημιακό Γενικο ́

Νοσοκομείο Πατρών).  
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

3.1 Μορφολογικά Χαρακτηριστικά Ενεργοποίησης – Αξιολόγηση 

Πρόσθιας και Πλάγιας σκέδασης 
 

Αρχικά, αξιολογήθηκε η μορφολογία των κυττάρων τόσο μετά από 

ενεργοποίηση όσο και σε φάση ηρεμίας μέσω μέτρησης της διάμεσης έντασης 

φθορισμού (MdFI) της πρόσθιας και πλάγιας σκέδασης των CD3+ κυττάρων. Η MdFI 

της πρόσθιας σκέδασης των μη ενεργοποιημένων κυττάρων ύστερα από μια ημέρα 

καλλιέργειας ήταν 83213 (εύρος 72160-85395), την δεύτερη ημέρα ήταν 73638 (εύρος 

68992- 85747), την τρίτη ημέρα 75187 (εύρος 67373-86170) και την τέταρτη ημέρα 

81171 (εύρος 72090-91661). Η αντίστοιχη MdFI της πρόσθιας σκέδασης των 

ενεργοποιημένων κυττάρων ύστερα από μια ημέρα καλλιέργειας ήταν 91872 (εύρος 

80045-100742), την δεύτερη ημέρα ήταν 128691 (εύρος 127283- 153683), την τρίτη 

ημέρα 132070 (εύρος 111373-140378) και την τέταρτη ημέρα 141715 (εύρος 132000-

145728).  

Η MdFI της πλάγιας σκέδασης των μη ενεργοποιημένων κυττάρων ύστερα από 

μια ημέρα καλλιέργειας ήταν 20288 (εύρος 18624-21824), την δεύτερη ημέρα ήταν 

19904 (εύρος 17024-21120), την τρίτη ημέρα 19200 (εύρος 15680-24128) και την 

τέταρτη ημέρα 18560 (εύρος 17600-25600). Η αντίστοιχη MdFI της πρόσθιας 

σκέδασης των ενεργοποιημένων κυττάρων ύστερα από μια ημέρα καλλιέργειας ήταν 

25792 (εύρος 21376-27136), την δεύτερη ημέρα ήταν 40576 (εύρος 37504-44416), την 

τρίτη ημέρα 42944 (εύρος 34624-47104) και την τέταρτη ημέρα 49792 (εύρος 43264-

54016) (Εικόνα 14).  

Οι μορφολογικές αλλαγές (αύξηση μεγέθους) συνάδουν και με τα μικροσκοπικά 

ευρήματα από την παρακολούθηση των κυτταροκαλλιεργειών πρό της διενέργειας 

κυτταρομετρίας όπως δείχνει η Εικόνα 15. 
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Εικόνα 14: Αξιολόγηση μέσω κυτταρομετρία ροής των μορφολογικών 

χαρακτηριστικών πρόσθιας και πλάγιας σκέδασης.  Αξιολογήθηκαν τα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά των καλλιεργημένων κυττάρων μέσω MdFI της FSC που 

αντιστοιχεί στο μέγεθος των κυττάρων (A) και της SSC που αντιστοιχεί στην 

πολυπλοκότητα των κυττάρων (B) σε ενεργοποιημένα και μη κύτταρα κάθε φορά. 

Εικόνα 15: Αξιολόγηση μορφολογικών χαρακτηριστικών με μικροσκοπία.                              

(Α) PBMCs μη ενεργοποιημένα, ημέρα 3η. (Β) PBMCs ενεργοποιημένα, ημέρα 3η. 
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3.2 Αξιολόγηση του δείκτη CD3 
  

Στη συνέχεια, αξιολογήθηκε η έκφραση του δείκτη  CD3+ των Τ κυττάρων. Η 

MdFI του CD3+ των μη ενεργοποιημένων κυττάρων ύστερα από μια ημέρα 

καλλιέργειας ήταν 72.4 (εύρος 65.5-73.1), την δεύτερη ημέρα ήταν 74.1 (εύρος 66.9-

