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1Α. ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

1) ΓΕΝΙΚΑ 

 

Πολλοί επιστήµονες οι οποίοι ασχολούνται µε τον τοµέα της Βιολογίας και της 

Ιατρικής και έχουν ως αντικείµενο µελέτης τις διάφορες ασθένειες που προκαλούνται 

από µικρόβια, πιθανόν να γνωρίζουν την περίπτωση του David, ενός αγοριού 

καταδικασµένου να ζει µέσα σε µία πλαστική φούσκα, σε ένα περιβάλλον µε 

φιλτραρισµένο αέρα, και ανίκανο για οποιαδήποτε φυσική επαφή µε τον έξω κόσµο (Εικ. 

1Α.1). Για ένα τέτοιο άτοµο, τα βακτήρια, οι ιοί και τα πρωτόζωα δεν αποτελούσαν 

απλώς ζωντανούς οργανισµούς της βιόσφαιρας αλλά εχθρούς που απειλούσαν την ίδια τη 

ζωή του. Ο David έπασχε από µία ασθένεια που ονοµαζόταν Σοβαρή Συνδυαστική 

Ανοσοανεπάρκεια (SCID – Severe Combined Immunodeficiency Disease) η οποία 

προκαλεί γενικευµένη αποτυχία λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήµατος. Σε ηλικία 

12 ετών, και µετά από µία σύντοµη έξοδο του από την πλαστική φούσκα, το αγόρι αυτό 

πέθανε το 1984. 

 
Στην περίπτωση του Συνδρόµου Επίκτητης

Acquired immune Deficiency Syndrome), η 

ρετροϊό (HIV) το γονιδίωµα του οποίου κωδικ

ύπουλα, καταστρέφοντας µία υποκατηγορία κυττ

Ασθενείς µε AIDS αρκετά συχνά υποκύπτουν σε
Εικόνα 1Α.1: Ο David, ο οποίος υπέφερε 

από SCID, πέρασε τη ζωή του µέσα στην 

πλαστική φούσκα της εικόνας. Εξαιτίας της 

απουσίας ανοσοποιητικού συστήµατος, 

οποιαδήποτε επαφή µε το εξωτερικό 

περιβάλλον ήταν µοιραία (Πηγή: Dorit RL, 

Walker WF Jr., Barnes RD: Zoology, 

Int/nal. Edition, 1991-The Immune System) 
 Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS – 

ασθένεια αυτή προκαλείται από έναν 

οποιεί µόνο επτά πρωτεΐνες. Ο ιός δρα 

άρων του ανοσοποιητικού συστήµατος. 

 ευκαιριακές µολύνσεις οι οποίες δεν θα 



είχαν µεγάλη πιθανότητα να προκαλέσουν προβλήµατα εάν το ανοσοποιητικού σύστηµα 

του ατόµου λειτουργούσε πλήρως. 

Τα προηγούµενα παραδείγµατα φανερώνουν τις καταστροφικές συνέπειες που έχει 

για έναν οργανισµό η δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος. Παρακάτω, 

γίνεται µία αναφορά στα βασικά συστατικά του συστήµατος αυτού σε έναν οργανισµό 

ενώ περιγράφονται οι δύο τύποι ειδικής ανοσίας, η χυµική και η κυτταρική. Επιπλέον, 

γίνεται µνεία των τρόπων πιθανής εξέλιξης του ανοσοποιητικού συστήµατος, ενώ 

συζητούνται και οι τρόποι µε τους οποίους διάφορα παράσιτα και ιοί µπορούν να 

ξεφύγουν της δράσης αυτού. 

 

2) ΕΙ∆Η ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

 

• ΜΗ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 

Στην µη ειδική άµυνα του οργανισµού απέναντι στους παθογόνους παράγοντες του 

περιβάλλοντος συµβάλλει σε µεγάλο ποσοστό το δέρµα. Εκτός από τον παθητικό του 

ρόλο ως ένα ελαστικό και σε µεγάλο βαθµό µη διαπερατό κάλυµµα του οργανισµού, το 

δέρµα προστατεύει το σώµα µέσω της επιλεκτικής βακτηριδιακής χλωρίδας που 

φιλοξενεί. Τα συγκεκριµένα βακτήρια εµποδίζουν την εγκατάσταση και 

πολλαπλασιασµό άλλων παθογόνων µικροοργανισµών πάνω στο σώµα, ενώ παρόµοια 

µικρόβια αποτελούν σηµαντικές γραµµές άµυνας στον οισοφάγο, στους πνεύµονες, στο 

στοµάχι, στον εντερικό σωλήνα, και γενικότερα σε όλες τις επιφάνειες που έρχονται σε 

επαφή µε το εξωτερικό περιβάλλον. 

Το σώµα προστατεύεται επιπλέον από τις µολύνσεις µε µία ποικιλία εκκρίσεων από 

αυτό, όπως τα δάκρυα, τα πτύελα, η βλέννα και τα ούρα. Τα υγρά αυτά δρουν µε το να 

παρασέρνουν τα εισβάλλοντα βακτήρια, µύκητες και ιούς έξω από το σώµα. Επιπλέον, 

περιέχουν υψηλές ποσότητες ενζύµων, όπως η λυσοζύµη, που διασπούν το βακτηριδιακό 

κυτταρικό τοίχωµα, και ανοσοσφαιρινών, πρωτεϊνών που δεσµεύουν τα βακτήρια και 

τους ιούς µε στόχο την απενεργοποίηση τους. 

Μία άλλη κατηγορία µη ειδικής ανοσίας είναι αυτή η οποία µεταβιβάζεται από τη 

µητέρα στο νεογνό. Εφόσον τα νεογνά θεωρούνται «ανοσολογικά παρθένοι οργανισµοί» 

(το άωρο ανοσολογικό τους σύστηµα δεν έχει εκτεθεί σε κάποια ξένη προς αυτό ουσία – 

αντιγόνο – και συνεπώς δεν µπορεί να εκδηλώσει µία πλήρη ανοσολογική απόκριση), 

αυτά αναπτύσσουν παθητική ανοσία η οποία πραγµατοποιείται µε τη µεταφορά 



αντισωµάτων, µακροφάγων και λεµφοκυττάρων στον οργανισµό τους µέσω του 

µητρικού γάλακτος. Παθητική ανοσία αναπτύσσεται και µε τη µεταφορά αντισωµάτων 

από τη µητέρα στο έµβρυο µέσω του πλακούντα. 

 

• ΧΥΜΙΚΗ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ 

Η χυµική ανοσία περιλαµβάνει µία κατηγορία πρωτεϊνικών µορίων, τα αντισώµατα, 

τα οποία διατρέχουν τον οργανισµό µέσω της κυκλοφορίας του αίµατος. Τα αντισώµατα 

παράγονται από τα πλασµατοκύτταρα (ειδικά Β – λεµφοκύτταρα) και δρουν µε το να 

δεσµεύουν µε υψηλό βαθµό χηµικής συγγένειας την ξένη ουσία (αντιγόνο) 

απενεργοποιώντας την. Σχηµατίζεται έτσι ένα µεγάλο συσσωµάτωµα (σύµπλοκο 

αντιγόνου – αντισώµατος) το οποίο αναγνωρίζεται και καταστρέφεται από ειδικά 

κύτταρα (µακροφάγα). Η διαδικασία αναγνώρισης των ξένων σωµατίων από τα 

µακροφάγα ονοµάζεται οψωνοποίηση. Τα µακροφάγα προέρχονται από τα µονοκύτταρα 

του αίµατος και είναι φαγοκύτταρα που βρίσκονται στο ήπαρ, στο σπλήνα, στο µυελό 

των οστών καθώς επίσης και στα λεµφοειδή όργανα και το συνδετικό ιστό. Τα 

µακροφάγα δεσµεύουν το οψωνοποιηµένο σύµπλοκο αντιγόνου – αντισώµατος, το 

µεταφέρουν κατόπιν µε εγκόλπωση στο εσωτερικό τους όπου και το καταστρέφουν (Εικ. 

1Α.2) 

Πολλές φορές, εντούτοις, η δέσµευση του αντισώµατος σε ένα αντιγόνο θέτει σε 

λειτουργία έναν άλλο ισχυρό αµυντικό µηχανισµό, τη δράση των συστατικών του 

συµπληρώµατος. Το σύστηµα του συµπληρώµατος αποτελείται από µία σειρά 

πρωτεϊνών, οι περισσότερες από τις οποίες είναι ένζυµα, τα οποία λειτουργούν 

διαδοχικά. Το πρωταρχικό γεγονός είναι η δέσµευση του συστατικού C1 σε ειδική θέση 

δέσµευσης του αντισώµατος. Το τελικό αποτέλεσµα των αντιδράσεων του 

συµπληρώµατος είναι ο σχηµατισµός του λυτικού συµπλόκου, το οποίο δρα ανοίγοντας 

τρύπες στο κυτταρικό τοίχωµα των βακτηρίων, µε αποτέλεσµα την καταστροφή του 

µικροοργανισµού λόγω ώσµωσης. 

 



 

b 

a 

 

Εικόνα 1Α.2: Ηλεκτρονικές µικροφωτογραφίες ενός µακροφάγου σε καλλιέργεια το οποίο 

(a) σχηµατίζει ψευδοπόδια για την αιχµαλώτιση ενός βακτηρίου και (b) φαγοκυτταρώνει το 

βακτήριo (Πηγή: Dorit RL, Walker WF Jr., Barnes RD: Zoology, Int/nal. Edition, 1991-

The Immune System). 

 

- ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΑΠΟΚΡΙΣΗ 

Η πορεία και ο τρόπος απόκρισης του οργανισµού απέναντι σε ένα αντιγόνο 

ακολουθεί συνήθως ένα συγκεκριµένο «προσχέδιο». Κατά την αρχική είσοδο του 

αντιγόνου στον οργανισµό, και για τις επόµενες τρεις έως πέντε µέρες, δεν ανιχνεύεται 

στον οργανισµό κάποιο αντίσωµα ειδικό για το συγκεκριµένο αντιγόνο. Τα αντισώµατα 

αυτά εµφανίζονται στην κυκλοφορία του αίµατος µετά την τέταρτη – πέµπτη µέρα, 

φτάνουν σε µία µέγιστη συγκέντρωση κατά τη δέκατη – δωδέκατη µέρα από την είσοδο 

του αντιγόνου, ενώ η ποσότητα τους µειώνεται σε µη ανιχνεύσιµα επίπεδα µέσα σε δύο 

έως έξι εβδοµάδες. Τούτο αποτελεί την πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση του 

οργανισµού απέναντι στο αντιγόνο (Εικ. 1Α.3). Εντούτοις, η επανέκθεση του ατόµου στο 

ίδιο αντιγόνο προκαλεί τη δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση, κατά την οποία τα 

επίπεδα συγκέντρωσης του αντισώµατος αυξάνονται συνήθως µέσα σε 36 – 72 ώρες 



φτάνοντας σε πολύ υψηλότερα επίπεδα συγκριτικά µε τη προηγούµενη περίπτωση, ενώ η 

ποσότητα του αντισώµατος µειώνεται στα αρχικά επίπεδα µε πολύ αργότερο ρυθµό. 

 

Εικόνα 1Α.3: Αύξηση των 

αντισωµάτων στο πλάσµα του αίµατος 

κατά την πρωτογενή και δευτερογενή 

ανοσοβιολογική απόκριση του 

οργανισµού σε ένα αντιγόνο (Πηγή: 

Dorit RL, Walker WF Jr., Barnes RD: 

Zoology, Int/nal. Edition, 1991-The 

Immune System). 

Από τη στιγµή της πρώτης έκθεσης του σε ένα αντιγόνο, το ανοσοποιητικό σύστηµα 

µπορεί να αντιδράσει πολύ γρήγορα και δραστικά κατά την επανέκθεση του σε αυτό. 

Σχετικά πειράµατα δείχνουν ότι η ανοσολογική µνήµη µπορεί να διαρκέσει µήνες, χρόνια 

ή ακόµα και καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του ατόµου. 

Το βασικό χαρακτηριστικό των αντισωµάτων είναι η ειδικότητα τους. Συγκεκριµένα, 

η δράση τους εξαρτάται από την ισχυρή, τρισδιάστατη σύνδεση των µεταβλητών 

περιοχών τους (µέσω του σχηµατισµού κυρίως δεσµών υδρογόνου αλλά και άλλων 

ασθενέστερων) µε ειδικές περιοχές του αντιγόνου, που καλούνται επίτοποι. Ως 

αποτέλεσµα, κάθε αντιγόνο είναι υπεύθυνο για την παραγωγή ενός συγκεκριµένου 

αντισώµατος (Εικ. 1Α.4). 

Πρακτικά, οποιοδήποτε οργανικό µόριο µπορεί να δράσει ως αντιγόνο, παρά το 

γεγονός ότι ο βαθµός στον οποίο αυτό το µόριο µπορεί να προκαλέσει την παραγωγή 

αντισωµάτων (αντιγονικότητα) ποικίλλει. Οι παράγοντες που καθορίζουν την 

αντιγονικότητα ενός µορίου είναι περιληπτικά οι εξής: 

1) Η πολυπλοκότητα του µορίου. Γενικότερα, όσο πιο πολύπλοκο είναι το µόριο, 

τόσο µεγαλύτερη είναι η αντιγονικότητα του. 

2) Το µέγεθος του µορίου. Τα µεγαλύτερα αντιγόνα προκαλούν ισχυρότερη 

ανοσοαπόκριση, εξαιτίας των πολλών επιτόπων που διαθέτουν. 

3) Η ποσότητα του αντιγόνου. Μία υπερβολικά υψηλή συγκέντρωση αντιγόνου 

στον οργανισµό µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την κατάργηση δευτερογενούς 

απόκρισης από αυτόν (high – dose tolerance). Πολύ µικρές συγκεντρώσεις 

αντιγόνου µπορούν επίσης να προκαλέσουν ανοσοανοχή (low – dose 

tolerance). 



4) Η ταυτότητα του αντιγόνου. ∆ύο πρωτεΐνες µε παρόµοιο µέγεθος αλλά 

διαφορετική αµινοξική αλληλουχία διαθέτουν διαφορετική αντιγονικότητα. 

Παρά το γεγονός αυτό, δοµικά όµοιες πρωτεΐνες µπορούν να δεσµευτούν µε 

το ίδιο αντίσωµα, έστω και µε διαφορετικό βαθµό χηµικής συγγένειας. Τούτο 

συνιστά το φαινόµενο της διασταυρούµενης αντίδρασης (cross – reactivity). 

 
 

Εικόνα 1Α.4: Μοντέλο δέσµευσης αντιγόνου µε ένα αντίσωµα. Το αντιγόνο (πράσινο) έχει 

έναν επίτοπο (κόκκινο) ο οποίος εισέρχεται σε µία υποδοχή του αντισώµατος. Η βαριά 

αλυσίδα του αντισώµατος φαίνεται µε µπλε χρώµα και η ελαφριά µε κίτρινο. (a) Σύµπλοκο 

αντιγόνου – αντισώµατος (b) Αντιγόνο και αντίσωµα ξεχωριστά (Πηγή: Dorit RL, Walker 

WF Jr., Barnes RD: Zoology, Int/nal. Edition, 1991-The Immune System). 

 

- ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ 



 Στον ανθρώπινο οργανισµό υπάρχουν πέντε κατηγορίες αντισωµάτων 

(ανοσοσφαιρινών). Μία ανοσοσφαιρίνη είναι ένα µόριο σχήµατος Υ το οποίο 

αποτελείται από δύο βαριές (Η) αλυσίδες που συνδέονται µεταξύ τους µε δισουλφιδικούς 

δεσµούς (Εικ. 1Α.5). Κάθε βαριά αλυσίδα συνδέεται µε µία ελαφριά (L) αλυσίδα, ενώ η 

σύνδεση των δύο βραχιόνων µε τον κορµό του µορίου γίνεται µέσω µίας περιοχής που 

ονοµάζεται περιοχή άρθρωσης (hinge region). Η περιοχή αυτή αποτελείται από µία 

ευέλικτη αλληλουχία αµινοξέων που επιτρέπει στους βραχίονες να περιστρέφονται 

ελεύθερα. 

 

Εικόνα 1Α.5: ∆οµή της 

ανοσοσφαιρίνης G (IgG). 

Κόκκινο:Μεταβλητή περιοχή 

Κίτρινο: Σταθερή περιοχή. 

Πράσινο: Θέση δέσµευσης µε το 

συµπλήρωµα (Πηγή: Dorit RL, 

Walker WF Jr., Barnes RD: 

Zoology, Int/nal. Edition, 1991-

The Immune System). 

 Οι βραχίονες του µορίου αποτελούνται από µία σταθερή και µία µεταβλητή 

περιοχή, στην οποία συµπεριλαµβάνονται µία ή περισσότερες υπερµεταβλητές περιοχές. 

Τα άκρα των βραχιόνων αποτελούν το σηµείο δέσµευσης του αντιγόνου στο αντίσωµα. 

Επιπροσθέτως, στον κορµό του αντισώµατος βρίσκεται και η θέση δέσµευσης αυτού µε 

τις πρωτεΐνες του συµπληρώµατος. 

 Η ποικιλοµορφία των διαφόρων ανοσοσφαιρινών εστιάζεται στην µεταβλητή 

περιοχή τους. Η αιτία αυτής είναι η σωµατική αναδιάταξη, η οποία πραγµατοποιείται στο 

γενετικό υλικό των Β – λεµφοκυττάρων. Τα περισσότερα Β – λεµφοκύτταρα βρίσκονται 

εγκατεστηµένα στο µυελό των οστών, στα λεµφοζίδια, στο σπλήνα και σε άλλα 

λεµφοειδή όργανα του σώµατος, ενώ πολλά εισέρχονται και στην κυκλοφορία του 

αίµατος. Το ανθρώπινο γονιδίωµα περιλαµβάνει αρκετά γονίδια τα οποία κωδικοποιούν 

τη σταθερή περιοχή του αντισώµατος και περί τα 300 ή παραπάνω γονίδια τα οποία 

κωδικοποιούν τη µεταβλητή περιοχή. Ο συνδυασµός των παραπάνω γονιδίων παρέχει τις 

διάφορες µορφές της βαριάς και ελαφριάς αλυσίδας, όπως φαίνεται στην Εικ. 1Α.6. 



 

 
Εικόνα 1Α.6: Αναδιάταξη των τµηµάτων του DNA κατά το σχηµατισµό των γονιδίων των 

ανοσοσφαιρινών. Επιπρόσθετοι µηχανισµοί, όπως ατελής ανασυνδυασµός, αφαίρεση ή 

προσθήκη βάσεων, αποκοπή (splicing) του µορίου και υψηλά ποσοστά σωµατικών 

µεταλλάξεων, συµβάλλουν στην µεγαλύτερη ποικιλία ανοσοσφαιρινών (Πηγή: Dorit RL, 

Walker WF Jr., Barnes RD: Zoology, Int/nal. Edition, 1991-The Immune System). 

 

 

 

- ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΛΩΝΩΝ 

 Ένα σηµαντικό ερώτηµα το οποίο τίθεται στην περίπτωση της χυµικής ανοσίας 

είναι µε ποιο τρόπο η ειδική για το συγκεκριµένο αντιγόνο ανοσοσφαιρίνη θα παραχθεί 

τελικά σε µεγάλους αριθµούς. Την απάντηση στο ερώτηµα αυτό παίρνουµε µέσω της 

θεωρίας επιλογής των κλώνων (Εικ. 1Α.7). Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, ένας τεράστιος 

αριθµός διαφορετικών Β- λεµφοκυττάρων παράγεται από τον οργανισµό µέσω της 

σωµατικής αναδιάταξης. Κατά την έκθεση αυτών των κυττάρων σε ένα αντιγόνο, το Β- 

λεµφοκύτταρο που διαθέτει το καταλληλότερο για σύνδεση µε το συγκεκριµένο αντιγόνο 

αντίσωµα στην επιφάνεια του ευαισθητοποιείται και διαιρείται πολύ πιο γρήγορα 

συγκριτικά µε τα υπόλοιπα. Το αποτέλεσµα είναι η παραγωγή πολλών όµοιων κυττάρων 

(κλώνος) που φέρουν την ίδια ανοσοσφαιρίνη στην επιφάνεια τους. 



 
Εικόνα 1Α.7: Απεικόνιση της θεωρίας επιλογής των κλώνων. Το αντιγόνο ενός βακτηρίου 

«επιλέγει» τον τύπο του Β- λεµφοκυττάρου µε ένα συγκεκριµένο αντίσωµα το οποίο 

συνδέεται µε το αντιγόνο. Το κύτταρο αυτό διαιρείται µε στόχο τη δηµιουργία ενός µεγάλου 

αριθµού πανοµοιότυπων κυττάρων. Τα βοηθητικά Τ- λεµφοκύτταρα µπορούν να 

ενισχύσουν σηµαντικά την απόδοση του σχηµατισµού του κλώνου (Πηγή: Dorit RL, Walker 

WF Jr., Barnes RD: Zoology, Int/nal. Edition, 1991-The Immune System). 



 Μεγάλος αριθµός από τα πανοµοιότυπα Β – λεµφοκύτταρα µετατρέπονται σε 

πλασµατοκύτταρα τα οποία παραµένουν στους λεµφοειδείς ιστούς και παράγουν µεγάλες 

ποσότητες αντισωµάτων στην κυκλοφορία του αίµατος. Μία υποκατηγορία αυτών 

διαφοροποιούνται σε Β – µνηµονικά κύτταρα (Εικ. 1Α.6) τα οποία είτε παραµένουν στα 

λεµφοζίδια και άλλα λεµφοειδή όργανα είτε εγκαθίστανται στο µυελό των οστών και 

είναι υπεύθυνα για τη δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση. 

 

• ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ 

Αυτός ο τύπος της ανοσοβιολογικής απόκρισης είναι υπεύθυνος κυρίως για την 

καταστροφή συγκεκριµένων ιών, µυκήτων και βακτηρίων καθώς και καρκινικών 

κυττάρων που αναπτύσσονται στον οργανισµό. 

Τα κύτταρα που συµµετέχουν στην κυτταρική ανοσία είναι τα Τ – λεµφοκύτταρα τα 

οποία παράγονται από τα πρωταρχικά πολυδύναµα αιµοποιητικά κύτταρα στο µυελό των 

οστών, αλλά ωριµάζουν στο θύµο αδένα. Κατόπιν µεταναστεύουν στην κυκλοφορία του 

αίµατος και στα λεµφοειδή όργανα. 

Οι βασικές κατηγορίες των Τ – λεµφοκυττάρων είναι οι ακόλουθες: 

1. Τ–κυτταροτοξικά (Tc cells): δεσµεύουν τα ξένα κύτταρα και τα 

καταστρέφουν. 

2. Τ–βοηθητικά (Th cells): δεσµεύουν τα αντιγόνα και τα παρουσιάζουν στα Τ–

κυτταροτοξικά. Τα συγκεκριµένα κύτταρα χρησιµοποιούνται επίσης για την 

παρουσίαση του αντιγόνου και στα Β – λεµφοκύτταρα. 

3. Τ–κατασταλτικά (Ts cells): τερµατίζουν την ανοσοβιολογική απόκριση 

εµποδίζοντας τη δράση των Β – και των Τ – λεµφοκυττάρων. 

4. Τ–µνηµονικά (Tm cells): είναι υπεύθυνα για τη δευτερογενή ανοσοβιολογική 

απόκριση. 

