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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΠΤΙΔΙΚΩΝ 

ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ HER-2/neu  

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ PLA ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΕΣ 

 

Παρά τις προόδους των κλασικών θεραπευτικών στρατηγικών για τον καρκίνο, η μεγάλη 

πλειοψηφία των ασθενών υποτροπιάζει και καταλήγει. Η ανάγκη για την αντιμετώπιση της 

νόσου με εναλλακτικό τρόπο οδήγησε στην ανάπτυξη ανοσοθεραπευτικών μεθόδων. Η ιδέα 

της ανοσοθεραπείας του καρκίνου έγινε γνωστή στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα, όταν ο 

William Coley χρησιμοποίησε ζωντανά στελέχη του πυογενούς βακτηρίου Streptococcus 

erysipelas με σκοπό τη δημιουργία γενικευμένης ανοσολογικής απάντησης, μέρος της οποίας 

να κατευθυνθεί ενάντια σε όγκους σαρκώματος. Οι σποραδικές θετικές αποκρίσεις που 

παρατήρησε οφείλονταν κατά πάσα πιθανότητα σε ενίσχυση της ανοσολογικής απάντησης 

από τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις που προκάλεσαν τα βακτήρια. Για να επαχθεί όμως ειδική 

ανοσολογική απάντηση ενάντια σε όγκους απαιτείται να χαρακτηριστούν στα καρκινικά 

κύτταρα συγκεκριμένα αντιγόνα, ώστε να δύναται το ανοσολογικό σύστημα να τα 

αναγνωρίσει ως στόχους. Συνεπώς, το πρώτο βήμα στην προσπάθεια για ανοσοθεραπεία του 

καρκίνου είναι η απομόνωση αντιγόνων που εκφράζουν τα καρκινικά κύτταρα, τα οποία κατά 

προτίμηση να μην εκφράζονται από τους φυσιολογικούς ιστούς ώστε να αποφευχθεί η 

αυτοάνοση απάντηση.  

Η ταυτοποίηση ογκοειδικών αντιγόνων, τα οποία αναγνωρίζονται από τα Τ 

λεμφοκύτταρα, έδωσε ιδιαίτερη ώθηση στην ανάπτυξη της κατευθυνόμενης από τα Τ 

κύτταρα ανοσολογικής απάντησης, στο επίπεδο τόσο της έρευνας της ανοσολογίας του 

καρκίνου, όσο και της κλινικής ανοσοθεραπευτικής εφαρμογής και έθεσε τις βάσεις για τη 

χρησιμοποίηση πεπτιδικών εμβολίων στην ανοσοθεραπεία του καρκίνου. Από την πληθώρα 

των γνωστών καρκινικών αντιγόνων, έχουν ταυτοποιηθεί κατά κύριο λόγο επίτοποι ικανοί να 

συνδεθούν με μόρια του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας (MHC) τάξης Ι και 

συνεπώς να επάγουν την ενεργοποίηση των CD8+ T κυττάρων, δεδομένου ότι οι 

περισσότεροι όγκοι είναι θετικοί ως προς τα μόρια MHC τάξης Ι, αλλά αρνητικοί ως προς τα 

μόρια MHC τάξης ΙΙ. Επιπρόσθετα, τα CD8+ Τ κύτταρα μπορούν να καταστρέφουν τα 

καρκινικά κύτταρα απευθείας, μέσω της αναγνώρισης του συμπλόκου MHC  

τάξης Ι-πεπτιδίου που εκφράζεται στην επιφάνεια του όγκου. 

Τα τελευταία χρόνια, δεδομένης της αναγνώρισης του κεντρικού ρόλου των CD4+ Τ 

λεμφοκυττάρων στην έναρξη, οργάνωση και διατήρηση της ανοσολογικής απάντησης, έχουν 

αναγνωριστεί και αρκετοί επίτοποι που αναγνωρίζονται από μόρια MHC τάξης ΙΙ. Πρόσφατες 
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κλινικές μελέτες και προκλινικά μοντέλα έδειξαν ότι ο εμβολιασμός με επιτόπους που 

δύνανται να συνδεθούν με μόρια MHC τάξης ΙΙ, οι οποίοι εμπεριέχουν αλληλουχίες σύνδεσης 

για τα μόρια MHC τάξης Ι, είναι αποτελεσματικοί στην ταυτόχρονη ανάπτυξη βοηθητικών 

και κυτταροτοξικών Τ λεμφοκυττάρων με μακρά διάρκεια ζωής in vivo.  

Από τα γνωστά καρκινικά αντιγόνα, η πρωτεΐνη HER-2/neu παρουσιάζει το 

πλεονέκτημα της υπερέκφρασης σε ποικίλους τύπους καρκίνου, ενώ οι ασθενείς των οποίων 

όγκοι την υπερεκφράζουν παρουσιάζουν προϋπάρχουσα ανοσία ενάντια σε πεπτίδια αυτής. Η 

αυξημένη έκφρασή της στα καρκινικά κύτταρα και το γεγονός ότι πρόκειται για 

διαμεμβρανική πρωτεΐνη την καθιστούν στόχο για ανοσοθεραπευτικές προσεγγίσεις που 

περιλαμβάνουν τόσο κυτταρική όσο και χυμική ανοσία. Κλινικές έρευνες με χρήση πεπτιδίων 

της HER-2/neu έχουν δείξει την πρόκληση ανοσολογικής απάντησης στην πλειονότητα των 

ασθενών. Παρόλα αυτά, οι μεταστατικοί τύποι καρκίνου που υπερεκφράζουν τη 

συγκεκριμένη πρωτεΐνη παραμένουν μη θεραπεύσιμοι. Συνεπώς, υπάρχει άμεση ανάγκη για 

νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις και στο σημείο αυτό η διερεύνηση των πιο ανοσογονικών 

τμημάτων της αλληλουχίας της πρωτεΐνης HER-2/neu, καθώς και της αντίδρασης των 

ασθενών σε αυτά, αποτελούν στόχο για ειδικές νέες αντικαρκινικές θεραπείες.  

O εγκλεισμός του αντιγόνου σε μικροσφαίρες πολυ-γαλακτικού-γλυκολικού οξέος 

(PLGA) έχει δειχθεί ότι επάγει ισχυρή και παρατεταμένη ανοσοαπόκριση. Μέχρι σήμερα, δεν 

φαίνεται να έχει αναφερθεί μελέτη στην οποία να αναλύεται η επίδραση των 

χαρακτηριστικών του PLGA συμπολυμερούς και του σχήματος ανοσοποίησης στον τύπο της 

λαμβανόμενης ανοσοαπόκρισης μετά την χορήγηση PLGA μικροσφαιρών του αντιγόνου in 

vivo.  

Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε ο τύπος της ανοσοαπόκρισης που λαμβάνεται in 

vivo μετά την χορήγηση πεπτιδίων της HER-2/neu (πρότυπα αντιγόνα) συνδεμένων σε πολυ-

γαλακτικού οξέος (PLA) και PLGA μικροσφαίρες. Τα πρότυπα αντιγόνα ήταν δύο:  

 το πεπτίδιο GSPYVSRLLGICLTSTVQLVQL, που αντιστοιχεί στην περιοχή 778-799 

της ογκοπρωτεΐνης HER-2/neu. Η πεπτιδική αυτή ακολουθία περιλαμβάνει τον 

κυτταροτοξικό επίτοπο CLTSTVQLV (789-797) σε συνδυασμό με τον T βοηθητικό 

(Th) επίτοπο GSPYVSRLLGICL (778-790) της συγκεκριμένης ογκοπρωτεΐνης.  

 καθώς και το πεπτίδιο CLTSTVQLV (789-797), δηλαδή μόνο ο κυτταροτοξικός 

(CTL) επίτοπος. 

Ως πειραματόζωα στην συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν HHD 

διαγονιδιακοί μύες, οι οποίοι εκφράζουν ανθρώπινα HLA-A2.1 μόρια ιστοσυμβατότητας, 

δεδομένου ότι η ακολουθία του πεπτιδίου που έχει επιλεγεί προέρχεται από την ανθρώπινη 
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HER-2/neu. Η μετατροπή της ανοσοαπόκρισης Th2 τύπου, εναντίον διαλυτών αντιγόνων που 

εκφράζονται σε καρκινικούς όγκους, σε Τh1 τύπο ανοσοαπόκρισης είναι σημαντική στην 

ανοσοθεραπεία του καρκίνου. Η δημιουργία αντιγονο-ειδικών CD8+ κυτταροτοξικών 

λεμφοκυττάρων, σε συνέργεια με τα αντίστοιχα βοηθητικά Τ (CD4+) λεμφοκύτταρα, 

πιστεύεται ότι θα οδηγήσουν στην απόρριψη του όγκου ή στην επιβράδυνση της ανάπτυξης 

αυτού.  

Η ταυτοποίηση του τύπου της ανοσοαπόκρισης έγινε με την ανάπτυξη 

ανοσοαναλυτικών τεχνικών για την μέτρηση των ολικών ειδικών ανοσοσφαιρινών IgG, των 

ισοτύπων αυτών (IgG1 και IgG2a). Επίσης προσδιορίσθηκε ο τύπος της ανοσοαπόκρισης σε 

κυτταρικό επίπεδο με την ανάπτυξη τεχνικών μέτρησης της ικανότητας του 

πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων και με μέτρηση των κυτοκινών, κυρίως σε 

υπερκείμενα καλλιεργειών λεμφοκυττάρων, αλλά και στο αίμα.  

Για την χορήγηση χρησιμοποιήθηκαν μικροσφαίρες PLA και PLGA με φορτωμένο το 

αντιγόνο με δύο διαφορετικούς τρόπους (προσροφημένο ή απλά αναμεμιγμένο).  

Η in vivo χορήγηση του πεπτιδικού αντιγόνου που απλά και μόνο αναμίχθηκε με PLA 

μικροσφαίρες προκάλεσε μια ισχυρή ανοσολογική απόκριση που ήταν συγκρίσιμη με αυτήν 

που προκλήθηκε από το συνδυασμό του αντιγόνου με πλήρες ανοσοενισχυτικό του Freund 

(CFA). Επιπλέον, μετά από ανάλυση του προφίλ των κυτοκινών που εκκρίνονται από τα Τ 

λεμφοκύτταρα των ανοσοποιημένων μυών, αποδείχθηκε ότι ο συνδυασμός του αντιγόνου 

πεπτιδίων με τις PLA μικροσφαίρες προκάλεσε μια ισχυρή Th1 ανοσολογική απόκριση στο 

αντιγόνο. Ο χρόνος της επώασης πεπτιδίων με τις μικροσφαίρες πριν από τη χορήγηση δεν 

είχε επιπτώσεις στην ανοσολογική απόκριση, γεγονός που απλοποιεί περαιτέρω την 

παραγωγή σε ευρεία κλίμακα αυτού του τύπου εμβολίων. Τα αποτελέσματα που ελήφθησαν 

από αυτή τη μελέτη δικαιολογούν την περαιτέρω διερεύνηση σε in vivo πειραματικά μοντέλα 

καρκίνου της δυνατότητας επαγωγής ισχυρής κυτταρικής  ανοσοαπόκρισης έναντι των 

καρκινικών κυττάρων που υπερεκφράζουν την HER-2/neu πρωτεΐνη με απλή ανάμιξη 

κατάλληλων πεπτιδικών αντιγόνων της HER-2/neu με PLA  μικροσφαίρες.  

 



ABSTRACT 

DEVELOPMENT AND EVALUATION OF ANTIGENIC HER-2/neu PEPTIDES 

ADSORBED ON PLA MICROSPHERES FOLLOWING THEIR ADMINISTRATION 

TO MICE 

 

Despite the progress of classic therapeutic strategies developed concerning cancer the greatest 

number of patients deteriorates and eventually dies. The need to confront this disease in an 

alternative way has led to the development of new immunotherapeutic methods. The novel 

idea of cancer immunotherapy was born in the 19th century when William Coley used live live 

species of bacteria Streptococcus erysipelas in order to induce an overall immune response 

targeted in part against sarcoma tumors. Occasional positive immune responses that were 

observed were possibly due to the enhancement of the immune response from the 

inflammatory reactions caused by the bacteria. In order to induce a special immune response 

against tumors it is necessary for some specific antigens to be identified at cancer cells. So the 

first step in the effort to induce immunotherapy is the isolation of antigens expressed by 

cancer cells that are preferably not expressed at healthy tissues, to prevent autoimmune 

response.  

The identification of tumor-specific antigens that are identified by T cells gave a great 

boost to the development of T-cell-mediated specific immune response, both in research for 

tumor immunology as in its clinical appliance. That led to the beginning of peptide use in 

vaccines in cancer immunotherapy. From the plethora of already known cancer antigens, 

epitopes have been identified as capable of forming complex with MHC (Major 

Histocompatibility Complex) class I molecules, which consequently induce the activation of 

CD8+ T cells, given that most tumors are positive for the MHC class I molecules, but negative 

to MHC class II molecules. Moreover, CD8+ T cells can kill cancer cells directly, through 

identification of the MHC class I–peptide complex that is expressed on the tumor surface. 

 Recently many epitopes that are recognized by MHC class II molecules have been 

identified, since it is well known that the CD4+ T cells play an important role in the initiation, 

organization and maintenance of the immune response. Recent clinical studies and preclinical 

models have shown that immunization with epitopes that are eminent to form a complex with 

MHC class II molecules, which comprise amino acid sequences that can connect with MHC 

class I molecules, are effective in the simultaneous induction of helper and cytotoxic long life 

T-cell in vivo. 

 Among all known cancer antigens, the HER-2/neu protein demonstrates the advantage 

of being overexpressed in various types of cancer, while patients whose tumors overexpress 
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the protein exhibit preexisting immunity against its peptides. HER-2/neu is a transmembrane 

protein that is overexpressed in cancer cells and therefore the perfect target for 

immunotherapy concerning both cellular and humoral immunity. Clinical studies using  

HER-2/neu peptides have shown induction of immune response in the majority of patients. 

However, metastatic tumors overexpressing HER-2/neu protein still remain incurable. As a 

result, there is ample need for respective new therapeutic strategies and at this point more 

potent immunogenic sequences of the protein are under investigation, as is the response of 

patients to those sequences, in hope of creating more specific anticancer therapies.  

Encapsulation of antigen into poly (lactic-co-glycolic) acid (PLGA) microspheres has 

proven to induce potent and long lasting immune response. Up to date, there is no study 

analyzing the influence of PLGA polymer characteristics or the immunization scheme, 

regarding the type of the immune response following the administration of PLGA antigen 

microspheres in vivo. 

 In the current study, the type of the immune response after in vivo administration of 

HER-2/neu peptide adsorbed on poly-lactic acid (PLA) and PLGA microspheres is 

investigated. The model antigens used were the following two: 

• GSPYVSRLLGICLTSTVQLVQL peptide corresponds to the 779-799 amino acid 

sequence of the HER-2/neu protein. This amino acid sequence contains the cytotoxic 

epitope CLTSTVQLV (789-797) in combination with the Th epitope 

GSPYVSRLLGICL (778-790) of the HER-2/neu protein. 

• CLTSTVQLV (789-797) peptide, which corresponds to merely the cytotoxic epitope. 

HHD transgenic mice expressing human HLA-A2.1 histocompatibility molecules were 

used as subjects, given the fact that the amino acid sequence chosen has derived from the 

human HER-2/neu protein. Converting the preexisting Th2 type of immune response, against 

soluble antigens expressed in tumors, to the Th1 type is extremely important in curing cancer. 

The production of antigen-specific CD8+ cytotoxic lymphocytes with the relevant helper T 

(CD4+) lymphocytes is believed to trigger the rejection of the tumor or the delay of its 

development. 

 The type of the immune response was identified with immuno-analytic techniques 

developed for measuring the total amount of IgG immunoglobulins, and their isotypes (IgG1 

and IgG2a). Moreover the type of the immune response has been determined at cellular level 

using proliferation assay and cytokine measurement assay, usually at cell culture supernatants 

but also in blood samples. 
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 For the peptide administration, PLA and PLGA microspheres were used. The antigen 

was administered in two different ways, either absorbed or adsorbed (just mixed). 

 The in vivo administration of the peptide antigen just admixed with PLA microspheres 

induced potent immune response, comparable to that caused by the antigen administration 

using complete Freund’s adjuvant (CFA). Moreover, upon the analysis of the cytokine profile 

secreted from T lymphocytes of immunized mice, the PLA admixed peptide proved to induce 

a specific and potent Th1 immune response. The incubation time of the peptide with PLA 

microspheres had no implications to the immune response, therefore further simplifying 

future mass production of such vaccine types. The results extracted by this study justify 

further investigation of the in vivo experimental cancer models for inducing potent cellular 

immune response against cancer cells that overexpress the HER-2/neu protein by simply 

mixing the appropriate HER-2/neu peptide antigens with PLA microspheres. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1      ΚΑΡΚΙΝΟΣ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
 

Αναμφισβήτητα, ο καρκίνος αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές και απειλητικές ασθένειες για 

το σύγχρονο άνθρωπο. Παρόλο που τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στο 

επίπεδο της βασικής και κλινικής έρευνας για την αντιμετώπιση και την καταπολέμησή του 

με αποτέλεσμα να αυξηθεί το προσδόκιμο επιβίωσης των πασχόντων, ο καρκίνος αποτελεί 

μία από τις κύριες αιτίες θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο (Sporn M.B., 1996, Levitzki A., 

1994, Reddy L. Et al., 2003). Επιπλέον, ενώ αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά τις 

καρδιαγγειακές παθήσεις, η θνησιμότητα λόγω καρκίνου συνεχώς αυξάνεται, σε αντίθεση με 

την αντίστοιχη που οφείλεται σε παθήσεις της καρδιάς, όπου παρατηρείται μία αξιοσημείωτη 

μείωση του αριθμού των θανάτων (Campos J. et al., 2003). Ο καρκίνος αποτελεί ένα 

σύμπλεγμα νόσων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μία ανεξέλεγκτη αύξηση ενός κακοήθους 

κυτταρικού πληθυσμού καθώς και από μία ανοργάνωτη ανάπτυξη των προσβεβλημένων 

κυττάρων (Cozzi P., 2003). Ο αριθμός των πασχόντων από διάφορους τύπους καρκίνου ανά 

τον κόσμο υπολογίζεται στα 10 εκατομμύρια, εκ των οποίων οι μισοί εντοπίζονται στις 

ανεπτυγμένες χώρες (Greenlee R.T. et al. 2000). Οι στατιστικές για τη συχνότητα εμφάνισης 

καρκίνου και τη θνησιμότητα που προκαλείται από αυτόν, παρουσιάζουν εντυπωσιακές 

γεωγραφικές διαφορές, οι οποίες ποικίλλουν σημαντικά από χώρα σε χώρα. Αξιοσημείωτο 

είναι άλλωστε το γεγονός ότι ακόμη και μέσα στην ίδια χώρα υπάρχουν διαφορές ανάμεσα 

στα φύλα, στις διάφορες εθνικές ομάδες καθώς και στα διάφορα επαγγέλματα. 

Παρά την ύπαρξη πολλών μορφών καρκίνου, τη διαφορετική τους προέλευση και τις 

πολλές αδιευκρίνιστες βιολογικές διεργασίες που έχουν παρατηρηθεί, όσον αφορά στην 

αιτιολογία του, είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο καρκίνος δημιουργείται από την απορρύθμιση του 

γενετικού “προγραμματισμού” του κυττάρου. Στις μέρες μας, είναι πλέον γνωστό ότι τα 

καρκινικά κύτταρα προκύπτουν κυρίως από τυχαίες αλλαγές στο ανθρώπινο γενετικό υλικό, 

αλλά και από επιγενετικές τροποποιήσεις, όπως για παράδειγμα η μεθυλίωση του DNA, οι 

οποίες οδηγούν σε ανεξέλεγκτο κυτταρικό πολλαπλασιασμό και στην απόκτηση 

«μεταστατικής δυνατότητας». Συγκεκριμένα, στο καρκινικό κύτταρο απενεργοποιούνται 

γονίδια που οδηγούν στη γήρανση και τον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο (απόπτωση), 

ενώ, παράλληλα, ενεργοποιούνται γονίδια (πρωτο-ογκογονίδια) που επιταχύνουν τον 
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πολλαπλασιασμό του. Επιπλέον, η έκτοπη έκφραση γονιδίων επιτρέπει στο καρκινικό 

κύτταρο να μεταναστεύει σε διαφορετικούς ιστούς, όπου και πολλαπλασιάζεται. 

Αναλυτικότερα, ο καρκίνος προέρχεται, με λίγες εξαιρέσεις, από μεταλλαγμένα 

κύτταρα καθώς και από τα θυγατρικά τους. Στο νεοδημιουργηθέντα και αναπτυσσόμενο 

καρκινικό κλώνο συσσωρεύεται μία σειρά επιγενετικών αλλαγών που οδηγούν στην ανώμαλη 

δράση των γονιδίων. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται αλλοιωμένοι φαινότυποι, οι οποίοι 

υπόκεινται σε φυσική επιλογή. Τελικά, αναπτύσσεται ένας κυτταρικός πληθυσμός, ο οποίος 

αποκόπτεται από τους φυσιολογικούς ελέγχους του κυτταρικού πολλαπλασιασμού 

(κυτταρικός κύκλος) και εξελίσσεται σε καρκίνο. Συνοπτικά έξι είναι τα πιο σημαντικά 

χαρακτηριστικά του καρκινικού φαινοτύπου: παράκαμψη των σημάτων ελέγχου του 

κυτταρικού κύκλου και των σημάτων διαφοροποίησης, ικανότητα συνεχούς 

πολλαπλασιασμού, αναστολή της απόπτωσης, διηθητικότητα και αγγειογένεση.  

Ελπίδα για την θεραπεία του καρκίνου είναι ο έλεγχος των ανοσολογικών 

αποκρίσεων, έτσι ώστε οι βλαβερές να μπορούν να ανασταλούν και οι χρήσιμες να 

ενισχυθούν. Πιθανώς η καλύτερη προσέγγιση είναι η διέγερση των μηχανισμών που το ίδιο 

το σώμα χρησιμοποιεί για να ρυθμίσει τις δικές του αποκρίσεις. 

Η φύση των αποτελεσμάτων μηχανισμών που χρησιμοποιήθηκαν σε όλες τις 

ανοσολογικές αποκρίσεις είναι η ίδια: αυτή που θα αποφασίσει για το αν μια απόκριση είναι 

επιθυμητή ή ανεπιθύμητη είναι η φύση του αντιγόνου. Έτσι, μερικές νόσοι προκαλούνται από 

μια απόκριση σε ένα ακατάλληλο αντιγόνο, αυτές που απευθύνονται στα αλλεργιογόνα, στα 

αυτοαντιγόνα, και στα μοσχεύματα είναι βλαβερές για τον οργανισμό και θα ήταν επιθυμητό 

να παρεμποδιστούν. Αντίθετα, μερικές νόσοι απορρέουν από κάποια αποτυχία να 

δημιουργηθεί μια κατάλληλη απόκριση και θα ήταν επιθυμητό να δημιουργηθούν 

προστατευτικές αποκρίσεις κατευθυνόμενες στα παθογόνα, όπως η ελονοσία και ο HIV, ή σε 

μετασχηματιζόμενα κύτταρα που προκαλούν καρκίνο. 

Έτσι ενώ τα εμβόλια που χρησιμοποιούν κύρια αντιγόνα όγκων και στοχεύουν κατά 

ειδικών αντιγόνων είναι η ιδανική προσέγγιση στην Τ κυτταρική ανοσοθεραπεία για τους 

όγκους, θα περάσουν πιθανώς πολλές δεκαετίες πριν αναγνωριστούν τα αντιγόνα που 

κυριαρχούν στον όγκο για κοινούς καρκίνους. Ακόμα και όταν αναγνωριστούν, είναι 

αμφίβολο το πόσο εκτενώς θα εκφράζονται οι σχετικοί επίτοποι στους ιστούς. 

Επομένως, η χρήση όγκων που προέρχονται από ασθενείς και αφαιρούνται 

χειρουργικά, ως πηγών αντιγόνου για εμβόλια παραμένει μια σημαντική θεραπευτική 

στρατηγική. Μέχρι πρόσφατα, τα εμβόλια που βασίζονται στα ογκογόνα κύτταρα περιέχουν 

μείγμα είτε από κύτταρα όγκου που έχουν δεχθεί ακτινοβολία είτε από όγκους που έχουν 
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αφαιρεθεί και αναμειγνύονται με βακτηριακούς ενισχυτές όπως το BCG ή το 

Corynebacterium parvum. Αυτοί οι ενισχυτές έχουν προκαλέσει ενθαρρυντικά θεραπευτικά 

αποτελέσματα για το μελάνωμα, αλλά παραμένουν απογοητευτικοί ως γενικό μέτρο. 

Πιο πρόσφατα, νέες μοριακές προσεγγίσεις για την τροποποίηση των ογκογόνων 

κυττάρων έχουν συσταθεί με μια ενισχυμένη ικανότητα για δημιουργία ανοσολογικών 

αποκρίσεων ειδικών για τους όγκους. Αυτές οι προσεγγίσεις περιλαμβάνουν γονίδια που 

κωδικοποιούν τα συνδιεγερτικά μόρια ή κυτοκίνες σε όγκους. Τα συνδιεγερτικά μόρια 

έχουν σκοπό να καταστήσουν τον όγκο περισσότερο ανοσογονικό. Το βασικό σχέδιο 

τέτοιων πειραμάτων περιγράφεται ως εξής: Ένα ογκογόνο κύτταρο που μπορεί να 

διαμολυνθεί με το γονίδιο που κωδικοποιεί το συνδιεγερτικό μόριο Β7 εμφυτεύεται σε ένα 

ζώο με ταυτόσημο γονότυπο. Αυτά τα Β7-θετικά κύτταρα είναι ικανά να ενεργοποιήσουν τα 

αθώα Τ κύτταρα που αναγνωρίζουν τα ογκο-ειδικά μεταμοσχευμένα αντιγόνα (TSTA) και 

απορρίπτουν τα ογκογόνα κύτταρα. Αυτά τα εκτελεστικά Τ κύτταρα μπορούν να 

αναγνωρίσουν τα ογκογόνα κύτταρα άσχετα με το αν εκφράζουν το Β7 ή όχι· αυτό μπορεί 

να φανεί από τα επαναφυτευόμενα μη-διαμολυνθέντα με το γονίδιο του Β7 ογκογόνα 

κύτταρα, τα οποία επίσης απορρίπτονται. 