76.2), την τρίτη ημέρα 76.4 (εύρος 66.9-76.7) και την τέταρτη ημέρα 79.1 (εύρος 70.1-

82.1). Η αντίστοιχη MdFI των ενεργοποιημένων κυττάρων ύστερα από μια ημέρα 

καλλιέργειας ήταν 75.2 (εύρος 70.1-84), την δεύτερη ημέρα ήταν 75.6 (εύρος 70.8-

76.6), την τρίτη ημέρα 90.8 (εύρος 80.2-91) και την τέταρτη ημέρα 94.1 (εύρος 87.9-

94.6) (Εικόνα 16). 
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Εικόνα 16: Αξιολόγηση της έκφρασης του δείκτη CD3 σε ενεργοποιημένα και μη Τ 

λεμφοκύτταρα. 
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3.3 Αξιολόγηση του δείκτη CD25 
 

Για τον επιφανειακό δείκτη CD25 ελέγχθηκε τόσο το ποσοστό θετικών κυττάρων 

όσο και ο βαθμός έκφρασης του (MdFI) (Εικόνα 17).  

Το διάμεσο ποσοστό CD25+ μη ενεργοποιημένων κυττάρων ύστερα από μια 

ημέρα καλλιέργειας ήταν 4.61% (εύρος 4.24-6.16), την δεύτερη ημέρα ήταν 4.24% 

(εύρος 3.26-4.47), την τρίτη ημέρα 3.74% (εύρος 3.12-5.69) και την τέταρτη ημέρα 

4.27% (εύρος 3.6-5.85). Τα αντίστοιχα διάμεσα ποσοστά των CD25+ ενεργοποιημένων 

κυττάρων ύστερα από μια ημέρα καλλιέργειας ήταν 74% (εύρος 73.5-80.1), την 

δεύτερη ημέρα ήταν 91.4% (εύρος 86.4-92.6), την τρίτη ημέρα 98.3% (εύρος 96.2-

98.6) και την τέταρτη ημέρα 99.1% (εύρος 97.6-99.4) (Εικόνα 17Δ).  

Η MdFI των CD25+ μη ενεργοποιημένων κυττάρων ύστερα από μια ημέρα 

καλλιέργειας ήταν 147 (εύρος 141-173), την δεύτερη ημέρα ήταν 171 (εύρος 139-185), 

την τρίτη ημέρα 136 (εύρος 123-159) και την τέταρτη ημέρα 136 (εύρος 122-180). Η 

αντίστοιχη MdFI των CD25+ ενεργοποιημένων κυττάρων ύστερα από μια ημέρα 

καλλιέργειας ήταν 9138 (εύρος 8598-12542), την δεύτερη ημέρα ήταν 47633 (εύρος 

29395-51086), την τρίτη ημέρα 68939 (εύρος 45736-70555) και την τέταρτη ημέρα 

48528 (εύρος 27713-50698) (Εικόνα 17Ε).  
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Εικόνα 17: Ανάλυση έκφρασης του δείκτη CD25 σε ενεργοποιημένα και μη Τ 

λεμφοκύτταρα. Αντιπροσωπευτικά  FACS plots του δείκτη CD25 σε μη 

ενεργοποιημένα (Α) και ενεργοποιημένα (Β) Τ λεμφοκύτταρα κατά την 4η μέρα 

ενεργοποίησης (day 4). (Γ) Αντιπροσωπευτικό συγκεντρωτικό ιστόγραμμα έκφρασης 

του δείκτη CD25 ενεργοποιημένων και μη Τ λεμφοκυττάρων. (Δ) Συγκεντρωτικά 

αποτελέσματα του ποσοστού έκφρασης του δείκτη CD25 σε ενεργοποιημένα και μη Τ 

λεμφοκύτταρα σε 4 διαδοχικές μέρες. (Ε) Συγκεντρωτικά αποτελέσματα της διάμεσης 

έντασης φθορισμού του δείκτη CD25  σε ενεργοποιημένα και μη Τ λεμφοκύτταρα σε 

4 διαδοχικές μέρες. 
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3.4 Αξιολόγηση του δείκτη CD69 
 

Για τον επιφανειακό δείκτη CD69 ελέγχθηκε τόσο το ποσοστό θετικών κυττάρων 

όσο και ο βαθμός έκφρασης του (MdFI) (Εικόνα 18).  