Τα γνωρίσµατα που χαρακτηρίζουν την κυτταρική ανοσία είναι αφενός η ευελιξία 

και αφετέρου η ειδικότητα. Τα Τ – λεµφοκύτταρα ανταποκρίνονται σε αυτές τις 

απαιτήσεις επειδή διαθέτουν στην επιφάνεια τους ειδικούς υποδοχείς (T – cell receptors), 

δηλαδή πρωτεϊνικά µόρια που έχουν µεγάλη οµοιότητα µε τα αντισώµατα. Όπως τα 

τελευταία, οι υποδοχείς αποτελούνται από µία σταθερή και µία µεταβλητή περιοχή, που 

κωδικοποιείται από µία σειρά γονιδίων τα οποία υφίστανται συχνά αναδιάταξη και 

αφαίρεση βάσεων, αλλά ελάχιστες σωµατικές µεταλλάξεις. Η διαδικασία που ακολουθεί 

είναι ανάλογη µε τη θεωρία επιλογής των κλώνων µε αποτέλεσµα το σχηµατισµό ενός 



µεγάλου πληθυσµού Τ – κυττάρων που φέρουν τον ίδιο υποδοχέα στην µεµβράνη τους, 

ενώ ταυτόχρονα δηµιουργούνται και Τ – µνηµονικά κύτταρα (Εικ. 1Α.8). 

 

 

Εικόνα 1Α.8: Κυτταρική ανοσία. Τα Τ – 

λεµφοκύτταρα δρουν έναντι του ιού 

µέσω σχηµατισµού ενός κλώνου 

κυτταροτοξικών Τ– λεµφοκυττάρων. 

Αυτά τα κύτταρα αναγνωρίζουν τα 

κύτταρα του οργανισµού που είναι 

µολυσµένα µε τον ιό, δεσµεύονται σε 

αυτά και εκκρίνουν πρωτεΐνες που τα 

καταστρέφουν. Τα βοηθητικά Τ – 

λεµφοκύτταρα συµβάλλουν στη 

µεγαλύτερη απόδοση του σχηµατισµού 

του κλώνου των λεµφοκυττάρων (Πηγή: 

Dorit RL, Walker WF Jr., Barnes RD: 

Zoology, Int/nal. Edition, 1991-The 

Immune System). 



3) ΜΕΙΖΟΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 

 

 Η σωστή λειτουργία της κυτταρικής ανοσοβιολογικής απόκρισης εξαρτάται σε 

µεγάλο βαθµό από την ικανότητα των Τ – λεµφοκυττάρων να διακρίνουν τα ξένα και 

µολυσµένα κύτταρα από τα φυσιολογικά κύτταρα του οργανισµού. Τα διάφορα κύτταρα 

ανήκουν σε ένα συγκεκριµένο άτοµο και ιστό ανάλογα µε κάποιες χαρακτηριστικές 

γλυκοπρωτεΐνες που φέρουν στην µεµβράνη τους. Οι ουσίες αυτές αποτελούν το µείζον 

σύµπλοκο ιστοσυµβατότητας (Major Histocompatibility Complex – MHC) και 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

1. Τάξη MHC I: βρίσκονται στην επιφάνεια των περισσότερων κυττάρων του 

οργανισµού. 

2. Τάξη MHC II: βρίσκονται στην επιφάνεια µόνο συγκεκριµένων Β – 

λεµφοκυττάρων, Τ – λεµφοκυττάρων και µακροφάγων. 

Τα MHC αντιγόνα είναι δοµικά πολύπλοκα µόρια, η σύνθεση των οποίων στα 

θηλαστικά ελέγχεται από γονίδια που βρίσκονται σε τρεις ή περισσότερους γενετικούς 

τόπους, καθένας από τους οποίους µπορεί να αντιπροσωπεύεται από πολυάριθµα 

αλληλόµορφα. Το τελικό αποτέλεσµα είναι ότι κανένα άτοµο δεν υπάρχει πιθανότητα να 

έχει τα ίδια MHC αντιγόνα µε ένα άλλο, µε την εξαίρεση βέβαια των µονοζυγωτικών 

διδύµων. 

Για την ενεργοποίηση των Τ – κυτταροτοξικών κυττάρων σε περίπτωση εισόδου 

ενός ιού στον οργανισµό είναι απαραίτητα δύο γεγονότα: αφενός η αναγνώριση ενός 

MHC I αντιγόνου από το λεµφοκύτταρο και αφετέρου η αναγνώριση ενός ιικού 

αντιγόνου από αυτό. Αυτός ο διπλός µηχανισµός αναγνώρισης οφείλεται κατά πάσα 

πιθανότητα στο γεγονός ότι µε αυτόν τον τρόπο τα κυτταροτοξικά λεµφοκύτταρα 

εστιάζουν τη δράση τους µόνο στα µολυσµένα από τον ιό κύτταρα του οργανισµού. Η 

ενεργοποίηση των Τ – κυτταροτοξικών λεµφοκυττάρων οδηγεί στην έκκριση από αυτά 

ορισµένων πρωτεϊνών που ονοµάζονται περφορίνες, οι οποίες δηµιουργούν τρύπες στη 

µεµβράνη του κυττάρου – στόχου. Επιπροσθέτως, τα κύτταρα αυτά εκκρίνουν 

λεµφοκίνες, ουσίες που προσελκύουν τα µακροφάγα στο σηµείο της µόλυνσης. 



4) ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Οι ανοσοσφαιρίνες (Igs), οι υποδοχείς των Τ – λεµφοκυττάρων (TCRs)και τα 

αντιγόνα ιστοσυµβατότητας (MHC antigens) µοιράζονται πολλές οµοιότητες µεταξύ 

στοιχείων που αφορούν στην πρωτεϊνική δοµή τους. Συγκεκριµένα, και τα τρία είδη 

µορίων εµφανίζουν τρισδιάστατη διαµόρφωση στο χώρο που ονοµάζεται δοµή 

αναδίπλωσης ανοσοσφαιρίνης (immunoglobulin fold). Η δοµή αυτή αποτελεί την 

περιοχή επαφής µεταξύ αντιγόνου και αντισώµατος. Εξαιτίας της αυξηµένης 

ελαστικότητας και ειδικότητας που εµφανίζει, η πρωτεϊνική αυτή δοµή φαίνεται να 

εµφανίζεται σε όλα τα συστατικά µόρια του ανοσοποιητικού συστήµατος. Μπορεί να 

υποτεθεί ότι από τη στιγµή που δηµιουργήθηκε η παραπάνω δοµή, βρέθηκε να είναι 

αποτελεσµατική για πολλαπλές χρήσεις. Πράγµατι, µόρια τα οποία δεν έχουν καµία 

σχέση µε την ανοσοβιολογική απόκριση, αλλά συµβάλλουν στη διακυτταρική 

επικοινωνία καθώς και στην αναγνώριση διαφόρων µορίων κατά το αναπτυξιακό στάδιο 

του ατόµου, έχουν παρόµοια δοµή. Η παρούσα θεωρία δηλώνει ότι οι ανοσοσφαιρίνες 

και τα υπόλοιπα µόρια του ανοσοποιητικού συστήµατος εξελίχθηκαν από ένα 

µεµβρανικό µόριο το οποίο αρχικά δηµιουργήθηκε για να διευκολύνει την επαφή µεταξύ 

των κυττάρων. Τούτο φαίνεται εξάλλου και από την οµοιότητα µεταξύ αυτών των 

µορίων και των µορίων της επιφάνειας των κυττάρων. 



1Β. ΑΠΟΠΤΩΣΗ 
 

1) ΓΕΝΙΚΑ 

Το φαινόµενο της Απόπτωσης έχει συγκεντρώσει ένα µεγάλο µέρος του 

επιστηµονικού ενδιαφέροντος, εξαιτίας της ανακάλυψης ότι ο κυτταρικός θάνατος είναι 

µία διαδικασία η οποία ελέγχεται βιοχηµικά και είναι τόσο πολύπλοκη όσο άλλες 

σηµαντικές βιολογικές διαδικασίες. Η ύπαρξη διαφόρων τύπων κυτταρικού θανάτου είχε 

αναγνωριστεί από το 19ο αιώνα, παρά το γεγονός ότι ποτέ δεν έλαβε την απαιτούµενη 

προσοχή (1). Προγραµµατισµένες µορφές κυτταρικού θανάτου έχουν αναγνωριστεί ως 

τέτοιες και στο πεδίο της βοτανικής, αν και χαρακτηρίζονται ως βιολογική γήρανση. Το 

1970, οι Wyllie και Kerr διαπίστωσαν την ύπαρξη ενός τύπου κυτταρικού θανάτου, 

διακριτού από τη νέκρωση, τον οποίο ονόµασαν απόπτωση (2,3). Ένα µεγάλο βήµα στον 

τοµέα µελέτης της απόπτωσης έγινε όταν ταυτοποιήθηκε ο κατακερµατισµός σε 

µικρότερα τµήµατα του ενδονουκλεοσωµικού DNA κατά την απόπτωση, αλλά όχι κατά 

τη νέκρωση (2), ο οποίος δηλώνει τη δράσης µίας ειδικής ενδονουκλεάσης και εισηγείται 

ότι η απόπτωση είναι το αποτέλεσµα µίας βιοχηµικής διαδικασίας. 

Σήµερα η απόπτωση αναγνωρίζεται ως ένας τύπος κυτταρικού θανάτου ο οποίος είτε 

ρυθµίζεται αναπτυξιακά (3) σε απόκριση προς ένα συγκεκριµένο ερέθισµα (όπως είναι οι 

κυτταροκίνες Tnfa και Fas - ligand) (4,5) είτε ενεργοποιείται υπό την επίδραση ενός 

κυτταρικού τραυµατισµού ή στρες. (6,7). Στην Αναπτυξιακή Βιολογία, ο 

προγραµµατισµένος κυτταρικός θάνατος είναι υπεύθυνος για την καταστροφή περιττών 

πρόδροµων και ώριµων κυττάρων. Στην Ανοσοβιολογία, η απόπτωση είναι υπεύθυνη για 

την καταστροφή των αυτοαντιδρώντων λεµφοκυττάρων (8). Επίσης, παίζει µεγάλο ρόλο 

στην αναδόµηση και ανασχηµατισµό των ιστών, κατά την οποία τα άχρηστα κύτταρα 

υπόκεινται σε κυτταρικό θάνατο επιτρέποντας την ανάπτυξη και διαφοροποίηση άλλων 

κυττάρων τα οποία µπορούν να ανταπεξέλθουν καλύτερα στις µεταβαλλόµενες 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις (3). Όσον αφορά στη Βιολογία του Καρκίνου, γίνεται 

ολοένα πιο φανερό ότι πολλά καρκινικά κύτταρα παρεµβαίνουν στο φυσιολογικό 

αποπτωτικό µηχανισµό µε σκοπό να εµποδίσουν την καταστροφή τους, η οποία θα 

προκαλείτο υπό άλλες συνθήκες λόγω του υψηλού µεταλλακτικού φορτίου που αυτά τα 

κύτταρα φέρουν (9,10). Πράγµατι, η παρεµπόδιση της αποπτωτικής διαδικασίας καθώς 

και άλλων ανιχνευτικών µηχανισµών µπορεί να κριθεί ως σηµαντική για την ανάπτυξη 

κακοήθους και µεταστατικού φαινοτύπου στο άτοµο. 



 

2). ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΝΕΚΡΩΣΗ 

 Η απόπτωση και η νέκρωση είναι δύο σηµαντικές διαδικασίες µε τις οποίες ένα 

κύτταρο πεθαίνει. Η απόπτωση, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, είναι η 

προγραµµατισµένη καταστροφή του κυττάρου που ξεκινά από το εσωτερικό του (11), 

και η οποία προκαλεί ουσιαστικές αλλαγές στο φωσφολιπιδικό περιεχόµενο της 

κυτταρικής µεµβράνης. Συγκεκριµένα, παρατηρείται µία µετατόπιση της 

φωσφατίδυλοσερίνης (PS) στην εξωτερική επιφάνεια της µεµβράνης, µε αποτέλεσµα τα 

φαγοκύτταρα να ανιχνεύουν αυτή την αλλαγή και να εγκολπώνουν τα αποπτωτικά 

κύτταρα ή τα εναποµείναντα τµήµατα τους, τα οποία περιβάλλονται από µεµβράνη και 

ονοµάζονται αποπτωτικά σωµάτια (12). 

 
 

Εικόνα 1Β.1: Χαρακτηριστικά αποπτωτικών κυττάρων µέσω παρατήρησης µε µικροσκόπιο 

φθορισµού. Η ανθρώπινη προµυελωµατική λευχαιµική σειρά HI 60 επεξεργάστηκε µε 2- 

χλωροδεοξυαδενοσίνη (2-CdA), σε συγκέντρωση 0,175 x 10-6 M για 24 ώρες. Το DNA 

χρωµατίστηκε µε Ιωδιούχο Προπίδιο / RNAse. Τα κύτταρα µε τα άσπρα βέλη είναι αυτά 

που αποπίπτουν και εµφανίζουν τυπικά χαρακτηριστικά συµπύκνωσης χρωµατίνης και 

δηµιουργίας αποπτωτικών σωµατίων (Πηγή: Smolewski P., Darzynkiewycz Z., Robak T-

Leuk. & Lymph 44(7), 1089-1104, 2003). 



 Η νέκρωση συνήθως συµβαίνει όταν ένα κύτταρο υποστεί ένα ισχυρό σοκ. Η 

ακεραιότητα των διαφόρων οργανιδίων και της κυτταρικής µεµβράνης καταστρέφονται, 

µε αποτέλεσµα την εκροή του κυτταρικού περιεχοµένου στο γύρω περιβάλλον. Αυτό 

οδηγεί στην προσέλκυση των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήµατος στην περιοχή, 

τα οποία αρχίζουν να εκκρίνουν κυτταροκίνες που επάγουν φλεγµονώδη αντίδραση. 

 Οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται για τη διάκριση µεταξύ απόπτωσης και 

νέκρωσης σε κύτταρα καλλιεργειών και σε τοµές ιστού περιλαµβάνουν την ανίχνευση 

της φωσφατίδυλοσερίνης στην µεµβράνη του κυττάρου µέσω δέσµευσης αυτής µε την 

Αννεξίνη V, την ηλεκτροφόρηση τµηµάτων DNA (DNA laddering), καθώς και τη χρώση 

τµηµάτων DNA µε χαρακτηριστικά άκρα. 

 Σήµερα έχει γίνει σαφές ότι οι µοριακοί µηχανισµοί που συµβάλλουν στο 

φαινόµενο της νέκρωσης και της απόπτωσης είναι τελείως διαφορετικοί µεταξύ τους. 

∆εν έχει βρεθεί τύπος κυτταρικού θανάτου ο οποίος να περιλαµβάνει και τους δύο 

παραπάνω τύπους µοριακών µηχανισµών. Εντούτοις, ο κυτταρικός θάνατος ο οποίος 

προκαλείται από τις ελεύθερες ρίζες, ίσως να περιλαµβάνει χαρακτηριστικά της 

απόπτωσης και της νέκρωσης (13). 

 

3). ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ 

Το πιο διακριτό µορφολογικό χαρακτηριστικό ενός αποπτωτικού κυττάρου όταν αυτό 

παρατηρηθεί µέσω ενός οπτικού ή ηλεκτρονικού µικροσκοπίου είναι η συµπύκνωση και 

η συσσωµάτωση της πυρηνικής χρωµατίνης σε πυκνές µάζες κάτω από την πυρηνική 

µεµβράνη (Εικ. 1Β.2a). Τούτο έρχεται εντελώς σε αντίθεση µε τη νέκρωση, όπου 

παρατηρείται σηµαντική διόγκωση του κυττάρου, του πυρήνα και των οργανιδίων (Εικ. 

1Β.2b). 

  



 

Εικόνα 1Β.2: (a) Μορφολογία αποπτωτικών κυττάρων συγκριτικά µε φυσιολογικά κύτταρα 

(b) Μορφολογία αποπτωτικών κυττάρων συγκριτικά µε ένα νεκρωτικό κύτταρο 

(Μεγέθυνση x 7500) (Πηγή: Martin SJ, Green DR. Apoptosis and Cancer-Crit. Rev. 

Oncol Hemat. 18:137-153, 1995). 

 

 Η συµπύκνωση της χρωµατίνης η οποία παρατηρείται κατά την αποπτωτική 

διαδικασία είναι αποτέλεσµα του κατακερµατισµού του DNA σε τµήµατα µεγέθους, 

αρχικά, 300 και/ή 50kbp (14-16). Στη συνέχεια ακολουθεί η ολοκλήρωση της 

διαδικασίας της πέψης του DNA σε τµήµατα των180 – 200 bp. Τούτο αποτελεί και το 

ορόσηµο της αποπτωτικής διαδικασίας (17-19) (Εικ. 1Β.3). 

 Καθώς το κύτταρο προετοιµάζεται να εισέλθει στη διαδικασία της απόπτωσης, 

αποκτά στρογγυλό σχήµα,, χάνοντας την επαφή µε τα γειτονικά κύτταρα (εφόσον 

αποτελεί τµήµα ενός ιστού) καθώς και τις µικρολάχνες και διάφορα άλλα 

χαρακτηριστικά της κυτταρικής µεµβράνης. Ακολουθεί η κυτταροπλασµατική 

συµπύκνωση, η οποία οδηγεί στη συρρίκνωση του κυττάρου και στο σχηµατισµό 

πολυάριθµων προεκβολών ή κυστιδιών (blebs) στην επιφάνεια της κυτταρικής 

µεµβράνης. Τα γεγονότα αυτά συνοδεύονται συχνά από το διαχωρισµό του πυρήνα σε 

πολλά διακριτά τµήµατα. Τελικά το κύτταρο τεµαχίζεται σε πολυάριθµα αποπτωτικά 

σωµάτια, τα οποία καταβροχθίζονται από τα φαγοκύτταρα (Εικ. 1Β.4 & 1B.5). 

 

Εικόνα 1Β.3: Απεικόνιση της πέψης του 
ενδονουκλεοσωµικού DNA στα 
αποπτωτικά κύτταρα σε τµήµατα 180 – 
200 bp (Martin SJ, Green DR-Crit. Rev. 
Oncol Hemat. 18:137-153, 1995) 

 



 

Εικόνα 1Β.4: Σχηµατική αναπαράσταση της 
νέκρωσης. (Α) Φυσιολογικό κύτταρο (Β) 
∆ιόγκωση του κυττάρου λόγω αύξησης της 
κυτταρικής διαπερατότητας (C) ∆ιόγκωση 
πυρήνα, οργανιδίων και σχηµατισµός 
συσσωµατώµατος χρωµατίνης (D) Λύση του 
κυττάρου, µε αποτέλεσµα το περιεχόµενο του 
να διαχέεται στο γύρω περιβάλλον 
καταστρέφοντας τα υγιή κύτταρα και 
προκαλώντας φλεγµονώδη αντίδραση (Martin 
SJ, Green DR-Crit. Rev. Oncol Hemat. 
18:137-153, 1995)
 

Εικόνα 1Β.5: Σχηµατική αναπαράσταση της 
απόπτωσης. (Α) Φυσιολογικό κύτταρο (Β) 
Συµπύκνωση κυτταροπλάσµατος και DNA (C) 
∆ηµιουργία αποπτωτικών σωµατίων, τα οποία 
περιέχουν συµπυκνωµένη χρωµατίνη και 
µορφολογικά ακέραια οργανίδια (D) Το 
αποπτωτικό κύτταρο και τα σωµάτια 
αναγνωρίζονται και φαγοκυτταρώνονται από 
ένα γειτονικό φαγοκύτταρο, χωρίς να 
προκαλέσουν φλεγµονώδη αντίδραση (Martin 
SJ, Green DR-Crit. Rev. Oncol Hemat. 
18:137-153, 1995) 



4). ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ 

 Τα πιο συνηθισµένα βιοχηµικά χαρακτηριστικά της αποπτωτικής διαδικασίας 

παρατίθενται παρακάτω: 

 

Κατιόντα 

Τα ιόντα ασβεστίου (Ca+2) φαίνεται να παίζουν σηµαντικό ρόλο στα πρώιµα 

γεγονότα που σηµατοδοτούν την αποπτωτική διαδικασία. Πολλές έρευνες έχουν δείξει 

ότι η αύξηση των ελεύθερων ενδοκυτταρικών Ca+2 προηγείται της απόπτωσης που 

προκαλείται από διάφορα ερεθίσµατα (20–25). Σε περίπτωση χαµηλής εξωκυττάριας 

συγκέντρωσης Ca+2, η αποπτωτική διαδικασία ελαχιστοποιείται ή καθυστερεί σηµαντικά. 

Συνεπώς είναι έκδηλο ότι η εισροή Ca+2 στο κύτταρο ευοδώνει την αποπτωτική 

διαδικασία. 

Οι εν δυνάµει περιοχές του κυττάρου όπου δρουν τα Ca+2 είναι πολλές, ενώ 

ένζυµα τα οποία ενεργοποιούνται σε κάποιες µορφές απόπτωσης (όπως η 

τρανσαγλουταµινάση στους ιστούς) εξαρτώνται από τα Ca+2 για τη δράση τους (26). 

Επίσης, µε δεδοµένο ότι τα συστατικά που συνιστούν τον κυτταροσκελετό είναι 

ευαίσθητα σε υψηλά επίπεδα ελεύθερου Ca+2, και εφόσον οι δραµατικές αλλαγές στο 

σχήµα και µέγεθος των κυττάρων αποτελούν ένα βασικό χαρακτηριστικό της 

απόπτωσης, είναι πιθανόν τα Ca+2 να επηρεάζουν και αυτές τις διαδικασίες. 

Τα ιόντα ψευδαργύρου (Zn+2) γενικότερα µπλοκάρουν την απόπτωση σε µία 

ποικιλία πειραµατικών συστηµάτων (27,28). Από µελέτες διαφαίνεται ότι τα Zn+2 

καταστέλλουν τη δράση των ενδονουκλεασών οι οποίες ενεργοποιούνται κατά την 

απόπτωση (29), ενώ δεν επηρεάζουν τις κυτταροπλασµατικές αλλαγές που σχετίζονται 

µε αυτή (30).  

 

Πρωτεϊνικές κινάσες 

 Ο ρόλος της πρωτεϊνικής κινάσης C (PKC) στην απόπτωση είναι αµφιλεγόµενος. 

∆ιάφορες µελέτες έχουν δείξει ότι παράγοντες οι οποίοι ενεργοποιούν την PKC, όπως 

είναι το ΡΜΑ (phorbol 12-myristate 13-acetate), εµποδίζουν την απόπτωση (31). 

Εντούτοις, άλλες έρευνες δείχνουν ότι η καταστολή της PKC επίσης προκαλεί 

κατάργηση της αποπτωτικής διαδικασίας (32). Επίσης, σε κυτταρικές σειρές, όπως η HL-

60, η απόπτωση είναι ανεξάρτητη από την ενεργοποίηση ή την καταστολή της δράσης 

της PKC (33). Με βάση τα παραπάνω προκύπτει το συµπέρασµα ότι κατά πάσα 



πιθανότητα οι πρωτεϊνικές κινάσες επηρεάζουν ή όχι την αποπτωτική διαδικασία 

ανάλογα µε το στάδιο ενεργοποίησης του κυττάρου, τη φάση του κυτταρικού κύκλου 

στην οποία βρίσκεται εκείνη τη στιγµή, την ενδοκυττάρια εντόπιση αυτών των κινασών, 

το συγκεκριµένο µονοπάτι που οδηγεί σε απόπτωση, και από άλλους παράγοντες. 

 

Αποπτωτικές ενδονουκλεάσες (Κασπάσες) 

 Ο τεµαχισµός του DNA είναι πολύ συχνό φαινόµενο στην αποπτωτική 

διαδικασία και πιθανότατα συµβαίνει για τους ακόλουθους λόγους: 

1. Για να διευκολύνει την καταστροφή του DNA πριν τη φαγοκυττάρωση των 

αποπτωτικών σωµατίων από τα φαγοκύτταρα του οργανισµού. 

2. Για να καταστρέψει τη γενετική πληροφορία η οποία εµπεριέχεται στο κύτταρο, 

κάνοντας έτσι ένα µη αναστρέψιµο βήµα προς την αποπτωτική διαδικασία. 

Οι ενδονουκλεάσες οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον τεµαχισµό του 

ενδοπυρηνικού DNA ονοµάζονται Κασπάσες. Πρόκειται για µία οµάδα κυστεϊνικών 

πρωτεασών οι οποίες απαιτούν Ca+2 και ιόντα µαγνησίου (Mg+2) για την ενεργοποίηση 

τους, ενώ η δράση τους καταστέλλεται από τα Zn+2. Αναλύονται παρακάτω. 