Η δεύτερη στρατηγική, είναι η εισαγωγή γονιδίων κυτοκινών στους όγκους έτσι ώστε 

να εκκρίνουν το προϊόν αυτών των γονιδίων, και έχει σκοπό να ελκύσει τα 

αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα στον όγκο χρησιμοποιώντας το πλεονέκτημα της 

παρακρινικής φύσης των κυτοκινών. Έχει τώρα αποδειχθεί ότι τα πιο αποτελεσματικά 

εμβόλια για τους όγκους είναι τα ογκογόνα κύτταρα που εκκρίνουν τον παράγοντα 

αποικισμού κοκκιοκυττάρων-μακροφάγων (GM-CSF), ο οποίος έλκει τους αιμοποιητικούς 

προδρόμους στην εστία και βοηθά την διαφοροποίηση τους σε δενδριτικά κύτταρα. 

Πιστεύεται ότι αυτά τα κύτταρα επεξεργάζονται τα αντιγόνα των όγκων και μεταναστεύουν 

στον τοπικό λεμφαδένα όπου παράγουν δυνητικές αποκρίσεις κατά των όγκων. Πράγματι, τα 

διαμολυθέντα με GM-CSF κύτταρα των όγκων φαίνονται να είναι πιο πιθανοί επαγωγείς των 

Τ κυτταρικών, αποκρίσεων κατά του όγκου από ότι τα διαμολυθέντα με Β7 κύτταρα, ίσως 

επειδή τα δενδριτικά κύτταρα που προέρχονται από το μυελό των οστών εκφράζουν τα 

περισσότερα από τα μόρια που απαιτούνται για την ενεργοποίηση των αθώων Τ κυττάρων 

από ότι εκφράζουν τα διαμολυθέντα με Β7 ογκογόνα κύτταρα, τα οποία εκφράζουν και τα 

μόρια των αντιγόνων και τα συνδιεγερτικά μόρια αλλά στερούνται ποικίλων άλλων μορίων 

που απαιτούνται για την ενεργοποίηση των αθώων Τ κυττάρων. 

Αυτό που δεν είναι σίγουρο είναι το αν οι άνθρωποι με προχωρημένο καρκίνο 

μπορούν να δημιουργήσουν επαρκείς Τ κυτταρικές αποκρίσεις για να απομακρύνουν τα 
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ογκογόνα κύτταρα υπό συνθήκες όπου κάθε αθώο Τ κύτταρο που είναι ειδικό για όγκο έχει 

καταστεί ανεκτικό στον όγκο. Επιπλέον, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ότι τέτοια διαμολυθέντα 

κύτταρα θα προκαλέσουν μια αυτοάνοση απόκριση κατά του φυσιολογικού ιστού από τον 

οποίο προέρχεται ο όγκος. Κλινικά πειράματα είναι σε εξέλιξη για τον προσδιορισμό της 

ασφαλείας και της αποτελεσματικότητας τέτοιων προσεγγίσεων. 

Η καλύτερη προσέγγιση για τη θεραπεία του καρκίνου είναι η διέγερση των 

μηχανισμών που το ίδιο το σώμα χρησιμοποιεί για να ρυθμίσει τα δικές του αποκρίσεις. 

Γιαυτό και ο εμβολιασμός, που αποτελεί την πιο επιτυχή εφαρμογή της ανοσολογίας ως 

τώρα, στηρίζεται στις ειδικές ανοσολογικές αποκρίσεις. Αυτές οι προσεγγίσεις βασίζονται 

κυρίως στην καλύτερη κατανόηση των βασικών ανοσολογικών μηχανισμών, όπως αυτοί 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

  

1.2 ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

Ο ανθρώπινος οργανισμός έχει την ικανότητα να αντιστέκεται σε όλους σχεδόν τους τύπους 

των μικροβίων, ιών και τοξινών που τείνουν να προκαλέσουν βλάβες σε ιστούς και όργανα. 

Η ικανότητα αυτή λέγεται ανοσία και οφείλεται στο ανοσοποιητικό σύστημα, που σχηματίζει 

αντισώματα και ευαισθητοποιημένα λεμφοκύτταρα, τα οποία προσβάλλουν και 

καταστρέφουν τους συγκεκριμένους μικροοργανισμούς ή τοξίνες. Η ανοσία διακρίνεται στην 

φυσική και στην επίκτητη.  

Η φυσική ανοσία, η πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού, εστιάζεται στην 

αντίσταση στην είσοδο των παθογόνων στον εσωτερικό του οργανισμού και στη μη ειδική 

καταστροφή αυτών από χημικές ουσίες (όπως λυσοζύμη και πεπτικά ένζυμα) ή 

συγκεκριμένους κυτταρικούς τύπους (φυσικά φονικά κύτταρα, ουδετερόφιλα λευκά 

αιμοσφαίρια). 

 Η επίκτητη ανοσία ή ανοσία προσαρμογής, έχει μεγάλη σημασία για την προστασία 

του οργανισμού από μικροοργανισμούς που εισβάλλουν σε αυτόν και προς τους οποίους δεν 

αναπτύσσει φυσική (εγγενή) ανοσία, όπως θανατηφόρα μικρόβια, ιούς, τοξίνες, ακόμα και 

ξένους ιστούς άλλων ζώων. Ο οργανισμός δεν απομονώνει τον εισβολέα μικροοργανισμό με 

την πρώτη έκθεσή του σε αυτόν. Μέσα όμως σε λίγες μέρες ή εβδομάδες από την έκθεση, το 

ειδικό σύστημα ανοσίας αναπτύσσει εξαιρετικά ισχυρή αντίσταση προς τον εισβολέα. Η 

αντίσταση αυτή είναι ειδική προς συγκεκριμένα συστατικά του εισβολέα, που ονομάζονται 
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αντιγόνα. Γενικά, οι ενώσεις αυτές είναι πρωτεΐνες, μεγάλα πολυσακχαριδικά ή 

λιποπρωτεϊνικά συμπλέγματα με μοριακό βάρος πάνω από 8.000 Da. 

Υπάρχουν δυο τύποι επίκτητης ανοσίας: 

 Η χυμική ανοσία, όπου ο οργανισμός σχηματίζει αντισώματα, που κυκλοφορούν στο 

αίμα και είναι μόρια σφαιρίνης ικανά να προσβάλλουν έναν παράγοντα που εισβάλλει 

στο σώμα. 

 Η κυτταρική ανοσία, όπου έχουμε τον σχηματισμό μεγάλου αριθμού εξειδικευμένων 

λεμφοκυττάρων, ειδικά ευαισθητοποιημένων προς τον ξένο παράγοντα. Αυτά τα 

ευαισθητοποιημένα λεμφοκύτταρα έχουν την ειδική ικανότητα να προσκολλώνται 

στον ξένο παράγοντα και να τον καταστρέφουν. 

 

1.2.1  ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Το ανοσολογικό σύστημα του ανθρώπου αποτελείται από ένα σύνολο οργάνων και κυττάρων 

με ρόλο την ακριβή και ειδική αναγνώριση μη εαυτών (non-self) αντιγόνων και την 

καταστροφή των κυττάρων που τα φέρουν. Τα κύτταρα του ανοσολογικού συστήματος 

προέρχονται από πολυδύναμα αιμοποιητικά κύτταρα του μυελού των οστών, τα οποία, κάτω 

από την επίδραση του μικροπεριβάλλοντος υφίστανται διαφοροποίηση προς τη λεμφοειδή 

κατεύθυνση, παράγοντας Τ και Β λεμφοκύτταρα και φυσικά φονικά κύτταρα ή προς τη 

μυελογενή κατεύθυνση, παράγοντας μονοκύτταρα, ουδετερόφιλα, ερυθρά αιμοσφαίρια και 

αιμοπετάλια (Reya et al., 2001). Στο κλασικό αυτό μοντέλο πρόσφατα δεδομένα από αρκετές 

ερευνητικές ομάδες προτείνουν εναλλακτικές οδούς διαφοροποίησης (Σχήμα 1). 

 
Σχήμα 1: Τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος σύμφωνα με το κλασικό μοντέλο προέλευσης από 

προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα. 
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 Τα λεμφοκύτταρα απελευθερώνονται στην κυκλοφορία του αίματος από τα κεντρικά 

λεμφοειδή όργανα, το μυελό των οστών και το θύμο αδένα, με ρυθμό 109/μέρα και αποτελούν 

το 20% των ολικών λευκών αιμοσφαιρίων. 

 Διακρίνονται σε Β και Τ λεμφοκύτταρα και φυσικά φονικά κύτταρα. Τα Β και Τ 

λεμφοκύτταρα είναι οι δυο τύποι λεμφοκυττάρων, που προάγουν την χυμική και την 

κυτταρική ανοσία, αντίστοιχα. Αν και κάτω από το μικροσκόπιο αυτοί οι δυο πληθυσμοί 

λεμφοκυττάρων φαίνονται όμοιοι, διαφέρουν σημαντικά. 

Τα Τ λεμφοκύτταρα είναι υπεύθυνα για την παραγωγή των ευαισθητοποιημένων 

λεμφοκυττάρων που εξασφαλίζουν την κυτταρική ανοσία. Ο ρόλος τους είναι ο συντονισμός 

της ανοσολογικής απάντησης και η καταστροφή των κυττάρων-στόχων. Στα θηλαστικά, τα 

πρόδρομα T λεμφοκύτταρα κύτταρα εγκαταλείπουν τον μυελό των οστών και ωριμάζουν 

στον θύμο πριν τη μετανάστευσή τους στα δευτερογενή λεμφικά όργανα (λεμφαδένες, 

σπλήνας, λεμφικός ιστός χωρίς κάψα) (Σχήμα 2). 

Τα Β λεμφοκύτταρα είναι υπεύθυνα για τον σχηματισμό των αντισωμάτων της 

χυμικής ανοσίας. Τα Β λεμφοκύτταρα παράγονται στο μυελό των οστών (και στο εμβρυικό 

ήπαρ) και ωριμάζουν εκεί πριν μεταβούν μέσω της κυκλοφορίας στα δευτερογενή λεμφικά 

όργανα (Σχήμα 2). 

Τέλος τα φυσικά φονικά κύτταρα, καταστρέφουν μη ειδικά τα μολυσμένα και τα 

καρκινικά κύτταρα και παράγουν ανοσορυθμιστικές κυτοκίνες και χημειοκίνες.  

 
Σχήμα 2: Ρύθμιση των λεμφοκυττάρων και των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων. 
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Εκτός από τα λεμφοκύτταρα, στα κύτταρα του ανοσολογικού συστήματος ανήκουν τα 

φαγοκύτταρα (μονοπύρηνα ή πολυμορφοπύρηνα), με ρόλο αφενός την καταστροφή των 

παθογόνων παραγόντων και αφετέρου την ενεργοποίηση των υπόλοιπων κυττάρων του 

ανοσολογικού συστήματος, είτε με την παραγωγή κυτοκινών, είτε με απ’ ευθείας κυτταρική 

επαφή. 

 

1.2.1.1 Κύρια κύτταρα που συμμετέχουν στον κυτταρικό κλάδο της επίκτητης                   

             ανοσίας 

 

1.2.1.1.1 Τ λεμφοκύτταρα και κύτταρα παρουσίασης αντιγόνων 

 

Ο όρος Τ λεμφοκύτταρα προέρχεται από το όργανο στο οποίο ωριμάζουν τα συγκεκριμένα 

κύτταρα, το θύμο αδένα (Σχήμα 3). Τα Τ λεμφοκύτταρα ενεργοποιούνται ως προς τα 

συγκεκριμένα αντιγόνα σχηματίζοντας στην επιφάνειά τους ένα τύπο μορίου με παρόμοια 

δομή με αυτή των αντισωμάτων. Το μόριο αυτό αποτελείται από μια μεταβλητή μονάδα, 

παρόμοια με την μεταβλητή περιοχή του χυμικού αντισώματος, χωρίς να υπάρχει σταθερή 

περιοχή. Αντί γι’ αυτό υπάρχουν πολλές μεταβλητές μονάδες προσηλωμένες κατευθείαν στην 

μεμβράνη του Τ λεμφοκυττάρου. Τα ευαισθητοποιημένα αυτά Τ λεμφοκύτταρα 

απελευθερώνονται από τον λεμφικό ιστό και όταν ένα από αυτά έρθει σε επαφή με το ειδικό 

αντιγόνο προσδεμένο σε ένα αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο, ξεκινάει μια σειρά 

αντιδράσεων, μέσω των οποίων τα T λεμφοκύτταρα διαφοροποιούνται σε βοηθητικά και 

κυτταροτοξικά.  

Τα Τ λεμφοκύτταρα διακρίνονται στους ακόλουθους δυο τύπους:  

• Βοηθητικά ή ανοσορυθμιστικά Τ λεμφοκύτταρα (Th ή CD4+) με κύριες λειτουργίες την 

ενεργοποίηση ή καταστολή άλλων κυτταρικών πληθυσμών. Μεταξύ των λειτουργιών αυτών 

είναι η ενεργοποίηση μακροφάγων (εξέλιξη σε δενδριτικά, θανάτωση ορισμένων κυττάρων 

όγκων), η έκλυση ειδικών αντισωμάτων από τα Β λεμφοκύτταρα, η ενεργοποίηση των 

κυτταροτοξικών Τ λεμφοκυττάρων και η καταστολή της ανοσοαπόκρισης μετά την 

ολοκλήρωση καταστροφής του παθογόνου, ώστε να διατηρηθεί η ομοιόσταση του 

ανοσοποιητικού συστήματος. 

• Τα κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα (CTL ή CD8+), τα οποία αναγνωρίζουν 

αντιγονικούς επιτόπους σε κύτταρα στόχους και, με ποικίλους μηχανισμούς, προκαλούν 

κυτταρικό θάνατο κυρίως μέσω απόπτωσης, αλλά και μέσω άλλων οδών που θα αναλυθούν 
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στη συνέχεια. Επιπλέον, τα κυτταροτοξικά T λεμφοκύτταρα μπορούν να προκαλέσουν λύση 

των προσβεβλημένων κυττάρων, ελευθερώνοντας λυσοσωματικά ένζυμα, ή παραγωγή 

επαγωγέων, όπως η ιντερφερόνη-γ (IFN-γ) (Morris et al., 1982), για την προσέλκυση και 

ενεργοποίηση των μακροφάγων.  

 

Σχήμα 3: Ωρίμανση των Τ λεμφοκυττάρων στο θύμο αδένα (Kaech et al, 2002). 
 

Τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (APC) αποτελούν έναν ετερογενή πληθυσμό 

κυττάρων με ανοσοδιεγερτική ικανότητα, τα οποία διαδραματίζουν κύριο ρόλο στην επαγωγή 

των λειτουργικών δραστηριοτήτων των Τ λεμφοκυττάρων. Δεδομένου ότι τα Τ 

λεμφοκύτταρα δεν μπορούν να αναγνωρίσουν το ειδικό για αυτά αντιγόνο σε ελεύθερη 

μορφή, αλλά μόνο σε μορφή συμπλόκου με το κατάλληλο για αυτά μόριο του μείζονος 

συστήματος ιστοσυμβατότητας (βλ. σελίδα 15), ο ρόλος των APC είναι η πρόσληψη, 

επεξεργασία και στη συνέχεια κατάλληλη παρουσίαση του αντιγόνου στην επιφάνεια τους, 

ώστε να ευαισθητοποιήσουν τα ειδικά για αυτό Τ λεμφοκύτταρα. Ως APC μπορούν να 

δράσουν διάφοροι τύποι κυττάρων, με κύρια τα δενδριτικά κύτταρα (DC), που προέρχονται 

από τη διαφοροποίηση των μονοκυττάρων. Άλλοι τύποι APC είναι τα μονοκύτταρα, τα 

μακροφάγα, τα κύτταρα Kupffer, τα μικρογλοιακά κύτταρα, τα Β λεμφοκύτταρα, τα κύτταρα 

Langerhans, τα αστροκύτταρα και οι ινοβλάστες. 
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1.2.1.1.2 Επιφανειακά μόρια (δείκτες) Τ λεμφοκυττάρων 

 

Τα μόρια της εξωτερικής επιφάνειας της μεμβράνης των λεμφοκυττάρων  έχουν πολλαπλές 

χρήσεις, όπως την αναγνώριση του αντιγόνου και ορισμένων μορίων-συνδετών στην 

επιφάνεια του κυττάρου στόχου. Το είδος των μορίων αυτών, καθώς και η πυκνότητά τους 

στην κυτταρική μεμβράνη ποικίλει ανάλογα με το αναπτυξιακό τους στάδιο και το στάδιο 

ενεργοποίησης.  

Το πιο σημαντικό μόριο της επιφάνειας των Τ λεμφοκυττάρων είναι οι 

υπερμεταβλητοί υποδοχείς μέσω των οποίων αναγνωρίζουν τα αντιγόνα, οι «υποδοχείς Τ 

κυττάρων» (TCR). Οι TCR αναγνωρίζουν τα ξένα προς τον οργανισμό αντιγόνα με 

εξαιρετική εξειδίκευση, διεργασία όμως που δεν μπορούν να επιτελέσουν όταν τα αντιγόνα 

είναι ελεύθερα, αλλά μόνο όταν αυτά είναι συνδεδεμένα με αντίστοιχα μόρια του Μείζονος 

Συστήματος Ιστοσυμβατότητας (MHC). Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στον TCR και το 

σύμπλοκο πεπτιδίου/μορίου MHC είναι το κύριο στοιχείο αναγνώρισης σε μία ποικιλία 

κυτταρικών επαφών, οι οποίες καταλήγουν στην ανάπτυξη του ρεπερτορίου (repertoire) των 

Τ κυττάρων (θετική και αρνητική επιλογή στο θύμο αδένα και επιβίωση στην περιφέρεια) και 

στην ανάπτυξη της ανοσολογικής απάντησης (ενεργοποίηση Th και CTL). 

Ο TCR αποτελείται από δύο διαμεμβρανικές πολυπεπτιδικές αλυσίδες που ανήκουν 

στην υπεροικογένεια των ανοσοσφαιρινών, τις α και β ή γ και δ, κάθε μια από τις οποίες 

περιέχει μια σταθερή (C) και μία μεταβλητή (V) περιοχή. Η μεταβλητή περιοχή 

κωδικοποιείται από ανασυνδυαζόμενα τμήματα γονιδίων. Στην περιοχή αυτή εντοπίζονται οι 

περιοχές καθορισμού συμπληρωματικότητας (CDR), οι οποίες βρίσκονται στο ένα άκρο του 

TCR και αναγνωρίζουν το ειδικό για τον συγκεκριμένο TCR σύμπλοκο πεπτιδίου/μορίου 

MHC. Από τις θηλιές που σχηματίζουν οι CDR, η CDR2 αλληλεπιδρά μόνο με το μόριο 

MHC, ενώ οι CDR1 και CDR3 αλληλεπιδρούν τόσο με το μόριο MHC όσο και με το 

πεπτίδιο.  

 Παρότι η αναγνώριση του συμπλόκου αντιγόνο/μόριο MHC γίνεται αποκλειστικά 

μέσω του TCR, πολλά άλλα μόρια διαδραματίζουν σημαντικό συμπληρωματικό ρόλο στην 

ενεργοποίηση του Τ κυττάρου. Πολλά από αυτά δρουν ως μόρια προσκόλλησης, ώστε να 

σταθεροποιηθεί η αλληλεπίδραση ανάμεσα στο Τ κύτταρο και το APC ή το κύτταρο-στόχο ή 

μεταδίδουν σήματα από τη μεμβράνη στο κυτταρόπλασμα και στη συνέχεια στο πυρήνα του 

κυττάρου. Από τα μόρια αυτά, τα πιο σημαντικά είναι τα CD3, CD4 και CD8, τα οποία 

ανήκουν επίσης στην υπεροικογένεια των ανοσοσφαιρινών. 
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Το CD3 αποτελείται από 5 πολυπεπτίδια, τα γ, δ, ε και ένα ομοδιμερές από δύο ζ 

αλυσίδες (90%) ή ένα ετεροδιμερές ζη (10%). Οι διαμεμβρανικές περιοχές των αλυσίδων γ, δ, 

ε και ζ περιέχουν αρνητικά φορτισμένα κατάλοιπα ασπαραγινικού οξέος, που τους 

επιτρέπουν να αλληλεπιδρούν με τα θετικά φορτισμένα διαμεμβρανικά τμήματα του TCR. 

Δεδομένου ότι το μόριο CD3 βρίσκεται σε απόσταση μόλις 12 Å από τον TCR είναι εφικτή 

αυτή τη αλληλεπίδραση. Η έκφρασή του CD3 προαπαιτείται για την έκφραση των αβTCR 

και γδTCR. Το αποτέλεσμα είναι ο TCR να απαντά στην κυτταρική μεμβράνη ως μοριακό 

σύμπλοκο με το CD3, του οποίου ο ρόλος είναι η μετάδοση σήματος ενεργοποίησης στο 

εσωτερικό του κυττάρου μετά την αναγνώριση του αντιγόνου από τον TCR. 

Όπως προαναφέρθηκε, τα Τ κύτταρα διακρίνονται στα Th και τα CTL, τα οποία 

χαρακτηρίζονται από την επιφανειακή παρουσία των μορίων CD4 και CD8 αντίστοιχα. Το 

CD4 είναι μια διαμεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη 55 kDa, που αποτελείται από τέσσερις 

εξωκυττάριες περιοχές ανοσοσφαιρινικού τύπου, μια υδρόφοβη διαμεμβρανική περιοχή και 

ένα μακρύ κυτταροπλασματικό άκρο που φέρει τρία κατάλοιπα σερίνης με δυνατότητα 

φωσφορυλίωσης. Απαντά αποκλειστικά σε μονομερή μορφή. Το CD8 είναι μικρότερο σε 

μέγεθος (32-34 kDa) και αποτελείται από μία εξωκυττάρια περιοχή ανοσοσφαιρινικού τύπου, 

μια υδρόφοβη διαμεμβρανική περιοχή και ένα κυτταροπλασματικό άκρο 25-27 καταλοίπων 

που επίσης δύναται να φωσφορυλιωθεί. Αντίθετα με το CD4, απαντά ως ομοδιμερές ή 

πολυμερές αποτελούμενο από μόρια CD8α ή ετεροδιμερές (CD8α/CD8β). Τα μόρια CD4 και 

CD8 βρίσκονται στην κυτταρική μεμβράνη σχετιζόμενα με το σύμπλοκο CD3/TCR και 

δρουν κύρια ως μόρια σύνδεσης, αλληλεπιδρώντας με τα μόρια του MHC (τα CD4 με τα 

τάξης ΙΙ και τα CD8 με τα τάξης Ι), αυξάνοντας την ισχύ σύνδεσης TCR-συμπλόκου 

αντιγόνου/MHC τουλάχιστον 100 φορές. Επίσης διαδραματίζουν συμπληρωματικό ρόλο στη 

μετάδοση σήματος ενεργοποίησης, επάγοντας τη φωσφορυλίωση των γ, δ, ε, και ζ αλυσίδων 

του CD3. 

Δεδομένης της ποικιλίας των επιφανειακών μορίων που παρουσιάζουν τα Τ 

λεμφοκύτταρα, στις εργασίες του συνεδρίου «First International Workshop on Human 

Leukocyte Differentiation Antigens» το 1982 αναπτύχθηκε σχετική ονοματολογία 

(nomenclature). Το αποτέλεσμα ήταν η ομαδοποίηση όλων των μονοκλωνικών αντισωμάτων 

που αντιδρούν με ορισμένο μεμβρανικό μόριο σε μία ομάδα διαφοροποίησης (CD).  
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1.2.2  ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 

 

Τα αντισώματα είναι γ-σφαιρίνες (ανοσοσφαιρίνες) με  μοριακό βάρος κυμαινόμενο από 

150.000 ως 900.000. Όλες οι ανοσοσφαιρίνες αποτελούνται από συνδυασμούς ελαφριών και 

βαριών πολυπεπτιδικών αλυσίδων, ο αριθμός των οποίων διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του 

αντισώματος (Σχήμα 4). 

 
Σχήμα 4: Σχηματική αναπαράσταση ενός τυπικού μορίου αντισώματος. 

 

 Κάθε βαριά ή ελαφριά αλυσίδα αποτελείται από μεταβλητές και σταθερές περιοχές. 

Κάθε αντίσωμα, ειδικό για κάποιο συγκεκριμένο αντιγόνο, έχει διαφορετική οργάνωση 

αμινοξέων στις μεταβλητές περιοχές των ελαφριών και των βαριών αλυσίδων του μορίου του. 

Αποτέλεσμα είναι η ύπαρξη συγκεκριμένου στερεοχημικού σχήματος για κάθε αντιγονική 

ειδικότητα, το οποίο ονομάζεται παράτοπος, έτσι που όταν ένα αντιγόνο έρχεται σε επαφή με 

το αντίστοιχο αντίσωμα να αναπτύσσεται ισχυρός δεσμός μεταξύ τους, μέσω δεσμών 

υδρογόνου, ετεροπολικών δεσμών και υδρόφοβων αλληλεπιδράσεων. 

Στο σχήμα 4 φαίνεται χαρακτηριστικά ότι στα αντισώματα υπάρχουν τουλάχιστον δυο 

μεταβλητές θέσεις για την προσήλωση αντιγόνων. Έτσι τα περισσότερα αντισώματα είναι 

δισθενή, εκτός αυτών μεγάλου μοριακού βάρους, τα οποία διαθέτουν περισσότερες από δυο 

θέσεις αντίδρασης. 
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Για την προστασία του οργανισμού από παράγοντες που εισβάλλουν σε αυτόν, τα 

αντισώματα μπορούν να ενεργήσουν με τρεις διαφορετικούς τρόπους: 1) με άμεση προσβολή 

του εισβολέα, 2) με ενεργοποίηση του συστήματος του συμπληρώματος, που στην συνέχεια 

καταστρέφει τον εισβολέα, ή 3) με ενεργοποίηση του αναφυλακτικού συστήματος, που 

αλλάζει το τοπικό περιβάλλον γύρω από το αντιγόνο που εισβάλει, εμποδίζοντας έτσι την 

εκδήλωση της λοιμογόνου δράσης του. 

 Κατά την άμεση δράση των αντισωμάτων πάνω στους εισβολείς, εξαιτίας της 

δισθενούς φύσης των αντισωμάτων και της ύπαρξης πολλών αντιγονικών θέσεων στο μόριο 

των εισβολέων, τα αντισώματα μπορούν να αδρανοποιήσουν τον παράγοντα που εισβάλλει 

στο σώμα, με τους εξής διαφορετικούς τρόπους: 

1. Συγκόλληση, στους αντιγονικούς παράγοντες και σχηματισμός μιας μάζας μεγάλου 

μοριακού βάρους. 