Το διάμεσο ποσοστό CD69+ μη ενεργοποιημένων κυττάρων ύστερα από μια 

ημέρα καλλιέργειας ήταν 0.56% (εύρος 0.15-1.98), την δεύτερη ημέρα ήταν 0.12% 

(εύρος 0.11-0.23), την τρίτη ημέρα 0.27% (εύρος 0.22-0.33) και την τέταρτη ημέρα 

0.28% (εύρος 0.25-0.28). Τα αντίστοιχα διάμεσα ποσοστά των CD69+ 

ενεργοποιημένων κυττάρων ύστερα από μια ημέρα καλλιέργειας ήταν 87.4% (εύρος 

84.6-88), την δεύτερη ημέρα ήταν 80.3% (εύρος 78.2-82.2), την τρίτη ημέρα 20.8% 

(εύρος 18.6-24.1) και την τέταρτη ημέρα 12.9% (εύρος 12-16.1) (Εικόνα 18Δ).   

Η MdFI των CD69+ μη ενεργοποιημένων κυττάρων ύστερα από μια ημέρα 

καλλιέργειας ήταν 84.5 (εύρος 83.2-97.3), την δεύτερη ημέρα ήταν 93 (εύρος 84.5-

110), την τρίτη ημέρα 90.3 (εύρος 85.7-104) και την τέταρτη ημέρα 90.5  (εύρος 81.7-

121). Η αντίστοιχη MdFI των CD69+ ενεργοποιημένων κυττάρων ύστερα από μια 

ημέρα καλλιέργειας ήταν 7889 (εύρος 7209-10091), την δεύτερη ημέρα ήταν 5235 

(εύρος 4763-5590), την τρίτη ημέρα 356 (εύρος 341-406) και την τέταρτη ημέρα 311 

(εύρος 303-312) (Εικόνα 18Ε).  
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Εικόνα 18: Ανάλυση έκφρασης του δείκτη CD69 σε ενεργοποιημένα και μη Τ 

λεμφοκύτταρα. Αντιπροσωπευτικά  FACS plots του δείκτη CD69 σε μη 

ενεργοποιημένα (Α) και ενεργοποιημένα (Β) Τ λεμφοκύτταρα κατά την 1η μέρα 

ενεργοποίησης (day 1). (Γ) Αντιπροσωπευτικό συγκεντρωτικό ιστόγραμμα έκφρασης 

του δείκτη CD69 ενεργοποιημένων και μη Τ λεμφοκυττάρων. (Δ) Συγκεντρωτικά 

αποτελέσματα του ποσοστού έκφρασης του δείκτη CD69 σε ενεργοποιημένα και μη Τ 

λεμφοκύτταρα σε 4 διαδοχικές μέρες. (Ε) Συγκεντρωτικά αποτελέσματα της διάμεσης 

έντασης φθορισμού του δείκτη CD69  σε ενεργοποιημένα και μη Τ λεμφοκύτταρα σε 

4 διαδοχικές μέρες. 
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3.5 Αξιολόγηση του δείκτη 4-1BB/ CD137 
 

Για τον επιφανειακό δείκτη 4-1BB/ CD137 ελέγχθηκε τόσο το ποσοστό θετικών 

κυττάρων όσο και ο βαθμός έκφρασης του (MdFI) (Εικόνα 19).  