 

Κυτταροσκελετικές αλλαγές 

 Η τρανσαγλουταµινάση, η οποία καταλύει τους δεσµούς µεταξύ των γ-

γλουταµυλλυσινών των πρωτεϊνικών υποστρωµάτων συσσωρεύεται και ενεργοποιείται 

στα αποπτωτικά κύτταρα σε µία µεγάλη ποικιλία ιστών (34). Η δράση του ενζύµου 

παράγει ένα είδος πρωτεϊνικού δικτύου το οποίο πιθανόν χρησιµοποιείται για να 

εµποδίσει την διαρροή των κυτταρικών συστατικών στο εξωτερικό περιβάλλον κατά την 

απόπτωση. Επιπλέον, το ένζυµο αυτό ίσως να παίζει κάποιο ρόλο στη δηµιουργία των 

αποπτωτικών σωµατίων. 

 Άλλες κυτταροσκελετικές αλλαγές κατά την απόπτωση περιλαµβάνουν την 

καταστροφή της δοµής των µικροϊνιδίων και των µικροσωληνίσκων (35). 



Σύνθεση διαφόρων µακροµορίων 

 Όσον αφορά στη σχέση ανάµεσα στην απόπτωση και τη σύνθεση διαφόρων 

µακροµορίων, µπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν τρία είδη αποπτωτικού θανάτου (36): 

1. Απόπτωση η οποία απαιτεί σύνθεση RNA και / ή πρωτεϊνών (37). Στην 

περίπτωση αυτή, ένα βασικό συστατικό του αποπτωτικού µηχανισµού πρέπει να 

συντεθεί de novo πριν την έναρξη της απόπτωσης. 

2. Απόπτωση η οποία δεν καταστέλλεται εξαιτίας της σύνθεσης RNA και 

πρωτεϊνών (38). Στην περίπτωση αυτή, όλα τα απαραίτητα για την αποπτωτική 

διαδικασία συστατικά βρίσκονται διαµερισµατοποιηµένα µέσα στο κύτταρο ή 

είναι σε ανενεργό µορφή, µε αποτέλεσµα να απαιτείται φωσφορυλίωση, 

αποφωσφορυλίωση, πρωτεόλυση, ή δράση συγκεκριµένων ιόντων για την 

ενεργοποίηση τους. 

3. Απόπτωση η οποία επάγεται ή επιταχύνεται µέσω καταστολής της σύνθεσης 

µακροµορίων (39). Στην προκείµενη περίπτωση ο µοριακός µηχανισµός της 

απόπτωσης είναι ήδη παρών στο κύτταρο αλλά κρατείται υπό έλεγχο λόγω 

σύνθεσης διαφόρων πρωτεϊνικών καταστολέων (όπως π. χ. η πρωτεΐνη Bcl-2). 

 

Αλλαγές της κυτταρικής επιφάνειας 

 Οι µηχανισµοί τους οποίους θέτει σε λειτουργία ένα αποπτωτικό κύτταρο 

προκειµένου να ελκύσει τα γειτονικά φαγοκύτταρα παρατίθενται παρακάτω: 

1. Από µελέτες σε τρωκτικά διαπιστώθηκε ότι τα αποπτωτικά θυµοκύτταρα έλκουν 

τα περιτοναϊκά µακροφάγα κύτταρα εξαιτίας ειδικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ 

υδρογονανθράκων και λεκτινών στην κυτταρική επιφάνεια (40). Η έλλειψη της 

δοµής του σιαλικού οξέος στις τελικές περιοχές των υδρογονανθρακικών 

τµηµάτων πάνω στην κυτταρική επιφάνεια των αποπτωτικών θυµοκυττάρων 

φαίνεται να είναι υπεύθυνη για αυτό, δεδοµένου ότι η αλληλεπίδραση αυτή 

καταργείται µε την προσθήκη Ν–ακετυλογλυκοζαµίνης και παρόµοιων 

σακχάρων. 

2. Η φαγοκυττάρωση των αποπτωτικών ουδετερόφιλων κυττάρων στον άνθρωπο 

από τα µακροφάγα δεν καταργείται µε την προσθήκη παρόµοιων όπως 

προηγουµένως σακχάρων. Αντίθετα, αυτή φαίνεται να οφείλεται σε µία 

αλληλεπίδραση ανάµεσα στον ανβ3 υποδοχέα της βιτρονεκτίνης (VnR) και το 

µόριο CD36–ligand που βρίσκονται πάνω στο µακροφάγο µε τη θροµβοσπονδίνη, 



η οποία εκκρίνεται από τα µακροφάγα και δεσµεύεται σε υποδοχέα αυτής πάνω 

στην επιφάνεια του αποπτωτικού ουδετερόφιλου (41). 

3. Ένας τρίτος µηχανισµός είναι η έλλειψη της µεµβρανικής φωσφολιπιδικής 

ασυµµετρίας η οποία έχει ως αποτέλεσµα την έκθεση της φωσφατιδυλοσερίνης 

(ΡS) στην εξωτερική επιφάνεια πολλών αποπτωτικών κυττάρων (42). Τα 

περιτοναϊκά µακροφάγα του οργανισµού διαθέτουν ειδικό υποδοχέα στην 

επιφάνεια τους για την ανίχνευση της φωσφατιδυλοσερίνης, µε αποτέλεσµα τη 

δέσµευση τους σε αυτή. 

 

5). ΕΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ 

 Υπάρχουν δύο βασικά µονοπάτια τα οποία οδηγούν στην απόπτωση τα οποία 

είναι τα εξής: 

1. Θετική επαγωγή µέσω δέσµευσης ενός µορίου σε υποδοχέα της κυτταρικής 

µεµβράνης. 

2. Αρνητική επαγωγή µέσω έλλειψης δραστικότητας ενός καταστολέα της 

απόπτωσης. 

Και στις δύο περιπτώσεις το τελικό αποτέλεσµα είναι η ενεργοποίηση 

κυστεϊνικών πρωτεασών (κασπασών). 

 

• ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ 

Στην περίπτωση αυτή, ειδικά µόρια–συνδέτες (ligands) τα οποία βρίσκονται 

συνήθως σε τριµερή διαµόρφωση δεσµεύονται σε υποδοχείς της κυτταρικής επιφάνειας 

προκαλώντας τριµερισµό και συσσωµάτωση αυτών (43). Το ενδοκυτταρικό τµήµα αυτών 

των υποδοχέων περιλαµβάνει µία περιοχή 80 αµινοξέων που χαρακτηρίζεται ως περιοχή 

θανάτου (death domain – DD) (Εικ. 1Β.6) και η οποία είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία 

ενός συµπλόκου πρωτεϊνών – υποδοχέων στην κυτταροπλασµατική πλευρά του 

υποδοχέα. Το σύµπλοκο αυτό δεσµεύει την κασπάση – 8, η οποία και ενεργοποιείται, µε 

αποτέλεσµα να ξεκινήσει µία αλληλουχία αλυσιδωτών αντιδράσεων που οδηγούν στην 

απόπτωση. 



 

 
Εικόνα 1Β.6: Η περιοχή θανάτου (DD) του µορίου Fas-Associated Death Domain 

(FADD/MORT 1).Οι περιοχές DD αποτελούνται από 80 – 100 αµινοξέα και συµµετέχουν 

στην αποπτωτική διαδικασία. Βρίσκονται σε κυτταροπλασµατικές πρωτεΐνες καθώς και σε 

διαµεµβρανικές πρωτεΐνες που περιλαµβάνουν µέλη της υπεροικογένειας του υποδοχέα του 

παράγοντα νέκρωσης όγκου (Tumor necrosis factor receptor – TNFR). Οι DDs έχουν την 

ικανότητα να ετεροδιµερίζονται µε τις DDs συγκεκριµένων πρωτεϊνών, όπως το µόριο 

FADD. (Πηγή: Jeong E.J. et al-J. Biol. Chem. 274(23), 16337-16342, 1999). 

 

• ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ 

Η αρνητική επαγωγή της απόπτωσης µέσω έλλειψης της δραστικότητας ενός 

καταστολέα αυτής έχει άµεση σχέση µε τα µιτοχόνδρια (44). Η απελευθέρωση του 

κυτοχρώµατος c από τα µιτοχόνδρια στο κυτταρόπλασµα δίνει το έναυσµα για την 

ενεργοποίηση των κασπασών (45). Το γεγονός αυτό σχετίζεται άµεσα µε τη 

διαπερατότητα της εξωτερικής µιτοχονδριακής µεµβράνης, η οποία φαίνεται ότι 

ελέγχεται από πρωτεΐνες που ανήκουν στην οικογένεια Bcl-2 (46). 

 

6). ΚΑΣΠΑΣΕΣ 

Οι κασπάσες βρέθηκαν να ενέχονται στον προγραµµατισµένο κυτταρικό θάνατο µετά 

από µελέτες πάνω στο νηµατώδη σκώληκα Caenorhabditis elegans (47). Από γενετικές 

αναλύσεις σε σκώληκες µε ελαττωµατικό το γονίδιο ced-3 (cell death -3 gene), έγινε 

φανερό ότι το προϊόν του γονιδίου ced-3 ήταν απαραίτητο για τον προγραµµατισµένο 

κυτταρικό θάνατο που συνέβαινε κατά τα αναπτυξιακά στάδια του οργανισµού. Το 1993, 

οι Yuan et al (48) έδειξαν ότι η πρωτεΐνη CED-3 εµφάνιζε οµολογία µε µία ανθρώπινη 

πρωτεάση που ονοµαζόταν ICE (κασπάση -1). Η ανακάλυψη της οµολογίας αυτής 

οδήγησε στην ταυτοποίηση µίας µεγάλης οικογένειας πρωτεασών που ονοµάστηκαν 

κασπάσες. Στον άνθρωπο έχουν περιγραφεί 13 διαφορετικές κασπάσες έως σήµερα (49). 



Πρόκειται για µία οµάδα κυστεϊνικών πρωτεασών οι οποίες βρίσκονται παρούσες σε 

όλα τα κύτταρα σε ανενεργό µορφή. Τα ένζυµα αυτά δεσµεύονται σε ολιγοµερή 

υποδοχέων (όπως οι υποδοχείς των TNF, Fas, TRAIL) καθώς και σε άλλες 

κυτταροπλασµατικές πρωτεΐνες, όπως η APAF-1, µε αποτέλεσµα την ενεργοποίηση τους, 

η οποία συνοδεύεται από διµερισµό αυτών µέσω αυτοπρωτεόλυσης. Οι ενεργοποιηµένες 

κασπάσες πρωτεολύουν άλλες κασπάσες προκαλώντας µία αλληλουχία αντιδράσεων που 

καταλήγουν στη διάσπαση που είναι κρίσιµες για την επιβίωση του κυττάρου. Το 

αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας είναι η απόπτωση. 

Οι κασπάσες που ξεκινούν την αποπτωτική διαδικασία καλούνται εναρκτήριες. Σε 

αυτές περιλαµβάνονται οι κασπάσες -8, -9 και -10 (πιθανόν και οι -2 και -5). Οι 

κασπάσες -8 και -9 ενεργοποιούνται είτε µε διµερισµό (κασπάση -9) (50) είτε µε 

διµερισµό συνοδευόµενο από αυτοπρωτεόλυση (κασπάση -8) (51,52). Οι κασπάσες -3, -

6, -7 ενισχύουν την πρωταρχική αντίδραση και ενεργοποιούνται µέσω πρωτεόλυσης από 

άλλες κασπάσες (53). 

Μία δεύτερη υποκατηγορία κασπασών είναι υπεύθυνη για τη διάσπαση µίας ειδικής 

κατηγορίας κυτταροκινών. Έτσι, η κασπάση -1 είναι υπεύθυνη για τη διάσπαση του 

πρόδροµου µορίου της IL-1β στην ενεργό του µορφή (54). Η κασπάση -11 ενεργοποιεί 

την κασπάση -1, ενώ οι κασπάσες -4, -5, -12, -13 ευθύνονται, γενικότερα, για την 

επεξεργασία διαφόρων κυτταροκινών. Για το λόγο αυτό, αυτές οι κασπάσες διαθέτουν 

αµινοξική αλληλουχία παρόµοια µε την κασπάση -1 παρά µε τις κασπάσες οι οποίες 

σχετίζονται µε την απόπτωση (Εικ. 1Β.7) 

Οι κασπάσες βρίσκονται στα περισσότερα κύτταρα σε λανθάνουσα µορφή και κατά 

την ενεργοποίηση τους σχηµατίζουν οµοδιµερή. Κόβονται σε υποµονάδες σε σηµεία 

όπου υπάρχει ασπαρτικό οξύ στο µόριο τους (και συγκεκριµένα, στο καρβοξυτελικό 

άκρο του ασπαρτικού) είτε µε αυτοπρωτεόλυση είτε από άλλες κασπάσες. Το σήµα για 

αυτό δίνει µία αλληλουχία τριών ή περισσότερων αµινοξέων τα οποία προηγούνται του 

ασπαρτικού οξέος (55-57). Αποτέλεσµα της πρωτεόλυσης είναι η αποσύνθεση του 

κυττάρου και η δηµιουργία των αποπτωτικών σωµατίων. 



 
Εικόνα 1Β.7: Η οικογένεια των κασπασών στον άνθρωπο. ∆ιαφαίνονται οι µεγάλες και 

µικρές υποµονάδες, οι περιοχές CARDs, οι περιοχές DEDs καθώς και η πρωταρχική 

αµινοτελική περιοχή. 

 

Τα πρώιµα / ανενεργά µόρια των κασπασών περιλαµβάνουν µία αµινοτελική 

πρωταρχική περιοχή, µία επόµενη µεγάλη αµινοξική αλληλουχία η οποία θα µετατραπεί 

στη µεγάλη υποµονάδα και ένα καρβοξυτελικό άκρο το οποίο θα µετατραπεί στη µικρή 

υποµονάδα. Κατά την ωρίµανση / ενεργοποίηση, το µόριο της κασπάσης υφίσταται 

οµοδιµερισµό και πρωτεόλυση. Η πρωτεόλυση αποµακρύνει την αµινοτελική 

πρωταρχική περιοχή και διαιρεί τη µεγάλη και τη µικρή υποµονάδα. Το τελικό 

αποτέλεσµα είναι η δηµιουργία του ενεργού µορίου το οποίο αποτελείται από 2 µεγάλες 

(≈20 kDa) και δύο µικρές (≈10 kDa) υποµονάδες. 

Τα πρωταρχικά αµινοτελικά τµήµατα κάποιων κασπασών λειτουργούν 

διευκολύνοντας το διµερισµό του µορίου. Αυτά τα τµήµατα περιέχουν περιοχές οι οποίες 

αλληλεπιδρούν µε συγκεκριµένα πρωτεϊνικά µόρια τα οποία περιλαµβάνουν θέσεις 

δέσµευσης στο µόριο της κασπάσης (Caspase Recruitment Domains – CARDs) (Εικ. 

1Β.8). Η πρωτεΐνη APAF-1 (Apoptotic Protease Activating Factor -1) δεσµεύεται στο 

µονοµερές της κασπάσης -9, στο κυτόχρωµα c και στο dATP. Όταν το κυτόχρωµα c 

δεσµευτεί στο APAF-1, τότε τα µονοµερή της κασπάσης -9 έρχονται σε επαφή, 

διµερίζονται και ενεργοποιούνται. Στην περίπτωση της κασπάσης -8, ο διµερισµός του 

µορίου πραγµατοποιείται µέσω δέσµευσης αυτού στην περιοχή που προκαλεί το θάνατο 

(death effector domain – DED) των ειδικών υποδοχέων της µεµβράνης (Εικ. 1Β.9). Η 

δέσµευση αυτή έχει ως αποτέλεσµα το διµερισµό και αυτοενεργοποίηση της κασπάσης -



8. Βάσει των µεγάλων αµινοτελικών πρωταρχικών περιοχών που εµφανίζονται στο µόριο 

των κασπασών -1, -2, -4, -5 -10 και /ή της ύπαρξης των περιοχών CARD στις κασπάσες -

1, -2, -4 καθώς και της ύπαρξης περιοχών DED στην κασπάση -10, προκύπτει το 

συµπέρασµα ότι η αµινοτελική πρωταρχική περιοχή αυτών των κασπασών υφίσταται 

διµερισµό κατά την ενεργοποίηση τους. Αντίθετα, η ενεργοποίηση των κασπασών -3, -6, 

και -7 απαιτεί διαχωρισµό των µεγάλων και µικρών υποµονάδων τους από άλλες 

κασπάσες. Αυτό γιατί οι κασπάσες -3, -6 και -7 δεν διαθέτουν πρωταρχική αµινοτελική 

περιοχή. 

 
Εικόνα 1Β.8: ∆οµή της θέσης δέσµευσης στο µόριο της κασπάσης (CARD) του µορίου 

APAF-1. Οι CARDs είναι περιοχές που αποτελούνται από 90 – 100 αµινοξέα και 

συµµετέχουν στην αποπτωτική διαδικασία. Μεσολαβούν στη σύνδεση ανάµεσα σε 

πρωτεΐνες – υποδοχείς και στα πρόδροµα µόρια των κασπασών (προκασπάσες) µέσω 

ετεροδιµερισµού των αντίστοιχων CARDs, µε αποτέλεσµα οι προκασπάσες να δηµιουργούν 

σύµπλοκα και να αυτοενεργοποιούνται (Πηγή: Vaughn D.E. et al-J. Mol.Biol., 293(3), 

439-447, 1999). 



 

 
Εικόνα 1Β.9: ∆οµή της περιοχής που προκαλεί το θάνατο (Death effector domain – DED) 

στο µόριο FADD. Η περιοχή DED είναι µία περιοχή που βρίσκεται σε προκασπάσες καθώς 

και σε πρωτεΐνες που ρυθµίζουν τη δράση των κασπασών. Όπως και οι CARDs, έτσι και οι 

DEDs χρησιµοποιούνται για τη δέσµευση των προκασπασών σε σύµπλοκα µε µέλη της 

υπεροικογένειας του TNFR. Η δέσµευση αυτή πραγµατοποιείται µέσω οµοτυπικής 

αλληλεπίδρασης ανάµεσα στην DED της προκασπάσης και σε µία δεύτερη DED ενός 

µορίου υποδοχέα που βρίσκεται σε άµεση σύνδεση µε τον TNFR.Με τον τρόπο αυτόν, η 

προκασπάση ενεργοποιείται και προκαλεί τη δράση άλλων κασπασών (Πηγή: Eberstadt M 

et al-Nature 392, 941-945, 1998). 

 

• ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΣΠΑΣΩΝ 

1. Κασπάση -3 (CPP-32, Apopain, Yama, SCA-1): Είναι υπεύθυνη για την 

µερική ή ολική πρωτεόλυση πολλών πρωτεϊνών όπως το πυρηνικό ένζυµο 

poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) (58). Η ενεργοποίηση της απαιτεί 

πρωτεόλυση της ανενεργού της µορφής (ζυµογόνο) στις υποµονάδες p17 και 

p12. 

2. Κασπάση -6: (Mch2): Ενεργοποιείται µέσω πρωτεόλυσης από την κασπάση -

9 (59). Βασικός στόχος της είναι η µεµβρανική πρωτεΐνη Λαµίνη – Α (lamin – 

A) (60). Καταστροφή της πρωτεΐνης αυτής προκαλεί δυσλειτουργία της 

µεµβράνης, δηµιουργία κυστιδίων σε αυτή και τελικά κυτταρικό θάνατο. 

3. Κασπάση -7 (CMH-1, Mch3, ICE-LAP3): ∆ρα µαζί µε τις κασπάσες -6 και -

3, καταστρέφοντας τον κυτταρικό µηχανισµό (61,62). Πάνω σε αυτή δρουν 

ενεργοποιώντας τη οι κασπάσες -3, -6, -8 καθώς και η πρωτεΐνη Granzyme –

B (63). ∆ρα στα ίδια υποστρώµατα όπως και η κασπάση -3 (64). 



4. Κασπάση -8 (MACH / FLICE / Mch5): Ενεργοποιείται από τα µόρια CD95 

(Fas / APO-1) και TNFR1 (65). Προκαλεί ενεργοποίηση των κασπασών -1, -

3, -6, -7. 

5. Κασπάση -9 (ICE-LAP6, Mch6): Ενεργοποιείται κατόπιν απελευθέρωσης του 

κυτοχρώµατος c από τα µιτοχόνδρια. Το κυτόχρωµα c σχηµατίζει σύµπλοκο 

µαζί µε την προκασπάση -9 και το µόριο Apaf-1. Αποτέλεσµα είναι η 

αυτοπρωτεόλυση της προκασπάσης σε µία µεγάλη και µία µικρή υποµονάδα 

(66,67). Η κασπάση -9 ενεργοποιεί τις κασπάσες -3 και -7. 

 

7). ΜΙΤΟΧΟΝ∆ΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗ 

 

Τα µιτοχόνδρια παίζουν σηµαντικό ρολό στον έλεγχο της ζωής και θανάτου ενός 

κυττάρου, ενώ σε συγκεκριµένες συνθήκες µπορούν να προκαλέσουν απόπτωση. 

Συγκεκριµένα, υπάρχουν τρεις µηχανισµοί µε τους οποίους συµβαίνει αυτό: 

1. ∆ιαταραχή της µεταφοράς ηλεκτρονίων, της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης και 

της παραγωγής τριφωσφορικής αδενοσίνης (ΑΤΡ). Η γ–ακτινοβολία επάγει την 

απόπτωση στα θυµοκύτταρα ενώ προκαλεί διακοπή στην αλυσίδα µεταφοράς 

ηλεκτρονίων, συγκεκριµένα στο στάδιο κυτόχρωµα b–c1/ κυτόχρωµα c (68). 

Παρόµοιο αποτέλεσµα προκαλείται και κατά την πρόσδεση του Fas (69). 

Αυτό έχει ως συνέπεια τη µείωση της παραγωγής ΑΤΡ από το κύτταρο. 

2. Απελευθέρωση πρωτεϊνών που προκαλούν την ενεργοποίηση των κασπασών. 

Κατά την απόπτωση, το κυτόχρωµα c απελευθερώνεται από τα µιτοχόνδρια 

(in vitro και in vivo) και συνδέεται µε το µόριο Apaf-1 και την προκασπάση -

9, σχηµατίζοντας έτσι το «αποπτώσωµα». Το τελικό αποτέλεσµα είναι η 

ενεργοποίηση της κασπάσης -9 που, µέσω µίας σειράς αλυσιδωτών 

αντιδράσεων, οδηγεί στην καταστροφή των κυτταρικών συστατικών (βλ. 

παραπάνω). Η αντι-αποπτωτική πρωτείνη Bcl-2, η οποία εδράζεται στην 

µιτοχονδριακή µεµβράνη, εµποδίζει την έξοδο του κυτοχρώµατος c από το 

εσωτερικό του µιτοχονδρίου. 

Οι επιπτώσεις της απελευθέρωσης του κυτοχρώµατος c εξαρτώνται από 

τον τύπο του κυττάρου. Στα κύτταρα όπου το κυτόχρωµα c βρίσκεται σε 

αφθονία, οι κασπάσες µπορούν να ενεργοποιηθούν ενώ ταυτόχρονα το 

κυτόχρωµα c παραµένει δεσµευµένο µε υψηλή χηµική συγγένεια στο 



κυτόχρωµα b-c1 και στην οξειδάση του κυτοχρώµατος c, έτσι ώστε να 

διατηρηθεί ανέπαφη η ηλεκτρονιακή µεταφορά. Στην περίπτωση αυτή, η 

κατανάλωση οξυγόνου και η παραγωγή ΑΤΡ συνεχίζονται χωρίς να 

επηρεάζονται από το γεγονός της ενεργοποίησης των κασπασών και της 

αποπτωτικής διαδικασίας. Αντίθετα, σε κύτταρα τα οποία περιέχουν µεγάλες 

ποσότητες αναστολέων των κασπασών (Caspase Inhibitors), η απελευθέρωση 

του κυτοχρώµατος c στο κυτταρόπλασµα δεν επαρκεί για να προκαλέσει 

ενεργοποίηση των κασπασών. Στην προκειµένη περίπτωση, η καταστροφή 

της αλυσίδας µεταφοράς ηλεκτρονίων οδηγεί το κύτταρο στη νέκρωση. 