2. Καθίζηση, κατά την οποία το σύμπλεγμα του διαλυτού αντιγόνου και του 

αντισώματος γίνεται αδιάλυτο και καθιζάνει. 

3. Εξουδετέρωση, δηλαδή κάλυψη των τοξικών θέσεων του αντιγονικού παράγοντα από 

τα αντισώματα. 

4. Λύση, στην οποία μερικά πολύ ισχυρά αντισώματα είναι ικανά για άμεση προσβολή 

των μεμβρανών των κυτταρικών παραγόντων, με συνέπεια τη ρήξη του κυττάρου. 

Οι άμεσες, πάντως, επιδράσεις των αντισωμάτων, κατά την προσβολή των 

αντιγονικών εισβολέων, δεν έχουν αρκετή δύναμη, κάτω από κανονικές συνθήκες, ώστε να 

παίξουν κύριο ρόλο στην προστασία του σώματος. Το μεγαλύτερο μέρος της προστασίας 

προέρχεται από τις ενισχυτικές επιδράσεις των συστημάτων του συμπληρώματος και της 

αναφυλακτικής αντίδρασης. 

 

1.2.3  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ Τ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ 

 

Η εξέλιξη μιας ανοσολογικής αντίδρασης σε ένα T-εξαρτώμενο αντιγόνο απαιτεί τη σύζευξη 

του αντιγόνου με τα προϊόντα του MHC Ι ή ΙΙ (επεξεργασία) και έκφραση στην κυτταρική 

επιφάνεια (παρουσίαση), σε μια μορφή η οποία να μπορεί να αναγνωριστεί από τα 

κυτταροτοξικά ή βοηθητικά T λεμφοκύτταρα. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως 

παρουσίαση του αντιγόνου και εκτελείται από τα APC (Σχήμα 5). 
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Σχήμα 5: Ο κεντρικός ρόλος των Th κυττάρων στην επαγωγή κυτταρικής ανοσίας. 

 

1.2.3.1 Μείζον Σύστημα Ιστοσυμβατότητας 

 

Το MHC είναι ένα πολύμορφο ανοσογενετικό σύστημα, αποτελούμενο από γονίδια που 

κωδικοποιούν την παραγωγή μεμβρανικών γλυκοπρωτεϊνών, οι οποίες δρουν ως υποδοχείς 

πεπτιδίων. Εναλλακτική και εξίσου συχνά χρησιμοποιούμενη ονομασία για τα αντιγόνα αυτά 

είναι τα “Ανθρώπινα Λευκοκυτταρικά Αντιγόνα” (HLA). Τα γονίδια του MHC, τουλάχιστον 

200 σε αριθμό, βρίσκονται στο βραχύ βραχίονα του χρωμοσώματος 6, όπου καταλαμβάνουν 

μήκος περίπου 4 μεγαβάσεις συνολικά. Το MHC χωρίζεται σε τρεις τάξεις, την τάξη Ι που 

περιλαμβάνει τα γονίδια HLA-A, -B, -C, -E, -H, -G  και -F, την τάξη ΙΙ με τα γονίδια  

HLA-DR, -DP και -DQ και την τάξη ΙΙΙ, η οποία περιλαμβάνει γονίδια του συμπληρώματος 

και το γονίδιο του παράγοντα νέκρωσης όγκων (TNF). Τα γονίδια αυτά ελέγχουν τις 

ανοσολογικές απαντήσεις ενάντια σε παθογόνα, στην αποδοχή ή απόρριψη μοσχεύματος και 

την επιτήρηση των όγκων.  

Τα μόρια MHC τάξης Ι είναι διμερή, αποτελούμενα από μια διαμεμβρανική  

γλυκοπρωτεΐνη (ΜΒ : 45.000 Da) και μια σφαιρίνη, τη β2-μικροσφαιρίνη (β2m) (12 kDa) 

(Σχήμα 6). Το μόριο παρουσιάζει τέσσερις περιοχές, οι πιο σημαντικές από τις οποίες είναι οι 

α1 και α2. Ανάμεσα στις περιοχές αυτές σχηματίζεται μια σχισμοειδής αύλακα. Πρόκειται για 

περιοχή με εκτεταμένο πολυμορφισμό, όπου συνδέεται το αντίστοιχο για το συγκεκριμένο 

μόριο πεπτίδιο.  
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 Τα μόρια MHC τάξης ΙΙ είναι ετεροδιμερή και αποτελούνται από δύο διαμεμβρανικές 

γλυκοπρωτεΐνες, τις α και β (α 34 kDa και β 28 kDa) που διατηρούν τη συνοχή τους με μη 

ομοιοπολικές αλληλεπιδράσεις (Σχήμα 6). 

 Η αύλακα σύνδεσης των πεπτιδίων σχηματίζεται ανάμεσα στις περιοχές α1 και β1, 

περιοχές όπου εντοπίζεται και ο μεγαλύτερος πολυμορφισμός. Ο εκτεταμένος 

πολυμορφισμός των μορίων του MHC, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την παρουσία 

εκατοντάδων διαφορετικών αλληλίων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κάθε άτομο φέρει 

μικρό αριθμό, έχει ως αποτέλεσμα να είναι αδύνατο δύο άτομα να φέρουν απόλυτα όμοιο 

συνδυασμό γονιδίων του MHC, εκτός από την περίπτωση των ομοζυγωτικών διδύμων.  

Σχήμα 6: Η δομή των μορίων του Μείζονος Συστήματος Ιστοσυμβατότητας τάξης Ι (Α) και ΙΙ (Β), όπως 

αποκαλύπτεται με κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ (Janeway et al, 2001). 

 

Η σύνδεση των μορίων MHC τάξης Ι με τα αντίστοιχα πεπτίδια σταθεροποιείται στα 

δύο άκρα του πεπτιδίου, με αποτέλεσμα στην αύλακα αυτών να προσδένονται πεπτίδια 

μήκους 8-10 αμινοξέων. Αντίθετα, η αύλακα των μορίων MHC τάξης ΙΙ έχει ανοικτά άκρα 

και δύναται να συνδέσει πεπτίδια μήκους 12-25 αμινοξέων. Η ισχύς σύνδεσης των πεπτιδίων 

με τα μόρια MHC εξαρτάται από την αλληλεπίδραση υδρόφοβων αμινοξέων της αμινοξικής 
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αλληλουχίας των δύο μερών. Οι υδρόφοβες αμινοξικές περιοχές των μορίων MHC είναι 

εξελικτικά συντηρημένες και ονομάζονται θέσεις πρόσδεσης (anchor residues).  

Τα μόρια του MHC τάξης Ι και ΙΙ δρουν ως κατευθυντήρια συστήματα για την 

αναγνώριση των αντιγόνων από τα Τ λεμφοκύτταρα. Έχουν διαφορετική κατανομή στην 

επιφάνεια των διαφόρων ειδών APC, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές 

λειτουργίες των Τ λεμφοκυττάρων στων οποίων την ενεργοποίηση συνεισφέρουν. Τα μόρια 

τάξης Ι συνδέονται με ενδοκυττάρια κυρίως αντιγόνα και τα παρουσιάζουν στα CTL, ενώ τα 

μόρια τάξης ΙΙ συνδέονται κύρια με εξωγενή αντιγόνα και τα παρουσιάζουν στα Th. Η 

διεργασία κατά την οποία τα Τ λεμφοκύτταρα αναγνωρίζουν ένα αντιγόνο μόνο σε 

συνδυασμό με το αντίστοιχο μόριο MHC ονομάζεται περιορισμός MHC. Ο περιορισμός 

MHC οφείλεται στο γεγονός ότι η αμινοξική αλληλουχία της αύλακας διαφέρει ανάμεσα 

στους απλότυπους του MHC, με αποτέλεσμα η σύνδεση ενός πεπτιδίου με ένα συγκεκριμένο 

μόριο MHC να εξαρτάται από τη φύση των πλευρικών αλυσίδων του πεπτιδίου και τη 

συμπληρωματικότητά τους με την αύλακα σύνδεσης του μορίου MHC. Συνέπεια του 

εκτεταμένου πολυμορφισμού είναι η διαφορετική ανάπτυξη ανοσολογικών απαντήσεων των 

διαφορετικών ατόμων ενάντια στα ίδια αντιγόνα.  

Χρησιμοποιώντας μεθόδους ανάλυσης των φυσικών συνδετών των μορίων MHC, 

δοκιμασίες δέσμευσης πεπτιδίων, καθώς και τεχνικές καθορισμού της τρισδιάστατης δομής 

μορίων με κρυσταλλογραφία, δημιουργήθηκαν βάσεις δεδομένων, όπου για κάθε απλότυπο 

MHC παρουσιάζονται οι θέσεις σύνδεσης (1-9 για τα μόρια τάξης Ι και 1-14 για τα μόρια 

τάξης ΙΙ) και σημειώνονται σε αυτές τα αμινοξέα που δύνανται να τις καταλάβουν. Με τον 

τρόπο αυτό, είναι δυνατό σε μία πρωτεΐνη να εντοπιστούν οι αλληλουχίες που δύνανται να 

ενεργοποιήσουν τα Τ λεμφοκύτταρα οργανισμού με συγκεκριμένο συνδυασμό αλληλίων για 

τα μόρια του MHC.  

 

1.2.3.2 Επεξεργασία και παρουσίαση των αντιγόνων 

 

Οι αντιδράσεις της κυτταρικής ανοσίας, όπως και οι αντισωματικές απαντήσεις, 

κατευθύνονται ενάντια σε διαφορετικούς καθοριστές (χαρακτηριστικές ομάδες) του 

αντιγόνου, οι οποίες ονομάζονται επίτοποι και προέρχονται από την αρχική πρωτεΐνη με 

διάσπαση σε πεπτιδικά τμήματα. Τα πεπτιδικά τμήματα συνήθως δεν εντοπίζονται 

στερεοχημικά στην άθικτη πρωτεΐνη, παράγονται στα APC και παρουσιάζονται στην 

επιφάνειά τους σε συνδυασμό με το αντίστοιχο μόριο MHC. Ο τρόπος επεξεργασίας είναι 

διαφορετικός για τα μόρια MHC τάξης Ι και ΙΙ. 
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 Τα μόρια τάξης Ι του MHC παρουσιάζουν κυρίως πεπτίδια προερχόμενα από 

ενδογενή αντιγόνα, που συντίθενται μέσα στο κύτταρο και συνεπώς ακολουθείται η 

ενδοκυττάρια οδός επεξεργασίας και παρουσίασης. Τόσο η βαριά αλυσίδα, όσο και η 

σφαιρίνη του μορίου τάξης Ι, συντίθενται στο αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο. Το αντιγόνο-

πρωτεΐνη, εισέρχεται στο πρωτεόσωμα, ένα πολυκαταλυτικό σύστημα πρωτεϊνάσης, και 

υφίσταται επεξεργασία που καταλήγει στη δημιουργία πεπτιδίων. Δεν είναι γνωστό αν το 

πρωτεόσωμα παράγει απ’ ευθείας τα σωστά πεπτίδια ή αν αυτά υφίστανται περαιτέρω 

επεξεργασία. Η δραστικότητα ενδοπεπτιδάσης του πρωτεοσώματος είναι τέτοια, ώστε η 

πρωτεΐνη τέμνεται κυρίως μετά από υδρόφοβα ή φορτισμένα κατάλοιπα. Η δραστικότητα 

πρωτεάσης οφείλεται στις υπομονάδες LMP2 και LMP7 (χαμηλού μοριακού βάρους 

πρωτεΐνες 2 και 7) και τους ενεργοποιητές πρωτεοσώματος (ΡΑ28) α και β. Όλα αυτά τα 

μόρια επηρεάζονται από την παρουσία κυτοκινών, κύρια της IFN-γ, αλλά και των TNF-α και 

IFN-α. Τα πεπτίδια ακολούθως μεταφέρονται στο ενδοπλασματικό δίκτυο από το  

ΑΤΡ-εξαρτώμενο μόριο TAP (μεταφορέας συνδεμένος με την επεξεργασία αντιγόνων), με 

κύριο κριτήριο επιλογής το μέγεθος (εύρος 7-23 αμινοξέα, με προτιμότερο μέγεθος 10-15 

αμινοξέα). Τα μόρια TAP, που αποτελούνται από τις υπομονάδες ΤΑΡ1 και ΤΑΡ2, έρχονται 

σε απ’ ευθείας επαφή με τα συντιθέμενα μόρια τάξης Ι και επιτελείται η μεταφορά των 

πεπτιδίων με αποφόρτιση των πρώτων και τοποθέτηση στην αύλακα των δεύτερων. Ένα άλλο 

τσαπερώνιο, η καλνεξίνη, συνδέεται στα άδεια σύμπλοκα βαριάς αλυσίδας και  

β2-μικροσφαιρίνης και τα επιστρέφει στο ενδοπλασματικό δίκτυο. Με τον τρόπο αυτό, τα 

άδεια μόρια τάξης Ι δεν φτάνουν στην κυτταρική μεμβράνη, ενώ τα σύμπλοκα μόριο 

MHC/πεπτίδιο, μέσω του συμπλέγματος Golgi, παρουσιάζονται στην επιφάνεια του 

κυττάρου.  

 Τα μόρια τάξης ΙΙ του MHC προσδένουν πεπτίδια που προέρχονται από εξωγενή 

αντιγόνα, ακολουθώντας το εξωκυττάριο μονοπάτι επεξεργασίας και παρουσίασης. 

Συγκεκριμένα, οι αλυσίδες α και β των μορίων τάξης ΙΙ του MHC συντίθενται στο αδρό 

ενδοπλασματικό δίκτυο, όπου συνδέονται με ένα πρωτεϊνικό μόριο, την αμετάβλητη αλυσίδα 

(Ii), η οποία κωδικοποιείται από γονίδιο που βρίσκεται εκτός του γονιδιακού τόπου του 

MHC. Η Ii έχει διπλό ρόλο, τη μεταφορά του συμπλέγματος στο «διαμέρισμα φόρτωσης», 

ένα όξινο ενδοσωματικό ή λυσοσωματικό διαμέρισμα και την αποτροπή πρόωρης σύνδεσης 

πεπτιδίων. Κατά τη μεταφορά στο διαμέρισμα φόρτωσης, η Ii υφίσταται αποδόμηση και 

διατηρείται μόνο το τμήμα που καταλαμβάνει την αύλακα και ονομάζεται CLIP (αμετάβλητο 

πεπτίδιο σχετιζόμενο με την τάξη ΙΙ της αμετάβλητης Ii αλυσίδας). Το CLIP απομακρύνεται 

από το σύμπλοκο α/β και αντικαθίσταται από το κατάλληλο πεπτίδιο, που προέρχεται από 
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πρωτεΐνες που έχουν ενδοκυτταρωθεί ή από ενδογενείς πρωτεΐνες, κυρίως μεμβρανικής 

πρόσδεσης, μετά από επεξεργασία με πρωτεάσες μέσα στο όξινο περιβάλλον του 

διαμερίσματος φόρτωσης. Η ανταλλαγή αυτή διευκολύνεται από τα μόρια HLA-DM που 

καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την επιλογή των προς πρόσδεση πεπτιδίων. Τα σύμπλοκα των 

δύο αλυσίδων με το πεπτίδιο είναι σταθερά και μεταφέρονται στην επιφάνεια του APC, ενώ 

αυτά που δεν έχουν συνδεδεμένο πεπτίδιο είναι ασταθή και επιστρέφουν στο ενδοπλασματικό 

δίκτυο. 

 Ο σχηματισμός των μορίων MHC και η έκφρασή τους στην επιφάνεια των APC σε 

συνδυασμό με το αντίστοιχο πεπτίδιο παρουσιάζονται στο Σχήμα 7. 

Ενδοκυττάρια οδός Εξωκυττάρια οδός 

Σχήμα 7: Ενδοκυττάρια και εξωκυττάρια οδός παρουσίασης αντιγόνων. 

 

 Παρότι οι οδοί επεξεργασίας και παρουσίασης των αντιγόνων στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων ακολουθούν τις προαναφερθείσες κατευθύνσεις, υπάρχει σημαντική 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στις δύο οδούς επεξεργασίας. Πεπτίδια προερχόμενα από 

κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες δύνανται να συνδυαστούν με μόρια τάξης ΙΙ του MHC και 

αντίστροφα πεπτίδια εξωγενών αντιγόνων με μόρια τάξης Ι. 
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 Εξωγενή αντιγόνα, όπως προϊόντα αποπτωτικών ή νεκρωτικών κυττάρων, ελάσσονα 

αντιγόνα μεταμοσχεύσεων και ποικιλία καρκινικών αντιγόνων, μπορούν να ακολουθήσουν το 

εναλλακτικό μονοπάτι παρουσίασης πεπτιδίων για τα μόρια τάξης Ι του MHC. Η οδός αυτή 

δύναται να είναι ανεξάρτητη του πρωτεοσώματος και των TAP, κατά την οποία τα πεπτίδια 

συνδέονται με το μόριο τάξης Ι στα ενδοσώματα ή να περιλαμβάνει όλους του μηχανισμούς 

της κλασικής ενδογενούς οδού επεξεργασίας, οπότε τα πεπτίδια μεταφέρονται πρώτα στο 

ενδοπλασματικό δίκτυο ή στο εγγύς κυστίδιο του συμπλέγματος Golgi. Τα πεπτίδια 

εισέρχονται στο κύτταρο κυρίως με φαγοκύτωση ή μακροπινοκύτωση, ενώ σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζει και η πρωτεΐνη θερμικού σοκ (HSP) gp96, που διευκολύνει τη μεταφορά 

εξωγενών αντιγόνων στην ενδοκυττάρια οδό παρουσίασης. Σχηματικά, η εναλλακτική αυτή 

οδός παρουσιάζεται στη συνέχεια: 

 
Σχήμα 8: Εναλλακτική οδός παρουσίασης εξωγενών αντιγόνων σε μόρια MHC τάξης I. 

 

 Παρότι τα κυτταροπλασματικά αντιγόνα παρουσιάζονται κύρια από τα μόρια τάξης Ι 

του MHC, είναι δυνατό να παρουσιαστούν και από μόρια τάξης ΙΙ, ως αποτέλεσμα της  

προ-ενδοσωμικής δέσμευσης των πεπτιδίων, ορισμένες φορές εξαρτώμενης από τις TAP. Η 

παρουσίαση πεπτιδίων προερχόμενων από ενδοκυττάριες πρωτεΐνες από τα μόρια τάξης ΙΙ 

σχετίζεται με αλλαγές στις αναλογίες των  αλυσίδων α και β του μορίου MHC τάξης ΙΙ, της 

αμετάβλητης αλυσίδας και των μορίων HLA-DM στα APC. Η διεργασία αυτή οδηγεί στην 

παρουσίαση εαυτών (self) πεπτιδίων και την κατάργηση της αυτοανοχής. Η εναλλακτική 
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αυτή οδός ενεργοποιείται σε κατάσταση φλεγμονής και εξαρτάται από την παρουσία 

κυτοκινών, όπως η IFN-γ.  

 

1.2.3.3 Αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μόρια MHC και τον TCR 

 

Οι δύο κατηγορίες των Τ λεμφοκυττάρων έχουν διαφορετικές λειτουργίες και αυτό 

αντικατοπτρίζεται στη χρήση διαφορετικών μορίων MHC για την ενεργοποίησή τους. O TCR 

των κυτταροτοξικών CD8 λεμφοκυττάρων αλληλεπιδρά με τα μόρια τάξης Ι, ενώ των 

βοηθητικών CD4 λεμφοκυττάρων με τα μόρια τάξης ΙΙ. Στα CTL ο TCR  έρχεται σε επαφή 

με 5 έως 7 από τα 8 ή 9 κατάλοιπα του πεπτιδίου, ενώ των Th με 6 έως 9 αμινοξέα. Ως  

συν-υποδοχείς δρουν τα χαρακτηριστικά μόρια των δύο κατηγοριών λεμφοκυττάρων, τα CD4 

και CD8, τα οποία συνδέονται με μη μεταβλητές περιοχές των αντίστοιχων μορίων MHC. Οι 

περιοχές του μορίου MHC, όπου προσδένονται ο TCR και τα CD4 ή CD8, βρίσκονται σε 

απόσταση ώστε να είναι δυνατή η αλληλεπίδραση των τριών μορίων ταυτόχρονα. 

 Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στο μόριο MHC και τον TCR είναι παροδική και κρατά  

2-30 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, ο TCR ενδοκυτταρώνεται και ανακυκλώνεται μετά από 

λυσοσωματική αποδιάταξη. Συνεπώς, το σύμπλοκο πεπτιδίου/μορίου MHC μένει ελεύθερο 

για να ενεργοποιήσει άλλους TCR, με αποτέλεσμα το ίδιο σύμπλοκο να ενεργοποιεί ακόμα 

και 200 TCR, επεκτείνοντας και συντηρώντας την ανοσολογική απάντηση. Το γεγονός αυτό 

μπορεί να εξηγήσει πως ακόμα και 100 σύμπλοκα ειδικού πεπτιδίου/μορίου MHC ανάμεσα 

σε ένα σύνολο 50.000 μη σχετικών συμπλόκων, μπορούν να επάγουν επιτυχώς ανοσολογική 

απόκριση.  

 

1.2.4 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ      

            ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

 

1.2.4.1 Έναρξη ανοσολογικής απόκρισης 

 

Όταν ένα παθογόνο εισέλθει στον οργανισμό, τα ανώριμα DC που εντοπίζονται στους ιστούς 

προσλαμβάνουν τα αντιγόνα αυτού και μεταναστεύουν στους λεμφαδένες, υποκινούμενα από 

τη φλεγμονώδη αντίδραση που έχει προηγηθεί, Τα αντιγόνα που εισέρχονται απευθείας στην 

κυκλοφορία του αίματος προσλαμβάνονται από τα APC του σπλήνα. Η δέσμευση του 

αντιγόνου από τα APC, τα οποία στη συνέχεια μεταναστεύουν στους λεμφικούς ιστούς, 

καθώς και η συνεχής επανακυκλοφόρηση των αθώων Τ λεμφοκυττάρων επιβεβαιώνουν ότι 
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τα σπάνια, ειδικά για το εκάστοτε αντιγόνο Τ κύτταρα, θα έρθουν σε επαφή με αυτό στην 

επιφάνεια ενός APC. 

 Τα Τ κύτταρα εισέρχονται στα λεμφικά όργανα με τη βοήθεια της L-σελεκτίνης και 

κάτω από την επίδραση χημειοκινών που εκκρίνονται από τα κύτταρα των λεμφαδένων. Στο 

περιβάλλον των λεμφικών οργάνων εξετάζουν την επιφάνεια των APC για το ειδικό για αυτά 

σύμπλοκο πεπτιδίου/μορίου MHC. Αν δεν το αναγνωρίσουν, εξέρχονται του λεμφικού 

οργάνου μέσω των απαγωγών λεμφικών αγγείων και επιστρέφουν στο αίμα ώστε να 

διελαύνουν από άλλους λεμφαδένες. Σπάνια, ένα αθώο Τ κύτταρο αναγνωρίζει το ειδικό 

σύμπλοκο πεπτιδίου/μορίου MHC στην επιφάνεια ενός APC για τον TCR που φέρει. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του μορίου LFA-1 (αντιγόνο-1 σχετιζόμενο με την 

λειτουργία των λεμφοκυττάρων ή αλλιώς CD11α), η οποία προκαλεί την ισχυρή 

προσκόλληση του Τ κυττάρου στο APC και την παύση της μετανάστευσης και των δύο 

κυττάρων. 

 

1.2.4.2 Συνδιεγερτικά μόρια 

 

Μετά την πάροδο μερικών ωρών από την αναγνώριση του ειδικού συμπλόκου πεπτίδιο/μόριο 

MHC από τον TCR του CD4 κυττάρου, αυξάνεται η επιφανειακή έκφραση του μορίου CD40, 

που είναι μέλος της οικογένειας των TNF.  Ο CD40 συνδέεται με τον υποδοχέα του, τον 

συνδέτη-CD40 (CD40L ή CD154) που βρίσκεται στην επιφάνεια του APC. Η αλληλεπίδραση 

αυτή οδηγεί στην ενεργοποίηση και ωρίμανση του APC, η οποία χαρακτηρίζεται από την 

αύξηση της επιφανειακής έκφρασης άλλων μορίων, υπεύθυνων για την παρουσίαση του 

αντιγόνου, καθώς και συνδιεγερτικών μορίων, όπως τα μόρια του MHC τάξης Ι και ΙΙ, το 

ICAM-1 (διακυτταρικό προσκολλητικό μόριο-1 ή αλλιώς CD54), το CD80 και το CD86. Η 

φάση αυτή της αλληλεπίδρασης Th και APC είναι πολύ σημαντική, διότι επιτρέπει στο APC 

να παρουσιάσει το αντιγόνο στα CTL και να τα ενεργοποιήσει. Είναι δυνατόν το APC να 

ευαισθητοποιήσει το CTL αφού αποσυνδεθεί με το Th ή να το παρουσιάσει ταυτόχρονα στο 

Th και το CTL. Και στις δύο διαδικασίες είναι απαραίτητη η παρουσία ενός Th κυττάρου, 

ώστε, μέσω της αλληλεπίδρασης CD40-CD40L, να ενεργοποιηθεί και να ωριμάσει το APC 

(Ridge et al., 1998) (Σχήμα 9).  
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Σχήμα 9: Τύποι αλληλεπιδράσεων  μεταξύ CD4+, CD8+ και APC. 

 

Η σωστή ενεργοποίηση των Τ κυττάρων από το APC και η αποφυγή πρόκλησης 

ανέργειας εξαρτάται από την παρουσία συνδιεγερτικών μορίων στις επιφάνειες των Τ 

λεμφοκυττάρων και των APC, καθώς και από τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Στα Τ κύτταρα 

εντοπίζονται μεταξύ άλλων τα μόρια CD28, 4-1BB (ή αλλιώς CD137), OX40 (ή αλλιώς 

CD134), ICOS, LIGHT και CD27 που επάγουν ενεργοποίηση και τα CTLA-4 (ή αλλιώς 

CD152) και CD30 που προκαλούν αναστολή. Το πιο σημαντικό συνδιεγερτικό μόριο είναι το 

CD28, το οποίο συνδέεται με τα Β7 μόρια (Β7.1 και Β7.2), CD80 ή/και CD86, στα APC. 

Παρότι υπάρχουν και εναλλακτικές οδοί συνδιέγερσης, η σύνδεση του CD28 αποτελεί το πιο 

σημαντικό δευτερεύον σήμα. 