Το διάμεσο ποσοστό CD137+ (4-1ΒΒ+) μη ενεργοποιημένων κυττάρων ύστερα 

από μια ημέρα καλλιέργειας ήταν 0.044% (εύρος 0.014-0.13), την δεύτερη ημέρα ήταν 

0.04% (εύρος 0.032-0.05), την τρίτη ημέρα 0.026% (εύρος 0.013-0.089) και την 

τέταρτη ημέρα 0.034% (εύρος 0.012-0.23). Τα αντίστοιχα διάμεσα ποσοστά των  

CD137+ (4-1ΒΒ+) ενεργοποιημένων κυττάρων ύστερα από μια ημέρα καλλιέργειας 

ήταν 33.6% (εύρος 29.2-44.7), την δεύτερη ημέρα ήταν 49.4% (εύρος 48.2-55.6), την 

τρίτη ημέρα 48.2% (εύρος 36.2-55.3) και την τέταρτη ημέρα 47.1% (εύρος 18.3-68.6) 

(Εικόνα 19Δ).  

Η MdFI των CD137+ (4-1ΒΒ+)  μη ενεργοποιημένων κυττάρων ύστερα από μια 

ημέρα καλλιέργειας ήταν 98.4 (εύρος 71.5-194), την δεύτερη ημέρα ήταν 133 (εύρος 

133-165), την τρίτη ημέρα 184 (εύρος 174-201) και την τέταρτη ημέρα 177 (εύρος 

81.6-204). Η αντίστοιχη MdFI των CD137+ (4-1ΒΒ+) ενεργοποιημένων κυττάρων 

ύστερα από μια ημέρα καλλιέργειας ήταν 707 (εύρος 661-907), την δεύτερη ημέρα 

ήταν 1639 (εύρος 1526-1658), την τρίτη ημέρα 1798 (εύρος 1787-2714) και την 

τέταρτη ημέρα 741 (εύρος 94.2-1586) (Εικόνα 19Ε).  
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Εικόνα 19: Ανάλυση έκφρασης του δείκτη CD137 σε ενεργοποιημένα και μη Τ 

λεμφοκύτταρα. Αντιπροσωπευτικά  FACS plots του δείκτη CD137 σε μη 

ενεργοποιημένα (Α) και ενεργοποιημένα (Β) Τ λεμφοκύτταρα κατά την 4η μέρα 

ενεργοποίησης (day 4). (Γ) Αντιπροσωπευτικό συγκεντρωτικό ιστόγραμμα έκφρασης 

του δείκτη CD137 ενεργοποιημένων και μη Τ λεμφοκυττάρων. (Δ) Συγκεντρωτικά 

αποτελέσματα του ποσοστού έκφρασης του δείκτη CD137 σε ενεργοποιημένα και μη 

Τ λεμφοκύτταρα σε 4 διαδοχικές μέρες. (Ε) Συγκεντρωτικά αποτελέσματα της 

διάμεσης έντασης φθορισμού του δείκτη CD137  σε ενεργοποιημένα και μη Τ 

λεμφοκύτταρα σε 4 διαδοχικές μέρες. 
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3.6 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα  

 

Κατά την πρώτη ημέρα καλλιέργειας των ενεργοποιημένων κυττάρων το 

ποσοστό των CD69+ (87.4%) ήταν μεγαλύτερο από εκείνο των CD25+ (74%) και των 

CD137+ κυττάρων (33.6%). Από τη δεύτερη ημέρα και μετα το ποσοστό των CD25+ 

κυττάρων φαίνεται να αυξάνεται και παίρνει τελικά μια περίπου σταθερή 

έκφραση/πορεία μέχρι την τέταρτη ημέρα. Αντίθετα το ποσοστό των CD69+ κυττάρων 

μειώνεται δραματικά μέχρι την τρίτη ημέρα ενώ μειώνεται και μέχρι την τέταρτη ημέρα 

αλλά με λιγότερο έντονο ρυθμό. Τέλος το ποσοστό των CD137+ (4-1ΒΒ+)  κυττάρων 

αυξάνεται με σχετικά ήπιο ρυθμό μέχρι την δεύτερη ημέρα και μετα διατηρεί σχεδόν 

σταθερά ήπια μειούμενη πορεία (Εικόνα 20). 
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Εικόνα 20: Συγκεντρωτική κινητική και των τριών δεικτών ενεργοποίησης στη 