3. Μεταβολή του κυτταρικού οξειδοαναγωγικού δυναµικού. Στην περίπτωση 

αυτή, το διαµεµβρανικό δυναµικό της εσωτερικής µεµβράνης του 

µιτοχονδρίου (DCm) καταστρέφεται (70), γεγονός που δείχνει τη δηµιουργία 

στο σηµείο αυτό ενός µεγάλου καναλιού αγωγιµότητας, το οποίο καλείται 

πόρος µεταβολής διαπερατότητας (Permeability Transition Pore – PTP). Τα 

συστατικά του καναλιού αυτού περιλαµβάνουν πρωτεΐνες της εσωτερικής 

µεµβράνης, όπως είναι η πρωτεΐνη ΑΝΤ (adenine nucleotide translocator), 

καθώς και πρωτεΐνες της εξωτερικής µιιτοχονδριακής µεµβράνης, όπως είναι 

η πορίνη (τασοεξαρτώµενο κανάλι ανιόντων – Voltage dependent Anion 

Channel – VDAC). Οι πρωτεΐνες αυτές συνεργάζονται τοποθετηµένες σε 

σηµεία της εξωτερικής και εσωτερικής µιτοχονδριακής µεµβράνης, 

σχηµατίζοντας ένα κανάλι διαµέσου του οποίου µπορούν να περάσουν µόρια 

βάρους ≤ 1,5 kD (71) (Εικ. 1Β.10). 

Το κανάλι αυτό επιτρέπει την εξισορόπηση της συγκέντρωσης των ιόντων 

ανάµεσα στη µήτρα και την περιοχή ανάµεσα στις δύο µεµβράνες του 

µιτοχονδρίου, προκαλώντας καταστροφή της διαβάθµισης των Η+ στην 

εσωτερική µιτοχονδριακή µεµβράνη µε επακόλουθο τη διαταραχή στην 

αναπνευστική αλυσίδα. Επιπροσθέτως, η δηµιουργία του ΡΤ πόρου οδηγεί σε 

απορύθµιση του µιτοχονδριακού όγκου, εξαιτίας της υπερωσµωτικότητας που 

εµφανίζει η µήτρα του µιτοχονδρίου, γεγονός που προκαλεί διόγκωση της 

µήτρας και τελικά ρήξη του οργανιδίου. Έτσι, απελευθερώνονται στο 

κυτταρόπλασµα πρωτεΐνες που ενεργοποιούν τις κασπάσες (Εικ. 1Β.11). 

 



 
Εικόνα 1Β.10: Ο µιτοχονδριακός πόρος µεταβολής της διαπερατότητας (ΡΤΡ). Όταν ο 

πόρος είναι ανοιχτός, το νερό και άλλα διαλύµατα εισέρχονται στη µήτρα του µιτοχονδρίου 

προκαλώντας διόγκωση και, τελικά, ρήξη αυτής. Αποτέλεσµα είναι η απελευθέρωση του 

κυτοχρώµατος c και διαφόρων πρωτεϊνών – ενεργοποιητών των κασπασών στο 

κυτταρόπλασµα (Πηγή: Green DR & Reed JC-Science, 281, 1309-1312, 1998). 

 



 
 

Ουσίες που καταστέλλουν τη δηµιουργία του ΡΤ

οποίες δεσµεύουν την κυκλοφιλίνη D και τη

απόπτωση σε ορισµένα πειραµατικά συστήµατα,

ΡΤ πόρου στην απόπτωση (72). Η πρωτεΐνη Bcl-

(73), ενώ η ατρακτυλοσίδη (ενεργοποιητής της 

σχηµατισµό του ΡΤ πόρου και συνεπώς της

απόπτωσης δρουν επίσης διάφορες οξειδωτικές 

του κυτταροπλασµατικού Ca+2 (βλ. παραπά

µιτοχονδριακής µεµβράνης. 

 

8). ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ

 

Παρακάτω παρατίθενται τα κυτταρικά «µονοπά

προκειµένου ο αναγνώστης να αποκτήσει µία 

αυτής. 
Εικόνα 1Β.11: Μοντέλο ενεργοποίησης των 

κασπασών µέσω των µιτοχονδρίων. Ποικίλλα 

ερεθίσµατα, όπως η πρωτεΐνη Bax, 

οξειδωτικές ουσίες, αύξηση της συγκέντρωσης 

Ca+2 στο κυτταρόπλασµα, ενεργείς κασπάσες 

και η κεραµίδη, µπορούν να προκαλέσουν 

απελευθέρωση από τα µιτοχόνδρια διαφόρων 

πρωτεϊνών που ενεργοποιούν τις κασπάσες. 

Τέτοιες είναι το κυτόχρωµα c, η AIF 

(Apoptosis Inducing Factor) καθώς και άλλες 

ενδοµιτοχονδριακές κασπάσες (Πηγή: Green 

DR & Reed JC-Science, 281, 1309-1312, 

1998). 
 πόρου, όπως είναι οι κυκλοσπορίνες (οι 

ν ΑΝΤ), φαίνεται ότι εµποδίζουν την 

 γεγονός που φανερώνει τη σηµασία του 

2 εµποδίζει τη δηµιουργία του ΡΤ πόρου 

ΑΝΤ) και η πρωτεΐνη Bax επάγουν το 

 απόπτωσης (74). Ως επαγωγείς της 

ουσίες και η αύξηση της συγκέντρωσης 

νω), η οποία προκαλεί ρήξη της 

 ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ 

τια» που σχετίζονται µε την απόπτωση, 

ολοκληρωµένη εικόνα της διαδικασίας 



 
Εικόνα 1Β.12: Ανασκόπηση απόπτωσης. 



Εικόνα 1Β.12: Ανασκόπηση απόπτωσης. Η απόπτωση χαρακτηρίζεται από κυτταρική 

συρρίκνωση, διόγκωση της κυτταρικής µεµβράνης και κατακερµατισµό του DNA. Οι 

κασπάσες (κυστεϊνικές πρωτεάσες) είναι ρυθµιστικές πρωτεΐνες της απόπτωσης. Οι 

εναρκτήριες κασπάσες (-2, -8, -9, -10, -11, -12) ενεργοποιούνται µε την επίδραση ενός 

αποπτωτικού σήµατος και κόβουν σε συγκεκριµένα σηµεία τις επόµενες (downstream) 

κασπάσες (-3, -6, -7), οι οποίες προκαλούν απόπτωση τεµαχίζοντας κυτταρικές πρωτεΐνες. 

Η ενεργοποίηση των πρωτεϊνών Fas και TNFR από τις FasL και TNF αντίστοιχα, οδηγεί 

στην ενεργοποίηση των κασπασών -8 και -10. Καταστροφή του DNA οδηγεί στην 

ενεργοποίηση της κασπάσης -2. Η απελευθέρωση του κυτοχρώµατος c από τα µιτοχόνδρια 

ενεργοποιεί την κασπάση -9, η οποία είναι κρίσιµη για την ενίσχυση των ενδοκυτταρικών 

αποπτωτικών σηµάτων. Η κασπάση -11 ενεργοποιείται από παθολογικές φλεγµονώδεις 

καταστάσεις, οδηγώντας στην ενεργοποίηση της κασπάσης -1, η οποία µε τη σειρά της 

ενεργοποιεί την κασπάση -3. Η κασπάση -12 ενεργοποιείται στην περίπτωση όπου 

παρατηρείται µεταβολή (στρες) σε παράγοντα του ενδοπλασµατικού δικτύου (π.χ. µεταβολή 

της συγκέντρωσης των Ca+2). Αντι – αποπτωτικά µόρια σύνδεσµοι (περιλαµβάνουν 

αυξητικούς παράγοντες και κυτταροκίνες) ενεργοποιούν τις πρωτεΐνες Akt και p90RSK, οι 

οποίες καταστέλλουν την πρωτεΐνη Bad φωσφορυλιώνοντας τη ενώ εµποδίζουν και την 

έκφραση της πρωτεΐνης Bim µέσω φωσφορυλίωσης και καταστολής των µεταγραφικών 

παραγόντων που ανήκουν στην οικογένεια Forkhead. 



 
Εικόνα 1Β.13: Καταστολή απόπτωσης. 



Εικόνα 1Β.13: Η επιβίωση του κυττάρου συνεπάγεται την καταστολή της αποπτωτικής 

διαδικασίας, η οποία επιτυγχάνεται µέσω καταστολής της έκφρασης των προ – 

αποπτωτικών παραγόντων και επαγωγής της έκφρασης των αντι – αποπτωτικών 

παραγόντων. Το µονοπάτι ΡΙ3Κ, το οποίο ενεργοποιείται από πολλούς παράγοντες 

επιβίωσης, οδηγεί στην ενεργοποίηση της πρωτεΐνης Akt. Η ενεργοποιηµένη Akt 

καταστέλλει, µέσω φωσφορυλίωσης, τη δράση της προ – αποπτωτικής πρωτεΐνης Bad 

(ανήκει στην οικογένεια Bcl-2), της κασπάσης -9, της GSK-3 και της FKHR. Οι πρωτεΐνες 

Jaks και Src φωσφορυλιώνουν και ενεργοποιούν την Stat3, η οποία µε τη σειρά της επάγει 

την έκφραση των Bcl-xL και Bcl-2. Οι πρωτεΐνες Erk1/2 και PKC ενεργοποιούν την 

p90RSK, η οποία ενεργοποιεί την CREB και επάγει την έκφραση των Bcl-xL και Bcl-2. Οι 

τελευταίες δύο πρωτεΐνες προστατεύουν την ακεραιότητα του µιτοχονδρίου, εµποδίζοντας 

την απελευθέρωση του κυτοχρώµατος c και την επακόλουθη ενεργοποίηση της κασπάσης -

9. Ο TNF µπορεί να προκαλέσει απόπτωση ενεργοποιώντας την κασπάση -8 και -10, αλλά 

επίσης µπορεί να εµποδίσει την αποπτωτική διαδικασία µέσω ενεργοποίησης του NF-κB, ο 

οποίος προκαλεί την έκφραση του ΙΑΡ (καταστολέας των κασπασών -3, -7, -9). 



 
Εικόνα 1Β.14: Μεταφορά σήµατος µέσω υποδοχέα του κυτταρικού θανάτου. 



Εικόνα 1Β.14: Μεταφορά σήµατος µέσω υποδοχέα του κυτταρικού θανάτου. Η απόπτωση 

επάγεται µέσω σύνδεσης της οικογένειας των υποδοχέων του κυτταρικού θανάτου (death 

receptors), όπως οι πρωτεΐνες Fas, TNFR, DR3, DR4, DR5 µε τα αντίστοιχα µόρια – 

συνδέτες. Τα µόρια συνδέτες (ligands) ενεργοποιούν τους υποδοχείς τους µέσω 

ολιγοµερισµού των τελευταίων, γεγονός που οδηγεί στην επιστράτευση ειδικών πρωτεϊνών 

υποδοχέων και στην ενεργοποίηση µίας σειράς κασπασών. Η δέσµευση του FasL στον 

υποδοχέα Fas προκαλεί τον τριµερισµό του δεύτερου, το οποίο ενεργοποιεί την κασπάση -8 

µέσω του µορίου FADD. Στη συνέχεια, η κασπάση -8 ολιγοµερίζεται και ενεργοποιείται 

µέσω αυτοκατάλυσης. Η κασπάση -8 προκαλεί απόπτωση µε δύο τρόπους: ∆ιασπά και 

ενεργοποιεί την κασπάση -3, ενώ ταυτόχρονα διασπά την πρωτεΐνη Bid (ανήκει στην 

οικογένεια Bcl-2). Η tBid µεταναστεύει στα µιτοχόνδρια, επάγοντας την απελευθέρωση του 

κυτοχρώµατος c από αυτά, το οποίο ενεργοποιεί τις κασπάσες -9 και -3. Ο TNF και το DR-

3L προκαλούν απόπτωση µέσω των πρωτεϊνών TRADD/FADD και την ενεργοποίηση της 

κασπάσης -8. Η αλληλεπίδραση του TNF µε τον TNFR ενεργοποιεί το µονοπάτι του NF-ΚΒ 

(µέσω ενός πρωτεϊνικού συµπλόκου που περιλαµβάνει την πρωτεΐνη RIP) µε αποτέλεσµα 

την επαγωγή διαφορών γονιδίων όπως το ΙΑΡ, τα οποία συµβάλλουν στην επιβίωση. Η 

επαγωγή της απόπτωσης µέσω της πρωτεΐνης Apo2L απαιτεί τη δραστηριότητα των 

κασπασών, αλλά το ενδιάµεσο µόριο παραµένει άγνωστο. 



 
Εικόνα 1Β.15: Μιτοχονδριακός έλεγχος της απόπτωσης. 



Εικόνα 1Β.15: Μιτοχονδριακός έλεγχος της απόπτωσης. Η οικογένεια Bcl-2 ρυθµίζει την 

απόπτωση ελέγχοντας την διαπερατότητα της µιτοχονδριακής µεµβράνης και την 

απελευθέρωση του κυτοχρώµατος c. Οι αντι – αποπτωτικές πρωτεΐνες Bcl-2 και Bcl-xL 

βρίσκονται τοποθετηµένες στο εξωτερικό µιτοχονδριακό τοίχωµα και εµποδίζουν την 

απελευθέρωση του κυτοχρώµατος c. Οι προ – αποπτωτικές πρωτεΐνες Bad, Bid, Bax, Bim 

βρίσκονται εγκατεστηµένες στο κυτταρόπλασµα αλλά µεταφέρονται στα µιτοχόνδρια µετά 

από ένα αποπτωτικό σήµα, οδηγώντας στην απελευθέρωση από αυτά του κυτοχρώµατος c. 

Το Bad µεταναστεύει στα µιτοχόνδρια, όπου δηµιουργεί ένα προ – αποπτωτικό σύµπλοκο 

µε το Bcl-xL. Αυτή η µετατόπιση καταστέλλεται από παράγοντες επιβίωσης οι οποίοι 

επάγουν την φωσφορυλίωση του Bad, οδηγώντας έτσι στην κυτταροπλασµατική 

αποµάκρυνση του. Το κυτταροπλασµατικό Bid διασπάται από την κασπάση -8 µετά από 

ενεργοποίηση αυτής από το Fas και το ενεργό τµήµα του (tBid) µεταναστεύει στα 

µιτοχόνδρια. Οι Bax και Bim µετατοπίζονται στα µιτοχόνδρια σε απόκριση ενός 

αποπτωτικού ερεθίσµατος, όπως είναι η αποµάκρυνση ενός παράγοντα επιβίωσης. Η p53, 

η οποία ενεργοποιείται µετά από βλάβη στο DNA, επάγει την µεταγραφή του Bax, Noxa, 

και του PUMA. Το ελεύθερο στο κυτταρόπλασµα κυτόχρωµα c δεσµεύεται µε το Apaf1 και 

σχηµατίζει ένα ενεργό σύµπλοκο µε την κασπάση -9. Οι πρωτεΐνες Bcl-2, Bcl-xL και Bax 

επηρεάζουν το τασοεξαρτώµενο κανάλι ανιόντων (VDAC), το οποίο παίζει ρόλο στην 

απελευθέρωση του κυτοχρώµατος c. 



1Γ. ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ 
 

1) ΓΕΝΙΚΑ 

 

Το Πολλαπλούν Μυέλωµα (ΠΜ) είναι µία ασθένεια κατά την οποία παρατηρείται 

συσσώρευση κακοήθων πλασµατοκυττάρων (τα οποία προέρχονται από έναν κλώνο στο 

µυελό των οστών) (75). Οι αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα στο 

µικροπεριβάλλον του µυελού και στα µυελωµατικά κύτταρα έχουν ως αποτέλεσµα την 

καταστροφή του οστού, γεγονός που οδηγεί στην ανάπτυξη του όγκου (76). Οι κλινικές 

εκδηλώσεις του ΠΜ περιλαµβάνουν πόνο στα οστά, νεφρική ανεπάρκεια, ευπάθεια στις 

µολύνσεις, αναιµία και υπερασβεσταιµία. 

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980, οι ασθενείς µε ΠΜ κατέληγαν µετά από ένα 

χρονικό διάστηµα 2 – 3 ετών. Η πορεία της νόσου άλλαξε τα επόµενα χρόνια, όταν 

διαπιστώθηκε ότι η χορήγηση ενός αλκυλιωτικού παράγοντα σε υψηλή δόση (melphalan) 

ήταν ικανή να προκαλέσει εξαφάνιση της νόσου (77,78). Οι σύγχρονες θεραπείες έχουν 

πετύχει ύφεση της νόσου στο 20 – 59% των περιπτώσεων και παράταση του χρόνου 

ζωής έως 4 – 7 έτη κατά µέσο όρο. 

Ο µέσος όρος ηλικίας κατά τη διάγνωση του ΠΜ είναι τα 68 έτη. Η συχνότητα του 

ΠΜ σε πληθυσµούς της λευκής και της µαύρης φυλής είναι 1% και 2% αντίστοιχα, ενώ 

στις ίδιες φυλές το ΠΜ αντιπροσωπεύει το 13% και 33%, αντίστοιχα, των κακοηθειών 

του αιµοποιητικού συστήµατος (79). Τα ποσοστά συχνότητας της νόσου είναι υψηλότερα 

στη µαύρη φυλή και χαµηλότερα στους Ασιάτες συγκριτικά µε τη λευκή φυλή. Η νόσος 

προσβάλλει συχνότερα τους άντρες παρά τις γυναίκες. 

 

• ΚΛΙΝΙΚΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ 

Οι ασθενείς µε ΠΜ γενικότερα παρουσιάζουν µολύνσεις, συµπτώµατα στα οστά 

ή νεφρική ανεπάρκεια, ενώ διαθέτουν µία ή περισσότερες µονοκλωνικές παραπρωτεΐνες 

ή ελαφριές αλυσίδες (στον ορό ή στα ούρα), οστικά κατάγµατα, καθώς και διήθηση του 

µυελού των οστών από τα κακοήθη µυελωµατικά κύτταρα (80) (Εικ. 1Γ.1). 



 

a. 

 

b. 

 

Εικόνα 1Γ.1: Μορφολογία των κυττάρων του µυελού των οστών σε ασθενή µε ΠΜ. a) 

∆ιήθηση του µυελού από άτυπα πλασµατοκύτταρα. ΗΕ x 180. b) Εισβολή των κυττάρων 

του όγκου στις οστέϊνες δοκίδες. ΗΕ x 360. 



 

 Τα µυελωµατικά κύτταρα µπορούν να αναπτύξουν εντοπισµένη νόσο, γνωστή ως 

εντοπισµένο πλασµατοκύτωµα, ή µπορούν να βρίσκονται σε µία προ–µυελωµατική 

κατάσταση, ανιχνεύσιµα µόνο µέσω της ύπαρξης µίας µονοκλωνικής παραπρωτεΐνης 

στον ορό, κατάσταση που περιγράφεται ως MGUS (µονοκλωνική γαµµοπάθεια 

απροσδιορίστου κλινικής σηµασίας) (81). Η MGUS είναι η πιο συχνή διαταραχή των 

πλασµατοκυττάρων και µπορεί να οδηγήσει σε ΠΜ στο 25-30% των περιπτώσεων 

(82,83). Ως «έρπον µυέλωµα» (smouldering myeloma) χαρακτηρίζονται οι διαταραχές οι 

οποίες εµφανίζουν χαρακτηριστικά µεταξύ της MGUS και του κλασικού µυελώµατος 

(84). Μία άλλη µορφή µυελώµατος είναι η πλασµατοκυτταρική λευχαιµία, κατά την 

οποία ο απόλυτος αριθµός των πλασµατοκυττάρων στο αίµα είναι > 5 x 109 / L (85). 

 

2) ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΜΥΕΛΩΜΑΤΟΣ 

 

• ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ 

Στην Εικ. 1Γ.1 περιγράφεται η µοριακή παθογένεια του ΠΜ. 

 
Εικόνα 1Γ.1: Μοριακή παθογένεια του Πολλαπλού Μυελώµατος (Πηγή: Sirohi B & 

Powles R-Lancet, 363:875-887, 2004). 

 

 Εξαιτίας των πολλαπλών θραύσεων της αλυσίδας του DNA, οι οποίες είναι 

απαραίτητες για την ωρίµανση των Β – κυττάρων σε πλασµατοκύτταρα, τα Β – κύτταρα 

διαθέτουν µεγάλη γενετική αστάθεια. Η θραύση της αλυσίδας του DNA είναι 

απαραίτητη για τη δηµιουργία του VDJ ανασυνδυασµού, σωµατικών µεταλλάξεων, 



καθώς και για την αλλαγή του ισοτύπου. Γι’ αυτό το λόγο, συµβαίνουν συχνά γενετικές 

µετατροπές στη βαριά αλυσίδα των ανοσοσφαιρινών των Β – κυττάρων, και 

συγκεκριµένα στη θέση 14q32, η οποία εµφανίζεται µεταλλαγµένη σε ποσοστό 75% των 

ασθενών µε ΠΜ (86). Επειδή τα µυελωµατικά κύτταρα έχουν χαµηλό ρυθµό 

πολλαπλασιασµού, οι συµβατικές κυτταρογενετικές µέθοδοι (Giemsa ή G-binding) 

ανιχνεύουν τις χρωµοσωµατικές αλλαγές στο 30 – 50 % των περιπτώσεων. Αντιθέτως, 

σε ασθενείς που διαθέτουν µυελωµατικά κύτταρα µε υψηλό δείκτη πολλαπλασιασµού, η 

ανίχνευση κυτταρογενετικών ανωµαλιών είναι εύκολη µε την εφαρµογή φθορίζοντος in 

situ υβριδισµού (87-89). 

 

• ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΜΥΕΛΩΜΑΤΟΣ 

Το ΠΜ διακρίνεται σε τρεις φάσεις: Η κατάταξη των ασθενών σε κάθε µια από 

αυτές γίνεται βάσει του συστήµατος κατά Durie – Salmon (90,91) (Πιν. 1Γ.2). Τα 

κριτήρια ταξινόµησης είναι σχετικά απλά και συντελούν στην εκτίµηση του 

«νεοπλασµατικού» φορτίου. Το σύστηµα αυτό βασίζεται σε ένα συνδυασµό 

κλινικοεργαστηριακών παραµέτρων, όπως η ποσότητα της πρωτεΐνης Μ, τα επίπεδα της 

αιµοσφαιρίνης στον ορό, τα επίπεδα του ασβεστίου στον ορό, το πλήθος των 

οστεολύσεων που αναδεικνύονται σε ακτινολογικό έλεγχο, καθώς και η νεφρική 

λειτουργία. 

 
Πίνακας 1Γ.2: Σύστηµα ταξινόµησης κατά Durie – Salmon στο Πολλαπλούν Μυέλωµα. 

• ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ 

ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ 

ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΜΥΕΛΩΜΑΤΟΣ 



Το µικροπεριβάλλον του µυελού των οστών αποτελείται από εξωκυττάριες 

πρωτεΐνες, κύτταρα του στρώµατος, ενδοθηλιακά κύτταρα, οστεοβλάστες, οστεοκλάστες, 

και λεµφοκύτταρα. Οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των µυελωµατικών κυττάρων µε τις 

εξωκυττάριες πρωτεΐνες και τα κύτταρα του στρώµατος, σε συνάρτηση µε την επίδραση 

παραγόντων του περιβάλλοντος του µυελού όπως των κυτταροκινών και της 

αγγειογένεσης, συµβάλουν στην παθογένεια του ΠΜ (92-94). Η προσκόλληση των 

µυελωµατικών κυττάρων στη φιµπρονεκτίνη παρέχει προστασία απέναντι στην 

απόπτωση, ενώ η σύνδεση τους µε τα κύτταρα του στρώµατος επάγει τη µεταγραφή και 

την έκκριση κυτταροκινών, όπως της ιντερλευκίνης -6 (IL-6), του αυξητικού παράγοντα 

της ινσουλίνης (Insulinlike Growth Factor-1 / IGF-1), του παράγοντα α νέκρωσης του 

όγκου (Tumor necrosis factor–a / TNF-a), του ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα 

(Vascular endothelial growth factor / VEGF) και του παράγοντα 1 του στρώµατος 

(Stroma-derived factor -1) (92). Παρακάτω, θα αναφερθούµε συνοπτικά σε αυτούς: 

 

 Ιντερλευκίνη -6 (ΜΑΡΚ): Αποτελεί παράγοντα αύξησης και επιβίωσης των 

µυελωµατικών κυττάρων, και επάγει τον πολλαπλασιασµό τους µέσω των αλυσιδωτών 

αντιδράσεων (cascade) όπου συµµετέχουν οι πρωτεΐνες Ras, Raf, MEK, MAPK. Η 

κυτταροκίνη αυτή παρέχει προστασία στα µυελωµατικά κύτταρα απέναντι στη 

δεξαµεθαζόνη, ενώ ευνοεί την επιβίωση τους µέσω φωσφορυλίωσης του παράγοντα 

STAT3 και της θετικής ρύθµισης των αντιαποπτωτικών µορίων όπως τα Mcl-1, BclxL, 

c-Myc. Η IL-6 επάγει την έκφραση του VEGF και την έκκριση του από τα µυελωµατικά 

κύτταρα, ενώ καταστέλλει την αντιγονοπαρουσιαστική λειτουργία των δενδριτικών 

κυττάρων (92). 

 IGF-1: Ο αυξητικός αυτός παράγοντας εκκρίνεται από τα κύτταρα του 

στρώµατος του µυελού των οστών. Ευνοεί την ανάπτυξη και επιβίωση των 

µυελωµατικών κυττάρων, καθώς και την αντίσταση τους έναντι φαρµάκων, µέσω 

ενεργοποίησης των πρωτεϊνικών µονοπατιών όπου συµµετέχουν οι πρωτεΐνες Ras, 

MAPK, PI3K, Akt. Επίσης, οδηγεί στην φωσφορυλίωση της προ-αποπτωτικής πρωτεΐνης 

BAD, µε αποτέλεσµα την καταστολή της απόπτωσης (92). 

 VEGF: Η έκκριση του VEGF από τα µυελωµατικά κύτταρα οφείλεται στην 

επίδραση της IL-6. Ο παραπάνω αυξητικός παράγοντας επάγει την ανάπτυξη και 

µετανάστευση των µυελωµατικών κυττάρων καθώς και των λευχαιµικών 

πλασµατοκυττάρων, αυξάνει την παραγωγή της IL-6 από τα κύτταρα του στρώµατος, 



ενώ ευνοεί την αγγειογένεση του µυελού των οστών, η οποία εµφανίζεται αυξηµένη σε 

ορισµένους ασθενείς (92). Επίσης, ενεργοποιεί τη µεταφορά σηµάτων µέσω του ΜΑΡΚ, 

τον πολλαπλασιασµό και τη µετανάστευση των µυελωµατικών κυττάρων, µέσω της 

πρωτεϊνικής κινάσης C. Όπως και η IL-6, καταστέλλει την αντιγονοπαρουσιαστική 

λειτουργία των δενδριτικών κυττάρων. 

 TNF-a και NFκB: O TNF-a παράγεται από τα µυελωµατικά κύτταρα και τα 

κύτταρα του στρώµατος, ενώ η έκκριση του είναι κατά πολύ µεγαλύτερη στους ασθενείς 

µε ΠΜ οι οποίοι εµφανίζουν οστικές αλλοιώσεις παρά σε αυτούς που δεν εµφανίζουν. Ο 

NFκΒ ρυθµίζει την έκφραση των µορίων προσκόλλησης της επιφάνειας των 

µυελωµατικών κυττάρων και των κυττάρων του στρώµατος, ενώ ρυθµίζει και την 

έκκριση κυτταροκινών (92,93). Ο TNF-a ενεργοποιεί τον NFκΒ και ρυθµίζει θετικά την 

έκφραση διαφόρων µορίων προσκόλλησης, όπως τα VLA-4 (Very-Late Antigen-4) και 

LFA-1 (Leucocyte Function-associated Antigen-1) που βρίσκονται πάνω στα 

µυελωµατικά κύτταρα καθώς και τα µόρια – συνδέτες αυτών [Vascular-cell Adhesion 

molecule 1 (VCAM-1)και Intracellular Adhesion molecule 1 (ICAM-1)] που βρίσκονται 

στα κύτταρα του στρώµατος. Με τον τρόπο αυτό, αυξάνεται ο βαθµός δέσµευσης των 

µυελωµατικών κυττάρων στα κύτταρα του στρώµατος, µε αποτέλεσµα να ευνοείται η 

ανάπτυξη των µυελωµατικών κυττάρων και η προστασία τους από τα αποπτωτικά 

ερεθίσµατα (94). 

 Stroma–derived factor 1: Ευνοεί τον πολλαπλασιασµό των µυελωµατικών 

κυττάρων, επάγει τη µετανάστευση τους και προστατεύει µερικώς αυτά απέναντι στη 

δεξαµεθαζόνη. Επίσης αυξάνει την έκκριση της IL-6 και του VEGF από τα κύτταρα του 

στρώµατος, ενώ λειτουργεί και σαν χηµειοτακτική ουσία, προκαλώντας την 

εγκατάσταση των µυελωµατικών κυττάρων στο µικροπεριβάλλον του µυελού (92). 

 Ιντερλευκίνη -1: Η ιντερλευκίνη -1 παράγεται κυρίως από τα κύτταρα του 

στρώµατος και επάγει την παραγωγή της IL-6 από τα µυελωµατικά κύτταρα. Επιπλέον, 

ενεργοποιεί τους οστεοκλάστες προκαλώντας οστική απορρόφηση. 

 Άλλοι παράγοντες: Η αλληλεπίδραση των µυελωµατικών κυττάρων µε τα κύτταρα 

του στρώµατος έχει ως αποτέλεσµα την ενεργοποίηση και διάφορων άλλων παραγόντων 

που επάγουν τη δράση των οστεοκλαστών (95). Τέτοιοι παράγοντες είναι η πρωτεΐνη της 

παραθυρεοειδικής ορµόνης, ο αυξητικός παράγοντας των ηπατοκυττάρων, καθώς και ο 

TNF-a (Εικ. 1Γ.3). 

 



 Οι υπεύθυνοι για την οστεόλυση µηχανισµοί είναι δύο: 

1. Η φλεγµονώδης πρωτεΐνη 1 των µακροφάγων κυττάρων (macrophage 

inflammatory protein-1) εκκρίνεται από τα µυελωµατικά κύτταρα και 

λειτουργεί ως παράγοντα χηµειοταξίας και ωρίµανσης των οστεοκλαστών 

(96). 

2. Το µόριο RANK δεσµεύει το µόριο – υποδοχέα αυτού (RANKL – NFκΒ 

receptor activator ligand), προκαλώντας µε αυτόν τον τρόπο αυξηµένη 

οστεοκλαστογένεση (92,96). 

 
Εικόνα 1Γ.3: Αλληλεπίδραση µεταξύ νεοπλασµατικών και οστικών κυττάρων στο ΠΜ. 



 

• ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ 

ΜΥΕΛΩΜΑ 

Οι χρωµοσωµικές ανωµαλίες οι οποίες περιγράφονται στο ΠΜ είναι σύνθετες, 

και πραγµατοποιούνται, κατά µέσο όρο, σε επτά χρωµοσώµατα. Τα γονίδια που 

σχετίζονται µε την εµφάνιση και ανάπτυξη του ΠΜ αποτελούν πιθανούς στόχους όσον 

αφορά στη γονιδιακή θεραπεία αυτού. Στα γονίδια αυτά περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

BCL1, PRAD1, cyclin D1 (11q13), cyclin D3 (6p21), FGFR3-MMSET (4p16.3), C-MAF 

(16q23), και MAFB (20q11) (97-99). Πολύ συχνό φαινόµενο είναι και οι ελλείψεις στο 

χρωµόσωµα 13, οι οποίες εµφανίζονται νωρίς κατά την πορεία της νόσου (100). Κατά 

την εξέλιξη της ασθένειας, µπορούν να παρατηρηθούν µεταλλάξεις και δυσλειτουργίες 

στην έκφραση γονιδίων όπως των CMYC, NRAS, KRAS, FGFR3, και P53. 

 

3) ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΜΥΕΛΩΜΑΤΟΣ 

 

Η χορήγηση µελφαλάνης από το στόµα χρησιµοποιήθηκε αρχικά για τη θεραπεία του 

ΠΜ πριν από 50 χρόνια περίπου, ενώ ο συνδυασµός αυτής µε την πρεδνιζολόνη αποτελεί 

τη σταθερή θεραπεία για κάποιους (συνήθως ηλικιωµένους) ασθενείς από τότε. Ο ρυθµός 

απόκρισης των ασθενών σε αυτή τη θεραπεία είναι 40 – 60% αλλά κανείς ασθενής δεν 

εµφανίζει πλήρη ύφεση της νόσου, ενώ ο µέσος χρόνος επιβίωσης είναι 24 – 30 µήνες 

(101). ∆ιάφοροι συνδυασµοί χηµειοθεραπευτικών σχηµάτων έχουν δοκιµαστεί, όπως η 

χορήγηση βινκριστίνης και αδριαµυκίνης, χωρίς όµως αυτοί να υπερτερούν έναντι της 

µελφαλάνης και της πρεδνιζολόνης. Γενικότερα, η θεραπευτική αγωγή που είναι 

κατάλληλη για κάθε άτοµο εξαρτάται από το αν ο ασθενής είναι υποψήφιος ή όχι για 

µεταµόσχευση βλαστικών κυττάρων. 

Θεραπευτικά σχήµατα όπως το VAD (βινκριστίνη – αδριαµυκίνη – δεξαµεζασόνη) 

και το CVAMP (κυκλοφωσφαµίδιο – βινκριστίνη – αδριαµυκίνη – µεθυλπρεδνιζολόνη) 

χρησιµοποιούνται συχνά για τη θεραπεία του ΠΜ. Εξαιτίας της ταχείας απόκρισης του 

οργανισµού σε αυτά τα θεραπευτικά σχήµατα, το VAD και το CVAMP 

χρησιµοποιούνται συχνά για να προκαλέσουν ύφεση της νόσου πριν τη µεταµόσχευση 

βλαστικών κυττάρων στον οργανισµό. Η δεξαµεθαζόνη από µόνη της µπορεί να επάγει 

την απόκριση του οργανισµού στη θεραπεία κατά 43%, όπως και το VAD (102). 



Άλλα θεραπευτικά σχήµατα που δοκιµάζονται είναι η συνδυαστική χρήση 

θαλιδοµίδης και δεξαµεθαζόνης, καθώς και της ιδαρουµπικίνης µε τη δεξαµεθαζόνη 

(103,104). Επιπλέον, εκτιµάται και η επίδραση των διφωσφονικών στη θεραπεία του ΠΜ 

(Εικ. 1Γ.4). 

 

 
 

Εικόνα 1Γ.4: Στόχοι για τη θεραπεία του Πολλαπλού Μυελώµατος. Οι αριθµοί στις 

παρενθέσεις δείχνουν το στάδιο της ασθένειας. IL-6 = Interleukin-6, FGF = Fibroblast 

Growth Factor, OPG = Osteoprotenegrin, ICAM-1 = Intracellular Adhesion Molecule 1, 

VCAM-1 = Vascular Adhesion Molecule 1, RANK Fc = monoclonal antibody to receptor 

activator of NFκB ligand, FTI = Farnesyl – transferase inhibitors (Πηγή: Sirohi B & 

Powles R-Lancet, 363, 875-887, 2004). 

 

• ΘΑΛΙ∆ΟΜΙ∆Η 

Η θαλιδοµίδη (3 – φθαλιµοδογλουταριµίδη / Celgene, Warren, NJ) είναι ένας 

αντιαγγειογενετικός και ανοσορυθµιστικός παράγοντας µε εφαρµογή στη θεραπεία του 

ΠΜ (δραστικός σε ποσοστό 25 – 35% των ασθενών µε υποτροπιάζον µυέλωµα), του 

σαρκώµατος Kaposi, του καρκινώµατος του νεφρού, του πλειόµορφου 

γλοιοβλαστώµατος, του καρκινώµατος του µαστού και του καρκινώµατος του παχέος 

εντέρου. 

Η θαλιδοµίδη ανήκει στην τάξη των ανοσορυθµιστικών φαρµάκων 

(immunomodulatory drugs – IMiDs), και δρα στα µυελωµατικά κύτταρα καταστέλλοντας 



άµεσα την ανάπτυξη και επιβίωση τους (επάγει την απόπτωση τους ή τα καθηλώνει στη 

φάση G1), µεταβάλλοντας τις αλληλεπιδράσεις προσκόλλησης των µυελωµατικών 

κυττάρων µε τα κύτταρα του στρώµατος, µεταβάλλοντας το ρυθµό έκκρισης και τη 

βιοενεργότητα κάποιων κυτταροκινών (IL-6), εµποδίζοντας τη δραστικότητα των VEGF 

και bFGF, ή επάγοντας µία Th-1 ανοσοαπόκριση µέσω έκκρισης IFN-γ και IL-2 (105-

112). Οι πιο συχνές παρενέργειες που παρατηρούνται µε τη χορήγηση θαλιδοµίδης είναι 

νάρκωση ή υπνηλία (25%), δυσκοιλιότητα (16%), αισθητική νευροπάθεια (9%), και 

θρόµβωση των εν τω βάθει φλεβών (2%) (113). 

Η βέλτιστη δοσολογία θαλιδοµίδης δεν έχει οριστεί επακριβώς, αν και έχουν 

καταγραφεί θετικά αποτελέσµατα στους ασθενείς οι οποίοι δέχονταν ηµερήσια δόση 

θαλιδοµίδης 50 – 100 mg (114) (Εικ. 1Γ.5) 

 

 
Εικόνα 1Γ.5: ∆οµή των εναντιοµερών της θαλιδοµίδης. 

 

• ∆ΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΖΟΛΕ∆ΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ 

Ταυτόχρονα µε τη θαλιδοµίδη, στη σύγχρονη θεραπεία µελετάται η επίδραση των 

διφωσφονικών (ΒΡs) στους ασθενείς µε ΠΜ. Κλινικές έρευνες έδειξαν ότι η 

µακροχρόνια θεραπεία, µε διφωσφονικά, ασθενών µε ΠΜ µείωσε τη σκελετική 

νοσηρότητα, τον πόνο, και βελτίωσε την ποιότητα ζωής τους. Τούτο το γεγονός οδήγησε 

στο συµπέρασµα ότι κάποια διφωσφονικά εµποδίζουν την ανάπτυξη όγκου από τα 

µυελωµατικά κύτταρα (115-117). 

Τα διφωσφονικά είναι πυροφωσφορικά ανάλογα όπου η γέφυρα οξυγόνου που 

συνδέει τα φωσφορικά οξέα έχει αντικατασταθεί από ποικίλες πλάγιες αλυσίδες, οι 

οποίες ονοµάζονται R1 και R2. Εξαιτίας της υψηλής χηµικής συγγένειας των 

διφωσφονικών µε το ανόργανο στοιχείο του οστού, τα διφωσφονικά κατευθύνονται και 

συγκεντρώνονται σε περιοχές µε οστεοκλαστική δραστηριότητα, προκαλώντας 

απόπτωση των οστεοκλαστών (118-123). Το Ζολεδρονικό οξύ (υδρόξυ-2-ιµιδαζολ-1–

φωσφονοαιθύλιο / Novartis Pharmaceuticals Corp, East Hanover, NJ) (Εικ. 1Γ.6) είναι 



ένα νέο διφωσαφονικό το οποίο, όπως όλα τα διφωσφονικά που περιέχουν άζωτο, 

παρεµποδίζει το βιοχηµικό µονοπάτι σύνθεσης του µεβαλονικού οξέος. Με αυτόν τον 

τρόπο µειώνεται η σύνθεση του φαρνεσυλικού διφωσφορικού οξέος και του 

γερανυλγερανυλικού διφωσφορικού οξέος, τα οποία αποτελούν αναγκαία υποστρώµατα 

για την πρενυλίωση των πρωτεϊνών που δεσµεύονται στα Rab, Rac, Ras και Rho, µε 

αποτέλεσµα την απόπτωση των κυττάρων (124-132) (Εικ. 1Γ.7). Μέχρι σήµερα, το 

Ζολεδρονικό οξύ έχει χαρακτηριστεί σαν το πιο αποτελεσµατικό διφωσφονικό για την 

καταπολέµηση της οστικής διήθησης στους ασθενείς µε ΠΜ. 

 
Εικόνα 1Γ.6: Χηµική δοµή του Ζολεδρονικού οξέος 

 

 
Εικόνα 1Γ.7: Το βιοσυνθετικό µονοπάτι των ισοπρενοϊδών και της χοληστερόλης από το 

µεβαλονικό οξύ. 



• ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

Το bortezomib, ένα διπεπτίδιο του βορονικού οξέος µε επιλεκτική δράση, 

καταστέλλει τη δράση του NFκΒ, µπλοκάρει την έκκριση της ιντερλευκίνης 6 που 

επάγεται από την προσκόλληση των µυελωµατικών κυττάρων στα κύτταρα του 

στρώµατος, επάγει άµεσα την απόπτωση στα µυελωµατικά κύτταρα που είναι ανθεκτικά 

στη δεξαµεθαζόνη, στους αλκυλιωτικούς παράγοντες, και στην ανθρακυκλίνη, και 

µειώνει τα επίπεδα συγκέντρωσης του VEGF και της αγγειογένεσης (133,134). 

Άλλα φάρµακα τα οποία δοκιµάζονται για τη θεραπεία του ΠΜ είναι οι 

καταστολείς της φαρνεσυλ – τρανσφεράσης, το ΡΙ-88, ο καταστολέας του VEGF ο 

οποίος ονοµάζεται PTK 787/ZK 222584, το τριοξείδιο του αρσενικού, η β – λαπασόνη, 

το TRAIL, οι καταστολείς της αποακετυλίωσης των ιστονών (όπως το 

σουβεροϋλανιλιδικό υδρόξυ-αµικό οξύ). 

 

 

 

Πολλές µελέτες έχουν πραγµατοποιηθεί σχετικά µε την εύρεση µίας 

αποτελεσµατικής θεραπείας για το ΠΜ. Οι µελέτες αυτές περιλαµβάνουν συνδυασµούς 

της θαλιδοµίδης µε το κυκλοφωσφαµίδιο, το ετοποσίδιο, τη δεξαµεθαζόνη, και το 

παµιδρονικό οξύ. Στην παρούσα διατριβή µελετήσαµε τα αποτελέσµατα του 

Ζολεδρονικού οξέος, της θαλιδοµίδης ή και των δύο µαζί στο ρυθµό του κυτταρικού 

θανάτου.  

Επιπλέον, µελετήθηκε η έκφραση διαφόρων αποπτωτικών (προ- και αντι-) γονιδίων 

σε µυελωµατικές κυτταρικές σειρές in vitro υπό την επίδραση των παραπάνω δύο 

φαρµάκων και έγινε συσχέτιση των αποτελεσµάτων µε τα επίπεδα έκφρασης των ίδιων 

γονιδίων, χωρίς την επίδραση των παραπάνω ουσιών. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2Α. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ 
 

1) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

 

 Ο ασθενής, ένας άντρας 45 χρόνων, εµφανίστηκε στο Τµήµα Επειγόντων 

Περιστατικών του Νοσοκοµείου εξαιτίας αιµορραγίας που παρουσιάστηκε 10 µέρες 

νωρίτερα, κατόπιν µίας εξαγωγής οδόντος. Η κλινική εξέταση του ασθενούς ήταν 

αρνητική, εκτός από την παρουσία µικρών αιµορραγιών στο βλεννογόνο του στόµατος. 

∆εν υπήρχαν εµφανείς αιµορραγικές εκδηλώσεις στο δέρµα του ασθενούς. Η γενική 

αίµατος αποκάλυψε σοβαρή αναιµία (αιµατοκρίτης: 23%, σφαιρίνη: 7,2g/dl) και 

θροµβοκυτταροπενία (Plt: 88.000/mm3), ενώ η ταχύτητα καθίζησης των ερυθρών 

αιµοσφαιρίων ήταν 120mm. Ο χρόνος προθροµβίνης, ο χρόνος µερικής 

θροµβοπλαστίνης και η παράµετρος INR είχαν φυσιολογικές τιµές. Οι ακτινογραφίες 

των οστών δεν έδειξαν την παρουσία οστεολύσεων. Η β-µικροσφαιρίνη είχε φυσιολογική 

τιµή. Η αναρρόφηση του µυελού των οστών και η οστεοµυελική βιοψία αποκάλυψαν µία 

σχεδόν ολοκληρωτική διήθηση του µυελού από µη φυσιολογικά πλασµατοκύτταρα, τα 

οποία εξέφραζαν µονοκλωνική ανοσοσφαιρίνη IgG/k (Εικ. 3Α.1). Η τελική διάγνωση 

ήταν ότι ο ασθενής έπασχε από Πολλαπλούν Μυέλωµα, τύπου IgG/k, σταδίου ΙΙΙΑ, 

σύµφωνα µε την ταξινόµηση κατά Durie-Salmon. Η θεραπεία του βασίστηκε πάνω σε 

ένα τροποποιηµένο VAD πρωτόκολλο. 

 

 

2) ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

 

 Την πρώτη ηµέρα, που προσήλθε ο ανωτέρω ασθενής στο νοσοκοµείο, 

πραγµατοποιήθηκε αποµόνωση µονοπύρηνων κυττάρων αυτού από 10 ml διηθήµατος 

µυελού των οστών. Η αποµόνωση προγµατοποιήθηκε µέσω φυγοκέντρησης του 

διηθήµατος σε διαβάθµιση Ficoll – Paque (Pharmacia, Sweden). Τα αποµονωµένα 

κύτταρα καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό υλικό RPMI 1640 (GIBCO BRL, Gaithersburg, 

Md., USA) το οποίο περιείχε 10% ορό εµβρύου βοδιού (FCS) (GIBCO BRL) και 1 

mg/ml πενικιλίνη / στρεπτοµυκίνη. Κάθε εβδοµάδα, περίπου 2 x 106 κύτταρα 

αποµακρύνονταν από την καλλιέργεια και αποθηκεύονταν, µετά από ξέπλυµα αυτών, 



στους -80οC για περαιτέρω ανάλυση. Ο αριθµός των κυττάρων υπολογίστηκε 

χρησιµοποιώντας έναν µετρητή Sysmex NE-8000 (Japan) ενώ η βιωσιµότητα τους στην 

καλλιέργεια υπολογίστηκε χρησιµοποιώντας τη µέθοδο trypan blue, όπως περιγράφεται 

στην αντίστοιχη βιβλιογραφία (135). 