Αμέσως μετά από την ευαισθητοποίησή τους, τα Τ κύτταρα αυξάνουν την έκφραση 

του μορίου CTLA-4, που αποτελεί έναν εναλλακτικό συνδέτη για τα μόρια Β7 των APC με 
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μεγάλη ομολογία προς το CD28, που όμως προσδένεται ισχυρότερα στα Β7 μόρια, 

προκαλώντας αναστολή της ενεργοποίησης. 

Τα μόρια 4-1BB και ΟΧ-40 είναι υπεύθυνα για τη διατήρηση της διέγερσης όταν 

ενωθούν με τους υποδοχείς τους, πιθανά μέσω αναστολής του θανάτου λόγω ενεργοποίησης 

(activation-induced cell death). Το ICOS προκαλεί την ενεργοποίηση των Th με παρόμοιο 

τρόπο με το CD28, αλλά ενώ οδηγεί στην έκκριση IFN-γ και IL-4, δεν οδηγεί στην έκκριση 

IL-2. Ένα νέο μέλος της οικογένειας των TNF, το LIGHT είναι συνδιεγερτικό μόριο που δρα 

ανεξάρτητα από τη ύπαρξη σύνδεσης του CD28. Έχουν ταυτοποιηθεί δύο συνδέτες του, οι 

LTβR και HVEM.  

Το μόριο CD27 που εντοπίζεται σε Τ και Β κύτταρα, όταν συνδεθεί με τον υποδοχέα 

του CD70, που υπάρχει στα DC και σε πολλά είδη λεμφοκυττάρων, ελέγχει όχι μόνο την 

έναρξη της ανοσολογικής απάντησης, αλλά και το μέγεθος και τη δράση του προκύπτοντος 

πληθυσμού δραστικών κυττάρων. Τέλος, το μόριο CD30, που εκφράζεται σε Τ και Β 

λεμφοκύτταρα και στα θυμοκύτταρα, δρα ανασταλτικά στην ανοσολογική απάντηση των Τ 

κυττάρων ως αποτέλεσμα στη διέγερση από εαυτά αντιγόνα.   

Η αλληλεπίδραση του TCR των Τ κυττάρων με το αντίστοιχο σύμπλοκο 

πεπτιδίου/μορίου MHC και η ακόλουθη σύνδεση των συνδιεγερτικών μορίων, οδηγεί στον 

πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των αθώων Τ λεμφοκυττάρων, ώστε να 

δημιουργηθεί ένας πληθυσμός δραστικών ειδικών για το συγκεκριμένο αντιγόνο Τ κυττάρων. 

Τα επιφανειακά μόρια που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία αυτή συνοψίζονται στο Σχήμα 

10. 

 
Σχήμα 10: Επιφανειακά μόρια  που λαμβάνουν μέρος στην αλληλεπίδραση μεταξύ CD4+, CD8+ και APC. 
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1.2.4.3 Τh1, Τh2 βοηθητικά κύτταρα 

 
Διαφορική ρύθμιση του τύπου της ανοσοαπόκρισης Th1/Th2 και επίδραση της Th1/Th2 

ισορροπίας στην έκφραση ισοτύπων ανοσοσφαιρινών 

 

Όταν τα αθώα Th0 λεμφοκύτταρα ενεργοποιηθούν και αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται, ως 

αποτέλεσμα της ευαισθητοποίησής τους από το αντίστοιχο σύμπλοκο πεπτιδίου/μορίου 

MHC, διαφοροποιούνται σε δύο βασικές υποκατηγορίες δραστικών CD4+ κυττάρων, τα Th1 

και τα Th2 βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα, που χαρακτηρίζονται από τις λειτουργίες τους και 

από τις κυτοκίνες που παράγουν και επηρεάζουν το αποτέλεσμα της ανοσολογικής 

απάντησης (Mosmann T.R. and Coffman, R.C., 1989). Η διαφοροποίηση των CD4+ T 

κυττάρων σε Th1 και Th2 επηρεάζεται ριζικά από το μικροπεριβάλλον των κυτοκινών στο 

οποίο αναπτύσσονται τα άωρα T κύτταρα και το οποίο πυροδοτείται από τα διάφορα 

παθογόνα που προσβάλουν τον οργανισμό. Η ιντερλευκίνη-12 (IL-12) παίζει κύριο θετικό 

ρόλο στην ανάπτυξη των Th1 κυττάρων ενισχύοντας τα επίπεδα της IFN-γ που παράγονται 

(Trinchieri, 1993). 

Πιο ειδικά αυτά είναι τα Th1 λεμφοκύτταρα, που συμβάλλουν στην κυτταρική ανοσία 

και  τα Th2 λεμφοκύτταρα, που εμπλέκονται κυρίως στην ανάπτυξη χυμικής ανοσίας  

(Σχήμα 11). Οι χαρακτηριστικές κυτοκίνες που εκκρίνονται από τα Th1 κύτταρα, τόσο στους 

μύες, όσο και στον άνθρωπο είναι η IL-2, η IFN-γ, η λυμφοτοξίνη (LT), ο TNF-β και η IL-12 

(Mosmann et al., 1986, Cherwinski et al., 1987, Del Prete et al., 1991). Η IL-2 είναι ο 

κυρίαρχος αυξητικός παράγοντας των T λεμφοκυττάρων. Επίσης, παίζει καθοριστικό ρόλο 

στην ενεργοποίηση των άωρων CD4+ T λεμφοκυττάρων και στην ανάπτυξή τους σε κύτταρα 

που παράγουν IL-4 ή IFN-γ (Seder et al., 1994). Η IFN-γ αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό 

των Th2 κυττάρων, ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιεί τα μακροφάγα (Fitch et al., 1993)  

(βλ. Σχήμα 11). Ωστόσο η έκκριση κυτοκινών, συμπεριλαμβανομένης και της IL-4, δεν 

επηρεάζεται. Η IFN-γ αναστέλλει επίσης τις αγωνιστικές δράσεις των κυτοκινών που 

εκκρίνονται από τα Th2 κύτταρα. Τα Th1 κύτταρα, παράγοντας IFN-γ επάγουν την έκφραση 

πολλών πρωτεϊνών της ενδοκυττάριας επεξεργασίας αντιγόνων (όπως οι TAP, οι πρωτεΐνες 

του πρωτεοσώματος και τα μόρια MHC τάξης Ι) και συνεπώς προάγουν την κυτταρική 

ανοσία. Επίσης επάγουν την παραγωγή αντισωμάτων ισοτύπου IgG2a και την ενεργοποίηση 

των φυσικών φονικών κυττάρων (Finkelman et al., 1988). Είναι σημαντικά για την άμυνα 

ενάντια σε ενδοκυττάρια παθογόνα και καρκινικά κύτταρα. Κύρια έκφραση αυτών των 

κυτοκινών παρατηρείται σε μεγάλο αριθμό ανοσολογικών αποκρίσεων που ρέπουν προς την 
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κυτταρική ανοσία, όπως υπερευαισθησία επιβραδυνόμενου τύπου (DTH) (Heinzel et al., 

1991, Tsicopoulos et al., 1992). Οι αντιδράσεις τύπου Th1 είναι πιο αποτελεσματικές έναντι 

κυτταρικών παθογόνων, λόγω της επαγωγής μια πληθώρας κυτταροτοξικών και τοπικών 

φλεγμονωδών αντιδράσεων (Janeway et al., 1988, Mosmann and Coffman, 1989, Sher and 

Coffman, 1992). 

Τα Th2 κύτταρα παράγουν τις ιντερλευκίνες IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10 και IL-13, 

παρόλο που η έκφραση μερικών από αυτές τις κυτοκίνες δεν είναι αυστηρά συνδεδεμένη με 

μια τύπου Th2 ανοσοαπόκριση (Mosmann et al., 1986, Cherwinski et al., 1987, Fiorentino et 

al., 1989). Η ύπαρξη αρχικής IL-4 είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των CD4+ T κυττάρων 

που παράγουν IL-4 (Seder and Paul, 1994). Επίσης η IL-4 είναι ισχυρός αναστολέας των 

δράσεων της IL-12 στα άωρα T κύτταρα μυός (Schmitt et al., 1994). Η IL-10 που εκκρίνεται 

από τα Th2 κύτταρα, αναστέλλει την παραγωγή κυτοκινών από τα Th1 κύτταρα (Mosmann, 

1994). Τα Th2 κύτταρα ενεργοποιούν τα μαστοκύτταρα και τα ηωσινόφιλα, δρώντας ενάντια 

σε εξωκυττάρια παθογόνα, ατοπικές και αλλεργικές αντιδράσεις. O τύπος αυτός απόκρισης 

(Th2) σχετίζεται με την παραγωγή αντισωμάτων από τα B κύτταρα, ενώ ισχυρές Th2 

αποκρίσεις σχετίζονται με αλλεργικές αντιδράσεις (Del Prete et al., 1991, Kay et al., 1991). 

Αυτό βρίσκεται σε συμφωνία με τις δράσεις των Th2 κυτοκινών, επειδή η IL-4 επάγει αλλαγή 

προς την παραγωγή ανοσοσφαιρινών τάξης IgG1 και IgE (Coffman et al., 1986, Snapper et 

al., 1988) και η IL-5 είναι ο κύριος παράγοντας αύξησης και διαφοροποίησης των 

ηωσινόφιλων (Sanderson et al., 1986). 

 
Σχήμα 11: Διαφορική ρύθμιση του τύπου της ανοσοαπόκρισης. 

 26



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Παρόλο που οι τύποι ανοσοαπόκρισης Th1 και Th2 είναι σημαντικά διαφορετικοί και 

η σχέση τους με κάποιες λοιμώξεις είναι καταγεγραμμένη, υπάρχουν διάφοροι λόγοι που μας 

κάνουν να υποθέτουμε ότι η ρύθμιση των ανοσολογικών αποκρίσεων είναι ένα φαινόμενο 

ακόμη πιο περίπλοκο. 

Η επιλογή λοιπόν του τύπου των Th λεμφοκυττάρων εξαρτάται από τις κυτοκίνες που 

υπάρχουν στο μικροπεριβάλλον, όπως προαναφέρθηκε, το ποσό και την αλληλουχία του 

πεπτιδίου που προκάλεσε την ενεργοποίησή τους, τον τρόπο εισόδου του στον οργανισμό και 

τα συνδιεγερτικά μόρια. Μεγάλα ποσά πεπτιδίων έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλη συγκέντρωσή 

τους σε συνδυασμό με μόρια MHC στην επιφάνεια των APC και επάγουν τη διαφοροποίηση 

των αθώων Th σε τύπο Th1 δραστικών Th κυττάρων. Επίσης, σύμπλοκα πεπτιδίων/μορίων 

MHC που συνδέονται ισχυρά με τον TCR οδηγούν σε Th1 ανοσοαπόκριση. Το αντίθετο 

συμβαίνει για τη δημιουργία Th2 τύπου ανοσολογικής απάντησης. Δεδομένου ότι κάθε 

αντιγόνο παρουσιάζει πολλούς επιτόπους με διαφορετική συγκέντρωση και συγγένεια με τον 

απλότυπο του MHC του δέκτη, άρα και του TCR των αθώων λεμφοκυττάρων του, το 

αποτέλεσμα είναι να υπάρχει σε κάθε αντιγόνο το δυναμικό για την ανάπτυξη και των δύο 

τύπων ανοσοαπόκρισης.  

Σημαντικοί υποκινητές του τύπου της ανοσολογικής απάντησης, όπως 

προαναφέρθηκε, είναι και οι κυτοκίνες. Αναλυτικότερα, τα APC, ανάλογα με τις κυτοκίνες 

που παράγουν, μπορούν να ωθήσουν τη διαφοροποίηση των αθώων Th κυττάρων προς τον 

τύπο Th1 ή Th2. Τα αθώα CD4+ λεμφοκύτταρα διαφοροποιούνται προς Th1 κύτταρα, 

επάγοντας κυτταρικό τύπο ανοσίας, σε απάντηση στην παρουσία IL-12. Η διαφοροποίηση 

προς Th1 εξαρτάται επίσης από την παρουσία IFN-γ, ενώ η διατήρησή της εξαρτάται από τις 

κυτοκίνες IL-12 και IL-18. Η παρουσία IL-4 και IL-10 αναστέλλει την παραγωγή IL-12 και 

IL-18 από τα μακροφάγα και τα DC καταστέλλοντας τον τύπο Th1 και επάγοντας τον 

πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των Th κυττάρων προς τον τύπο Th2 (Rincon et al., 

1997). Δεδομένου ότι οι κυτοκίνες που παράγει κάθε υπότυπος δραστικών Th κυττάρων 

ενισχύουν την ανάπτυξη των ίδιων και τη διαφοροποίηση των αθώων Th προς την ίδια 

κατηγορία, ενώ αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό των Th κυττάρων της αντίθετης 

κατηγορίας, συχνά επικρατεί ο ένας τύπος ανοσοαπόκρισης. Όσον αφορά στα συνδιεγερτικά 

μόρια, η αλληλεπίδραση μεταξύ των ICAM-1 και LFA-1 αναστέλλει τη διαφοροποίηση προς 

Th2 τύπο Th κυττάρων, ενώ αντίστροφα δρα η σύνδεση του CD30 με τον CD30L. 

Τέλος, οι κυτοκίνες που είναι χαρακτηριστικές των Th1 και Th2 κυττάρων 

παράγονται επίσης και από πολλούς άλλους τύπους κυττάρων. Για παράδειγμα, η IFN-γ 

εκκρίνεται επίσης και από φυσικά φονικά κύτταρα (NK), και από μερικά CD8+ T κύτταρα⋅ η 
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IL-4 παράγεται από τα ιστιοκύτταρα (mast cells) και από μερικά CD8+ T κύτταρα⋅ και η  

IL-10 παράγεται από μακροφάγα, από ιστιοκύτταρα και μερικά CD8+ κύτταρα (Kelso and 

Glasebrook, 1984, Brown et al., 1987, Sad et al., 1995, Ferrick et al., 1995). Έτσι, ο τελικός 

Th1 ή Th2 φαινότυπος κυτοκινών μπορεί να οφείλεται στην συνεισφορά μιας ποικιλίας 

κυττάρων. 

Αντί, λοιπόν, να θεωρούμε τους τύπους των κυτοκινών ως ξεχωριστούς για κάθε τύπο 

T ανοσολογικής απόκρισης, είναι πιο σωστό να θεωρηθούν ως αλληλοεπικαλυπτόμενες 

ομάδες, όπως φαίνεται στο Σχήμα 12. 

 
Σχήμα 12: Κυτοκίνες που εκκρίνονται ανά τύπο T ανοσολογικής απόκρισης.  

 

Εκτός από τις κυτοκίνες, και τα APC συμβάλλουν σε ένα βαθμό στην ωρίμανση των 

Th0 κυττάρων σε Th1 ή Th2 κύτταρα. Για παράδειγμα, τα δενδριτικά κύτταρα φαίνεται να 

ευνοούν την ανάπτυξη των Th1 λεμφοκυττάρων (Macatonia et al., 1995). Ωστόσο έχει 

περιγραφεί ότι τα δενδριτικά κύτταρα ρυθμίζουν εκτός από τις κυτταρικές και τις χυμικές 

ανοσολογικές αποκρίσεις (Ronchese et al., 1994). Από την άλλη τα B λεμφοκύτταρα φαίνεται 

να ευνοούν την επαγωγή και την εξάπλωση των Th2 κυττάρων (Gajewski et al., 1991). Τα 

μακροφάγα είναι σημαντική πηγή IL-12, και πιθανόν να ευνοούν την ανάπτυξη των 

Th1 κυττάρων (Hsieh et al., 1993). Αυτό ενισχύεται από την παρατήρηση ότι αφαίρεση των 

μακροφάγων από μύες οδηγεί σε μεταβολή μιας αναμενόμενης Th1 ανοσοαπόκρισης σε Th2 

(Brewer et al., 1994).  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και την πολυπλοκότητα που παρουσιάζεται το 

πιο λογικό είναι να θεωρηθούν οι τύπου Th1 και Th2 ανοσολογικές αποκρίσεις τα άκρα ενός 

ευρέως φάσματος ανοσολογικών αποκρίσεων. 

Τα Th  κύτταρα που έχουν διαφοροποιηθεί προς τον έναν ή τον άλλο υπότυπο, 

μπορούν να αλλάξουν κατεύθυνση, αν δεχθούν τα κατάλληλα σήματα μέχρι την τέταρτη 

διαίρεση μετά από την ευαισθητοποίηση. Μετά από τη στιγμή αυτή, κάθε διαίρεσή τους θα 

δώσει κύτταρα του ίδιου τύπου. Άπαξ και υπερισχύσει ο ένας από τους δυο τύπους 
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ανοσοαπόκρισης οι δράσεις του είναι ικανές να καταστείλουν τον άλλο. Δηλαδή, οι δυο τύποι 

της ανοσοαπόκρισης είναι ανταγωνιστικοί μεταξύ τους. 

 Υπάρχει και ένας τρίτος τύπος CD4+ Τ κυττάρων, τα Th3 βοηθητικά λεμφοκύτταρα ή 

ρυθμιστικά Τ λεμφοκύτταρα 1 (Tr1). Τα κύτταρα αυτά παράγουν IL-10 και άλλες 

ανασταλτικές κυτοκίνες, όπως ο TGF-β (αυξητικός παράγοντας της μεταμόρφωσης – β) και ο 

ρόλος τους είναι η καταστολή της ανοσολογικής απάντησης όταν ολοκληρωθεί η 

καταστροφή του αντιγόνου. 

Οι παράμετροι που ελέγχουν την ανάπτυξη της Th1/Th2 δύναται να παίξουν 

σημαντικό ρόλο στην ικανότητα αντίστασης σε μια συγκεκριμένη ασθένεια, κυρίως επειδή τα 

Th0 κύτταρα είναι ικανά να διαφοροποιηθούν σε οποιαδήποτε από τις δυο υποομάδες. Επίσης 

παράμετροι, όπως ο αλλότυπος του MHC (Caruso et al., 1996), η δόση και η φύση του 

αντιγόνου (DeKruyff et al., 1992, Yang et al., 1993), η οδός χορήγησης (Williams et al., 

1995) και η επάρκεια σε IFN-γ σε σχέση με την IL-4 είναι καθοριστικοί για την ωρίμανση 

των κυττάρων σε Th1 ή Th2, τόσο in vitro όσο και in vivo (Constant and Bottomly, 1997). 

Η διαφοροποίηση των βοηθητικών Τ λεμφοκυττάρων προς Th1 και Th2 κύτταρα 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 13 (Kunzendorf et al., 1998, O’ Garra et al., 2000). 

 
Σχήμα 13: Διαφοροποίηση των αθώων Τ βοηθητικών λεμφοκυττάρων σε κύτταρα τύπου Th1, Th2 και Th3 (οι 

συνεχόμενες γραμμές δείχνουν προαγωγή, ενώ οι διακεκομμένες αναστολή).  
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1.2.4.4 Δραστικά (effector) Τ λεμφοκύτταρα 

 

Το πρώτο στάδιο μετά την ευαισθητοποίηση των λεμφοκυττάρων είναι ο πολλαπλασιασμός, 

ο οποίος ξεκινά μέσα στα λεμφικά όργανα, όπου έγινε και η επαφή με το αντιγόνο. Όσον 

αφορά στη διάρκεια της επαφής με το αντιγόνο που απαιτείται για την ενεργοποίηση των Τ 

λεμφοκυττάρων, αυτή διαφέρει για τους δύο τύπους και είναι 2 ώρες για τα CD8+ και 6 ώρες 

για τα CD4+. Η φάση του πολλαπλασιασμού στα CD8+ κύτταρα αρχίζει αμέσως μετά και ο 

ρυθμός διπλασιασμού είναι πολύ γρήγορος (6-8 ώρες), ενώ στα CD4+ αρχίζει 36-48 ώρες 

αργότερα και ο χρόνος διπλασιασμού είναι γύρω στις 10 ώρες. Παρόλα αυτά, τα Th κύτταρα 

που παράγονται είναι αρκετά για τη βοήθεια που παρέχουν στα CTL, δεδομένου ότι κάθε 

CD4+ κύτταρο δύναται να παρέχει βοήθεια σε πολλά CD8+ . Η φάση του πολλαπλασιασμού 

επεκτείνεται χρονικά όσο παραμένει η παρουσία του αντιγόνου. Υπάρχει όμως ένα δεδομένο 

χρονικό σημείο, πέραν του οποίου, αν εξακολουθεί η παρουσία του αντιγόνου (για 

παράδειγμα σε χρόνιες λοιμώξεις) τα Τ κύτταρα διαιρούνται με πιο αργό ρυθμό και είναι μη 

λειτουργικά (T cell exhaustion).   

 Τα CD8+ κύτταρα, μετά την ενεργοποίηση και κατά τη διάρκεια του 

πολλαπλασιασμού τους, συνθέτουν κυτταροτοξικές πρωτεΐνες και τις αποθηκεύουν σε λυτικά 

οργανίδια. Τα λυτικά οργανίδια είναι ένα είδος τροποποιημένων λυσοσωμάτων, όπου οι 

κυτταροτοξικές πρωτεΐνες, η περφορίνη και τα granzymes (ένζυμα της οικογένειας των 

πρωτεασών της σερίνης), αποθηκεύονται σε ενεργό μορφή.  

 

1.2.4.5 Κυτταροτοξικότητα με τη μεσολάβηση Τ κυττάρων (T cell-mediated 

cytotoxicity) 

 

Με την ενεργό δράση των T λεμφοκυττάρων επιτυγχάνεται η καταστροφή των μολυσμένων 

και των καρκινικών κυττάρων, χωρίς να επηρεαστεί ο περιβάλλον υγιής ιστός. Δύο είναι οι 

τύποι κυτταρικού θανάτου, η νέκρωση, που προκαλείται από τραυματισμό της κυτταρικής 

μεμβράνης και ο προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος (programmed cell death) ή 

απόπτωση, όπου το κύτταρο καταστρέφεται από το εσωτερικό και περιλαμβάνει πυρηνικό 

αναβρασμό, συρρίκνωση και κατάτμηση του DNA. Τα κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα 

μπορούν να καταστρέψουν τους στόχους τους προκαλώντας και τους δύο τύπους κυτταρικού 

θανάτου. Ο προγραμματισμός της απόπτωσης του κυττάρου στόχου γίνεται μέσα σε 5 λεπτά 

από την επαφή του με το CTL, αλλά απαιτεί ώρες μέχρι να ολοκληρωθεί.  

 30



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Όταν το CTL έρθει σε επαφή με το κύτταρο στόχο, προσανατολίζει το σύστημα Golgi 

προς το σημείο της επαφής και ελευθερώνει τοπικά το περιεχόμενο των λυτικών του 

οργανιδίων. Με τον τρόπο αυτό, παρότι οι κυτταροτοξικές πρωτεΐνες δεν παρουσιάζουν 

ειδίκευση, μπορούν να καταστρέψουν μόνο το κύτταρο-στόχο. Όταν ελευθερώσουν τα 

κυτταροτοξικά μόρια, τα CTL μετακινούνται προς τον επόμενο στόχο και προσκολλώνται σε 

αυτόν (Σχήμα 14). 

 
Σχήμα 14: Τα CTL επιτίθενται στα κύτταρα-στόχους διαδοχικά και τα καταστρέφουν με τοπική ελευθέρωση 

κυτταροτοξικών παραγόντων (Janeway et al., 2001). 

 

Η περφορίνη, όταν έρθει σε επαφή με τη μεμβράνη του κυττάρου-στόχου, 

πολυμερίζεται και σχηματίζει μία κυλινδρική δομή λιπόφιλη στο εξωτερικό μέρος και 

υδρόφιλη στο εσωτερικό, με διάμετρο 16 nm (Σχήμα 15). Το αποτέλεσμα είναι να 

σχηματιστεί ένας πόρος στη μεμβράνη, να εισρεύσουν ανόργανα άλατα στο εσωτερικό του 

κυττάρου και τελικά να πεθάνει.   

 Τα granzymes είναι πρωτεάσες σερίνης, οι οποίες ενεργοποιούν μια αλληλουχία 

ενζύμων με αποτέλεσμα την κατάτμηση του DNA. Το granzyme B ενεργοποιεί την κασπάση 

CPP-32, που ενεργοποιεί τη νουκλεάση CAD που δρα στο DNA. 

 Εκτός από τις κυτταροτοξικές πρωτεΐνες, τα CTL, αλλά και μερικά δραστικά Th του 

τύπου Th1, έχουν στην επιφάνειά τους τον υποδοχέα FasL (ή αλλιώς CD178), ο οποίος 

ενώνεται με τον Fas (ή αλλιώς CD95) της επιφάνειας των κυττάρων-στόχων (Σχήμα 15). Η 

αλληλεπίδραση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση μιας αλληλουχίας κασπασών, οι 

οποίες προκαλούν απόπτωση. 
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Α 

 

Β 

Σχήμα 15: Καταστροφή κυττάρου-στόχου μέσω περφορίνης (Α) και μέσω σύνδεσης Fas-FasL (Β) (Janeway et 

al., 2001). 

 

Τέλος, παρότι τα Τ κύτταρα καταστρέφουν τα κύτταρα-στόχους κύρια με την 

περφορίνη και τα granzymes και δευτερευόντως μέσω σύνδεσης Fas-FasL, μπορούν να 

περιορίσουν τη λοίμωξη και με την έκκριση κυτοκινών, όπως οι IFN-γ, TNF-α και TNF-β, 

που συμβάλουν στην άμυνα με ποικίλους τρόπους. Η IFN-γ εμποδίζει την ιική αντιγραφή, 

επάγει την παραγωγή πρωτεϊνών των οδών επεξεργασίας και παρουσίασης των αντιγόνων 

συμβάλλοντας στην επαγωγή της ανοσολογικής απόκρισης, ενεργοποιεί τα μακροφάγα και 

μειώνει την ενδοκυττάρια συγκέντρωση τρυπτοφάνης, καταστρέφοντας κατ’ αυτό τον τρόπο 

τα ενδοκυττάρια παράσιτα. Οι TNF-α και TNF-β συνεργάζονται με την IFN-γ στην 
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ενεργοποίηση των μακροφάγων και καταστρέφουν ορισμένους κυτταρικούς στόχους μέσω 

της αλληλεπίδρασής τους με τον υποδοχέα TNFR-I.  