διάρκεια των τεσσάρων ημέρων για τις οποίες μελετήθηκαν. 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Όσον αφορά στα αποτελέσματα της εργασίας σχετικά με την κινητική των 

επιφανειακών δεικτών ενεργοποίησης  CD25, CD69 και CD137 (4-1ΒΒ) φάνηκε η 

γρήγορη και ραγδαία αύξηση της έκφρασης του CD25 στην επιφάνεια των ανθρώπινων 

ενεργοποιημένων Τ λεμφοκυττάρων, η ηπιότερη αύξηση της έκφρασης του CD137 και 

τέλος η ταχύτατη αύξηση της έκφρασης του CD69 ακολουθούμενη από δραματική 

μείωση του. Τα παραπάνω αποτελέσματα συμφωνούν και με αποτελέσματα σχετικής 

βιβλιογραφίας.  

Αναφορικά με τον δείκτη ενεργοποίησης CD25, σε αντίστοιχο δημοσιευμένο 

πρωτόκολλο με ανθρώπινα PBMCs απομονωμένα με τη μέθοδο της φικόλης έγινε 

διέγερση με PHA (1 μg/mL) για 72 ώρες, ενώ τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν παρουσία 

IL-2 (500 pM).  Στα αποτελέσματα φάνηκε πως υποδοχείς IL-2 εκφράστηκαν στο 90% 

των Τ λεμφοκυττάρων 72 ώρες μετά τη διέγερση που είναι σε πλήρη συνάφεια με τα 

δεδομένα της παρούσας εργασίας όπου η έκφραση του CD25 ήταν 98.3% στις 72 ώρες. 

Συνεπώς η διαφορά στη συγκέντρωση του διαλύματος PHA που χρησιμοποιήθηκε 

αλλά και στο γεγονός πως δεν χρησιμοποιήθηκε διάλυμα IL-2 δεν φαίνεται να 

επηρέασε τα αποτελέσματα σε μεγάλο βαθμό. (Cantrell & Smith, 1983) Σε μια άλλη 

μελέτη έγινε επιμόλυνση ποντικών είτε με τον ιό VSV, είτε με το βακτήριο L. 

monocytogenes είτε με τον ιό VV-WR. Η μελέτη εστιάστηκε στα CD8+ T κύτταρα όπου 

φάνηκε ότι αυξάνεται η έκφραση του CD25 παροδικά με μέγιστη έκφραση περίπου 3-

4 μέρες μετά τη μόλυνση ανεξάρτητα από το παθογόνο που χρησιμοποιήθηκε, 

εξαρτώμενη όμως από τα CD4+ Τh κύτταρα αλλά πιθανότατα και μέσω 

CD28:CD80/86 σηματοδότησης. (Obar, Molloy, Jellison, & Lefrançois, 2009) Παρόλο 

που η μελέτη επικεντρώθηκε σε ένα υποπληθυσμό των Τ λεμφοκυττάρων φαίνεται ότι 

ο ρυθμός έκφρασης του CD25 είναι παρόμοιος για όλα τα Τ κύτταρα (σύνολο CD3+ 

κυττάρων) καθώς είναι γνωστό ότι οι μηχανισμοί ρύθμισης είναι κοινοί για τους Τ 

υποπληθυσμούς (Abbas, Lichtman, & Pillai, 2016) Σε άλλο πείραμα όπου έγινε 

ενεργοποίηση μέσω PHA φάνηκε μέγιστο ποσοστό έκφρασης στις 4-8 ημέρες με μέση 

ποσοστιαία τιμή των  CD25+ να είναι  84.1% (εύρος 74–89.1%). Η διαφορά στο ότι 

παρατηρήθηκε χαμηλότερη τιμή μεγίστου έκφρασης στις 96 ώρες, από τη στιγμή που 

χρησιμοποιήθηκε η ίδια συγκέντρωση PHA για την ενεργοποίηση (5 μg/mL), πιθανώς 

οφείλεται στον διαφορετικό αριθμό δοτών (15 έναντι 2) ή και σε διαφορετικούς 
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κλώνους αντισωμάτων αφού δεν ορίζεται ποιοι χρησιμοποιήθηκαν. (Caruso, et al., 