 

 

3) ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ 

 

 Μετά από 6 µήνες στην καλλιέργεια, έγινε ανοσοφαινοτύπηση των κυττάρων 

µέσω κυτταροµετρίας ροής. Για κάθε δείγµα αναλύθηκαν 10.000 περιπτώσεις. Τα 

κύτταρα επωάστηκαν για 30 min στους 4οC µε ένα από τα παρακάτω µονοκλωνικά 

αντισώµατα (δεσµευµένα µε Fluorescein Isothiocyanate): MPO, CD68, cCD79a, cCD13, 

cCD22, CD34, CD64, CD14, CD15, CD7, CD2, CD10, CD71, CD4, CD36, CD56, DR, 

CD16, CD33, CD13, CD19, CD20, CD41, CD117, CD116, CD5, CD43, CD9, CD79b, 

CD38, BB4, CD20, CD23, CD11c, FMC7, CXCR-3, CD27, EMA, CD80, CD1a, CD40, 

CD30, CD86, CD83, CD25, HLA-1, καθώς επίσης και µε µονοκλωνικά αντισώµατα 

έναντι των µεµβρανικών (sκ, sδ, sα, sλ, sµ, sγ) και των κυτταροπλασµατικών 

ανοσοσφαιρινών (cκ, cδ, cα, cλ, cµ, cγ). Όλα τα µονοκλωνικά αντισώµατα προέρχονταν 

από τον Οίκο Dako A/S ∆ανίας, εκτός από το BB4, που ήταν του Οίκου ImmunoQuality 

Ολλανδίας. Ο κυτταροµετρητής ροής (µοντέλο OrthoCytoron Absolute) ήταν της 

εταιρείας Ortho, ΗΠΑ. Ως αρνητικά controls χρησιµοποιήθηκαν δείγµατα τα οποία 

επωάστηκαν µε παρόµοιες συνθήκες, µε τη διαφορά ότι συγκεκριµένα αντισώµατα 

αντικαταστάθηκαν µε άλλα, ίδιου ισοτύπου, σε ίσες συγκεντρώσεις. 



2Β. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟ-ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-

ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΩΝ ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ 

ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΜΥΕΛΩΜΑΤΟΣ 
 

1). ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ RNA KAI ΣΥΝΘΕΣΗ cDNA 

 

 Το συνολικό RNA των κυττάρων αποµονώθηκε κάνοντας χρήση της µεθόδου 

guanidinium thiocyanate – phenol – chloroform extraction procedure, όπως περιγράφεται 

από τους Chomczynsky και Sacchi (136). Το παραπάνω RNA µεταγράφηκε αντιστρόφως 

σε DNA, µετά από θερµική αποδιάταξη του και επιµήκυνση του νεοσυντιθέµενου 

κλώνου µε τυχαία εξαµερή (Promega Corp., Madison, Wisc. USA), υπό την παρουσία 

200 units αντίστροφης µεταγραφάσης Superscript (GIBCO BRL) και 0,5 mM από κάθε 

δεόξυνουκλεοτίδιο (Promega Corp., Madison, Wisc. USA), σε 50 µl συνολικού 

διαλύµατος αντίδρασης και σε θερµοκρασία 37οC για 1 ώρα. 

 

 

2). RT-PCR 

 

 2 ml από το διάλυµα το οποίο περιείχε το συµπληρωµατικό DNA (cDNA) 

χρησιµοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή αντίδρασης RT-PCR (137). Ο συνολικός τελικός 

όγκος του διαλύµατος αντίδρασης ήταν 50 µl Στο διάλυµα υπήρχαν 150 mM από κάθε 

δεόξυνουκλεοτίδιο (Promega Corp.), 2.5 units του ενζύµου Taq πολυµεράση (GIBCO 

BRL.), και 0.25 mM από τους upstream και downstream primers (οι primers 

κατασκευάστηκαν στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ηράκλειο 

Κρήτης). Η αλληλουχία των primers (5’→3’) που χρησιµοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή 

της RT-PCR φαίνεται στον Πίνακα 2Β.1. 



 

ΓΟΝΙ∆ΙΟ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΤΩΝ PRIMERS (5΄ 3΄) ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΖΩΝΗΣ 

TGCATTTGGCTGAATCAAGAACTT bak 

AGTGGGAGAAGGACTATCAACACC (137) 

246 bp 

GGTTGTCGCCCTTTTCTACTTTG bak-β 

GTGGTGGGGGTGAGGAGGCTTGA (137) 

180 bp 

TCAGGATGCGTCCACCAAGAAGC bax-α 

TGAGCACTCCCGCCACAAAGATG (138) 

391 bp 

GCACTTCTCCCGCCGCTACCGC bcl-2 

AGGCCGCATGCTGGGGCCGTAC (139) 

318 bp 

GGAAAGCGTAGACAAGGAGATGC bcl-xL

GGTGGGAGGGTAGAGTGGATGGT (140) 

279 bp 

GAGACTCAGAACTTGGAAGGC fas 

TGACTTAGTGTCATGACTCCAG (141) 

489 bp 

GGCAGCATCTTCACTTCTAAATG fas-L 

CAAAAATGCACATCTACATAAAT (142) 

337 bp 

TGCAGGAAGATCGAAAGTGCG granzyme-B 

GAGGCATGCCATTGTTTCGTC (143,144) 

180 bp 

ACCAGCAATGTGCATGTGTCTGTG perforin 

GAAGGAGGCCGTCATCTTGTGCTT (143) 

459 bp 

TGAGCACTGAAAGCATGATC tnf-a 

TTATCTCTCAGCTCCACGCC (145) 

364 bp 

CCCCCACTGAAAAAGATGAG β2-microglobulin 

TCACTCAATCCAAATGCGGC (146) 

150 bp 

 

Πίνακας 2Β.1: Αλληλουχία των primers για τη µελέτη της έκφρασης διαφόρων προ-

αποπτωτικών και αντι-αποπτωτικών γονιδίων σε κύτταρα Πολλαπλού Μυελώµατος. Το 

γονίδιο της β2-µικροσφαιρίνης χρησιµοποιήθηκε ως γονίδιο αναφοράς για τον ποσοτικό 

υπολογισµό των cDNAs των δειγµάτων που εξετάστηκαν µε τη µέθοδο RT-PCR. 



 

Τα προϊόντα της PCR ηλεκτροφορήθηκαν σε γέλη αγαρόζης 1,5%, ενώ κατόπιν οι ζώνες 

οπτικοποιήθηκαν µε τη χρήση UV ακτινοβολίας. Όλες οι RT-PCR που διεξήχθησαν, 

περιλάµβαναν αρνητικό σύστηµα ελέγχου (negative control) της αντίδρασης 

αποµόνωσης RNA, της αντίστροφης µεταγραφής και της PCR αντίδρασης. Η 

επεξεργασία των φωτογραφιών της RT-PCR και ο ποσοτικός προσδιορισµός των 

προϊόντων (ζωνών) αυτής έγινε µε τη χρήση του λογισµικού προγράµµατος Image Tool 

Software (Version 1.28). 



2Γ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ 

(ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΗΣ) ΤΗΣ ΘΑΛΙ∆ΟΜΙ∆ΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΖΟΛΕ∆ΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΕ 

ΜΥΕΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 
 

1). ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 

 

 Οι κυτταρικές σειρές οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν για τα πειράµατα ήταν οι 

µυελωµατικές σειρές RPMI 8226, U266 B1, HS-Sultan και η Β-κυτταρική σειρά ΙΜ9 

(προµήθεια από την ECACC / European Collection of Cell Cultures, Salisbury, Wiltshire 

UK). Η ανθρώπινη Τ-λευχαιµική κυτταρική σειρά Jurkat, η ανθρώπινη προ-

µονοκυτταρική σειρά U937, η ανθρώπινη µονοκυτταρική σειρά ΤΗΡ-1 (προµήθεια από 

την ATCC / American Type Culture Collection, Manassas, VA, USA), καθώς και 

µονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίµατος (Peripheral Blood Mononuclear Cells – 

PBMCs) από έναν υγιή εθελοντή χρησιµοποιήθηκαν σαν κυτταρικές σειρές ελέγχου 

(controls). 

 

2). ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

 

 Όλες οι κυτταρικές σειρές καλλιεργήθηκαν σε συνθήκες 37οC και 5% CO2. Το 

θρεπτικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε ήταν RPMI 1640 (GIBCO BRL, Gaithersburg, 

MD, USA) στο οποίο είχε προστεθεί 10% ορός εµβρύου βοδιού (Fetal Bovine Serum – 

FBS) (BIOCHROM AG seromed ®, Berlin) και 1 mg/ml πενικιλλίνη / στρεπτοµυκίνη 

(BIOCHROM AG seromed ®, Berlin). 

 

3). ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΘΑΛΙ∆ΟΜΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΖΟΛΕ∆ΡΟΝΙΚΟΥ 

ΟΞΕΟΣ 

 

 Τα αρχικά (stock) διαλύµατα της Θαλιδοµίδης (Sigma – Aldrich Corp, St. Louis, 

MO, USA) και του Ζολεδρονικού οξέος (Novartis Pharmaceuticals Corp, East Hanover, 

NJ) παρασκευάστηκαν µε τη διάλυση των συστατικών σε DMSO (dimethyl sulfoxide) 



και σε απεσταγµένο νερό, αντίστοιχα. Τα διαλύµατα, αφού διαχωρίστηκαν σε µικρές 

δοσολογίες (aliquots) αποθηκεύτηκαν στους -80οC, έτοιµα προς χρήση. 

 

4). ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

 Όλες οι κυτταρικές σειρές καλλιεργήθηκαν σε απλό θρεπτικό υλικό, µέσα σε 

πλακάκια καλλιεργειών 12 πηγαδίων, σε συγκέντρωση ίση προς 1 x 105 κύτταρα / ml / 

πηγάδι. Η Θαλιδοµίδη και το Ζολεδρονικό οξύ προστέθηκαν ξεχωριστά στο 

καλλιεργητικό υλικό σε ποικίλες συγκεντρώσεις και τα κύτταρα επωάστηκαν για 6 

ηµέρες (τα PBMCs για 3 ηµέρες). Ο αριθµός των ζωντανών κυττάρων / ml υπολογίστηκε 

κατόπιν µε τη χρήση ενός µετρητή τύπου Sysmex NE-8000 Ιαπωνίας, ενώ πιστοποιήθηκε 

µε τη χρήση της χρωστικής trypan blue. Συγκεκριµένα, τα προς µελέτη δείγµατα 

βάφτηκαν µε τη χρωστική, η οποία βάφει µπλε τους πυρήνες των νεκρών κυττάρων ενώ 

δεν βάφει τους πυρήνες των ζωντανών κυττάρων. Με µέτρηση του συνολικού αριθµού 

των ζωντανών και των νεκρών κυττάρων υπολογίστηκε η % βιωσιµότητα των κυττάρων 

στο κάθε δείγµα. 

 Μετά τον υπολογισµό της συγκέντρωσης του Ζολεδρονικού οξέος η οποία 

προκαλεί 50% απόπτωση σε όλες τις κυτταρικές σειρές οι οποίες µελετήθηκαν (κρίσιµη 

– τοξική δόση 50%, LD50), η Θαλιδοµίδη και το Ζολεδρονικό οξύ προστέθηκαν µαζί στο 

καλλιεργητικό υλικό σε διάφορες συγκεντρώσεις και ο αριθµός των ζωντανών κυττάρων 

/ ml υπολογίστηκε πάλι µετά από επώαση 6 ηµερών. 

 

5). ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

 

 Οι µυελωµατικές κυτταρικές σειρές καλλιεργήθηκαν σε πλακάκια καλλιεργειών 

96 πηγαδιών, σε συγκέντρωση ίση προς 1 x 103 κύτταρα / ml / πηγάδι. Η Θαλιδοµίδη και 

το Ζολεδρονικό οξύ προστέθηκαν µαζί στο καλλιεργητικό µέσο σε ποικίλες 

συγκεντρώσεις και τα κύτταρα επωάστηκαν για 6 ηµέρες. Για την ποσοτικοποίηση του 

κυτταρικού πολλαπλασιασµού, έγινε χρήση του Cell Proliferation ELISA, BrdU 

(colorimetric) kit (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany). Η τεχνική αυτή 

βασίζεται στην ενσωµάτωση του πυριµιδινικού αναλόγου 5-βρωµο-2΄-δεοξυουριδίνη 

(BrdU) στο DNA των διαιρούµενων κυττάρων, αντί της θυµιδίνης. Κατόπιν, η ποσότητα 



της BrdU στα κύτταρα ανιχνεύεται εύκολα µε ανοσοµεθόδους (ELISA), µε µέτρηση της 

οπτικής απορρόφησης των δειγµάτων. 

 

6). ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΥΕΛΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

 

Η διαδικασία που εφαρµόστηκε είναι η χρώση των µυελωµατικών κυττάρων (στα 

οποία είχαν προστεθεί Θαλιδοµίδη και Ζολεδρονικό οξύ σε διάφορες συγκεντρώσεις) µε 

την αννεξίνη V, η οποία ανιχνεύει τη µετατόπιση της µεµβρανικής φωσφατιδυλοσερίνης 

από την εσωτερική επιφάνεια της µεµβράνης των κυττάρων στην εξωτερική, γεγονός που 

χαρακτηρίζει τα αποπτωτικά κύτταρα. Κατά τη διαδικασία αυτή, τα δείγµατα 

αραιώθηκαν σε συγκέντρωση 1 x 106 κύτταρα / ml σε ειδικό ρυθµιστικό διάλυµα (0,1 Μ 

HEPES / NaOH pH=7.4, 140 mM NaCl, 25 mM CaCl2) (Pharmigen), όπου στη συνέχεια 

προστέθηκε Annexin-V-FITC (Pharmigen) και / ή χρωστική Ιωδιούχο Προπίδιο 

(Propidium Iodide) (SIGMA). Κατόπιν τα δείγµατα επωάστηκαν για 15 min σε 

θερµοκρασία δωµατίου, ενώ ακολούθησε προσθήκη ρυθµιστικού διαλύµατος και 

ανάλυση σε κυτταροµετρητή ροής. 

 

7). ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΠΡΟ- ΚΑΙ ΑΝΤΙ–ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΩΝ ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ ΣΤΑ 

ΜΥΕΛΩΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 

 

 Τα γονίδια των οποίων η έκφραση µελετήθηκε αναφέρονται στον ακόλουθο 

πίνακα. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η RT-PCR. Συνοπτικά, το RNA εξήχθηκε 

από τα κύτταρα (στα οποία είχαν προστεθεί Θαλιδοµίδη και Ζολεδρονικό οξύ σε 

διάφορες συγκεντρώσεις) µε χρήση του αντιδραστηρίου Trizol (GIBCO BRL), όπως 

περιγράφηκε προηγουµένως (Β). Στη συνέχεια στα δείγµατα εφαρµόστηκε RT-PCR και 

ως primers χρησιµοποιήθηκαν τα αντίστοιχα ζεύγη που αναφέρονται στον Πίνακα 2Β.1 

(Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ηράκλειο). Τα προϊόντα της PCR κατόπιν 

ηλεκτροφορήθηκαν σε πήγµα ΕtBr - αγαρόζης 1.5% και οπτικοποιήθηκαν κάτω από 

υπεριώδες φως. Η συγκέντρωση της κάθε ζώνης υπολογίστηκε µε χρήση του Image Tool 

Software (v.1.28). Κάθε RT-PCR περιλάµβανε πρότυπα για τον έλεγχο της εξαγωγής του 

RNA, της αντίστροφης µεταγραφής και της PCR. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3Α. ΦΑΙΝΟΤΥΠΗΣΗ ΜΥΕΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 
 

1) ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ 

ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. 

 

Στην έναρξη των πειραµάτων µας, η πρωταρχική καλλιέργεια αποτελούταν από 

κύτταρα τα οποία εµφάνιζαν ετερογένεια ως προς τη µορφολογία τους. Οι συνήθεις 

µορφές κυττάρων ήταν: α) µικρά λεµφοειδή στοιχεία µε αραιή χρωµατίνη 

(βλαστόµορφα), ακανόνιστο πυρήνα (δίλοβη µορφολογία, αναδιπλώσεις) και λίγο 

πρωτόπλασµα β) µικρά και ενδιαµέσου µεγέθους λεµφοπλασµατοκυτταροειδή στοιχεία 

µε έντονα βασεόφιλο κυτταρόπλασµα, συχνά µε κενοτόπια και έκκεντρο πυρήνα µε 

πυκνή χρωµατίνη, οµαλό περίγραµµα και παραπυρηνική άλω γ) σπάνια µεγάλα 

δενδριτόµορφα στοιχεία µε βασεόφιλο πρωτόπλασµα. (Εικ. 3Α.1). Μετά από εννέα 

µήνες, τα κύτταρα επιβιώνουν στην καλλιέργεια χωρίς τη προσθήκη εξωγενών 

παραγόντων, διπλασιάζονται κάθε 24 ώρες και εκκρίνουν IL-6. Μετά από 6 µήνες σε 

καλλιέργεια, η φαινοτυπική ανάλυση αποκάλυψε ότι τα κύτταρα δεν αποτελούσαν ακόµη 

µία καθιερωµένη µυελωµατική σειρά, εντούτοις υπήρχαν στοιχεία που υποδήλωναν τη 

σχέση των κυττάρων αυτών µε τα αρχικά µυελωµατικά κύτταρα. Στο κυτταρόπλασµα 

τους ανιχνεύεται µονοκλωνική ανοσοσφαιρίνη IgGκ µε ισοτυπική µεταστροφή, 25% των 

κυττάρων εµφανίζουν πλασµατοκυτταρικά ή πλασµατοκυτταροειδή χαρακτηριστικά, ενώ 

75% των κυττάρων εµφανίζουν εστιακή ΑΝΑΕ θετικότητα, γεγονός πολύ κοινό στα 

µυελωµατικά κύτταρα. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι τα κύτταρα αυτά εµφάνισαν 

φαινοτυπικά χαρακτηριστικά τα οποία παρέχουν ενδείξεις για την 

αντιγονοπαρουσιαστική δραστηριότητα τους, µε αποτέλεσµα να αποτελούν στόχο για τα 

ΝΚ κύτταρα, τα οποία και ενεργοποιούνται. (Πιν. 3Α.2 – 3Α.4). 



 

Εικόνα 3Α.1: Μορφολογία των κυττάρων του µυελού των οστών του ασθενούς. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά των πλασµατοκυττάρων που παρατηρούνται είναι οι δύο πυρήνες τους, οι 

οποίοι είναι λοβωτοί και ανώριµοι. M-G/G. x 900. 

Σηµείωση: Η φαινοτύπiση των παραπάνω κυττάρων πραγµατοποιήθηκε στο Εργαστήριο 

Κυτταροµετρίας (Ανοσολογικό Τµήµα και Εθνικό Κέντρο Ιστοσυµβατότητας) του 

Περιφερικού Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Γεώργιος Γεννηµατάς», από τον Κο 

Πατεράκη Γεώργιο (Αιµατολόγος – Επιµελητής Β΄). 

 

ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

CD80 62,3% HLA-I 100% 

CD1a 2,6% CD86 84,2% 

CD40 97,7% CD83 10% 

CD30 49,2% CD25 3,5% 

 

Πίνακας 3A.2: Φαινοτυπικά χαρακτηριστικά τα οποία υποδηλώνουν 

αντιγονοπαρουσιαστική δραστηριότητα των κυττάρων, στόχευση τους από τα ΝΚ κύτταρα 

και ενεργοποίηση τους. 



ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΝ∆ΟΚΥΤΤΑΡΙΑ 

ΑΝΤΙΓΟΝΑ 

ΑΝΤΙΓΟΝΑ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

ΑΝΤΙΓΟΝΑ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

MPO 0,7% CD34 2% CD56 13% 

CD68 6% CD64 1,4% DR 99,4% 

cµ 0.50% CD14 1,7% CD16 8,6% 

cCD79a 85,1% CD15 7,9% CD33 9,5% 

cCD13 28% CD7 4,9% CD13 13% 

cCD22 82,6% CD2 1,4% CD19 89,3% 

   CD10 1,4% CD20 98,9% 

   CD71 49,1% CD41 0,2% 

   CD4 3,4% CD117 8,6% 

    CD36 2,7% CD116 1,2% 

Πίνακας 3Α.3: Αρχικός προσδιορισµός σειράς – Με βάση την έντονη έκφραση CD20, 

cCD79a, CD19, DR, τα κύτταρα χαρακτηρίζονται στην Β-σειρά, αλλά δεν εντοπίζεται το 

στάδιο διαφοροποίησης, ήτοι: πρόδροµο Β, µεταµυελικό (περιφερικό Β), ή 

πλασµατοκύτταρο. c: cytoplasmic 

 
 ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ 

ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

CD5 3,4% CD20 99,7% sκ 15,6% sλ 1,9% 

CD43 97,5% CD23 74,2% sδ 0,9% sµ 0,6% 

CD9 60,1% CD11c 12,1% sα 0,5% sγ 4,7% 

CD79b 5,1% FMC7 67,2% cκ 73,7% cλ 2,1% 

CD38 11,5% CXCR-3 25,7% cδ 0,2% cµ 0,3% 

BB4 16% CD27 32% cα 2,5% cγ 46,3% 

EMA 1,6% 

Πίνακας 3Α.4: Προσδιορισµός επιπέδου διαφοροποίησης – Με βάση τα ανωτέρω 

στοιχεία, το επίπεδο ωριµότητας δεν ανήκει ούτε σε πρόδροµο Β αλλά ούτε σε 

πλασµατοκύτταρο. Τοποθετείται σε επίπεδο περιφερικού Β λεµφοκυττάρου µε ασθενή 

επιφανειακή αλλά και κυτταροπλασµατική µονοκλωνική πλήρη ανοσοσφαιρίνη µε 

ισοτυπική µεταστροφή (IgG). c: cytoplasmic, s: surface 



3Β. ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΝΤΙ–ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟ–

ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΩΝ ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ 

ΜΥΕΛΩΜΑ. 
 

1) ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ-ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΩΝ ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ GRANZYME B ΚΑΙ 

PERFORIN ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΜΥΕΛΩΜΑΤΟΣ. 

 

Σε διάφορα χρονικά διαστήµατα, 2 x 106 κύτταρα αποµονώνονταν από την 

καλλιέργεια και ελέγχονταν µε RT-PCR ως προς την έκφραση των γονιδίων granzyme B 

και perforin (Εικόνα 3Β.1 – 3B.3). 
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Εικόνα 3Β.1: Έκφραση της 
perforin και του granzyme B σε 
καλλιεργούµενα κύτταρα µυελού 
των οστών. Κάθε δείγµα 
αντιστοιχεί σε 2 x 106 κύτταρα. 
Η έκφραση των γονιδίων 
µετρήθηκε σε µονάδες 
πυκνότητας (pixels). β2m: β2-
µικροσφαιρίνη 



 

Χρόνος 
(ηµέρες) 0 1 20 36 40 55 67 95 103 110 117 123 129 141 

pixels 
(granzyme B) 143 127 801 765 410 595 283 179 0 0 0 0 256 256 

pixels 
(perforin) 10 12.5 195 260 50 100 75 100 20 25 75 25 50 460 

 

Εικόνα 3Β.2: Έκφραση των γονιδίων granzyme B και perforin σε καλλιέργεια κυττάρων 

µυελού των οστών. Τα δείγµατα του cDNA αντιστοιχούν σε 2 x 106 κύτταρα ανά αντίδραση 

RT-PCR. 

 

  MW    1     2    3      4     5     6      7    8    9  10   11    12   13    14    15    16    17   18    19

 
 

Εικόνα 3Β.3: Έκφραση του γονιδίου της β2 – µικροσφαιρίνης σε καλλιέργεια κυττάρων 

µυελού των οστών. Τα δείγµατα του cDNA αντιστοιχούν σε 2 x 106 κύτταρα ανά αντίδραση 

PCR. MW: Molecular Weight marker. Ζώνες 1 – 3: Αρνητικά controls για την αντίδραση 

της RT-PCR. Ζώνη 4: Θετικό control (CD8+ cells) έκφρασης του granzyme B. Ζώνη 5: 

Θετικό control (CD8+ cells) έκφρασης της perforin. Ζώνες 6 – 19: Έκφραση της β2-

µικροσφαιρίνης σε διάφορα δείγµατα cDNAs. Οι ζώνες έχουν µέγεθος 150 bp. 