Με τη συνδυασμένη δράση Th και CTL, καταστρέφονται τα κύτταρα που φέρουν 

στην επιφάνειά τους ξένα προς τον οργανισμό αντιγόνα σε συνδυασμό με εαυτά μόρια του 

MHC. Μια τυπική ανοσολογική αντίδραση ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστημα λίγων 

ημερών και στη συνέχεια η πλειονότητα των δραστικών κυττάρων πεθαίνει.  

 Η δράση των Τ λεμφοκυττάρων κατά την ανοσολογική απόκριση παρουσιάζεται στο 

Σχήμα 16. 

 
Σχήμα 16: Λειτουργίες των διαφορετικών τύπων Τ λεμφοκυττάρων κατά την ανοσολογική απάντηση 

(Janeway et al., 2001). 

 

1.2.4.6 Κύτταρα μνήμης 

 

Η αναμνηστική απάντηση ενάντια σε ένα παθογόνο είναι πολύ πιο γρήγορη και πιο 

αποτελεσματική από την πρωτογενή απάντηση. Η διαφορά αυτή στην ανοσολογική 

απάντηση, ανάμεσα στην πρώτη φορά που εισέρχεται ένα παθογόνο στον οργανισμό και τις 

επόμενες, οφείλεται στην ύπαρξη των Th και CTL κυττάρων μνήμης, τα οποία παράγονται 

στο τέλος της πρωτογενούς ανοσολογικής απόκρισης. Από τα δραστικά CD4+ και CD8+ 

κύτταρα της πρωτογενούς ανοσοαπόκρισης, το 90% καταστρέφεται σύντομα μετά την 

εξάλειψη του παθογόνου παράγοντα και συνεπώς των αντιγόνων αυτού. Δεδομένου ότι η 
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επιβίωση είναι το γενετικά προτιμητέο μονοπάτι για τα δραστικά κύτταρα, δεν είναι ακόμα 

ξεκάθαρο γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των δραστικών κυττάρων πεθαίνει και δημιουργούνται 

τα κύτταρα μνήμης. Τα κύτταρα μνήμης παρουσιάζουν ομοιότητες με τα αθώα T κύτταρα, 

αλλά διατηρούν και μερικούς χαρακτήρες των δραστικών κυττάρων.  

Υπάρχουν δύο υποκατηγορίες CD4+ κυττάρων μνήμης, ανάλογα με το φαινότυπο και 

τον εντοπισμό τους. Διακρίνονται από τις διαφορές στην επιφανειακή έκφραση της  

L-σελεκτίνης (CD62L) και του υποδοχέα-7 της CC-χημειοκίνης (CCR7 ή CD197). Ο CD62L 

αντιδρά με το μόριο PNAd των ενδοθηλιακών αγγείων και μεσολαβεί στην προσκόλληση, 

ενώ ο CCR7 συνδέεται με τις χημειοκίνες CCL19 και CCL21 των ενδοθηλιακών αγγείων των 

λεμφαδένων και προκαλεί την έναρξη της εξαγωγής από τα αγγεία. Ως αποτέλεσμα, τα  

κύτταρα μνήμης με φαινότυπο CD62LhiCCR7+ μπορούν να κυκλοφορούν στα αγγεία και 

συνεπώς εντοπίζονται στα κεντρικά λεμφικά όργανα και ονομάζονται «κεντρικά» κύτταρα 

μνήμης (central memory cells), ενώ τα CD62LloCCR7- βρίσκονται σε περιφερικούς ιστούς 

και ονομάζονται «δραστικά» κύτταρα μνήμης (effector memory cells). Όσον αφορά στις 

λειτουργίες τους, τα κεντρικά CD4+ κύτταρα μνήμης παράγουν IL-2 αλλά μικρά ποσά IFN-γ 

και IL-4, ενώ το αντίστροφο συμβαίνει με τα δραστικά. Το αποτέλεσμα είναι τα δραστικά 

CD4+ κύτταρα μνήμης να απαντούν γρήγορα  στην ενεργοποίηση με την παραγωγή 

κυτοκινών φλεγμονής, ενώ τα κεντρικά να αυξάνουν την επιφανειακή έκφραση του CD40L 

και να επάγουν την ενεργοποίηση των APC. Εκτός αυτού, μόνο τα δραστικά CD8+ κύτταρα 

μνήμης περιέχουν ενδοκυττάρια περφορίνη. Περαιτέρω έρευνες απαιτούνται για τον 

καθορισμό των λειτουργιών για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο κάθε τύπος Τ κυττάρων μνήμης.  

 Υπάρχουν τέσσερα μοντέλα για τη διαφοροποίηση των Τ λεμφοκυττάρων μνήμης. Η 

απευθείας παραγωγή τους από τα αθώα κύτταρα (Σχήμα 17α), η διαδοχική τους 

διαφοροποίηση από τα ίδια τα δραστικά (Σχήμα 17β) και η πλευρική τους διαφοροποίηση 

ανάλογα με τη διάρκεια παρουσίας του αντιγόνου. Στην τελευταία περίπτωση εμπίπτουν δύο 

μοντέλα, που αποτελούν παραλλαγές της παραγωγής των κυττάρων μνήμης από τα δραστικά 

κύτταρα. Το πρώτο υποστηρίζει ότι μικρή διάρκεια επαφής του δραστικού κυττάρου με το 

αντιγόνο δημιουργεί κεντρικά κύτταρα μνήμης, ενώ μεγαλύτερη δίνει δραστικά κύτταρα 

μνήμης (Σχήμα 17γ). Κατά το δεύτερο, όσο περισσότερο διαρκεί η επαφή του δραστικού 

κυττάρου με το αντιγόνο, τόσο μειώνεται ο αριθμός και η δραστικότητα των κυττάρων 

μνήμης (Σχήμα 17δ). Τα μοντέλα αυτά παρουσιάζονται στο Σχήμα 17. 
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Σχήμα 17: Μοντέλα διαφοροποίησης Τ λεμφοκυττάρων μνήμης (Kaeck et al., 2002). 

 

Παρότι τα κύτταρα μνήμης διατηρούνται σε μικρούς αριθμούς για πολύ μεγάλα 

χρονικά διαστήματα, παρουσιάζουν διαφορές στην ομοιόστασή τους σε σχέση με τα αθώα 

κύτταρα. Κατ’ αυτό τον τρόπο, τα αθώα κύτταρα διαιρούνται με πιο αργούς ρυθμούς και 

απαιτούν παροδική επαφή με εαυτά μόρια MHC για την επιβίωσή τους. Αντίθετα, τα κύτταρα 

μνήμης έχουν μικρότερο χρόνο διπλασιασμού, ενώ η επιβίωση και ο πολλαπλασιασμός τους  

εξαρτάται από τις κυτοκίνες του μικροπεριβάλλοντος. Για τα CD8+ κύτταρα, η IL-15 είναι η 
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κύρια κυτοκίνη που εμπλέκεται στην ομοιόστασή τους, ενώ για τα CD4+ ο συνδυασμός IL-7 

και IL-15, καθώς και ο συνδυασμός IL-10 και IL-12 για τα δραστικά Th κύτταρα μνήμης. 

Εξάλλου, οι κυτοκίνες IL-4 και IL-12 δεν κατευθύνουν τη διαφοροποίηση των Th κυττάρων 

μνήμης σε Th2 και Th1 τύπο αντίστοιχα, αλλά η κατεύθυνση αυτή εξαρτάται από το είδος 

της αντιγονικής διέγερσης.  

 

1.2.4.7 Ρυθμιστικά Τ λεμφοκύτταρα 

 

Η πλειονότητα των ανοσολογικών απαντήσεων σε έναν οργανισμό είναι ποιοτικά και 

ποσοτικά προσαρμοσμένη να παράγει το βέλτιστο αποτέλεσμα. Κάθε απόκριση του 

ανοσολογικού συστήματος δηλαδή, δεν είναι ανεξέλεγκτη, αλλά αναπτύσσεται μέσα σε 

ορισμένα όρια. Ο αριθμός των Τ λεμφοκυττάρων και η συγκέντρωση των αντισωμάτων 

αυξάνονται λογαριθμικά μετά από επαγωγή από ένα δεδομένο αντιγόνο, αλλά τα επίπεδά 

τους σύντομα σταθεροποιούνται και τελικά μειώνονται. Οι μηχανισμοί που ρυθμίζουν τα 

φαινόμενα αυτά είναι περίπλοκοι, δεν έχουν διαλευκανθεί λεπτομερώς μέχρι σήμερα και το 

σύνολό τους συνιστά την ανοσορύθμιση.  

 Η ρύθμιση της ανοσολογικής απάντησης βασίζεται κατά κύριο λόγο σε Τ 

λεμφοκύτταρα, τα οποία συνιστούν μία ετερογενή ομάδα, τα ρυθμιστικά Τ κύτταρα. 

Υπάρχουν δύο κύριες θεωρίες για την προέλευσή τους, βασιζόμενες σε μοντέλα 

πειραματόζωων. Η πρώτη προτείνει ότι μία διακριτή υποομάδα Τ λεμφοκυττάρων που 

ωριμάζει στο θύμο αδένα συνιστά τα ρυθμιστικά Τ κύτταρα με καθορισμένη δράση. Κατά τη 

δεύτερη θεωρία, αθώα Τ λεμφοκύτταρα της περιφέρειας, έρχονται σε επαφή με το αντίστοιχο 

αντιγόνο σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις και διαφοροποιούνται σε ρυθμιστικά.  

 Έχουν προταθεί πολλά επιφανειακά μόρια ως δείκτες για τα ρυθμιστικά Τ 

λεμφοκύτταρα. Κανένας όμως δε συναντάται αποκλειστικά σε αυτά, ούτε και είναι δυνατή η 

χρήση ενός δείκτη για όλες τις κατηγορίες ρυθμιστικών κυττάρων. Κατά συνέπεια, υπάρχουν 

ορισμένα επιφανειακά μόρια που χρησιμοποιούνται για το χαρακτηρισμό τους, αλλά η χρήση 

τους πρέπει να γίνεται με προσοχή και λαμβάνοντας υπόψη ότι διαφοροποιούνται ανάλογα με 

την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα κύτταρα (ευαισθητοποιημένα, ενεργοποιημένα, 

μνήμης).  

Η κυριότερη ομάδα ρυθμιστικών Τ λεμφοκυττάρων συνίσταται από τα CD4+CD25+ 

κύτταρα, τα οποία αποτελούν το 5-10% των CD4+CD8- κυττάρων του θύμου αδένα. Η 

έκκριση κυτοκινών, κύρια TGF-β, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανοσορυθμιστική 

τους δράση, για την οποία όμως είναι απαραίτητη η επαφή των κυττάρων, πιθανά λόγω της 
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αναστολής έκφρασης των συνδιεγερτικών μορίων CD80 και CD86 που επάγουν στα APC, 

της προώθηση ανασταλτικών σημάτων μέσω του μορίου CTLA-4 που εκφράζουν αυξημένο 

στην επιφάνειά τους και στον ανταγωνισμό με τα δραστικά Τ κύτταρα ίδιας ειδικότητας για 

τη σύνδεση με το APC, καθώς και την πρόσδεση στα μόρια της IL-2 που υπάρχει στο 

μικροπεριβάλλον 

Εκτός από τον πληθυσμό των CD4+CD25+ κυττάρων, υπάρχουν και άλλες κατηγορίες 

ρυθμιστικών Τ κυττάρων, σε μικρότερη αναλογία και με λιγότερο γνωστές δράσεις. Πιο 

γνωστά είναι τα Th3 κύτταρα που δρουν μέσω της υψηλής παραγωγής TGF-β και ποικίλων 

ποσών IL-4 και IL-10 κατόπιν ενεργοποίησης με το κατάλληλο αντιγόνο ή μέσω του 

υποδοχέα CD3, καθώς και τα Tr1 κύτταρα που δρουν εκκρίνοντας μεγάλα ποσά IL-10 και 

χαμηλή ποσότητα IL-2. Εξάλλου, τα Τ κύτταρα που παρουσιάζουν ανέργεια εκφράζουν 

CTLA-4 σε υψηλή συγκέντρωση δρώντας ανοσοκατασταλτικά. Επίσης, έχουν εντοπιστεί ΝΚ 

κύτταρα με ανοσορυθμιστική δράση.  

Εκτός από τα CD4+ λεμφοκύτταρα, ανοσορυθμιστική δράση εμφανίζουν και ομάδες 

CD8+ κυττάρων, πολλά από τα οποία είναι αρνητικά για το επιφανειακό μόριο συνδιέγερσης 

CD28, καθώς και διπλά αρνητικά CD4-CD8- κύτταρα, που δρουν αναστέλλοντας την 

κυτταροτοξική δράση των CTL που παρουσιάζουν ειδικότητα για το ίδιο αντιγόνο. Η 

αναστολή αυτή δεν εξαρτάται από κυτοκίνες, αλλά επιτυγχάνεται με απόπτωση μέσω του 

μορίου Fas. 

Η παρουσία ρυθμιστικών Τ κυττάρων δεν περιορίζεται μόνο στο αντιγόνο για το 

οποίο παρουσιάζουν ειδικότητα, αλλά επεκτείνεται και σε ανοσολογικές απαντήσεις ενάντια 

σε άλλα αντιγόνα, που δεν παρουσιάζουν δομική ομοιότητα με το αρχικό, αλλά εκφράζονται 

από το ίδιο κύτταρο (bystander suppression) (Bach, 2003). 

Η ομοιόσταση των ρυθμιστικών κυττάρων στον οργανισμό, τουλάχιστον σε ότι αφορά 

στα  CD4+CD25+, εξαρτάται από την παρουσία κυτοκινών, κύρια IL-2, καθώς και από 

συνδιεγερτικά σήματα, όπως μέσω των CD28, B7 και CD40. Ο ρόλος της αντιγονικής 

διέγερσης στη διατήρηση των ρυθμιστικών λεμφοκυττάρων είναι μέχρι σήμερα 

αμφισβητούμενος.  

 

1.2.5 ΚΥΤΟΚΙΝΕΣ 

 

Οι κυτοκίνες εκκρίνονται από ποικίλα κύτταρα του ανοσολογικού συστήματος και επιδρούν 

σε κύτταρα-στόχους, τα οποία έχουν στη μεμβράνη τους υποδοχείς για τη συγκεκριμένη 

κυτοκίνη. Η δράση των κυτοκινών δύναται να είναι αυτοκρινής, δηλαδή να δεσμεύεται και να 
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δρα στο ίδιο το κύτταρο από το οποίο εκκρίνεται, παρακρινής, δρώντας στα παρακείμενα 

κύτταρα αυτού που την εκκρίνει ή ενδοκρινής, επιδρώντας σε κύτταρα που εντοπίζονται σε 

μακρινά σημεία του οργανισμού. Η δέσμευση μιας κυτοκίνης στον υποδοχέα της προκαλεί τη 

μετάδοση μιας αλληλουχίας σημάτων στο κυτταρόπλασμα, η οποία οδηγεί σε αλλαγές στη 

ρύθμιση και έκφραση γονιδίων. 

 Οι δράση των κυτοκινών δύναται να είναι πλειοτροπική, δηλαδή να εγείρουν ποικίλες 

βιολογικές δράσεις σε διαφορετικούς τύπους κυττάρων ή κοινή (redundant), όπου 

διαφορετικές κυτοκίνες επάγουν παρόμοιες λειτουργίες, καθιστώντας δύσκολη την απόδοση 

μιας δράσης σε μία καθορισμένη κυτοκίνη. Δύο ή περισσότερες κυτοκίνες μπορεί να 

εκδηλώνουν συνεργιστική δράση, κατά την οποία ο συνδυασμός τους επιδρά τους σε μία 

βιολογική δραστηριότητα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι μεγαλύτερο από 

το άθροισμα της δραστηριότητας που θα επιτύγχανε κάθε κυτοκίνη χωριστά. Στην 

αντίστροφη περίπτωση, εκδηλώνουν ανταγωνιστική δράση, όπου το αποτέλεσμα της 

σύνδεσης μίας κυτοκίνης με τον υποδοχέα της αναστέλλει την επίδραση μίας άλλης. Συνήθως 

η απάντηση ενός κυττάρου στη σύνδεση μιας κυτοκίνης με τον αντίστοιχο υποδοχέα είναι η 

ρύθμιση της έκφρασης άλλων υποδοχέων, καθώς και η έκκριση άλλων κυτοκινών, με 

αποτέλεσμα τον επακόλουθο επηρεασμό και άλλων κυττάρων. Με αυτό τον τρόπο, η ειδική 

για ένα αντιγόνο διέγερση ενός και μόνο λεμφοκυττάρου είναι ικανή να επηρεάσει μια 

ποικιλία κυττάρων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής ανοσολογικής 

απάντησης. 

 Δεδομένου ότι μια εκλυόμενη κυτοκίνη αφενός διαχέεται στον περιβάλλοντα ιστό και 

αφετέρου εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος, ο έλεγχος των κυττάρων στα οποία 

επιδρά, τόσο σε σχέση με τον κυτταρικό τύπο, όσο και σε σχέση με το χρόνο, επιτυγχάνεται 

με τη ρύθμιση της έκφρασης του είδους και του αριθμού των υποδοχέων στην κυτταρική 

μεμβράνη. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι αρκετή η σύνδεση της κυτοκίνης με τον 

υποδοχέα της, αλλά απαιτείται και επαφή των κυττάρων, οπότε η συγκέντρωση της κυτοκίνης 

στην περιοχή της σύνδεσης (cell junction) αυξάνεται πολύ και δύναται να επηρεάσει το 

κύτταρο στόχο.  

 Οι κυριότερες κυτοκίνες και οι βιολογικές τους δράσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 

1: 
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Πίνακας 1: Οι κυτοκίνες και οι βιολογικές τους δράσεις 

Κυτοκίνη Κύτταρα που την 

παράγουν 

Βιολογική δράση 

Ιντερφερόνη-γ  

(IFN-γ) 

Th1  

CTL 

Αύξηση δραστικότητας μακροφάγων, CTL και φυσικών 

φονικών κυττάρων 

Αύξηση επιφανειακής έκφρασης των μορίων MHC  

Αύξηση της παραγωγής ανοσοσφαιρινών τάξης IgG 

Ιντερλευκίνη-2  

(IL-2) 

Th1  

Ορισμένα CTL 

Πολ/μός ευαισθητοποιημένων από αντιγόνο Th και CTL 

Μακρά επιβίωση αντιγονοειδικών Τ κυτταρικών κλώνων 

Αύξηση δραστικότητας ΝΚ κυττάρων και CTL 

Ιντερλευκίνη-4  

(IL-4) 

Th2  Ενεργοποίηση και ανάπτυξη Β κυττάρων 

Αύξηση της έκφρασης των μορίων MHC τάξης ΙΙ 

Αναστολή ανάπτυξης μακροφάγων 

Πολλαπλασιασμός Th2 

Ιντερλευκίνη-6  

(IL-6) 

Μονοκύτταρα Ενδοθηλιακά 

κύτταρα Ενεργοποιημένα 

λεμφοκύτταρα και 

μακροφάγα 

Επαγωγή ενεργοποίησης Τ λεμφοκυττάρων 

Επαγωγή διαφοροποίησης Β κυττάρων 

Σε συνεργασία με την IL-2, ωρίμανση των CTL 

Επαγωγή πολλαπλασιασμού των θυμοκυττάρων 

Ιντερλευκίνη-7  

(IL-7) 

Στρωματικά κύτταρα 

μυελού των οστών και 

θύμου αδένα 

Ανάπτυξη θυμοκυττάρων 

Διαφοροποίηση και ωρίμανση Β προγονικών κυττάρων 

Αύξηση έκφρασης IL-2 και IL-2R από τα Τ κύτταρα 

Ιντερλευκίνη-10  

(IL-10) 

Th2  Αναστολή παραγωγής κυτοκινών από τα Th1 και τα 

μακροφάγα 

Αύξηση έκφρασης μορίων MHC τάξης ΙΙ 

Ιντερλευκίνη-12  

(IL-12) 

Λεμφοκύτταρα Αύξηση παραγωγής κυτοκινών από Th1 

Αναστολή παραγωγής κυτοκινών από Th2 

Αύξηση κυτταρολυτικής δράσης ΝΚ κυττάρων 

Ενεργοποίηση μυελοποίησης  

Ιντερλευκίνη-13  

(IL-13) 

Th2 

Ενεργοποιημένα Th 

CD8+ Τ κύτταρα 

Αναστολή δραστικότητας μακροφάγων 

Αύξηση πολ/μού και διαφοροποίησης Β κυττάρων 

Αύξηση της επαγόμενης από την IL-2 LAK 

δραστικότητας 

Ιντερλευκίνη-15  

(IL-15) 

Μακροφάγα 

Μονοκύτταρα 

Στρωματικά κύτταρα 

μυελού των οστών 

Ενδοθήλιο θύμου αδένα 

Επαγωγή πολλαπλασιασμού και επιβίωσης CD8+ και 

TCRγδ Τ και ΝΚΤ κυττάρων  

Ρύθμιση αιμοποίησης 

Επαγωγή πολλαπλασιασμού, ενεργοποίησης και 

λειτουργίας φυσικών φονικών κυττάρων 

Ιντερλευκίνη-18  

(IL-18) 

Μονοκύτταρα, DC 

Μακροφάγα, λεμφοκύτταρα 

Επαγωγή αύξησης και διαφοροποίησης Th1 

Επαγωγή έκκρισης προ-φλεγμονωδών κυτοκινών 
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Πίνακας 1: (συνέχεια) 

Κυτοκίνη Κύτταρα που την 

παράγουν 

Βιολογική δράση 

Ιντερλευκίνη-21  

(IL-21) 

Ενεργοποιημένα Th Επαγωγή Th2 τύπου ανοσοαπόκρισης 

Πολ/μός Β κυττάρων, Ρόλος στην ενεργοποίηση των ΝΚ 

Παράγοντας νέκρωσης 

όγκων-α  

(TNF-α) 

Th1 

Ορισμένα Th2 

Ορισμένα CTL 

Μακροφάγα 

Κυτταροτοξική δράση σε καρκινικά κύτταρα 

Αύξηση παραγωγής κυτοκινών από ποικίλα κύτταρα 

κατά τη φλεγμονώδη αντίδραση 

Παράγοντας νέκρωσης 

όγκων-β (TNF-β) 

Th1  

CTL 

Κυτταροτοξική δράση σε καρκινικά κύτταρα 

Αύξηση φαγοκυτταρικής δράσης σε μακροφάγα και 

ουδετερόφιλα 

Παράγοντας μεταβολής 

της αύξησης-β  

(TGF-β) 

Μακροφάγα 

Λεμφοκύτταρα 

Αιμοπετάλια 

Χημειοτακτισμός σε μονοκύτταρα και μακροφάγα 

Αναστολή πολλαπλασιασμού σε λεμφοκύτταρα, 

επιθηλιακά και ενδοθηλιακά κύτταρα 

Περιορισμός φλεγμονώδους αντίδρασης και επαγωγή 

επούλωσης πληγών 

Παράγοντας 

ενεργοποίησης 

κοκκιοκυττάρων-

μακροφάγων (GM-CSF) 

Th1 

Ορισμένα Th2 

Ορισμένα CTL 

Διαφοροποίηση μονοκυττάρων σε δενδριτικά κύτταρα 

Πολ/μός μακροφάγων, δενδριτικών και κοκκιοκυττάρων 

Διαφοροποίηση Β κυττάρων 

Αναστολή ανάπτυξης Τ κυττάρων 

 Ο ρόλος των κυτοκινών στο ανοσολογικό σύστημα παρουσιάζεται συνοπτικά στο 

Σχήμα 18 (Roit et al., 1995). 

 
Σχήμα 18: Οι φυσιολογικοί ρόλοι του δικτύου των κυτοκινών. 
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1.3 ΝΕΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ 
 

Η ανοσολογία παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη εμβολίων με τον χειρισμό της 

ανοσολογικής απόκρισης. Η σύγχρονη ανοσολογία προήλθε από τις αρχικές επιτυχίες των 

Jenner και Pasteur με τον εμβολιασμό. Πολλά εμβόλια έχουν δημιουργηθεί ακολουθώντας 

αυτούς τους αρχικούς θριάμβους κατά της ευλογιάς και της λύσσας. Όμως, ενώ αυτά τα 

εμβόλια έχουν πραγματικά απομακρύνει ένα μεγάλο αριθμό νόσων, οι σπάνιες βλαβερές 

επιπτώσεις τους έχουν οδηγήσει σε έρευνα για καλύτερους τρόπους εμβολιασμού κατά 

παρόμοιων νόσων. Επιπλέον, παραμένουν μεγάλες προκλήσεις για την ανάπτυξη εμβολίων 

κατά πολλών νόσων για τις οποίες δεν υπάρχει εμβόλιο, συμπεριλαμβανομένης της 

ελονοσίας και του AIDS. Το πρόσφατο άλμα της γνώσης για το ανοσολογικό σύστημα και 

την αλληλεπίδραση του με τα παθογόνα έχει καταστήσει την ανάπτυξη των εμβολίων μια 

πολύ ελκυστική προσέγγιση για τον έλεγχο της νόσου. Η τεχνολογία του ανασυνδυασμένου 

DNA έχει ανοίξει νέους ορίζοντες για την μελέτη μικροβιακών γονιδιωμάτων και έχει τη 

δυνατότητα να βελτιώσει σημαντικά τα εμβόλια. Αυτό, σε συνδυασμό με μια προοδευτική 

αντίληψη της ανάγκης για εμβόλια που προλαμβάνουν τις επικρατέστερες νόσους στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, ή αυτών που έχουν πρόσφατα περιγραφεί όπως είναι το AIDS, νόσοι 

των ζώων που είναι σημαντικές για την αγροτική καλλιέργεια, έχει δημιουργήσει ένα νέο 

ενδιαφέρον σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο.  

Ο εμβολιασμός χρησιμοποιείται από πολλά χρόνια για την επίτευξη επίκτητης 

ανοσίας έναντι συγκεκριμένων νοσημάτων. Ένα άτομο μπορεί να εμβολιαστεί με την ένεση 

νεκρών μικροοργανισμών, που είναι μεν ανίκανοι πια να προκαλέσουν νόσο, αλλά διατηρούν 

τα χημικά αντιγόνα τους. Αυτός ο τύπος εμβολιασμού χρησιμοποιείται για την προστασία 

από τον τυφοειδή πυρετό, τον κοκκύτη, τη διφθερίτιδα και πολλά άλλα μικροβιακά 

νοσήματα. Ανοσία επίσης μπορεί να επιτευχθεί και με τοξίνες που έχουν υποβληθεί σε 

επεξεργασία με χημικές ουσίες έτσι ώστε να καταστραφεί η τοξική τους φύση αλλά να 

μείνουν ανέπαφα τα αντιγόνα τους που προκαλούν ανοσία. Η μέθοδος αυτή  χρησιμοποιείται 

στον εμβολιασμό ενάντια στο τέτανο, την αλλαντίαση και άλλα παρόμοια τοξικά νοσήματα. 