1996)  

Όσον αφορά τον δείκτη CD69, στην προαναφερθείσα μελέτη απομόνωσης 

PBMCs από 15 δότες και ενεργοποίησης  μέσω PHA (5 μg/mL) φάνηκε κορύφωση της 

έκφρασης στα Τ λεμφοκύτταρα 15 ώρες μετά τη μιτογόνο διέγερση, η οποία μειώθηκε 

την 4η ημέρα, ενώ η μέση εκατοστιαία τιμή των CD69+ Τ λεμφοκυττάρων ήταν 68% 

(εύρος 51.9–83.8%). (Caruso, et al., 1996) Στο πείραμα της παρούσας εργασίας αν και 

δεν εξετάστηκαν οι πληθυσμοί των κυττάρων στις 15 ώρες, στις πρώτες 24 ώρες 

φάνηκε υψηλότερο μέγιστο εκατοστιαίας τιμής (87.4%), ενώ παρατηρήθηκε μείωση 

της έκφρασης την 3η ημέρα (20.8%). Σε άλλη δημοσιευμένη μελέτη, μετά από διέγερση 

με PHA (1 μg/mL), ο ρυθμός επαγωγής του CD69 ήταν 80%-90% 6 ώρες αφού 

πραγματοποιήθηκε η διέγερση, ενώ η έκφραση παρέμεινε μέχρι τις 72 ώρες 

καλλιέργειας, σε αντίθεση με το παρόν πείραμα όπου φάνηκε υποχώρηση της 

έκφρασης μετα τις 48 ώρες. Κάποιοι λόγοι που θα μπορούσαν να εξηγήσουν αυτή τη 

διαφορά είναι ο αριθμός των δοτών που ήταν 24 αντί για 2, η συγκέντρωση της PHA 

που ήταν 1 μg/mL και όχι 5 μg/mL, ενώ ενδεχομένως να χρησιμοποιήθηκαν και 

διαφορετικοί κλώνοι αντισωμάτων καθώς δεν διευκρινίζονται. (Mardiney, Brown, & 

Fleisher, 1996)   

Σε σχέση με τον δείκτη CD137, πείραμα με ανθρώπινα PBMCs που διεγέρθηκαν 

με 5 μg/mL PHA παρουσίασε 16%-19% 4-1ΒΒ+ κυττάρων στις 48 ώρες, γεγονός που 

δεν συνάδει με τα δεδομένα αυτής της εργασίας όπου βρέθηκε 49.4% παρόλο που για 

τη χρώση έγινε χρήση του κλώνου 4Β4-1 αντισώματος, όπως και σε αυτή την εργασία. 

Πιθανώς η διακύμανση να οφείλεται σε διαφορετικό αριθμό δοτών, ωστόσο δεν 

διευκρινίζεται πόσοι συμπεριλήφθηκαν. (Garni-Wagner, et al., 1996)  Σε άλλο πείραμα 

όπου έγινε ενεργοποίηση των CD4+ Τ κύτταρων TCR διαγονιδιακών ποντικιών μέσω  

αλληλεπίδρασης με ινοβλάστες που παρουσίαζαν πεπτίδιο, φάνηκε πως δεν 

ανιχνεύτηκε έκφραση του 4-1BB σε παρθένα CD4+ κύτταρα πριν από την 

ενεργοποίηση, αλλά εντοπίστηκε 24-48 ώρες μετά. Η μέγιστη έκφραση (τόσο ο 

αριθμός των κυττάρων όσο και η ένταση) ανιχνεύτηκε στις 48-72 ώρες μετά την 

ενεργοποίηση. Τα παραπάνω δεδομένα είναι σε απόλυτη συμφωνία με της παρούσας 

εργασίας παρόλο που χρησιμοποιήθηκαν  CD4+ Τ κύτταρα TCR διαγονιδιακών 

ποντικιών και η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ενεργοποίηση τους επίσης δεν 