 

Στα ex vivo κύτταρα καθώς και σε αυτά τα οποία αποµονώθηκαν από την 

καλλιέργεια τις πρώτες 24 ώρες, η έκφραση του γονιδίου perforin ήταν ανιχνεύσιµη σε 

χαµηλά επίπεδα (10/12.5 pixels). Μετά το παραπάνω χρονικό διάστηµα, παρατηρήθηκε 

αύξηση της σύνθεσης του mRNA του συγκεκριµένου γονιδίου, η οποία έφτασε στο 

µέγιστο την 36η ηµέρα καλλιέργειας (260 pixels). Από το σηµείο αυτό και µετά, τα 

επίπεδα µεταγραφής µειώθηκαν και παρέµειναν σταθερά σε χαµηλούς ρυθµούς (εύρος 

έκφρασης: 25 – 100 pixels) έως την 123η ηµέρα, µετά την οποία τα µεταγραφικά επίπεδα 

αυξήθηκαν και έφτασαν τη µέγιστη τιµή τους την 141η ηµέρα (460 pixels). Η έκφραση 

του granzyme B στα ex vivo κύτταρα και στα κύτταρα µετά από την 1η ηµέρα στην 



καλλιέργεια ήταν επίσης χαµηλή, αν και υψηλότερη από την αντίστοιχη του γονιδίου 

perforin (143/127 pixels). Μετά τις πρώτες 24 ώρες παρατηρήθηκε απότοµη αύξηση της 

σύνθεσης mRNA του γονιδίου granzyme B, η οποία κορυφώθηκε την 20η ηµέρα (801 

pixels). Από το σηµείο αυτό και πέρα, τα επίπεδα µεταγραφής µειώθηκαν σταδιακά µέχρι 

την 103η ηµέρα, µετά την οποία, και για τις επόµενες 20 ηµέρες, δεν ανιχνεύτηκε 

έκφραση του συγκεκριµένου γονιδίου. Από την 123η ηµέρα, η έκφραση του granzyme B 

αυξήθηκε πάλι (256 pixels). Τα παραπάνω αποτελέσµατα υποδηλώνουν µία 

περιοδικότητα στα επίπεδα έκφρασης και των δύο γονιδίων, η οποία επαναλαµβάνεται 

αρκετά συχνά καθ’όλη τη διάρκεια των 9 µηνών που διήρκησε συνολικά το 

συγκεκριµένο πείραµα. 

 

 

2) ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙ-ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΩΝ ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ bcl-2 ΚΑΙ bclxl ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΠΡΟ-ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΩΝ ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ baxa, bak, bakβ, fas, fasL, tnfa ΣΕ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΜΥΕΛΩΜΑΤΟΣ. 

 

Κάθε εβδοµάδα, 2 x 106 κύτταρα αποµονώνονταν από την καλλιέργεια και 

ελέγχονταν µε RT-PCR ως προς την έκφραση των γονιδίων bcl-2, bclxl, baxa, bak, bakβ, 

fas, fasL, tnfa (Πίνακας 3Β.4). Η γραφική παράσταση της έκφρασης των παραπάνω 

γονιδίων φαίνεται στην Εικόνα 3Β.5. 



 

 

 

    Έκφραση γονιδίων (pixels) 
   bak bakβ baxa bcl2 bclxl fasL fas tnfa β2m 

81 460 519 363 328 377 20 702 104 399 
97 50 459 266 86 250 35 50 131 397 
101 130 244 130 152 134 20 5 7 403 
113 432 519 310 158 274 106 101 337 400 
141 298 437 196 245 153 106 5 95 398 
149 442 423 5 62 115 206 121 10 398 
156 396 466 291 86 230 215 15 18 397 
169 304 419 130 140 147 618 50 380 397 
175 401 461 90 622 245 339 221 433 400 
192 200 409 90 9 172 7 50 9 399 
198 176 484 121 87 176 447 40 95 398 
206 336 453 317 73 227 330 201 105 399 
211 168 275 5 9 179 253 40 48 397 
220 331 472 389 7 194 222 50 48 400 
232 495 398 283 9 222 607 5 13 402 
244 665 505 659 8 236 357 558 205 398 
251 660 447 469 240 286 291 372 70 400 
265 613 440 317 84 152 276 88 89 402 
324 291 504 484 62 556 8 128 8 397 

Χ
ρό
νο
ς 

(η
µέ
ρε
ς)

 

332 552 477 465 90 468 70 157 9 399 
 

Πίνακας 3Β.4: Έκφραση προ- και αντι- αποπτωτικών γονιδίων σε καλλιέργεια κυττάρων 

µυελού των οστών. Τα δείγµατα του cDNA αντιστοιχούν σε 2 x 106 κύτταρα ανά αντίδραση 

RT-PCR. 
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Εικόνα 3Β.5: Έκφραση προ- και 
αντι- αποπτωτικών γονιδίων σε 
καλλιεργούµενα κύτταρα µυελού 
των οστών. Κάθε δείγµα 
αντιστοιχεί σε 2 x 106 κύτταρα. Η 
έκφραση των γονιδίων µετρήθηκε 
σε µονάδες πυκνότητας (pixels). 
β2m: β2-µικροσφαιρίνη 

 



Η εφαρµογή της µεθόδου RT-PCR έδειξε ότι και τα οκτώ διαφορετικά γονίδια 

εκφράζονταν (Εικόνα 3Β.5). Το γονίδιο bcl-2 κυµαίνεται από 328 – 140 pixels για µία 

χρονική περίοδο από την 81η έως την 169η ηµέρα, φτάνοντας το µέγιστο της έκφρασης 

του την 175η ηµέρα (622 pixels), ενώ κατόπιν η έκφραση του µειώνεται κάτω από τα 100 

pixels µέχρι την 244η ηµέρα. Στη συνέχεια, αυτή αυξάνει και παραµένει σταθερή από την 

265η ηµέρα και πέρα. Το γονίδιο bclxl εµφανίζει µία τελείως διαφορετική εικόνα: Η 

έκφραση του παραµένει σχετικά σταθερή στα 200 pixels µέχρι την 324η ηµέρα, όπου 

φτάνει ένα µέγιστο (556 pixels), σε αντίθεση µε το bcl-2 (62 pixels). Παροµοίως, η 

έκφραση του γονιδίου bakβ διατηρείται σε έναν µέσο σταθερό ρυθµό (450 pixels) µε την 

εξαίρεση των ηµερών 101 και 211, όπου η έκφραση του µειώνεται έως τα 244 και 275 

pixels αντίστοιχα. Η έκφραση του baxa ελαττώνεται από την 81η έως την 101η ηµέρα 

(363 και 130 pixels αντίστοιχα). Στη συνέχεια, αυξάνεται πάλι την 113η ηµέρα και 

καταλήγει σε µηδενικά επίπεδα (5 pixels) την 149η ηµέρα. Κατά τη χρονική διάρκεια 

ανάµεσα στις ηµέρες 156 – 206, το γονίδιο baxa διατηρεί ένα µέσο µεταγραφικό ρυθµό 

(200 pixels), φτάνοντας τα 5 pixels την 211η ηµέρα. Ξεκινώντας µε µείωση του 

µεταγραφικού ρυθµού (702 – 50 pixels) τις πρώτες ηµέρες µελέτης του (81-97 ηµέρες), η 

έκφραση του γονιδίου fas δεν ξεπέρασε τα 221 pixels (175η ηµέρα) έως την 232η ηµέρα, 

όπου ξεκίνησε να αυξάνεται απότοµα, φτάνοντας τα 558 pixels την 244η ηµέρα. 

Επακολούθησε µείωση της έκφρασης του µέχρι τα 120 pixels (κατά µέσο όρο). Η 

έκφραση του fasL αυξάνεται βαθµιαία από την 81η ηµέρα έως την 169η (618 pixels) και 

κατόπιν υιοθετεί ένα περιοδικό πρότυπο. Το γονίδιο tnf-a εµφανίζει αύξηση στην 

έκφραση του τις ηµέρες 113, 169, 175 (337, 380, 433 pixels αντίστοιχα) ενώ από αυτό το 

σηµείο και πέρα διατηρεί χαµηλούς αλλά σταθερούς ρυθµούς µεταγραφής. Το γονίδιο 

bak φανερώνει ένα µέσο µεταγραφικό ρυθµό (περίπου 350 pixels) για τη χρονική 

περίοδο µεταξύ των ηµερών 113 – 192, ενώ κατόπιν αυξάνει µέχρι να φτάσει ένα 

µέγιστο την 244η ηµέρα (600 pixels). 



3Γ. ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΙ∆ΟΜΙ∆ΗΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΖΟΛΕ∆ΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 

ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΜΥΕΛΩΜΑΤΟΣ. 
 

1). ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΙ∆ΟΜΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΖΟΛΕ∆ΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΤΗ 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΥΕΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ. 

 

Η ανεξάρτητη προσθήκη της Θαλιδοµίδης και του Ζολεδρονικού οξέος στις 

µυελωµατικές σειρές σε ποικίλες συγκεντρώσεις είχε ως αποτέλεσµα τις ακόλουθες 

µεταβολές στη βιωσιµότητα των διαφόρων ειδών κυττάρων (Πίνακας 3Γ.1): 

 

  Thalidomide (µΜ) 

  Pl
ac

eb
o 

1 10
 

50
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50
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00

 

IM9 100 108 108  87  3 
HS-Sultan 100 103 110  86  5 
U266B1 100 103 91  36  9 

RPMI8226 100 100 102  98  13 
THP1 100 99 99  79  8 
U937 100 100 121  117 8  
Jurkat 100 96 99  102  3 

%
 v

ia
bi

lit
y 

PBCs 100 100 100 100 100 100 100 
  Zoledronic acid (µΜ) 

  Pl
ac

eb
o 

10
 

50
 

10
0 

20
0 

50
0 

10
00

 

IM9 100 85 43 15 14 6 6 
HS-Sultan 100 115 108 54 53 5 5 
U266B1 100 99 94 73 61 30 21 

RPMI8226 100 82 20 20 22 15 15 
THP1 100 98 96 85 66 18 11 
U937 100 90 63 42 18 17 13 
Jurkat 100 97 80 34 24 6 6 

%
 v

ia
bi

lit
y 

PBCs 100 100 100 100 100 100 100 
 

Πίνακας 3Γ.1: Επίδραση διαφόρων συγκεντρώσεων της Θαλιδοµίδης και του 

Ζολεδρονικού οξέος στις µυελωµατικές και control κυτταρικές σειρές. PBCs: Peripheral 

Blood Cells. 



Με βάση τον παραπάνω πίνακα, η µεταβολή της βιωσιµότητας των διαφόρων 

κυτταρικών σειρών, σε συνάρτηση µε τις διαφορετικές συγκεντρώσεις των δύο 

φαρµάκων διαφαίνεται στα ακόλουθα διαγράµµατα: 
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Εικόνα 3Γ.2: Μεταβολή της βιωσιµότητας των µυελωµατικών κυτταρικών πληθυσµών και 

των controls υπό την επίδραση διαφόρων συγκεντρώσεων Ζολεδρονικού οξέος. 



Από το εύρος συγκέντρωσης της Θαλιδοµίδης το οποίο χρησιµοποιήθηκε στα 

πειράµατα µας (0.1 – 1000 µΜ), η ουσία ανέστειλε την ανάπτυξη όλων των 

µυελωµατικών κυτταρικών σειρών σε ποσοστό 86 – 97% και των κυτταρικών σειρών 

που χρησιµοποιήθηκαν ως controls σε ποσοστό 91 – 97% όταν η συγκέντρωση της ήταν 

500 µΜ. Η ανάπτυξη των κυτταρικών σειρών U266B1 και THP-1 εµφάνισε αναστολή σε 

ποσοστό 63% και 21% αντίστοιχα σε συγκέντρωση Θαλιδοµίδης 100µΜ. Ειδικότερα, τα 

επίπεδα συγκέντρωσης της Θαλιδοµίδης από 0.1 µΜ έως 100 µΜ δεν επηρέασαν την 

ανάπτυξη των µυελωµατικών κυτταρικών σειρών, µε εξαίρεση την σειρά U266B1 (63% 

αναστολή της κυτταρικής ανάπτυξης σε συγκέντρωση Θαλιδοµίδης 100µΜ). 

Το Ζολεδρονικό οξύ (εύρος συγκέντρωσης 10 – 100 µΜ) επηρέασε την ανάπτυξη 

όλων των κυτταρικών σειρών που µελετήθηκαν µε έναν δοσο-εξαρτώµενο τρόπο. 

Συγκεκριµένα, η ουσία αυτή βρέθηκε περισσότερο αποτελεσµατική όσον αφορά στη 

δυνατότητα πρόκλησης κυτταρικού θανάτου στη µυελωµατική σειρά RPMI, στην Β-

κυτταρική σειρά ΙΜ9, στην Τ-λευχαιµική σειρά Jurkat και στην προ-µονοκυτταρική 

σειρά U937 (συνεπώς η δράση του δεν περιορίστηκε µόνο στις µυελωµατικές σειρές). Το 

Ζολεδρονικό οξύ εµπόδισε την ανάπτυξη των µυελωµατικών κυτταρικών σειρών κατά 

27 – 80% και των controls σε ποσοστό 15 – 65% όταν η συγκέντρωση του ήταν 50 – 100 

µΜ, ενώ το ποσοστό κυτταρικής αναστολής στα 500 µΜ Ζολεδρονικού οξέος ήταν 85 – 

97% και 82 – 93% αντίστοιχα. Από όλο το εύρος συγκεντρώσεων του φαρµάκου που 

χρησιµοποιήθηκαν στα πειράµατα, βρέθηκε ότι τα 100 µΜ είναι η συγκέντρωση εκείνη 

µετά την οποία ο κυτταρικός θάνατος επιταχύνεται. 

Όπως φαίνεται στο πρώτο διάγραµµα της Εικόνας 3Γ.2, η συγκέντρωση των 100 

µΜ Θαλιδοµίδης θεωρείται κρίσιµη διότι σε αµέσως µεγαλύτερες συγκεντρώσεις το 

φάρµακο αρχίζει να εµφανίζει αποπτωτικό αποτέλεσµα πάνω στις καλλιέργειες των 

κυττάρων. Με βάση αυτή την παρατήρηση, πραγµατοποιήθηκαν περαιτέρω πειράµατα 

µε ταυτόχρονη χορήγηση στις κυτταροκαλλιέργειες Θαλιδοµίδης σε συγκέντρωση 100 

µΜ και Ζολεδρονικού οξέος σε όλο το εύρος των συγκεντρώσεων που αυτό 

χρησιµοποιήθηκε. (Πιν. 3Γ.3). 



2). ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΙ∆ΟΜΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΖΟΛΕ∆ΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΥΕΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ. 

 

Η συνδυαστική χρήση της Θαλιδοµίδης και του Ζολεδρονικού οξέος σε ποικίλες 

συγκεντρώσεις στις µυελωµατικές και control σειρές των πειραµάτων έδωσε τα 

ακόλουθα αποτελέσµατα (Πίνακας 3Γ.3): 

 

    Thalidomide+Zoledronic acid (µΜ)       
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IM9 100 32 31 6 6 24 13 6 6       
HS-Sultan 100 86 26 7 7 81 21 9 9       
U266B1 100 36 36 27 27 18 27 23 18       
RPMI8226 100 92 25 25 22 83 29 21 17       
THP1 100 62 40 28 22 68 44 22 10       
U937 100 62 31 15 12 73 31 23 15       
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Jurkat 100 89 94 39 13 85 70 26 11       
    Thalidomide+Zoledronic acid (µΜ) 

    10
0+

25
 

10
0+

40
 

10
0+

50
 

10
0+

90
 

10
0+

10
0 

10
0+

13
5 

10
0+

20
0 

10
0+

25
0 

10
0+

30
0 

10
0+

33
0 

10
0+

40
0 

10
0+

50
0 

IM9 71   23   6     3       3 
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U266B1         20   30     30   20 
RPMI8226   23     15   15           
THP1         13   6   6   6 6 
U937     59 36     27   23       
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Jurkat     64 29     14           
 

Πίνακας 3Γ.3: Επίδραση της συνδυαστικής δράσης της Θαλιδοµίδης και του 

Ζολεδρονικού οξέος στη βιωσιµότητα των µυελωµατικών κυτταρικών σειρών και των 

controls που µελετήθηκαν. Οι παραπάνω συγκεντρώσεις των ουσιών επιλέχθηκαν βάσει 

του ποσοστού βιωσιµότητας που εµφανίζει κάθε κυτταρική σειρά υπό την επίδραση κάθε 

ουσίας σε αυτή ξεχωριστά. 



 Στον Πίνακα 3Γ.4 παρουσιάζονται οι υπολογιζόµενες τιµές LD50 του 

Ζολεδρονικού οξέος για τις διάφορες κυτταρικές σειρές που µελετήθηκαν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κυτταρικές 

σειρές 

LD50 (µΜ) 

RPMI8226 40 

HS-Sultan 135 

U266B1 330 

IM9 50 

Jurkat 90 

U937 90 

THP-1 300 

Πίνακας 3Γ.4: Τιµές LD50 συγκέντρωσης του 
Ζολεδρονικού οξέος για όλες τις κυτταρικές 
σειρές που µελετήθηκαν. Η τιµή LD50 ορίζεται ως 
η συγκέντρωση του φαρµάκου η οποία προκαλεί 
απόπτωση σε ποσοστό 50% του αρχικού 
πληθυσµού. Ο αριθµός των ζωντανών κυττάρων / 
ml / well υπολογίστηκε µε τη χρήση ενός 
κυτταροµετρητή Sysmex NE-8000 

Η συνδυαστική χρήση των δύο ουσιών σε συγκέντρωση [10µΜ Thal + 100µΜ 

Zol] (=ελάχιστη αποτελεσµατική συνδυασµένη δόση) είχε ως αποτέλεσµα την 

καταστολή της κυτταρικής ανάπτυξης κατά 60 – 85% στις κυτταρικές σειρές controls και 

κατά 70 – 90% στις µυελωµατικές σειρές καθώς και στην Β – κυτταρική σειρά ΙΜ9 

(∆ιάγρ. 3Γ.5 & 3Γ.6). 

Στον Πίνακα 3Γ.7 απεικονίζεται ο αριθµός των ζωντανών κυττάρων στις 

διάφορες καλλιέργειες ανά ml. 
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∆ιάγραµµα 3Γ.5: Μεταβολή της βιωσιµότητας των µυελωµατικών κυτταρικών πληθυσµών 

υπό την συνδυαστική δράση Θαλιδοµίδης και Ζολεδρονικού οξέος σε διάφορες 

συγκεντρώσεις. 
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∆ιάγραµµα 3Γ.6: Μεταβολή της βιωσιµότητας των control κυτταρικών πληθυσµών υπό 

την συνδυαστική δράση Θαλιδοµίδης και Ζολεδρονικού οξέος σε διάφορες συγκεντρώσεις. 
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 No of viable cells/ml (x106) 
  HS-Sultan IM9 THP-1 Jurkat U266B1 RPMI 8226 U937 

0 3.7 3.6 2.4 3.2 1.1 1.5 2.4 
0.1 3.8 3.9 2.37 3.07 1.13 1.5 2.4 
10 4.07 3.87 2.37 3.17 1 1.53 2.9 

100 3.17 3.13 1.9 3.25 0.4 1.47 2.8 
500             0.2 

1000 0.17 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2   T
ha

lid
om

id
e 

(µ
Μ

) 

                
  HS-Sultan IM9 THP-1 Jurkat U266B1 RPMI 8226 U937 

0 3.7 3.6 2.4 3.2 1.1 1.5 2.4 
55 4 1.53 2.3 2.55 1.03 0.3 1.5 

100 2 0.53 2.03 1.1 0.8 0.3 1 
500 0.2 0.2 0.43 0.2 0.33 0.23 0.4 

1000 0.2 0.2 0.27 0.2 0.23 0.23 0.3 
                

Z
ol

ed
ro

ni
c 

ac
id

 (µ
Μ

) 

  HS-Sultan IM9 THP-1 Jurkat U266B1 RPMI 8226 U937 
0 3 3.1 1.6 2.8 1 1.3 2.2 

25   2.2           
40           0.3   
50 0.27 0.7   1.8     1.3 
90       0.8     0.8 

100 0.1 0.2 0.2   0.2 0.2   
135 0.1             
200     0.1 0.4 0.3 0.2 0.6 
250 0.1 0.1           
300     0.1       0.5 
330         0.3     
350               
400     0.1         Z

ol
ed

ro
ni

c 
ac

id
 (µ

Μ
) (

+1
00

µΜ
 T

ha
l) 

500 0.1 0.1 0.1   0.2     
Πίνακας 3Γ.7: Αριθµός ζωντανών κυττάρων (x106) / ml καλλιέργειας για όλες τις 

µελετηθείσες κυτταρικές σειρές σε διάφορες συγκεντρώσεις Θαλιδοµίδης και Ζολεδρονικού 

οξέος. 

Ο Πίνακας 3Γ.7 επιτρέπει την κατασκευή των διαγραµµάτων της Εικόνας 3Γ.8, 

όπου απεικονίζεται η µεταβολή του αριθµού των ζωντανών κυττάρων στις καλλιέργειες 

σε συνάρτηση µε διάφορες συγκεντρώσεις των δύο φαρµάκων. Η διατήρηση της 

συγκέντρωση της Θαλιδοµίδης στη σταθερή τιµή των 100 µΜ και η χορήγηση του 

Ζολεδρονικού οξέος σε διάφορες συγκεντρώσεις είχε ως αποτέλεσµα τη δραµατική 

µείωση της συγκέντρωσης του Ζολεδρονικού οξέος που απαιτείται για να επιτευχθεί η 

LD50 των κυτταρικών σειρών που εξετάστηκαν. Συγκεκριµένα, η ταυτόχρονη χορήγηση 

και των δύο φαρµάκων µείωσε τις τιµές LD50 του Ζολεδρονικού οξέος 3 – 4 φορές (2ο - 

3ο διάγραµµα της Εικόνας 3Γ.8). 
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Εικόνα 3Γ.8: Αριθµός ζωντανών κυττάρων / ml (x106) έναντι διαφόρων συγκεντρώσεων 

Θαλιδοµίδης και Ζολεδρονικού οξέος. LD50: κρίσιµη – τοξική δόση 50%. 



3). ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΙ∆ΟΜΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΖΟΛΕ∆ΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 

ΕΠΑΓΩΓΗ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΥΕΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ. 

 

 Η εφαρµογή του Cell Proliferation ELISA, BrdU (colorimetric) kit στις 

µυελωµατικές και στις controls κυτταρικές σειρές καθώς και η χρώση των κυττάρων µε 

αννεξίνη V (και η περαιτέρω ανάλυση τους µε κυτταροµετρητή ροής) έδωσε τα 

ακόλουθα αποτελέσµατα (Πίνακες 3Γ.9 και 3Γ.11 αντίστοιχα): 

 

  ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 
  Jurkat U937 THP1 RPMI8226 IM9 HS-Sultan U266B1 

Placebo 100 100 100 100 100 100 100 
10µΜ Thal+100µΜ Zol 99.69 166.82 86.09 22.56 22.14 103 86.18 

100µΜ Thal+100µΜ Zol 75.3 137.38 66.31 13.41 16.1 104 83.55 

ΣΥ
ΓΚ

Ε
Ν
Τ
ΡΩ

ΣΗ
 

Ο
Υ
ΣΙ
Α
Σ 

50µΜ Thal+200µΜ Zol 84.98 155.6 76.47 17.68 12.08 103 77.6 

%
 O

.D
. (450nm

) 

Πίνακας 3Γ.9: Ποσοστά της O.D. (450 nm) των διαφόρων κυτταρικών σειρών για 

διάφορες συγκεντρώσεις των φαρµάκων. Τα κύτταρα καλλιεργήθηκαν για 5 συνεχόµενες 

ηµέρες, οπότε και προστέθηκε BrdU σε αυτά. Η µελέτη του ρυθµού πολλαπλασιασµού έγινε 

την 6η ηµέρα. 
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∆ιάγραµµα 3Γ.10: Επίδραση της Θαλιδοµίδης και του Ζολεδρονικού οξέος στο ρυθµό 

πολλαπλασιασµού των διαφόρων κυτταρικών σειρών. 