Εμβολιασμός τέλος ενός ατόμου μπορεί να γίνει με μόλυνσή του με ζωντανά μικρόβια, που 

έχουν «εξασθενήσει». Οι μικροοργανισμοί δηλαδή αυτοί, είτε έχουν αναπτυχθεί σε ειδικά 

θρεπτικά υλικά, είτε έχουν διαβιβαστεί από σειρά ζώων, ώστε να υποστούν αρκετές 

μεταλλάξεις και να μην προκαλούν πια νόσο, ενώ διατηρούν ακόμα τα ειδικά αντιγόνα τους. 
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Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την προστασία από την πολιομυελίτιδα, τον κίτρινο 

πυρετό, την ιλαρά, την ευλογιά και πολλά άλλα ιογενή νοσήματα. 

Παρά την επιτυχή εφαρμογή των παραδοσιακών εμβολίων είναι απαραίτητη η 

ανάπτυξη εναλλακτικών προσεγγίσεων, για πολλούς λόγους, σημαντικότερος εκ των οποίων 

είναι η ασφάλεια των εμβολίων. Μερικά από τα ζωντανά εξασθενημένα εμβόλια μπορούν να 

κάνουν τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς να νοσήσουν ή και σε μεμονωμένα περιστατικά 

να προκαλέσουν την εκδήλωση της νόσου σε κάποια άτομα του πληθυσμού λόγω μεταβολής 

σε κάποιον πιο λοιμογόνο φαινότυπο. Ολόκληρα εξασθενημένα εμβόλια (π.χ. Bordetella 

pertussis και influenza virus) περιέχουν αντιδραστικά συστατικά, τα οποία μπορούν να 

προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες σε κάποια άτομα. Επίσης διάφορα παθογόνα  

(π.χ. ηπατίτιδα Β, ηπατίτιδα C, HPV και Plasmodium spp) είναι δύσκολο ή και αδύνατο να 

αναπτυχθούν σε καλλιέργεια, καθιστώντας έτσι αδύνατη την ανάπτυξη εμβολίων με τις 

παραδοσιακές μεθόδους. 

Τα τελευταία χρόνια προέκυψαν μερικές νέες προσεγγίσεις στην ανάπτυξη εμβολίων, 

τα οποία αναμένεται να δώσουν λύση σε κάποια προβλήματα. Αυτές οι προσεγγίσεις 

περιλαμβάνουν: 

• Ανασυνδυασμένες υπομονάδες εμβολίων βασισμένων σε πρωτεΐνες, που παράγονται 

σε κύτταρα θηλαστικών, ζύμη, βακτήρια ή βακκυλοϊούς. 

• Συνθετικά πεπτίδια που αντιπροσωπεύουν σημαντικούς επιτόπους παθογόνων. 

• Συζευγμένα εμβόλια, βασισμένα σε βακτηριακούς πολυσακχαρίτες συζευγμένους με 

πρωτεΐνες φορείς. 

• DNA εμβόλια, στα οποία τα γονίδια που κωδικοποιούν τα αντιγόνα παθογόνων, 

χορηγούνται άμεσα. 

Οι νέες αυτές προσεγγίσεις κατέληξαν ήδη στην ανάπτυξη ορισμένων νέων εμβολίων. 

Η πρώτη ανασυνδυασμένη υπομονάδα εμβολίου αναπτύχθηκε μετά από την κλωνοποίηση και 

έκφραση του επιφανειακού αντιγόνου της ηπατίτιδας Β σε κύτταρα ζύμης από την Chiron 

Corporation (Valenzuela et al., 1982). Πιο πρόσφατα, το πρώτο ορθολογικά σχεδιασμένο 

εμβόλιο κατά του ακυτταρικού κοκκύτη αναπτύχθηκε από την ίδια εταιρία, μέσω 

μεταλλαξιγένεσης θέσης της pertussis toxin, ώστε να προσφέρει στο μόριο αύξηση της 

ανοσογονικότητας και μείωση της τοξικότητας (Pizza et al., 1989). Τα εμβόλια τα συνδεμένα 

με πολυσακχαρίτες πρωτοεμφανίστηκαν στην δεκαετία του 1990 και αναπτύχθηκαν έναντι 

του τύπου β Haemophilus influenzae (Hib), που αποτελεί τον κύριο λόγο εκδήλωσης 

βακτηριακής μηνιγγίτιδας στα παιδιά. Οι βακτηριακοί πολυσακχαρίτες είναι ανοσογονικά 
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φτωχοί, κυρίως στα μικρά παιδιά, διότι δεν αναγνωρίζονται από τα T βοηθητικά κύτταρα.  

Γι’ αυτό και οι πολυσακχαρίτες συνδέονται χημικά με το μόριο της πρωτεΐνης φορέα 

(συνήθως diphtheria ή tetanus toxoid), που αναγνωρίζεται από τα T κύτταρα. Αυτά τα 

εμβόλια αποδείχθηκε ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά στον περιορισμό ή και στην 

εξάλειψη της ασθένειας Hib σε κάποιες χώρες, ανάλογα με το επίπεδο της ανοσοποίησης και 

την επικινδυνότητα στο πληθυσμό (Rothbrock et al., 1995). Αυτή η επιτυχία κινητοποίησε 

την προσπάθεια για ανάπτυξη εμβολίων με παρόμοιο τρόπο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου Α 

και C και έναντι του πνευμονιόκοκκου που πέτυχαν. Οι νέες προσεγγίσεις ανάπτυξης 

εμβολίων, σε συνδυασμό με την εξέλιξη που έχει παρουσιαστεί στον τομέα των 

ανοσοενισχυτικών και των συστημάτων χορήγησης, οδηγούν στην ανάπτυξη νέων 

κατηγοριών εμβολίων, όπως εμβόλια για εφήβους (π.χ. HIV, HSV, HPV), εμβόλια για 

ηλικιωμένους (π.χ. Influenza, VZV), ταξιδιωτικά εμβόλια (π.χ. ETEC, V. Cholerae, S. typhi, 

Shigella), συνδυαστικά εμβόλια (π.χ. DtaP/Hib, DtaP/Hib/IPV) και τέλος συστήματα 

χορήγησης μέσω βλεννογόνων (π.χ. μικροσωματίδια, LT/CT μεταλλάγματα). 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 βρέθηκε ότι ενδομυϊκή χορήγηση πλασμιδιακού 

DNA, που κωδικοποιεί αντιγόνο, οδηγεί στην παραγωγή αντισωμάτων και στην επαγωγή 

κυτταρικών ανοσολογικών αποκρίσεων και κατά συνέπεια σε προστατευτική ανοσία 

(Donnelly et al., 1997). Η χρήση του DNA για ανοσοποίηση δίνει μεγάλες δυνατότητες στην 

ανάπτυξη εμβολίων. Τέτοια DNA εμβόλια είναι πολύ σταθερά και η παραγωγή τους εύκολη 

και οικονομική. Οδηγούν στην επαγωγή ισχυρών κυτταροτοξικών T κυτταρικών αποκρίσεων, 

λόγω του ότι τα αντιγόνα παράγονται εντός των κυττάρων ξενιστών. Επιπλέον μπορεί να 

επιτευχθεί η ταυτόχρονη χορήγηση περισσοτέρων του ενός αντιγόνων. Η DNA ανοσοποίηση 

είναι, ίσως, η πιο ασφαλής προσέγγιση στην ανάπτυξη εμβολίων έναντι επικίνδυνων 

παθογόνων (π.χ. Ebola virus), επειδή οι ερευνητές δεν χρειάζεται να ασχοληθούν απευθείας 

με το παθογόνο.  

Τελευταία η ανοσοποίηση μέσω DNA έχει δείξει αποτελεσματικότητα και τα 

δείγματα είναι ελπιδοφόρα για την ανάπτυξη DNA εμολίων.DNA εμβόλια βρίσκονται σε 

κλινικές δοκιμές για διάφορες μορφές καρκίνου, όπως μελάνωμα, λευχαιμία, καρκίνος του 

προστάτη και καρκίνο κεφαλής και τραχήλου. 

 

1.3.1 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ 

 

Ένας χώρος με σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη εμβολίων αφορά στη χρήση των 

εμβολίων ως θεραπευτικούς παράγοντες ή φάρμακα. Αντί να χρησιμοποιηθούν εμβόλια για 

 43



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

την προστασία από κάποια νόσο, οι προσπάθειες στρέφονται στην ανάπτυξη 

ανοσοθεραπευτικών εμβολίων με σκοπό την πλήρη ή μερική ίαση από μια ασθένεια, 

συμπεριλαμβανομένων και χρόνιων μολυσματικών ασθενειών. Οι καταστάσεις νοσήσεως για 

τις οποίες φαίνεται ότι θεραπευτικά εμβόλια θα μπορέσουν να αποτελέσουν χρήσιμο 

εργαλείο είναι: 

• Χρόνιες μολύνσεις, π.χ. τέτοιες που προκαλούνται από τον HSV, HIV, HCV εμβόλιο 

ηπατίτιδας Β (HBV), HPV. 

• Αντικαρκινικά εμβόλια έναντι διαφόρων μορφών καρκίνου. 

• Εμβόλια έναντι της αλλεργίας και έναντι αυτοάνοσων νοσημάτων. 

Προκαταρκτικές μελέτες έδειξαν ότι οι ικανότητες νέων ανοσοενισχυτικών  

(π.χ. γαλάκτωμα MF59) μπορούν να ευνοήσουν την ανάπτυξη θεραπευτικών εμβολίων έναντι 

χρόνιων μολυσματικών ασθενειών (Traquina et al., 1996). Επιπλέον η πρόοδος που έγινε 

στην κατανόηση του πολύπλοκου μηχανισμού της ανοσολογικής απόκρισης μπορεί να 

οδηγήσει στην ανάπτυξη αποτελεσματικών ανοσολογικών προσεγγίσεων για τον έλεγχο και 

την ελάττωση των όγκων (Williams, 1996). Προκλινικές μελέτες σε μοντέλα ζώων έδειξαν 

ότι η από του στόματος χορήγηση αντιγόνων υπεύθυνων για αυτοάνοσα νοσήματα μπορούν 

να οδηγήσουν στην βελτίωση της θεραπείας των ασθενειών (Weiner, 1997).  

Επίσης η ρύθμιση του τύπου της ανοσοαπόκρισης σε Th1 ή Th2 μπορεί να φανεί 

χρήσιμη στην αντιμετώπιση διαφόρων λοιμώξεων. Λοιμώξεις, όπως είναι αυτή από το 

ενδοκυττάριο μακροφαγικό παράσιτο Leishmania major μπορούν να καταπολεμηθούν μέσω 

μιας τύπου Th1 απόκρισης, και σε καμία περίπτωση μέσω μιας Th2 απόκρισης. Το αντίθετο 

συμβαίνει στην περίπτωση του παρασίτου του εντέρου Trichuris muris. Και στις δυο 

περιπτώσεις ο χειρισμός των κυτοκινών τύπου Th1 και Th2 μπορεί να αλλάξει τον τύπο της 

ανοσοαπόκρισης και να έχουμε έτσι ίαση. Για παράδειγμα, in vivo θεραπεία με αντίσωμα 

έναντι της IFN-γ έχει σαν αποτέλεσμα την αλλαγή του τύπου της ανοσοαπόκρισης από μια 

προϋπάρχουσα θεραπευτική Th1 ανοσοαπόκριση έναντι του L.major, σε μια ανενεργή Th2, 

ενώ μπορεί και να αλλάξει  μια προϋπάρχουσα Th1 ανοσοαπόκριση έναντι του T.muris σε 

θεραπευτική Th2 (Belosevic et al., 1989, Else et al., 1994). Από αυτό φαίνεται πόσο στενά 

συνδεμένες είναι οι κυτοκίνες με την επιτυχία ή την αποτυχία των ανοσολογικών αποκρίσεων 

και ότι κάθε απόκριση είναι κατάλληλη για διαφορετικά παθογόνα. 

Μελλοντικές μελέτες, όσον αφορά στην ανάπτυξη εμβολίων, θα πρέπει να 

ασχοληθούν με την δυνατότητα ελέγχου και χειρισμού της ανοσολογικής απόκρισης σε 
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μεγαλύτερη έκταση από ότι σήμερα. Ο ειδικός χειρισμός της ανοσολογικής απόκρισης μπορεί 

να επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης νέων ανοσοενισχυτικών και συστημάτων χορήγησης. 

Είναι αρκετά τα εμβόλια έναντι του καρκίνου τα οποία βρίσκονται πλέον σε κλινικές 

μελέτες όπως: MyVax εξατομικευμένη ανοσοθεραπεία για non-Hodgkin's λέμφωμα και 

χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (Genitope Corp), Onyvax-P για ορμονοάντοχο καρκίνο 

του προστάτη (Onyvax Limited), Oncophage για καρκίνο των νεφρών και μελάνωμα 

(Antigenics Inc.), GRNVAC1 για καρκίνο του προστάτη και για οξεία μυελογενή λευχαιμία 

(Geron Corporation), FavId για non-Hodgkin's λέμφωμα (Favrille Inc), Provenge για καρκίνο 

του προστάτη (Dendreon Corp), GVAX για καρκίνο του πνεύμονα, παγκρεατικό καρκίνο, 

λευχαιμία, και μυέλωμα (Cell Genesys Inc), Lovaxin C (Advaxis Inc), BiovaxID για non-

Hodgkin's λέμφωμα (Accentia Biopharmaceuticals), GMXX (GeneMax Corp), NeuVax για 

καρκίνο του μαστού (Apthera Inc) CEA-TRICOM για καρκίνους εντέρου και παγκρέατος 

(NCI / Therion) colon, PANVAC για καρκίνο του παγκρέατος (NCI / Therion), TroVax για 

καρκίνο των νεφρών (Oxford BioMedica), OncoVax για καρκίνο του εντέρου (Vaccinogen), 

DCVax για καρκίνο προστάτη και καρκίνο εγκεφάλου (Northwest Biotherapeutics), M-Vax 

για μελάνωμα (AVAX Technologies, Inc),  O-Vax για καρκίνο του μαστού  (AVAX 

Technologies, Inc), L-Vax για οξεία μυελογενή λευχαιμία (AVAX Technologies, Inc). Και 

στην Ελλάδα γίνονται πολλές κλινικές μελέτες για εμβόλια ένατι του καρκίνου. Περιληπτικά 

αναφέρουμε δύο. Κρυπτικά εμβόλια με την χρήση πεπτιδίου hp572Y1 βρίσκονται σε κλινικές 

μελέτες στη Κρήτη υπό την επίβλεψη του κ. Κοσματόπουλου (Institute Gustave Royssy) και 

δεν σχετίζονται με μια μόνο συγκεκριμένη μορφή καρκίνου. Τρία εμβόλια κατά του καρκίνου 

έχουν αρχίσει να δοκιμάζονται πειραματικά σε Έλληνες ασθενείς, στο νοσοκομείο «Άγιος 

Σάββας» και εφαρμόζονται σε καρκινοπαθείς που βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο 

επιδιώκοντας να ενεργοποιήσουν την ανοσολογική «μηχανή» τους. Το κάθε ένα από τα 

εμβόλια αυτά, στοχεύει να πολεμήσει διαφορετικές μορφές καρκίνου: κακοήθειες του 

πνεύμονα, καρκίνο του προστάτη, ενώ το τρίτο λειτουργεί προληπτικά, προλαβαίνοντας 

πιθανή υποτροπή ή μετάσταση σε γυναίκες που «χτυπήθηκαν» από καρκίνο του μαστού. 

Γενικότερα αυτή την εποχή βρίσκονται σε κλινικές μελέτες για την θεραπεία του 

καρκίνου διάφοροι τύποι εμβολίων. Εμβόλια που χρησιμοποιούν  κύτταρα όγκου (tumor cell 

vaccines) βρίσκονται σε κλινικές δοκιμές για μελάνωμα, καρκίνο των νεφρών, καρκίνο των 

ωοθηκών, καρκίνο του μαστού, καρκίνο του παχέος εντέρου, καρκίνο του πνεύμονα, καρκίνο 

του προστάτη, non-Hodgkin λέμφωμα και λευχαιμία. Εμβόλια που χρησιμοποιούν αντιγόνα 

είναι υπό εξέταση έναντι μορφών καρκίνου όπως: καρκίνος του μαστού, καρκίνος του 

προστάτη, καρκίνος του παχέος εντέρου, καρκίνος των ωοθηκών, μελάνωμα, καρκίνος των 
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νεφρών, παγκρεατικός καρκίνος και πολλαπλό μυέλωμα. Εμβόλια όπου χρησιμοποιούνται 

δενδριτικά κύτταρα έχουν δώσει ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε πειραματόζωα και σε 

αρχικές μελέτες σε ανθρώπους. Αυτά τα εμβόλια είναι διαθέσιμα μόνο μέσω κλινικών 

δοκιμών σε αυτό το στάδιο για καρκίνους όπως: καρκίνος του προστάτη, μελάνωμα, 

καρκίνος των νεφρών, καρκίνος του παχέος εντέρου, καρκίνος του πνεύμονα, καρκίνος του 

μαστού, λευχαιμία, non-Hodgkin λέμφωμα.  

 

1.3.2 ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

 

Παρά τις προόδους των κλασικών θεραπευτικών στρατηγικών για τον καρκίνο, η μεγάλη 

πλειοψηφία των ασθενών υποτροπιάζει και καταλήγει. Η ανάγκη για την αντιμετώπιση της 

νόσου με εναλλακτικό τρόπο οδήγησε στην ανάπτυξη ανοσοθεραπευτικών μεθόδων. Η ιδέα 

της ανοσοθεραπείας του καρκίνου έγινε γνωστή στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα, όταν ο 

William Coley χρησιμοποίησε ζωντανά στελέχη του πυογενούς βακτηρίου Streptococcus 

erysipelas με σκοπό τη δημιουργία γενικευμένης ανοσολογικής απάντησης, μέρος της οποίας 

να κατευθυνθεί ενάντια σε όγκους σαρκώματος (Coley, 1893). Οι σποραδικές θετικές 

αποκρίσεις που παρατήρησε οφείλονταν κατά πάσα πιθανότητα σε ενίσχυση της 

ανοσολογικής απάντησης από τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις που προκάλεσαν τα βακτήρια. 

Για να επαχθεί όμως ειδική ανοσολογική απάντηση ενάντια σε όγκους απαιτείται να 

χαρακτηριστούν στα καρκινικά κύτταρα συγκεκριμένα αντιγόνα, ώστε να δύναται το 

ανοσολογικό σύστημα να τα αναγνωρίσει ως στόχους. Συνεπώς, το πρώτο βήμα στην 

προσπάθεια για ανοσοθεραπεία του καρκίνου είναι η απομόνωση αντιγόνων που εκφράζουν 

τα καρκινικά κύτταρα, τα οποία κατά προτίμηση να μην εκφράζονται από τους 

φυσιολογικούς ιστούς ώστε να αποφευχθεί η αυτοάνοση απάντηση. 

 

1.3.2.1 Τα βήματα που οδήγησαν στην ανοσοθεραπεία του καρκίνου 

 

Η ανακάλυψη μορίων-δεικτών σε ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα από τους Gold και 

Freedman ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος στην πορεία για την ανοσοθεραπεία του καρκίνου. Τα 

αντιγόνα που απομόνωσαν γνωστά ως καρκινικά αντιγόνα (TAA), εκφράζονταν σε ποικίλα 

καρκινώματα γαστρεντερικής προέλευσης (Gold et al., 1965). Η ταυτοποίηση κοινών για 

διάφορες νεοπλασίες αντιγόνων, τα οποία δεν εκφράζονταν από φυσιολογικά κύτταρα έθεσαν 

τη βάση για αντιγόνο-ειδική ανοσοθεραπεία του καρκίνου. Λίγο αργότερα, οι Burnet και 

Tomas, ανεξάρτητα, έθεσαν καθορισμένο επιστημονικό σκεπτικό για την πιθανή συμμετοχή 

 46



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

του ανοσολογικού συστήματος στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Ο πρώτος θέσπισε τον όρο 

«ανοσολογική επίβλεψη» (immunosurveillance) και θεώρησε ότι η απάντηση του 

ανοσολογικού συστήματος ενάντια στον όγκο οφείλεται στη διάκριση ανάμεσα σε εαυτό και 

μη-εαυτό, ενώ ο δεύτερος την αιτιολόγησε ως πρωτογενή άμυνα στη νεοπλασία (Smyth et al., 

2001). Ακολούθως, ο Hellstrom παρατήρησε ότι λεμφοκύτταρα και αντισώματα από ασθενείς 

με διαφόρους τύπους όγκων είχαν κυτταροτοξική δράση ενάντια σε αυτόλογα καρκινικά 

κύτταρα, χωρίς όμως η ανοσολογική αυτή απόκριση να είναι αρκετή για την απόρριψη του 

όγκου (Hellstrom et al, 1968). Τέλος, η ικανότητα απομόνωσης των διαφορετικών τύπων 

κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος, επέτρεψε την ταυτοποίηση των Τ 

λεμφοκυττάρων ως τον δραστικό πληθυσμό με την ισχυρότερη αντικαρκινική αντίδραση 

(Wybran et al, 1974). 

 Τα βήματα που προαναφέρθηκαν αποτέλεσαν την απαρχή της προσπάθειας για in vivo 

απόρριψη των καρκινικών κυττάρων. Για πολλά χρόνια όμως, η έλλειψη σημαντικής 

απόκρισης των ασθενών στις ανοσοθεραπευτικές μεθόδους, οδήγησε στην άποψη ότι αυτές 

δεν ήταν κατάλληλες για μια ασθένεια όπως ο καρκίνος. Δραστική αλλαγή στην 

αντιμετώπιση αυτή προκάλεσαν ο Boon και οι συνεργάτες του, επιτυγχάνοντας να 

κλωνοποιήσουν το πρώτο καρκινικό αντιγόνο, αποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο ότι όντως 

τα καρκινικά κύτταρα δύνανται να διαφέρουν από τα αυτόλογα υγιή όσον αφορά στο 

φαινότυπο και έτσι να αναγνωρίζονται από το ανοσολογικό σύστημα (van der Bruggen et al, 

1991). Το εύρημα αυτό έδωσε το έναυσμα για την ταυτοποίηση πληθώρας καρκινικών 

αντιγόνων και έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη ενεργητικής ανοσοθεραπευτικής 

αντιμετώπισης (εμβόλια) για τον καρκίνο. 

 Η πρόοδος που έχει συντελεστεί στην ανοσοθεραπεία του καρκίνου τα τελευταία 20 

έτη μπορεί να ανακεφαλαιωθεί μέσα από τέσσερα βασικά ερωτήματα, που έθεσε ο Rosenberg 

(Rosenberg, 2001).  

• Ο χειρισμός του ανοσοποιητικού συστήματος μπορεί να προκαλέσει υποχώρηση του 

όγκου; Ακόμα και απλοί χειρισμοί, όπως η συστηματική χορήγηση κυτοκινών, για 

παράδειγμα της IL-2, μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση της καρκινικής μάζας και σε 

ορισμένους ασθενείς ακόμα και εξάλειψή της. Δυστυχώς, τα ποσά των κυτοκινών που 

απαιτούνται για την εξάλειψη των όγκων, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι τοξικά για τον 

οργανισμό. 

• Ποια αντιγόνα αναγνωρίζονται στα ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα; Όπως θα δούμε 

αναλυτικά στη συνέχεια, υπάρχει πληθώρα αντιγόνων στην επιφάνεια των καρκινικών 
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κυττάρων, τα οποία μπορούν να αναγνωριστούν από το ανοσοποιητικό σύστημα. Η ύπαρξή 

τους υποδεικνύει το γεγονός ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στην απόκριση σε μολυσματικούς 

παράγοντες και στον καρκίνο. 

• Μπορεί η ανοσοποίηση να δημιουργήσει ειδικά για τον όγκο Τ λεμφοκύτταρα; Ειδικά 

για τα καρκινικά αντιγόνα Τ λεμφοκύτταρα είναι δυνατό να δημιουργηθούν με ποικιλία 

πρωτοκόλλων εμβολιασμού. Τα λεμφοκύτταρα αυτά δύνανται να είναι βοηθητικά, 

κυτταροτοξικά ή και οι δύο κατηγορίες. 

• Ποιοι μηχανισμοί οδηγούν στη διαφυγή του όγκου από την ανοσολογική επιτήρηση; Οι 

μηχανισμοί αυτοί, όπως αναλύονται εκτενέστερα στη συνέχεια, μπορεί να οφείλονται στα Τ 

λεμφοκύτταρα, όπως ανεπαρκείς αριθμοί, λανθασμένο ισοζύγιο CD4 και CD8 

λεμφοκυττάρων, ανέργεια, μείωση της παρουσίας μορίων TCR στην επιφάνεια και αυξημένη 

απόπτωση ή να οφείλονται στον ίδιο τον όγκο, όπως παραγωγή ανοσοκατασταλτικών 

παραγόντων, απώλεια των μορίων του MHC από την επιφάνειά τους και έλλειψη 

ενδοκυττάριων μονοπατιών απόπτωσης. 

 

1.3.2.2 Καρκινικά αντιγόνα αναγνωριζόμενα από τα Τ λεμφοκύτταρα 

 

Η προσέγγιση της ανοσοθεραπείας του καρκίνου που στηρίζεται στη δημιουργία 

ανοσολογικής απάντησης ενάντια στα καρκινικά αντιγόνα, βασίστηκε στην διαπίστωση ότι 

τα καρκινικά κύτταρα παρουσιάζουν διαφορές στην έκφραση γονιδίων ή/και μοριακές 

διαφοροποιήσεις συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα φυσιολογικά κύτταρα (Moingeon, 2001). Τα 

καρκινικά αντιγόνα μπορούν να προκύψουν από φυσιολογικά αντιγόνα που εκφράζονται σε 

λάθος ιστό, λάθος αναπτυξιακό στάδιο ή λάθος ποσότητα (γονιδιακή ενίσχυση), από 

σημειακές μεταλλάξεις ή χρωμοσωμικές ανωμαλίες και από λάθος μετά-μεταφραστικό 

έλεγχο έκφρασης ή μεταβολή του πλαισίου ανάγνωσης (Rosenberg, 2001).  