ήταν ίδια. (Gramaglia, Cooper, Miner, Kwon, & Croft, 2000)  
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Τέλος, σε μελέτη που συμπεριέλαβε και τους τρείς δείκτες ενεργοποίησης 

(CD25, CD69, CD137), φάνηκε πως 24 ώρες μετά τη διέγερση και οι τρείς δείκτες 

εμφάνισαν ανοδική ρύθμιση. Η έκφραση του CD137 παρουσίασε μέγιστο στις 24 ώρες 

και στη συνέχεια μειώθηκε βαθμιαία την περίοδο 48-72 ωρών, γεγονός που δεν συνάδει 

απόλυτα με τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας αφού η κορύφωση της έκφρασης 

παρατηρήθηκε στις 48 ώρες. Ο δείκτης CD25 παρουσίασε μέγιστο έκφρασης στις 24 

ώρες ενώ στην παρούσα εργασία στις 96. Η έκφραση του CD69 παρουσίασε μέγιστο 

στις 6 ώρες αλλά στη συνέχεια επέστρεφε γρήγορα στα βασικά επίπεδα, όπως συνέβη 

και σε αυτή την εργασία. Ένα ακόμη κοινό σημείο είναι πως μόνο ο δείκτης CD137 

παρουσίασε σχεδόν μηδαμινή έκφραση στα μη ενεργοποιημένα κύτταρα.  Οι διαφορές 

μάλλον οφείλονται στον διαφορετικό τρόπο ενεργοποίησης καθώς δεν 

χρησιμοποιήθηκε PHA αλλά πεπτίδιο φερόμενο από αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. 

Επιπλέον δεν αναφέρονται οι κλώνοι των αντισωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν, ούτε 

ο αριθμός των δοτών, γεγονός που ενδεχομένως συμβάλλει στην παρατηρούμενη 

διαφορά. (Wolfl, et al., 2007) 

Συμπερασματικά από την μελέτη της κινητικής των τριών δεικτών φάνηκε πως ο 

CD25 παρουσίασε απότομη και γρήγορη αύξηση της έκφρασης όπως και ο CD69 που 

ωστόσο συνοδεύτηκε από επίσης απότομη μείωση, ενώ ο CD137 ακολούθησε 

ηπιότερη πορεία αύξησης. Επιπλέον αυτά τα αποτελέσματα φαίνεται να συμφωνούν 

κατά βάση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία πάνω στο θέμα των επιπέδων έκφρασης 

των τριών υπό μελέτη δεικτών ενεργοποίησης των Τ λεμφοκυττάρων. Ωστόσο κάποιες 

διαφορές στα παρατηρούμενα ποσοστά έκφρασης πιθανώς να εξηγούνται είτε εξαιτίας 

χρήσης διαφορετικού ενεργοποιητικού παράγοντα, είτε χρήση του ίδιου αλλά σε άλλη 

ποσότητα. Μία άλλη εξήγηση πιθανώς να ήταν η διαφορά στον αριθμό των δοτών ή 

στον κλώνο των χρησιμοποιούμενων αντισωμάτων συζευγμένων με φθοριοχρώματα. 

Μια τέτοιου είδους μελέτη σίγουρα θα μπορούσε να επωφεληθεί από τη χρήση 

μεγαλύτερου αριθμού δοτών ώστε να ελαχιστοποιούνται οι στατιστικές αποκλίσεις. Η 

χαρτογράφηση της κινητικής έκφρασης των δεικτών θα συμβάλει στην 

λεπτομερέστερη περιγραφή των βιολογικών μηχανισμών που λαμβάνουν χώρα κατά 

την ενεργοποίηση Τ λεμφοκυττάρων και συνεπώς θα παρέχει δεδομένα αναφοράς για 

μελλοντικές μελέτες επί της Τ κυτταρικής ενεργοποίησής. 
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Martiń, P., Gómez, M., Lamana, A., Cruz-Adalia, A., Ramiŕez-Huesca, M., Ursa, M., 
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