 

Jurkat   HS-Sultan 
  Placebo 10µΜ Thal+100µΜZol     Placebo 10µΜ Thal+100µΜZol  

6 hs 6.64 6.55   6 hs 18.65 19.93 
24 hs 6.54 6.46   24 hs 18.65 23.2 
48 hs 6.71 3   48 hs 20.88 21.87 
72 hs 13.25 5.23   72 hs 3.41 3.1 
144 hs 26.15 28.83   144 hs 22.2 25.28 

THP1   RPMI8226 
  Placebo 10µΜ Thal+100µΜZol     Placebo 10µΜ Thal+100µΜZol  

6 hs 4.55 4.63   6 hs 49 44.8 
24 hs 4.29 4.32   24 hs 48.9 34.8 
48 hs 3.95 3.31   48 hs 9.63 9.48 
72 hs 3.24 10.85   72 hs 5.34 4.41 
144 hs 26.97 21.89   144 hs 7.55 3.94 

U937   IM9 
  Placebo 10µΜ Thal+100µΜZol     Placebo 10µΜ Thal+100µΜZol  

6 hs 1.94 1.89   6 hs 4.25 3.88 
24 hs 1.96 1.94   24 hs 4.05 3.97 
48 hs 1.89 1.94   48 hs 5 4.49 
72 hs 1.12 2.06   72 hs 3.27 16.26 
144 hs 36.42 60.53   144 hs 24.75 12.18 

        U266B1 
          Placebo 10µΜ Thal+100µΜZol  
        6 hs 5.22 4.64 
        24 hs 5.89 5.39 
        48 hs 3.9 4.71 
        72 hs 4.97 5.07 
        144 hs 23.11 14.52 

 

Πίνακας 3Γ.11: Ποσοστό των αποπτωτικών κυττάρων των διαφόρων κυτταρικών 

πληθυσµών υπό την επίδραση 10 µΜ Thal + 100 µΜ Zol σε διάφορα χρονικά διαστήµατα. 

Για την κατασκευή του Πίνακα, για κάθε κυτταρική σειρά υπολογίστηκαν οι ακόλουθοι 

κυτταρικοί πληθυσµοί: 

C1 (Annexin- / PI+ → necrotic cells) 

C2 (Annexin+ / PI+ → late apoptotic cells) 

C3 (Annexin- / PI- → live cells) 

C4 (Annexin+ / PI- → early apoptotic cells) 

Κατόπιν υπολογίστηκε το άθροισµα (C2 + C4) και υπολογίστηκε το ποσοστό των 

αποπτωτικών κυττάρων σε σχέση µε ολόκληρο τον κυτταρικό πληθυσµό. 



Από τη µελέτη του διαγράµµατος 3Γ.10 γίνεται φανερό ότι σε όλες τις κυτταρικές 

σειρές (µε εξαίρεση την control σειρά U937 και την µυελωµατική σειρά HS-Sultan) ο 

ρυθµός κυτταρικού πολλαπλασιασµού επηρεάζεται. Πιο συγκεκριµένα, η προσθήκη [10 

µΜ Θαλιδοµίδης + 100 µΜ Ζολεδρονικού οξέος] (ελάχιστη αποτελεσµατική 

συνδυασµένη δόση) έχει ως συνέπεια µία δραµατική µείωση του ρυθµού 

πολλαπλασιασµού της µυελωµατικής σειράς RPMI8226 και της Β-κυτταρικής σειράς 

ΙΜ-9 κατά 77,5 % και 78 % αντίστοιχα, ενώ η µυελωµατική σειρά U266B1 επηρεάστηκε 

µόνο κατά 13,82 % στις ίδιες συνθήκες. ∆ιατήρηση της συγκέντρωσης του 

Ζολεδρονικού οξέος στα 100 µΜ και αύξηση της Θαλιδοµίδης στην κρίσιµη 

συγκέντρωση των 100 µΜ έδειξε αντίστοιχα ποσοστά αναστολής του πολλαπλασιασµού 

κατά 87 %, 84 % και 17% στις προαναφερθείσες κυτταρικές σειρές. Σε αυτές τις 

συγκεντρώσεις Θαλιδοµίδης και Ζολεδρονικού οξέος, οι control σειρές Jurkat και THP1 

παρουσίασαν αναστολή του κυτταρικού πολλαπλασιασµού κατά 24,7 % και 34 % 

αντίστοιχα. 

 Όσον αφορά στην επαγωγή απόπτωσης, από τον Πίνακα 3Γ.11 είναι φανερό ότι 

τα κύτταρα controls δεν επηρεάζονται σηµαντικά από την ελάχιστη αποτελεσµατική 

συνδυασµένη δόση (10 µΜ Θαλιδοµίδης + 100 µΜ Ζολεδρονικού οξέος), µε εξαίρεση 

την κυτταρική σειρά U937, όπου παρατηρείται 61 % απόπτωση µετά την πάροδο 6 

ηµερών. Σχετικά µε τις µυελωµατικές σειρές U266B1, RPMI 8226 HS-Sultan και τη Β-

κυτταρική σειρά ΙΜ9, η προσθήκη Θαλιδοµίδης και Ζολεδρονικού οξέος στην 

καλλιέργεια δεν επηρέασε σηµαντικά την αποπτωτική διαδικασία, αφού τα ποσοστά 

αποπτωτικών κυττάρων παρέµειναν σε χαµηλά επίπεδα (ακόµα και µετά την πάροδο 6 

ηµερών) και χωρίς σηµαντικές διαφορές από τις placebo καλλιέργειες. 
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∆ιάγραµµα 3Γ.12: Επίδραση της 

συνδυαστικής δράσης της Θαλιδοµίδης 

και του Ζολεδρονικού οξέος στην 

επαγωγή απόπτωσης στις κυτταρικές 

σειρές controls των πειραµάτων. Στον 

άξονα yy΄απεικονίζονται τα % early 

apoptotic cells τα οποία υπολογίστηκαν 

µε τη χρήση αννεξίνης V. 
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∆ιάγραµµα 3Γ.13: Επίδραση της συνδυαστικής δράσης της Θαλιδοµίδης και του 

Ζολεδρονικού οξέος στην επαγωγή απόπτωσης στις µυελωµατικές κυτταρικές σειρές των 

πειραµάτων. Στον άξονα yy΄απεικονίζονται τα % early apoptotic cells τα οποία 

υπολογίστηκαν µε τη χρήση αννεξίνης V. 



4). ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΙ∆ΟΜΙ∆ΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΖΟΛΕ∆ΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΤΑ 

ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΠΡΟ- ΚΑΙ ΑΝΤΙ- ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΩΝ ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ. 

 

Μετά την πάροδο 24 ωρών σε καλλιέργεια κάτω από την επίδραση διαφόρων 

συγκεντρώσεων Θαλιδοµίδης και Ζολεδρονικού οξέος, 2 x 106 κύτταρα αποµονώθηκαν 

από την καλλιέργεια και ελέγχθηκαν µε RT-PCR ως προς την έκφραση των γονιδίων bcl-

2, bclxl, baxa, bak, bakβ, fas, fasL (Πίνακες 3Γ.14-3Γ.15). Η γραφική παράσταση της 

έκφρασης των παραπάνω γονιδίων φαίνεται στις Εικόνες 3Γ.16 – 3Γ.17. 

 

  bak bakβ baxa bclxl bcl2 fas fasL 
  THP-1 
0/0 200  619 556 100  10 
10/0 233 127 222 395 397 1350 20 
50/0 195 224 298 364 363 1247 99 
100/0 120 278 0 323 343 1290 86 
0/100 242 158  338 295 1055 25 
10/100 303 90 288 359 310 1240 36 
50/100 182 0 70 413 402 1232  
100/100 172 190 249 387 406 1108 25 
  Jurkat 
0/0 102 769 0 487 204 692 83 
10/0 237 494 0 602 107 670 50 
50/0 379 773 0 579 132 649 79 
100/0 294 685 0 576 93 665 25 
0/100 142 748 0 653 139 511  
10/100 509 722 0 602 126 587 63 
50/100 25 678 0 502  99  
100/100 203 542 95 549 50 273  
  U937 
0/0 486 555 0 1009 192 624 251 
10/0 153 699 0 256 215 1050 25 
50/0 324 654 10 292 275 530 62 
100/0 448 629 10 911 298 567 400 
0/100 267 768 10 311 253 1305 10 
10/100 304 785 0 246 252 1226 92 
50/100 115 631 0 168 48 888 60 
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100/100 396 526 10 805 238 468 72 
 

Πίνακας 3Γ.14: Έκφραση προ- και αντι- αποπτωτικών γονιδίων στις κυτταρικές σειρές 

controls υπό την επίδραση Θαλιδοµίδης και Ζολεδρονικού οξέος σε διάφορες 

συγκεντρώσεις. Τα δείγµατα του cDNA αντιστοιχούν σε 2 x 106 κύτταρα ανά αντίδραση 

RT-PCR. 



 
  bak bakβ baxa bclxl bcl2 fas fasL 
  RPMI 8226 
0/0 100 5 0 163 5 918 10 
10/0 191 5 0 282 147 1084 10 
50/0 120 5 0 241 96 1299 5 
100/0 361 5 0 196 73 1173 25 
0/100 150 185 147 288 315  243 
10/100 269 10 50 337 222 1167 74 
50/100 221 5 0 307 137 1229 5 
100/100 122 5 0 194 92 1084 5 
  IM9 
0/0 50 611 0 172  550 5 
10/0 391 912 75 486 195 719 5 
50/0 367 978 0 454 170 659 25 
100/0 278 772 0 389 50 629 5 
0/100 395 904 0 459 129 803 57 
10/100 438 856 0 438 160 813 83 
50/100 364 884 35 493 179 758 25 
100/100 314 871 0 445 160 700 10 
  U266B1 
0/0 188 60 95 417 424 1723  
10/0        
50/0 375 20 139 376 354 1666 43 
100/0 231 0 5 394 283 1428 30 
0/100 431 5 0 355 291 1467 165 
10/100 333 20 83 339 362 1556 132 
50/100 334 20 95 324 300 1705 10 
100/100 303 5 0 393 116 1474 20 
  HS-Sultan 
0/0 207 617 0 147 25 565 71 
10/0 204 503 5 190 50 884 97 
50/0 256 366 0 115  270 25 
100/0 96 652 0 129  719 43 
0/100 50 208 0 50   5 
10/100 15 350 5 138 25 338 174 
50/100 298 430 0 153 25 875 152 
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100/100 285 361 0 103 25 546 40 
 
Πίνακας 3Γ.15: Έκφραση προ- και αντι- αποπτωτικών γονιδίων στις µυελωµατικές 

κυτταρικές σειρές υπό την επίδραση Θαλιδοµίδης και Ζολεδρονικού οξέος σε διάφορες 

συγκεντρώσεις. Τα δείγµατα του cDNA αντιστοιχούν σε 2 x 106 κύτταρα ανά αντίδραση 

RT-PCR. 
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Εικόνα 3Γ.16: Επίδραση της Θαλιδοµίδης 

και του Ζολεδρονικού οξέος στα επίπεδα 

έκφρασης διαφόρων προ- και αντι- 

αποπτωτικών γονιδίων σε κυτταρικές σειρές 

controls. Η έκφραση των γονιδίων 

µετρήθηκε σε µονάδες πυκνότητας (pixels). 
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Εικόνα 3Γ.17: Επίδραση της Θαλιδοµίδης και του Ζολεδρονικού οξέος στα επίπεδα 

έκφρασης διαφόρων προ- και αντι- αποπτωτικών γονιδίων σε µυελωµατικές κυτταρικές 

σειρές. Η έκφραση των γονιδίων µετρήθηκε σε µονάδες πυκνότητας (pixels). 



 Όπως διαφαίνεται στις Εικόνες 3Γ.16 και 3Γ.17, σε όλες τις κυτταρικές σειρές, η 

έκφραση του προ-αποπτωτικού γονιδίου fas διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Ειδικά στις 

µυελωµατικές σειρές και στη Β – κυτταρική σειρά ΙΜ9, η έκφραση του δεν επηρεάζεται 

από τις ολοένα αυξανόµενες συγκεντρώσεις των δύο ουσιών (µέσο επίπεδο έκφρασης 

του γονιδίου στις σειρές RPMI 8226, IM9, U266 B1 και HS-Sultan 1136 pixels, 700 

pixels, 1574 pixels, 600 pixels αντίστοιχα). Αντίθετα, οι δύο ουσίες κρατούν την 

έκφραση του προ-αποπτωτικού γονιδίου fasL σε πολύ χαµηλά επίπεδα, όπως διαφαίνεται 

και στους Πίνακες 3Γ.16 και 3Γ.17. Συγκεκριµένα, στις κυτταρικές σειρές των 

πειραµάτων (εκτός των σειρών controls) η τιµή του γονιδίου fasL κυµαίνεται µεταξύ 5 – 

100 pixels µε εξαίρεση τις σειρές RPMI 8226, U266 B1 και HS-Sultan, όπου σε 

συγκέντρωση 100 µΜ Ζολεδρονικού οξέος (10 µΜ Θαλιδοµίδης + 100 µΜ 

Ζολεδρονικού οξέος για την σειρά HS-Sultan) η έκφραση του γονιδίου fasL είναι 

αντίστοιχα 243, 165 και 174 pixels. 

 Σχετικά µε τα υπόλοιπα προ-αποπτωτικά γονίδια, η έκφραση του γονιδίου baxa 

διατηρείται σε µηδαµινά σχεδόν επίπεδα, ανεξάρτητα της συγκέντρωσης της εκάστοτε 

προστιθέµενης ουσίας, σε όλες τις κυτταρικές σειρές που µελετήθηκαν. Εξαίρεση 

αποτελεί η κυτταρική σειρά control THP-1, όπου η έκφραση του συγκεκριµένου γονιδίου 

βρίσκεται στα 619 pixels χωρίς την προσθήκη φαρµάκου, ενώ ελαττώνεται έως τα 70 

pixels όταν η συγκέντρωση των δύο ουσιών φτάσει τα 50 µΜ Θαλιδοµίδης + 100 µΜ 

Ζολεδρονικού οξέος. Το γονίδιο bakβ διατηρεί υψηλά επίπεδα έκφρασης σε όλες τις 

κυτταρικές σειρές controls, καθώς και στην µυελωµατική κυτταρική σειρά HS-Sultan και 

στη Β-κυτταρική σειρά ΙΜ9 (µέσο επίπεδο έκφρασης 435 pixels και 848 pixels 

αντίστοιχα). Στις κυτταρικές σειρές RPMI 8226 και U266 B1 η έκφραση του γονιδίου 

είναι πολύ χαµηλή. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Το Πολλαπλούν Μυέλωµα αποτελεί µία ανίατη νόσο του αιµοποιητικού 

συστήµατος, η οποία συνιστά το 10% περίπου όλων των νεοπλασιών του αιµοποιητικού 

συστήµατος. Η πλειοψηφία των ασθενών µε Πολλαπλούν Μυέλωµα εµφανίζει 

ανοσοκαταστολή, ενώ οι µολύνσεις αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό γνώρισµα της νόσου 

αυτής. Παρά το γεγονός αυτό, οι µηχανισµοί που είναι υπεύθυνοι για αυτή τη διαταραχή 

του ανοσοποιητικού συστήµατος δεν έχουν εξακριβωθεί πλήρως. 

 Στο Πολλαπλούν Μυέλωµα, διάφοροι µηχανισµοί έχουν διατυπωθεί για να 

εξηγήσουν την καταστολή της δράσης των µακροφάγων κυττάρων, το µειωµένο αριθµό 

των πολυκλωνικών Β κυττάρων που απαντώνται στην κυκλοφορία του αίµατος, την 

παρουσία των κατασταλτικών Β κυττάρων, την απορύθµιση του µηχανισµού δράσης των 

Τ – λεµφοκυττάρων, καθώς και τον ανοσορυθµιστικό ρόλο διαφόρων κυτταροκινών 

(147,148). Παρά το γεγονός ότι το Πολλαπλούν Μυέλωµα είναι µία κακοήθεια των Β – 

κυττάρων, εντούτοις έχουν παρατηρηθεί και αλλαγές στον αριθµό, το φαινότυπο και τη 

λειτουργία των Τ – λεµφοκυττάρων. Αυτές οι αλλαγές µπορούν να επηρεάσουν το 

ανοσοποιητικό σύστηµα του ασθενούς είτε άµεσα, απορυθµίζοντας την ειδική κυτταρική 

ανοσία, είτε έµµεσα, εξαιτίας της ανεπαρκούς παραγωγής κυτταροκινών από τα Τ – 

λεµφοκύτταρα, γεγονός που επηρεάζει τον πολλαπλασιασµό και τη διαφοροποίηση των 

Β – λεµφοκυττάρων. 

 Ο απόλυτος αριθµός των Τ – λεµφοκυττάρων στους ασθενείς µε Πολλαπλούν 

Μυέλωµα είναι µικρότερος συγκριτικά µε τα υγιή άτοµα, ενώ η µεγαλύτερη µείωση 

εµφανίζεται στα CD4+ CD45+ Τ – λεµφοκύτταρα, τα οποία αντιπροσωπεύουν έναν 

πληθυσµό ανώριµων κυττάρων. Από την άλλη, τα HLA-DR+ Τ – λεµφοκύτταρα 

εµφανίζονται πολυπληθή, γεγονός που υποδηλώνει µία κατάσταση ενεργοποίησης η 

οποία επάγεται από την ανάπτυξη του όγκου. Αυτά τα ενεργοποιηµένα Τ – 

λεµφοκύτταρα είναι ικανά να παράγουν µεγάλες ποσότητες IL-2 και IFN-γ, αλλά δεν 

µπορούν να ελέγξουν την ασθένεια in vivo. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα 

παραπάνω Τ – λεµφοκύτταρα εκφράζουν το µη φυσιολογικό φαινότυπο Fashigh / bcl-2low 

και εποµένως είναι πιό επιρρεπή προς την απόπτωση. Επιπροσθέτως, τα µυελωµατικά 

κύτταρα εκφράζουν στην κυτταρική τους επιφάνεια το µόριο – συνδέτη του Fas (Fas – 

Ligand), καταστρέφοντας µε αυτόν τον τρόπο τα Τ – λεµφοκύτταρα τα οποία εκφράζουν 

στην επιφάνεια τους την πρωτεΐνη Fas κατά την ενεργοποίηση τους (147,148). µε τον 

τρόπο αυτό, τα Τ – λεµφοκύτταρα στους ασθενείς µε Πολλαπλούν Μυέλωµα 



καταστρέφονται κατά την ενεργοποίηση τους τόσο εξαιτίας του ίδιου τους του 

φαινοτύπου όσο και εξαιτίας της δράσης των µυελωµατικών κυττάρων. 

 Στην παρούσα διατριβή, παρέχουµε στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν την ύπαρξη 

ενός άλλου µηχανισµού, ο οποίος επιτρέπει στα µυελωµατικά κύτταρα να διαφεύγουν 

της δράσης του ανοσοποιητικού συστήµατος του ασθενούς. Ο µηχανισµός αυτός 

συνίσταται στην έκφραση από τα µυελωµατικά κύτταρα των πρωτεϊνών Granzyme B και 

Perforin, ενζύµων που υπό κανονικές συνθήκες εκφράζονται από τα κυτταροτοξικά Τ – 

λεµφοκύτταρα (CTLs) και τα φυσικά κύτταρα – δολοφόνους (NK). Κατά την 

αλληλεπίδραση µεταξύ ενός κυτταροτοξικού Τ – λεµφοκυττάρου και ενός κυττάρου – 

στόχου, τα παραπάνω ένζυµα µε εξωκύτωση µεταφέρονται στον εξωκυττάριο χώρο 

ανάµεσα στα δύο κύτταρα. Η Perforin δεσµεύεται στη µεµβράνη του κυττάρου – στόχου, 

όπου µε πολυµερισµό δηµιουργεί ένα οκταµερές µόριο, το οποίο επιτρέπει την είσοδο –

µέσω του πόρου που δηµιουργείται στην κυτταρική µεµβράνη- του Granzyme B στο 

κυτταρόπλασµα του κυττάρου – στόχου. Από το σηµείο αυτό, το Granzyme B προκαλεί 

τον αποπτωτικό θάνατο είτε µέσω άµεσης πρωτεόλυσης της προ-κασπάσης 3, είτε 

έµµεσα, µέσω της κασπάσης 8. Επιπροσθέτως, η πρωτεΐνη Granzyme B προκαλεί την 

πρωτεόλυση της προ-αποπτωτικής πρωτεΐνης BID και την µετατόπιση της στα 

µιτοχόνδρια, µε αποτέλεσµα την απελευθέρωση του κυτοχρώµατος c από τα τελευταία 

και την ενεργοποίηση της κασπάσης 9. 

∆ιατυπώνουµε την άποψη ότι µε τον παραπάνω τρόπο τα µυελωµατικά κύτταρα 

προστατεύονται από τη δράση των Τ – λεµφοκυττάρων του ασθενούς. Είναι πιθανόν ότι 

τα µυελωµατικά κύτταρα προσελκύουν τα Τ – κυτταροτοξικά λεµφοκύτταρα του 

ασθενούς µέσω της αντιγονοπαρουσιαστικής ικανότητας που διαθέτουν και κατόπιν τα 

καταστρέφουν µέσω κυτταρόλυσης. Ο ίδιος ακριβώς µηχανισµός, χωρίς όµως την 

ανάγκη αντιγονοπαρουσίασης, είναι πιθανόν να υιοθετείται για την καταστροφή των 

φυσικών κυττάρων – δολοφόνων από τα µυελωµατικά κύτταρα. 

Η διαδικασία της αγγειογένεσης παίζει έναν αξιοσηµείωτο ρόλο όσον αφορά στη 

βιολογία του Πολλαπλού Μυελώµατος και σχετίζεται άµεσα µε τη δραστικότητα και τα 

κλινικά στάδια της νόσου. 

 Η θαλιδοµίδη είναι ένα ανοσορυθµιστικό φάρµακο το οποίο έχει εµφανίσει αντι – 

αγγειογενετικές δυνατότητες κατά τη δράση της πάνω στα µυελωµατικά κύτταρα. 

Σχετικά πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι η θαλιδοµίδη µπορεί να αυξήσει τα 

θεραπευτικά αποτελέσµατα της χηµειοθεραπείας και να µειώσει την αντίσταση των 



µυελωµατικών κυττάρων έναντι διαφόρων φαρµάκων. Ταυτόχρονα, η εφαρµογή 

θεραπειών όπου γίνεται χρήση διφωσφονικών (όπως το παµιδρονικό οξύ) σε συνδυασµό 

µε τη θαλιδοµίδη, φαίνεται ότι εµφανίζει θετικά αποτελέσµατα σε ασθενείς µε σοβαρές 

οστεολυτικές αλλοιώσεις (149). 

 Στην παρούσα διατριβή, µελετήθηκε η συνεργιστική δράση της θαλιδοµίδης και 

ενός νέου διφωσφονικού, του Ζολεδρονικού οξέος, σε µυελωµατικές και άλλες 

λευχαιµικές κυτταρικές σειρές. Ένα ενδιαφέρον σηµείο της έρευνας αποτελεί το γεγονός 

ότι το Ζολεδρονικό οξύ, είτε µόνο του, είτε σε συνδυασµό µε τη θαλιδοµίδη, ήταν 

αποτελεσµατικό στις παραπάνω κυτταρικές σειρές. Η χρήση της θαλιδοµίδης προκάλεσε 

επαγωγή της κυτταροτοξικής δράσης του Ζολεδρονικού οξέος, µε αποτέλεσµα να 

καταστεί δυνατή η µείωση κατά 3 – 4 φορές των επιπέδων συγκέντρωσης του τελευταίου 

για την καταστολή της ανάπτυξης των µυελωµατικών κυττάρων κατά 50% (Θανατηφόρα 

τοξική δόση – Lethal Dose 50% - LD50). Τα παραπάνω συµπεράσµατα αποσκοπούν στην 

ανάπτυξη ενός νέου και περισσότερο αποτελεσµατικού θεραπευτικού πλάνου για την 

καταπολέµηση του Πολλαπλού Μυελώµατος και άλλων νεοπλασιών του αίµατος. 
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