Μέχρι πρόσφατα, δεδομένου ότι η κύρια προσέγγιση της ανοσοθεραπείας του 

καρκίνου βασιζόταν κύρια στο ρόλο των CD8 κυτταροτοξικών Τ λεμφοκυττάρων, τα 

καρκινικά αντιγόνα που είχαν αναγνωριστεί αφορούσαν σε πεπτίδια με ικανότητα σύνδεσης 

σε μόρια του MHC τάξης Ι, που αναγνωρίζουν τα κύτταρα αυτά. Τα κυτταροτοξικά Τ 

λεμφοκύτταρα είναι ικανά να καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα και να μειώνουν τη μάζα 

του όγκου τόσο στα πειραματόζωα, όσο και σε κλινικές δοκιμές. Μόλις τα τελευταία χρόνια 

έχει αρχίσει να δίνεται προσοχή στα βοηθητικά CD4 λεμφοκύτταρα, με συνέπεια την 

προσπάθεια ταυτοποίησης αντιγόνων αναγνωριζόμενων από αυτά, δεδομένου ότι έχει πλέον 
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αποδειχθεί ο σημαντικό ρόλος των CD4 λεμφοκυττάρων στην ευαισθητοποίηση και τη 

διατήρηση της ανοσολογικής απόκρισης, ακόμα και σε όγκους που δεν εκφράζουν μόρια του 

MHC τάξης ΙΙ.  

 

1.3.2.3 Μέθοδοι ταυτοποίησης καρκινικών αντιγόνων 

 

Τέσσερις είναι οι κύριες τεχνικές για την ταυτοποίηση καρκινικών αντιγόνων. Η πρώτη 

χρησιμοποιήθηκε αρχικά από την ομάδα του T. Boon (van der Bruggen et al, 1991) ήταν η 

γενετική τροποποίηση (transfecting) κυττάρων-στόχων, τα οποία εξέφραζαν τα κατάλληλα 

μόρια του MHC, με βιβλιοθήκες ανασυνδυασμένου DNA από καρκινικά κύτταρα. Στη 

συνέχεια, χρησιμοποιώντας Τ λεμφοκύτταρα που είχαν την ικανότητα καταστροφής του 

αντίστοιχου όγκου, εξέταζαν ποια από τα γενετικά τροποποιημένα κύτταρα καταστρέφονταν 

και χρησιμοποιούσαν το αντίστοιχο συμπληρωματικό DNA για την παραγωγή του πεπτιδίου. 

Με αυτή τον τρόπο αυτό ταυτοποιήθηκε το καρκινικό αντιγόνο MAGE1 (Traversari et al, 

1992).  

Παραλλαγή της τεχνικής αυτής από την ομάδα του Rosenberg επέτρεψε την 

απομόνωση αντιγόνων ειδικών και για μόρια που προσδένονται σε μόρια MHC τάξης ΙΙ και 

αναγνωρίζονται από τα Th λεμφοκύτταρα. Οι ερευνητές χρησιμοποιούν φορείς που 

κωδικοποιούν αλληλουχίες της αμετάβλητης αλυσίδας (Ii) μετά από σύντηξη με cDNA 

βιβλιοθήκες καρκινικών κυττάρων. Στη συνέχεια, γίνεται γενετική τροποποίηση βακτηρίων 

με τις βιβλιοθήκες αυτές και Τ λεμφοκύτταρα ειδικά για τον αντίστοιχο όγκο 

χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των πιθανών καρκινικών αντιγόνων (Wang et al, 

1999). 

 Με δεδομένο ότι τα Τ κύτταρα αναγνωρίζουν πεπτίδια μόνο όταν βρίσκονται 

συνδεδεμένα στα μόρια του MHC, ο H-G Rammensee και η ομάδα του (Cox et al, 1996) 

έκαναν εκχύλιση πεπτιδίων καρκινικών αντιγόνων με τη χρήση οξέος από την επιφάνεια των 

καρκινικών κυττάρων ή από απομονωμένα σύμπλοκα πεπτιδίων-μορίων του MHC τάξης Ι 

και στη συνέχεια τα διαχώρισαν με υψηλής πίεσης υγρή χρωματογραφία (HPLC). Τα 

προκύπτοντα με αυτό τον τρόπο πεπτίδια συνδέονται με τα επιφανειακά μόρια κατάλληλων 

APC και ελέγχονται για την ικανότητα ενεργοποίησης ειδικών για τον όγκο CD8+ Τ 

λεμφοκυττάρων. Στη συνέχεια γίνεται καθαρισμός των πεπτιδίων αυτών και η αμινοξική τους 

αλληλουχία καθορίζεται με αποσύνθεση τύπου Edman ή κυκλική φασματοφωτομετρία μάζας.
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Εναλλακτικά, η αναφερόμενη ως «αντίστροφη ανοσολογία» (reverse immunology), 

έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία, αρχικά από την ομάδα του R. Kiessling (Blake et al, 1996), 

για τον έλεγχο αν πιθανές πρωτεΐνες, επιλεγμένες λόγω της υπερέκφρασής τους από τα 

καρκινικά κύτταρα, αντιπροσωπεύουν καρκινικά αντιγόνα. Κατασκευάζονται συνθετικές 

βιβλιοθήκες πεπτιδίων βασιζόμενες στα δομικά μοτίβα σύνδεσης των πεπτιδίων με κάθε είδος 

μορίου του MHC. Η επιλογή των κατάλληλων πεπτιδίων προς σύνθεση πραγματοποιείται με 

τη βοήθεια βάσεων δεδομένων. Οι πιο γνωστές βάσεις δεδομένων είναι οι SYFPEITHI 

(www.syfpeithi.de) και BIMAS (www-bimas.dcrt.nih.gov/molbiol/hla_bind/), ενώ στη 

συνέχεια απαιτείται έλεγχος της δυνατότητας φυσικής δημιουργίας των πεπτιδίων που 

προκύπτουν, μέσω του πρωτεοσώματος. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι, που 

παρέχονται σε βάσεις δεδομένων όπως οι PAPROC (www.paproc.de) και NETCHOP 

(www.cbs.dtu.dk) (Schirle et al, 2001). Τα παραγόμενα πεπτίδια χρησιμοποιούνται για in 

vitro ενεργοποίηση Τ λεμφοκυττάρων. Αν τα κύτταρα που παράγονται είναι δραστικά 

ενάντια στον αντίστοιχο όγκο, η πρωτεΐνη θεωρείται καρκινικό αντιγόνο. Με τη μέθοδο αυτή 

είναι δυνατό να αναγνωριστούν ως καρκινικά αντιγόνα και μη ειδικά αντιδρώντα (cross-

reactive) πεπτίδια. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητος ο έλεγχος τόσο της ικανότητάς τους 

να ενεργοποιούν ειδικά για τον όγκο λεμφοκύτταρα, όσο και της φυσικής παρουσίασής τους 

από τα καρκινικά κύτταρα. 

 Η ορολογική ανάλυση βιβλιοθηκών ανασυνδυασμένου DNA είναι μια νέα σχετικά 

τεχνική, γνωστή ως SEREX (ορολογική ανάλυση ανασυνδυασμένων βιβλιοθηκών 

έκφρασης), η οποία πρωτοχρησιμοποιήθηκε από την ομάδα του T. Strong (Hampton et al, 

2000). Βασίζεται στο γεγονός ότι αφενός στον ορό πολλών ασθενών υπάρχουν αντισώματα 

ειδικά τόσο για επιφανειακά όσο και για ενδοκυττάρια καρκινικά αντιγόνα και αφετέρου ότι 

η παραγωγή αντισωμάτων απαιτεί την ύπαρξη βοηθητικών Τ κυττάρων. Κατ’ αυτό τον 

τρόπο, ορός αίματος ασθενών χρησιμοποιείται για την ανίχνευση (μέσω σύνδεσης αντιγόνου-

αντισώματος) πρωτεϊνών που κωδικοποιούνται από βιβλιοθήκες ανασυνδυασμένου DNA 

καρκινικών κυττάρων εκφρασμένες σε προκαρυωτικά κύτταρα. Όπως και στην προηγούμενη 

μέθοδο, είναι απαραίτητος ο έλεγχος της φυσικής παρουσίασης του αντιγόνου από τα 

κύτταρα του όγκου και της ικανότητας αυτού να προκαλεί την ενεργοποίηση ειδικών για τον 

όγκο Τ λεμφοκυττάρων. Με το SEREX ταυτοποιήθηκαν καρκινικά αντιγόνα όπως τα ήδη 

γνωστά MAGE και BAGE και νέα όπως τα NY-ESO-1 και SSX2. Μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση νέων αντιγόνων οροί αίματος ασθενών που λαμβάνουν 

πειραματικά εμβόλια (Wang et al, 1999 και Rosenberg, 2001). 
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1.3.3 ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ 

 

Ως ανοσοενισχυτικό μπορεί να οριστεί οποιαδήποτε ουσία, η οποία όταν ενσωματώνεται σε 

εμβόλιο, δρα με σκοπό την επιτάχυνση, την αύξηση της διάρκειας και την ενίσχυση των 

ειδικών ανοσολογικών αποκρίσεων σε αντιγόνα. Τα ανοσοενισχυτικά ενεργοποιούν τα APC 

ώστε να ευαισθητοποιούν τα Τ κύτταρα πιο αποτελεσματικά, ενεργοποιούν επίσης τα φυσικά 

φονικά κύτταρα και άλλα κύτταρα του μη ειδικού κλάδου του ανοσοποιητικού συστήματος 

να παράγουν κυτοκίνες ενώ τέλος επάγουν την επιβίωση των ειδικών για το αντιγόνο Τ 

λεμφοκυττάρων. Η λέξη ανοσοενισχυτικό (adjuvant) προκύπτει από το λατινικό ρήμα 

adjuvare, που σημαίνει βοηθώ (Vogel F.R., 2000).  

Για την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων ενός ανασυνδυασμένου ή συνθετικού 

πεπτιδικού αντιγόνου χρειάζονται ανοσοενισχυτικά που να επάγουν κατάλληλη ανοσολογική 

απόκριση. Για τον σχεδιασμό εμβολίων είναι απαραίτητη η γνώση του τύπου της 

ανοσολογικής απόκρισης που θέλουμε να επιτευχθεί, δηλαδή, να γνωρίζουμε αν απλά η 

παραγωγή αντισωμάτων είναι αρκετή ή χρειάζονται συγκεκριμένοι ισότυποι αντισωμάτων. 

Τα αντισώματα, για παράδειγμα, με ισότυπο IgG2a συντελούν στην καλύτερη προστασία 

έναντι των καρκίνων σε σχέση με αντισώματα άλλων ισοτύπων (Steplewski et al., 1985, 

Kaminski et al., 1986). 

Τα δυο ανοσοενισχυτικά για τα οποία υπάρχουν πολλά πειραματικά δεδομένα μετά 

από τη χρήση τους σε πειραματόζωα είναι το alum (με βάση οξείδιο του αργυλίου) και τα 

ανοσοενισχυτικά του Freund. Τα τελευταία είναι γαλακτώματα ύδατος σε έλαιο και είναι πιο 

ισχυρά από το alum. Το πλήρες ανοσοενισχυτικό του Freund (CFA) περιέχει ανοσοδιεγερτικά 

στοιχεία από το Mycobacterium tuberculosis, ενώ το λιγότερο τοξικό μη πλήρες 

ανοσοενισχυτικό του Freund (IFA) περιέχει μόνο ορυκτέλαιο και τον γαλακτωματοποιητή 

Arlacel A. Παρόλο που το IFA έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στον άνθρωπο δεν έχει εγκριθεί 

για εμπορική χρήση, αν και δεν παρουσιάζει σημαντική τοξικότητα (Gupta et al., 1993). Από 

την άλλη το alum έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε εμβόλια για τον άνθρωπο, αλλά είναι 

ασθενές ανοσοενισχυτικό και δεν επάγει κυτταρική ανοσία (Gupta et al., 1995).  

Μια άλλη κατηγορία ανοσοενισχυτικών παραγώγων είναι οι λιποπολυσακχαρίτες των 

κατά Gram αρνητικών βακτηρίων. Το πιο μελετημένο μόριο αυτής της κατηγορίας είναι το 

μονοφωσφορυλ-λιπίδιο Α (MPLA), από την Salmonella minnesota (Ulrich and Ulrich, 1995). 

To MPLA εκτιμήθηκε σε κλινικές μελέτες με διάφορα αντιγόνα και βρέθηκε να έχει 

ικανοποιητική ανοσοενισχυτική δράση, με λίγες παρενέργειες. Μια ακόμη ομάδα 

ανοσοενισχυτικών, που έχουν μελετηθεί, είναι οι τριτερπενοειδείς γλυκοσίδες που 
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απομονώνονται από την Quillaja saponaria. Το κλάσμα QS21 απομονώθηκε από τον Kensil, 

ο οποίος και προσδιόρισε τις δομικές ομάδες στις οποίες οφείλεται η ανοσογονικότητά του 

(Soltysik et al., 1995). Κλινικές μελέτες έδειξαν ότι παρουσιάζει κάποια ανοσοενισχυτική 

δράση, αλλά έχει παρενέργειες που μοιάζουν με γρίπη (Livingston et al., 1994). 

Ως ανοσοενισχυτικά έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία αρκετές κυτοκίνες, όπως η  

IL-2, ο GM-CSF, η IL-12 και η IL-4. Πρόσφατα, δείχθηκε ότι ισχυρή ανοσοενισχυτική 

δραστικότητα έχει το βακτηριακό DNA, εξαιτίας της παρουσίας σε αυτό μη μεθυλιωμένων 

δινουκλεοτιδίων τύπου CpG. Τα βακτηριακά αυτά προϊόντα προσδένονται σε πολλούς 

διαφορετικούς υποδοχείς των DC, των μακροφάγων και ίσως των φυσικών φονικών 

κυττάρων και άλλων κυττάρων της μη ειδικής ανοσίας (Finn et al., 2003). Οι πρωτεΐνες 

θερμικού σοκ (HSP), ένα φυσικό ανοσοενισχυτικό, παρουσιάζονται πολλά υποσχόμενες για 

την ανοσοθεραπεία του καρκίνου. Έχουν τη δυνατότητα να δεσμεύουν ευρύ φάσμα 

πεπτιδίων, ενώ επάγουν την παρουσίαση αυτών από μόρια MHC τάξης Ι των DC, καθώς και 

την παραγωγή προ-φλεγμονωδών κυτοκινών από τα μακροφάγα (Pardoll et al., 1998). 

Τέλος έχουν αναπτυχθεί σωματιδιακά συστήματα χορήγησης αντιγόνων  

(π.χ. μικροσωματίδια, ανοσοδιεγερτικά συμπλέγματα (ISCOMS), λιποσώματα και 

γαλακτώματα), τα οποία μπορούν να παρασκευασθούν σε εύρος μεγέθους που έχουν τα 

φυσικά συναντόμενα παθογόνα (20nm ως 2μm), και φαγοκυτταρώνονται ικανοποιητικά από 

τα μακροφάγα και άλλα λεμφοκύτταρα. 

Δεδομένου ότι η παρουσίαση αντιγονικών πεπτιδίων στα CD4+ και τα CD8+ Τ 

λεμφοκύτταρα ελέγχεται από διαφορετικό μονοπάτι επεξεργασίας και παρουσίασης στα APC 

(εξωκυττάριο για τα CD4+ και ενδοκυττάριο για τα CD8+), διαφορετικά ανοσοενισχυτικά 

προωθούν την επεξεργασία των αντιγόνων σε καθορισμένο μονοπάτι.  

Μερικά από τα ανοσοενισχυτικά είναι πιο αποτελεσματικά στο να προκαλούν 

κυτταρική, για παράδειγμα, ανοσολογική απόκριση σε σχέση με άλλα, και δύνανται να 

βοηθήσουν τον σχηματισμό συγκεκριμένων ισοτύπων αντισωμάτων. Τέτοια παραδείγματα 

είναι το CFA (Grun and Maurer, 1989), οι αλληλουχίες CpG DNA (Brazolot Millan et al., 

1998, Corral and Petray, 2000), οι ανοσοενισχυτικές αλληλουχίες (ISS) DNA ή 

ολιγονουκλεοτιδίων (O' Hagan, 1997a, Roman et al., 1997), το MPLA (Moore et al., 1999), 

το GS21 (Moore et al., 1999), το SAF-1 κ.α.  

Κατά την διάρκεια της παρασκευής ενός εμβολίου μερικά ανοσοενισχυτικά μπορούν 

να προκαλέσουν φθορές στην πρωτεΐνη, μετουσιώνοντάς την (π.χ. γαλακτωματοποίηση με 

CFA). Αυτό το γεγονός μπορεί να έχει διαφορετικά αποτελέσματα ως προς την 

ανοσογονικότητα διαφορετικών μορίων. Για παράδειγμα η μετουσιωμένη γ-σφαιρίνη είναι 

 52



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

πιο ανοσογονική από το φυσικά συναντόμενο μόριο (Dresser and Mitchison, 1968). Μπορεί 

όμως να αλλάξει και ριζικά την δομή κάποιων όχι και τόσο σταθερών πρωτεϊνών,  

π.χ. pertussis toxoid, με εντελώς αντίθετα αποτελέσματα. Γι’ αυτό πριν αποφασιστεί το κατά 

πόσο είναι αποδοτικό ένα ανοσοενισχυτικό θα πρέπει να μετράται η ικανότητα των 

παραγομένων αντισωμάτων να συνδέονται με τους διάφορους επιτόπους τόσο στο φυσικά 

συναντόμενο όσο και στο μετουσιωμένο. 

 Δράση ανοσοενσχυτικού έχουν όμως και κάποια συστήματα χορήγησης, όπως τα 

λιποσώματα και  οι πολυμερικές μικροσφαίρες. 

Τα λιποσώματα είναι κυστίδια με μεμβράνη φωσφολιπιδικής σύστασης, τα οποία 

περικλείουν μέρος της υδατικής φάσης εντός της οποίας σχηματίζονται. Έχει δειχθεί ότι τα 

λιποσώματα έχουν ανοσοενισχυτικές ιδιότητες (Allison and Gregoriadis, 1974) σε ένα ευρύ 

φάσμα αντιγόνων που προέρχονται από βακτήρια, πρωτόζωα, ιούς, όγκους, δηλητήρια και 

από άλλες πηγές (Gregoriadis, 1990, Gregoriadis, 1994, Alving, 1991).  

Η επαγωγή της κυτταρικής ανοσίας είναι άλλη μια σημαντική δράση των 

λιποσωμάτων (Gregoriadis, 1990, Alving, 1991, Lopes and Chain, 1992, Nakanishi et al., 

1999). Απόδειξη αυτής τους της δράσης είναι οι αντιδράσεις DTH (Manesis et al., 1979), τα 

αποτελέσματα που λαμβάνονται από τα πειράματα πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων 

(Gregoriades et al., 1993) και η επαγωγή κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων (Lopes and Chain, 

1992, Reddy et al., 1992). Έχει επίσης βρεθεί ότι τα λιποσώματα αυξάνουν τον λόγο 

IgG2a/IgG1 (Phillips and Emili, 1992). Σημαντικό ρόλο στην επαγωγής κυτταρικής ανοσίας 

φαίνεται να παίζει το γεγονός ότι τα αντιγόνα παρουσιάζονται από τα λιποσώματα σε ένα 

υδροφοβικό μικροπεριβάλλον. Τέλος, είναι πιθανό η παραγωγή αντισωμάτων να επάγεται εν 

μέρει ως αποτέλεσμα της δράσης των λιποσωμάτων σαν αποθηκευτικού συστήματος, το 

οποίο εφοδιάζει τα APC (π.χ. μακροφάγα) (Shek, 1984, Velinova et al., 1996, Beatty et al., 

1984, Su and van Nieuwmegan, 1989). 

Τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί επανειλημμένως η ανοσοενισχυτική δράση που 

επιτυγχάνεται μετά από χορήγηση των αντιγόνων με πολυμερικά μικροσωματίδια (O’Hagan 

1994, O' Hagan, 1997b). Η ενκαψακίωση αντιγόνων σε μικροσωματίδια και νανοσωματίδια 

προάγει την είσοδό τους στους λεμφαδένες και παρέχει τοπικά υψηλή συγκέντρωση του 

αντιγόνου για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Τα βιοδιασπόμενα πολυμερικά συστήματα χορήγησης φαρμάκων έχουν διάφορα 

πλεονεκτήματα συγκρινόμενα με τις παραδοσιακές θεραπείες. Μπορούν να μειώσουν τον 

αριθμό των χορηγήσεων, να ελαττώσουν την συνολική δόση του αντιγόνου που απαιτείται 

για την επίτευξη ανοσολογικής προστασίας και να ενισχύσουν την ανοσολογική απόκριση 
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(O'Hagan et al., 1993a, Reid et al., 1993). Επομένως, έχουμε αποφυγή των διακυμάνσεων των 

επιπέδων του φαρμάκου στο πλάσμα που προκύπτουν με τις παραδοσιακές μορφές 

χορήγησης, εντοπισμένη χορήγηση του φαρμάκου σε συγκεκριμένο διαμέρισμα του 

οργανισμού ή τύπο κυττάρου, ελαττώνοντας έτσι τα επίπεδα του φαρμάκου στην 

συστηματική κυκλοφορία, προστασία των φαρμάκων που αποσυντίθενται γρήγορα στον 

οργανισμό και βελτιωμένη αποτελεσματικότητα του φαρμάκου. Το εμφανές πλεονέκτημα 

των βιοδιασπόμενων πολυμερών στην χορήγηση φαρμάκων σε σχέση με τα μη 

βιοδιασπόμενα συστήματα είναι ότι δεν απαιτείται η αφαίρεσή τους από τον ασθενή. 

Μεγάλος είναι ο αριθμός των φυσικών και συνθετικών πολυμερών που 

χρησιμοποιήθηκαν για την χορήγηση πρωτεϊνών και πεπτιδίων (Gombotz and Pettit, 1995), 

αλλά τα πλέον χρησιμοποιημένα είναι τα  PLA/PLGA πολυμερή. Η σημασία ανάπτυξης 

εμβολίων με βάση τα PLA/PLGA πολυμερή φάνηκε από το ειδικό πρόγραμμα που 

χρηματοδότησε ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας στα τέλη της δεκαετίας του 1980 (Bloom, 

B.R., 1989).  

 

1.3.3.1 Εφαρμογές PLGA – Συστήματα χορήγησης βιοδραστικών ουσιών με βάση τα 

PLGA συμπολυμερή 

 

Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα επιτυχημένης εμπορικής χρήσης των PLGΑ ελεγχόμενων 

συστημάτων αποδέσμευσης στην βελτίωση της χορήγησης μικρού μοριακού βάρους 

φαρμάκων, ορμονών και πεπτιδίων. Ωστόσο υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα που ζητούν 

λύση όσον αφορά στην χορήγηση πρωτεϊνών μεγάλου μοριακού βάρους, καθώς και 

αντιγόνων για εμβόλια (Langer, 1990). Τα κύρια προβλήματα στην μικροενκαψακίωση σε 

PLGΑ περιλαμβάνουν την αστάθεια των πρωτεϊνών κατά την παρασκευή των 

μικροσωματιδίων, την φύλαξή τους, την ενυδάτωσή τους μετά από in vivo χορήγηση και την 

παραμονή μεγάλων περιόδων στην θερμοκρασία του σώματος (Gupta et al., 1993, 

Schwendeman et al., 1997). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλος αριθμός ερευνών 

σε μεγάλο εύρος πειραματικών μοντέλων ζώων (Preis and Langer, 1979, Langer, 1981, 

Niemi, 1985), που έχουν δείξει επαγωγή ισχυρών ανοσολογικών αποκρίσεων μετά από 

συστηματική (systemic) χορήγηση βιοδιασπόμενων πολυμερών με εγκλεισμένα αντιγόνα. Τα 

PLGΑ πολυμερή έχουν χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή διαφόρων εμπορικά διαθέσιμων 

σκευασμάτων ελεγχόμενης αποδέσμευσης, όπως  Zoladex™ (Astra Zeneca), Decapepty™ 

(Ipsen Biotech) και Prostap SR™ (Lederle) τα οποία είναι εγκεκριμένα για χρήση στον 

άνθρωπο και στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α. (Hutchinson and Furr, 1985, Okada et al., 1991). 
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Τα PLGΑ μικροσωματίδια έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί ως εμβόλια για την χορήγηση μέσω 

βλεννογόνων (O'Hagan, 1994, O'Hagan, 1998). 

Τα PLGΑ πολυμερή αναπτύχθηκαν αρχικά από τις φαρμακοβιομηχανίες για την 

κατασκευή βιοδιασπόμενων ραμμάτων (Frazza and Schmitt, 1971, Brady et al., 1973). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει παρατηρηθεί επίσης για την χρήση τους σε εναλλακτικές 

βιοϊατρικές εφαρμογές, όπως αντικατάσταση της τραχείας (Mendak et al., 1984), 

αποκατάσταση των συνδέσμων (Bercovy et al., 1985, King and Bulstrode, 1985), 

επιδιόρθωση καταγμάτων (Christel et al., 1984, Rokkanen et al., 1985, Rudolf et al., 1987) 

και παρασκευή χειρουργικών επιδέσμων (Brekke et al., 1986). Στη συνέχεια όμως 

χαρακτηριστικά, όπως η βιοσυμβατότητα, η ελεγχόμενη κινητική διάσπασης, η ευκολία 

παρασκευής και το γεγονός ότι ήταν ήδη εγκεκριμένα για χρήση στον άνθρωπο, έστρεψαν το 

ενδιαφέρον στην χρήση αυτών των πολυμερών σε εναλλακτικές βιοϊατρικές εφαρμογές. Οι 

πρώτες αναφορές σε τέτοιες εφαρμογές έγιναν από διάφορους ερευνητές, όπως οι Bosewell 

και Scribner (Bosewell and Scribner, 1973), Yolles et al. (Yolles et al., 1973), Sinclair 

(Sinclair, 1973), Wise et al. (Wise et al., 1976) και Beck et al. (Beck et al., 1979). Αυτά τα 

πολυμερή αναπτύχθηκαν αρχικά ως συστήματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης ανταγωνιστών 

ναρκωτικών φαρμάκων, αντισυλληπτικών ορμονών, συμβατικών φαρμάκων και αντιβιοτικών 

(Wise et al., 1976, Beck et al., 1979).  

Η ανοσοενισχυτική δράση των PLGA μικροσωματιδίων αποδείχθηκε σχετικά 

πρόσφατα, (O’Hagan et al., 1991a and b, Eldridge et al., 1991a). Τα σωματιδιακά συστήματα 

χορήγησης παρουσιάζουν πολλαπλά αντίγραφα του αντιγόνου στο ανοσολογικό σύστημα και 

προωθούν την παγίδευση και την κατακράτηση των αντιγόνων στους τοπικούς λεμφαδένες. 

Επιπλέον τα σωματίδια που προσλαμβάνονται από τα μακροφάγα και τα δενδριτικά κύτταρα 

οδηγούν σε αυξημένη παρουσίαση των αντιγόνων και έκλυση κυτοκινών, και σε επαγωγή 

ανοσολογικής απόκρισης. Ο O’Hagan et al. (O’Hagan et al., 1991a) έδειξε ότι οβαλβουμίνη 

(OVA) εγκλεισμένη σε μικροσωματίδια είχε παρόμοια ανοσογονικότητα με αυτή που έδινε η 

προσροφημένη σε CFA. O Eldridge et al. (Eldridge et al., 1991a) επιβεβαίωσε τα παραπάνω 

χρησιμοποιώντας την εντεροτοξίνη Β του σταφυλόκοκκου ως αντιγόνο.  

Σε πρόσφατη μελέτη που έγινε, απλή ανοσοποίηση σε επίμυες με ενκαψακιωμένη σε 

μικροσωματίδια ελεγχόμενης αποδέσμευσης τοξίνης του τετάνου (TT), οδήγησε στην 

ανάπτυξη ανοσολογικής απόκρισης παρόμοιας με εκείνη που προκύπτει μετά από 

ανοσοποίηση με τρεις δόσεις TT προσροφημένης σε alum (Singh et al., 1997a). Επίσης 

μικροσωματίδια απλής χορήγησης με εγκλεισμένα πεπτίδια (O’Hagan et al., 1995) ή 

πρωτεΐνες (Cleland et al., 1994) του HIV-1, παρείχαν αντισώματα για περίπου ένα έτος. 
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Έχουν γίνει αρκετές μελέτες όσον αφορά στην αξιολόγηση της δυνατότητας των 

μικροσωματιδίων να επάγουν ισχυρές, μακράς διάρκειας ανοσολογικές αποκρίσεις μετά από 

απλή χορήγηση. Η πλειονότητα αυτών επικεντρώνεται στην ΤΤ (Esparza and Kissel, 1992, 

Alonso et al., 1993, Gupta et al. 1993, Men et al., 1995, Singh et al., 1997a). Ωστόσο έχουν 

διεξαχθεί μελέτες και με άλλα αντιγόνα όπως DT (Singh et al., 1991, Singh et al., 1998), 

gp120 (Wang et al., 1991, Singh et al., 1997c, Emini et al., 1992, Cleland et al., 1996a/b), 

επιφανειακό αντιγόνο της ηπατίτιδας Β (Singh et al., 1997b, Stephenne, 1988, Nellore et al., 

1992, Lee et al., 1997, Jonsson, 1987) και ανθρώπινης χορειακής γοναδοτροπίνης (Talwar et 

al., 1976, Stevens et al., 1990, Singh et al., 1995). 

Το μέγεθος των μικροσωματιδίων φαίνεται ότι είναι σημαντικός παράγοντας όσον 

αφορά στην ανοσοδραστικότητα, επειδή τα μικρότερα μικροσωματίδια (<10μm) είναι 

σημαντικά πιο ανοσογονικά από τα μεγαλύτερα (>10μm) (Eldridge et al., 1991a, O’Hagan et 

al., 1993b). Η επίδραση του μεγέθους των σωματιδίων στην ανοσογονικότητα φαίνεται να 

είναι συνέπεια της αυξημένης πρόληψης τους από τα λεμφικά αγγεία και της καλύτερης 

πρόσληψης των σωματιδίων μικρότερου μεγέθους από τα APC (Tabata et al., 1996). 

Αυξημένη ανοσογονικότητα για σωματίδια μικρότερου μεγέθους παρατηρήθηκε και στα 

σταγονίδια των γαλακτωμάτων (Ott et al., 1995). Φαίνεται δε, ότι δεν είναι απαραίτητος ο 

εγκλεισμός του αντιγόνου στα μικροσωματίδια για να έχουμε το φαινόμενο της 

ανοσοενίσχυσης, εφόσον η ανοσογονικότητα των αντιγόνων αυξάνει ακόμη και όταν αυτά 

προσροφόνται στην επιφάνεια των μικροσωματιδίων (O’Hagan et al., 1993b). Ωστόσο η 

χορήγηση αντιγόνων προσροφημένων στην επιφάνεια σωματιδίων έχει σαν αποτέλεσμα το 

χάσιμο της ελεγχόμενης αποδέσμευσης που παρατηρείται κατά τον εγκλεισμό, αυτό όμως δεν 

αποτελεί εμπόδιο για την χρήση τους στην ανοσοθεραπεία διαφόρων μορφών καρκίνου. 

Η ανοσοενισχυτική δράση των μικροσωματιδίων μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω με 

την χορήγησή τους με οχήματα με επιπλέον ανοσοενισχυτική δράση (O’Hagan et al., 1991b) 

ή με την μικροενκαψακίωση άλλων ανοσοενισχυτικών. 

Τα πιθανά πλεονεκτήματα της χρήσης των μικροσωματιδίων PLGA για την ανάπτυξη 

εμβολίων είναι: 

• Ασφάλεια: βιοσυμβατά και βιοδιασπόμενα πολυμερή 

• Αποδεκτά για χορήγηση στον άνθρωπο 

• Η ελεγχόμενη αποδέσμευση ευνοεί την ανάπτυξη εμβολίων απλής δόσης 

• Ανοσοενισχυτικά μπορούν να ενκαψακιωθούν στα μικροσωματίδια 

• Μπορούν να ενκαψακιωθούν ταυτόχρονα πολλά αντιγόνα στα μικροσωματίδια 
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• Τα μικροσωματίδια μπορούν να χορηγηθούν μέσω βλεννογόνων, 

συμπεριλαμβανομένης και της από του στόματος χορήγηση 

• Προστασία των αντιγόνων από διάσπαση στο έντερο 

• Στόχευση των αντιγόνων στον λεμφικό ιστό 

• Τα μικροσωματίδια επάγουν την παραγωγή αντισωμάτων του ορού του 

αίματος και εκκριτικών αντισωμάτων 

• Τα μικροσωματίδια επάγουν κυτταρική ανοσία 

• Λυοφιλοποιημένες μορφές χορήγησης, με ενισχυμένη σταθερότητα των 

ενκαψακιωμένων αντιγόνων 

• Έχει ήδη επιτευχθεί παρασκευή μικροσωματιδίων σε ευρεία κλίμακα 

 

Στα πολυμερή PLGΑ αυξάνεται προοδευτικά ο χρόνος ημιζωής όσο αυξάνεται η 

αναλογία του πολυ-γαλακτικού οξέος. Τα πολυμερή PLGΑ 100:0 (δηλαδή του  

πολυ-γαλακτικού οξέος) διασπώνται πλήρως μετά από 12 με 14 μήνες. Τα μικροσωματίδια 

του πολυ(L-γαλακτικού) οξέος είναι περισσότερο κρυσταλλικά από τα DL-γαλακτικού και 

λιγότερο υδρόφιλα. Επομένως είναι πιο ανθεκτικά στην πρόσληψη νερού και φαίνεται να 

αντέχουν in vivo 1,5 με 2 χρόνια (Gilley et al., 1992). Εκτός από τα χαρακτηριστικά του 

πολυμερούς, οι χρόνοι της in vivo διάσπασης ποικίλουν ανάλογα με την επιφάνεια και το 

πορώδες της μορφής χορήγησης.  

 

1.3.3.2     Μέθοδοι παρασκευής μικροσφαιρών 

 

Μέθοδος της ξήρανσης με ψεκασμό (Spray-drying Method).  

Η μέθοδος περιλαμβάνει την διάλυση του βιοδιασπώμενου πολυεστέρα σε ένα πτητικό 

οργανικό διαλύτη, όπως το διχλωρομεθάνιο ή την ακετόνη και την διασπορά του φαρμάκου 

σε στερεή μορφή με ομογενοποίηση. Αυτή η διασπορά στη συνέχεια ατομοποιείται σε ένα 

ρεύμα αέρα. Από τα σταγονίδια που σχηματίζονται ο οργανικός διαλύτης εξατμίζεται 

ταχύτατα και δημιουργούνται έτσι μικροσφαίρες με μέγεθος από 1 μm μέχρι 100 μm, 

ανάλογα με τις συνθήκες ατομοποίησης. Ακολούθως οι μικροσφαίρες συλλέγονται και τα 

ίχνη διαλυτών απομακρύνονται με ξήρανση υπό κενό. Τα σημαντικά πλεονεκτήματα 

αυτής της τεχνικής είναι η επαναληψιμότητα της μεθόδου, ο έλεγχος του μεγέθους των 

παραγόμενων μικροσφαιρών και τα χαρακτηριστικά αποδέσμευσης του φαρμάκου από τις 

μικροσφαίρες. Σημαντικό μειονέκτημα της μεθόδου είναι το πολύ υψηλό κόστος και το 
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υψηλό ποσοστό οργανικών διαλυτών που παραμένουν στις μικροσφαίρες. Η ενκαψακίωση 

πρωτεϊνών με αυτή την τεχνική επιβάλλει την ομογενοποίηση της πρωτεΐνης σε στερεή 

κατάσταση με τον οργανικό διαλύτη και την εφαρμογή υψηλής θερμοκρασίας κατά την 

ατομοποίηση. Αυτά τα στάδια είναι πολύ πιθανό να οδηγήσουν σε αποδιάταξη της 

πρωτεΐνης. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την παρασκευή του bromocryptine mesylate 

(Parlodel LAR). 

 

Μέθοδος διαχωρισμού φάσης (phase separation technique).  

Η τεχνική διαχωρισμού φάσης περιλαμβάνει την διασπορά της πρωτεΐνης, η οποία 

βρίσκεται σε στερεή κατάσταση, σε ένα διάλυμα πτητικού οργανικού διαλύτη, στις 

περισσότερες περιπτώσεις το διχλωρομεθάνιο, που περιέχει το πολυμερές. Εναλλακτικά 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν γαλακτώματα. Σε αυτή την διασπορά προστίθεται με 

συγκεκριμένο ρυθμό κατάλληλος μη-διαλύτης (π.χ. έλαιο σιλικόνης). Η προσθήκη αυτή 

έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της διαλυτότητας του πολυμερούς. Η πλούσια σε 

πολυμερές υγρή φάση ενκαψακιώνει με αυτόν τον τρόπο τα διεσπαρμένα σωματίδια 

του φαρμάκου. Οι αρχικές μικροσφαίρες που σχηματίζονται σκληραίνουν και ξεπλένονται 

με την χρήση οργανικών διαλυτών, όπως το επτάνιο. Σημαντικό μειονέκτημα της 

συγκεκριμένης μεθόδου είναι το ποσό των οργανικών διαλυτών που παραμένουν στο τελικό 

προϊόν. 

 

Μέθοδος διπλού γαλακτώματος 

Η μέθοδος του διπλού γαλακτώματος (Σχήμα 19) είναι η μέθοδος επιλογής για τον εγκλωβισμό 

πρωτεϊνών και πεπτιδίων σε μικροσφαίρες. Η μέθοδος αυτή συχνά αναφέρεται και ως «ξήρανση 

μέσα σε υδατική φάση» (in water drying method). Το αντιγόνο, το οποίο βρίσκεται σε ένα 

υδατικό διάλυμα ομογενοποιείται με ένα διάλυμα του πολυμερούς σε ένα μη αναμίξιμο με το 

νερό οργανικό διαλύτη, για το σχηματισμό ενός ύδωρ σε έλαιο γαλακτώματος (w/o). Ο 

οργανικός διαλύτης που χρησιμοποιείται συνήθως είναι το διχλωρομεθάνιο. Η ομογενοποίηση 

μπορεί να γίνει είτε με ομογενοποιητές υψηλής ταχύτητας, είτε με υπερήχους είτε με συσκευή 

περιστροφικής ανάδευσης (vortex). Το πρώτο γαλάκτωμα που σχηματίζεται μεταφέρεται άμεσα σε 

ένα υδατικό διάλυμα το οποίο περιέχει ένα γαλακτωματοποιητή, συνήθως πολυβινυλοαλκοόλη. 

Ακολουθεί νέα ομογενοποίηση και σχηματίζεται ένα διπλό γαλάκτωμα w/o/w. Η πρώτη υδατική 

φάση (ή αλλιώς η εσωτερική υδατική φάση), χωρίζεται από την δεύτερη υδατική φάση από το 

διάλυμα του πολυμερούς στον οργανικό διαλύτη. Ο οργανικός διαλύτης είναι ελάχιστα 

αναμίξιμος με το νερό, αλλά λόγω της περίσσειας του νερού στην εξωτερική υδατική φάση, 
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διαχέεται στην υδατική φάση και με την πάροδο του χρόνου εξατμίζεται, σχηματίζοντας στερεά 

μικροσωματίδια τα οποία περιέχουν την πρωτεΐνη μέσα στην μήτρα του πολυμερούς. Τα 

πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι οι πρωτεΐνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπό 

την μορφή υδατικού διαλύματος και ότι επιτυγχάνονται υψηλές αποδόσεις εγκλωβισμού και 

αποδόσεις της μεθόδου. Το κύριο μειονέκτημα της μεθόδου είναι η πολυπλοκότητα της 

διαδικασίας. 

 
Σχήμα 19: Παρασκευή μικροσφαιρών με την μέθοδο του διπλού γαλακτώματος (w/o/w).  

 

Έχουν αναπτυχθεί διάφορες τροποποιήσεις αυτής της μεθόδου, που αφορούν κυρίως 

στην παρασκευή μικροσωματιδίων με εξάτμιση του διαλύτη (Gupta et al., 1996, McGee et 

al., 1997, O'Hagan et al., 1993c, 1995) ή εκχύλιση (Cleland 1995, Cleland et al., 1997) από 

w/o/w (water-in-oil-in-water) γαλακτώματα. Άλλοι τρόποι παρασκευής PLGA 

μικροσωματιδίων που έχουν περιγραφεί είναι η μέθοδος του της ξήρανσης δια ψεκασμού 

(spray drying) (Nuwayser and Nucefora, 1986) και του διαχωρισμού φάσης (Fong, 1979). 

Τα μικροσωματίδια που παρασκευάζονται, συλλέγονται συνήθως με φυγοκέντρηση 

και ακολουθεί πλύσιμο και στέγνωμα αυτών. Με αυτή την μέθοδο παρασκευής μπορούν να 

προκύψουν μικροσωματίδια με εγκλεισμένο αντιγόνο, που το μέγεθός τους ποικίλει από 

20nm έως και 200μm (McGee et al., 1997, O'Hagan et al., 1993c, 1995). Ως εναλλακτική 

μέθοδος μπορεί να γίνει διασπορά του αντιγόνου στον οργανικό διαλύτη ως στερεό με ή 

χωρίς την παρουσία σταθεροποιητών (Cleland, 1995). 

Μετά την παρασκευή μικροσωματιδίων θα πρέπει να γίνεται φυσικοχημικός 

χαρακτηρισμός του προϊόντος, επιβεβαίωση της σύστασης και έλεγχος των διακυμάνσεων 

μεταξύ των διαφόρων παρτίδων παρασκευής. Οι παράμετροι που μετρώνται για τον έλεγχο 

της σύστασης των μικροσωματιδίων είναι το μέγεθος και η μορφολογία των 
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μικροσωματιδίων, η φόρτωση του αντιγόνου, η ακεραιότητα του αντιγόνου, οι in vitro ρυθμοί 

απελευθέρωσης και η ανοσοδραστικότητα της φαρμακομορφής στα πειραματόζωα. 

 

1.3.3.3 Χαρακτηρισμός των μικροσφαιρών 
 

Οι ιδιότητες των μικροσφαιρών πρέπει να ελέγχονται, τόσο για τον έλεγχο της 

επαναληψιμότητας της ποιότητας του προϊόντος, όσο και γιατί τα διάφορα φυσικοχημικά 

χαρακτηριστικά τους μπορούν να επηρεάσουν τη δράση τους. Μερικά από αυτά τα 

χαρακτηριστικά μπορούν να επιδράσουν στην κινητική απελευθέρωσης του αντιγόνου, στην 

ικανότητα των μικροσφαιρών να χορηγηθούν με ένεση και την αλληλεπίδραση με τα APC. Η 

γνώση της περιεκτικότητας των μικροσφαιρών σε αντιγόνο είναι απαραίτητη για τον ακριβή 

προσδιορισμό της χορηγούμενης δόσης. Η διατήρηση της δομικής ακεραιότητας του 

αντιγόνου μετά από τον εγκλωβισμό είναι πολύ σημαντική παράμετρος, που επίσης πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη. Μείωση της δραστικότητας με τον εγκλωβισμό σημαίνει ότι υπάρχει 

μικρότερη ποσότητα δραστικού αντιγόνου με αποτέλεσμα η χορηγούμενη δόση να μην 

επαρκεί για την ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος. Το μέγεθος των 

μικροσφαιρών επηρεάζει σημαντικά τη δράση τους. Έχει δειχθεί ότι τα μικρότερα σωματίδια 

(γενικά με μέγεθος μικρότερο από 10 μm) μπορούν να προσληφθούν ευκολότερα από τα 

APC σε σχέση με τα μεγαλύτερα σωματίδια (με μέγεθος μεγαλύτερο από 10 μm) (Men et al., 

1999). Επομένως, τα μικρότερα σωματίδια διεγείρουν πιο αποτελεσματικά το ανοσοποιητικό 

σύστημα και την επαγωγή των Τ λεμφοκυττάρων. Τα πορώδη μικροσωματίδια 

απελευθερώνουν αρχικά περισσότερη ποσότητα αντιγόνου και στη συνέχεια με συνεχή 

ρυθμό, σε αντίθεση με τα μη πορώδη τα οποία απελευθερώνουν μικρότερη ποσότητα στην 

αρχή και με παλμοειδή τρόπο το αντιγόνο. Επιπλέον, η πρόσληψη των μικροσφαιρών από τα 

APC εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας των μικροσφαιρών. Τα σωματίδια που 

έχουν απόλυτη τιμή ζ-δυναμικού μεγαλύτερη από το μηδέν είναι πιο εύκολο να 

φαγοκυτταρωθούν από τα σωματίδια με τιμή κοντά στο μηδέν. 

 

1.3.3.4 Χαρακτηρισμός του μεγέθους 

 

Ο χαρακτηρισμός του μεγέθους των μικροσφαιρών συνήθως γίνεται με μέθοδο σκεδασμού 

laser φωτός (laser light scattering). Η αρχή στην οποία βασίζεται η μέθοδος είναι ότι η γωνία 

περίθλασης είναι αντιστρόφως ανάλογη με το μέγεθος των τεμαχιδίων. Τα τελευταία όργανα 

χρησιμοποιούν την θεωρία του Mie, η ο επιλύει πλήρως τις εξισώσεις της αλληλεπίδρασης 
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της ύλης με το φως. Αυτό επιτρέπει την ακριβή μέτρηση μιας μεγάλης περιοχής μεγεθών 

(τυπικά μεταξύ 0,05-3500 μm). Η θεωρία του Mie εκτιμά τον όγκο του σωματιδίου και 

πρέπει να γνωστός ο δείκτης διάθλασης, τόσο του υλικού, όσο και του μέσου στο οποίο 

γίνεται η μέτρηση. 

Η   μέθοδος   εμφανίζει  σημαντικά  πλεονεκτήματα,   όπως  η   ευκολία  στο χειρισμό, 

και η ταχύτητα για τη λήψη των αποτελεσμάτων, μια και κάθε μέτρηση διαρκεί λιγότερο από 

5 λεπτά γεγονός που επιτρέπει την μέτρηση πολλών δειγμάτων, αλλά και τη διεξαγωγή 

πολλών επαναλήψεων. Μικρή ποσότητα δείγματος αρκετή για την μέτρηση, αφού 1-2 mg 

είναι αρκετά. Επίσης η μέθοδος δεν είναι καταστροφική και τα δείγματα μπορούν να 

ληφθούν πίσω. Η μέθοδος επιτρέπει τον προσδιορισμό  σχετικά μεγάλου  εύρους  μεγεθών  

(0,05  μm  έως και 3000 μm). Μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι η παρουσία ακόμη και 

μικρών ποσοτήτων άλλων τεμαχιδίων, όπως τεμαχιδίων σκόνης, τεμαχιδίων από 

κρυσταλλοποίηση κάποιων συστατικών ή συσσωμάτωση των τεμαχιδίων, επηρεάζει 

σημαντικά τη μέτρηση. 

Η μικροσκοπία είναι η αμεσότερη μέθοδος προσδιορισμού του μεγέθους τεμαχιδίων, 

καθώς επιτρέπει την παρατήρηση των τεμαχιδίων και συνεπώς την εξαγωγή συμπερασμάτων 

εκτός από το μέγεθος και για το σχήμα, την επιφανειακή υφή και άλλες ιδιότητες των 

τεμαχιδίων.  Ανάλογα με την τάξη μεγέθους τεμαχιδίων και τις πληροφορίες που 

επιζητούνται χρησιμοποιείται το μικροσκόπιο φωτός (light microscope), το ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο σάρωσης (scanning electron microscope). Η μικροσκοπία χρησιμοποιείται μόνο 

για την οπτική παρατήρηση των τεμαχιδίων και όχι για τον ακριβή προσδιορισμό της 

κατανομής του μεγέθους τους. Τα κυριότερα μειονεκτήματα της μικροσκοπίας είναι ότι είναι 

χρονοβόρα, καθώς πρέπει να μετρηθεί ένας μεγάλος αριθμός τεμαχιδίων για τον 

προσδιορισμό της κατανομής του μεγέθους και τα λάθη είναι πολλές φορές σημαντικά, αφού 

η μη μέτρηση ενός τεμαχιδίου με μέγεθος 10 μm, έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την μη μέτρηση 

1000 τεμαχιδίων 1 μm. Επίσης η μέτρηση με το οπτικό μικροσκόπιο είναι πολλές φορές 

υποκειμενική και μη ακριβής, ειδικά σε σωματίδια με μέγεθος 1 έως 5 μm. Επιπλέον η 

ηλεκτρονική μικροσκοπία απαιτεί την προεργασία του δείγματος, καθώς απαιτείται 

επικάλυψη του δείγματος από ένα στρώμα χρυσού που είναι καταστροφική για το δείγμα. 

(Washington, 1992). 
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1.3.3.5 Προβλήματα κατά τον εγκλωβισμό πρωτεϊνών σε μικροσφαίρες 

 

Τα αντιγόνα είναι κατά κύριο λόγο πρωτεΐνες οι οποίες πρέπει να έχουν συγκεκριμένες 

τρισδιάστατες δομές για να είναι βιολογικά δραστικές. Η αδρανοποίηση των πρωτεϊνών 

συχνά σχετίζεται με καταστροφή της διαμόρφωσης του μορίου τους στο χώρο. Η αποδιάταξη 

των πρωτεϊνών μπορεί να προκληθεί από πολλούς παράγοντες, όπως είναι η επαφή με 

οργανικούς διαλύτες, η δημιουργία πολύ μεγάλων διεπιφανειών μεταξύ οργανικής-υδατικής 

φάσης και μεταξύ υγρής-αέριας φάσης, η λυοφιλοποίηση, η υγρασία, η ιονική ισχύς των 

διαλυμάτων τους, η παρουσία συγκεκριμένων ιόντων στα διαλύματα τους, η θερμοκρασία και 

το pΗ των διαλυμάτων τους. 

Πολλοί από τους παράγοντες αυτούς υπεισέρχονται κατά την παρασκευή των 

μικροσφαιρών, δημιουργώντας δυσμενείς συνθήκες για την σταθερότητα των πρωτεϊνών 

κατά τον εγκλωβισμό τους στις μικροσφαίρες. Σε όλες τις μεθόδους παρασκευής 

μικροσφαιρών με τα συμπολυμερή πολύ(γαλακτικού-γλυκολικού) οξέος είναι απαραίτητος 

ένας οργανικός διαλύτης μη αναμίξιμος με το νερό για τη διαλυτοποίηση του πολυμερούς. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το διχλωρομεθάνιο, αλλά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και ο οξικός αιθυλεστέρας. Όλες οι μέθοδοι περιλαμβάνουν επίσης ένα 

τουλάχιστον στάδιο ομογενοποίησης. Η δημιουργία μεγάλων διεπιφανειών μεταξύ υδατικής-

οργανικής φάσης αλλά και μεταξύ υγρής-αέριας φάσης και η εφαρμογή ισχυρών μηχανικών 

τάσεων μπορεί να προκαλέσουν την αποδιάταξη του μορίου της πρωτεΐνης. Ακόμη, οι 

εγκλωβισμένες πρωτεΐνες εκτίθενται σε αντίξοες συνθήκες κατά την αποδέσμευση τους από 

τις μικροσφαίρες τόσο in vivo όσο και in vitro. Για παράδειγμα, τα προϊόντα της υδρόλυσης 

του πολυμερούς (γλυκολικό και γαλακτικό οξύ) είναι όξινα και δημιουργούν τοπικά πολύ 

χαμηλό pH (Weert et al, 2000; Sturesson and Carlfors, 2000; Bruner, 1999). 

Σε πολλές περιπτώσεις έχουν αναφερθεί προβλήματα σταθερότητας πρωτεϊνών με τον 

εγκλωβισμό τους σε μικροσφαίρες, η σοβαρότητα των οποίων συνδέεται με την δομή της 

πρωτεΐνης. Πολλές πρωτεΐνες έχει αναφερθεί ότι αποδιατάσσονται στο πρώτο στάδιο, αυτό 

της παρασκευής του πρώτου γαλακτώματος ύδατος σε έλαιο (w/o), και οι προσπάθειες για 

την σταθεροποίηση των πρωτεϊνών εστιάζονται σε αυτό το στάδιο.  

 Για αυτούς τους λόγους αποφασίστηκε στην παρούσα μελέτη να γίνει προσρόφηση 

των πεπτιδίων που χρησιμοποιήθηκαν για την ανοσοποίηση, έτσι ώστε να μην έχουμε 

απώλειες, να είναι ακριβώς προσδιορισμένη η δόση και τα πεπτίδια να διατηρούν τα δομικά 

τους χαρακτηριστικά και συνεπώς την δραστικότητά τους.  
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1.3.4 ΕΠΑΓΩΓΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ 

 

Αρχικά, τα PLGA πολυμερή χρησιμοποιήθηκαν λόγω της βιοσυμβατότητάς τους, της 

δυνατότητας ελεγχόμενης αποδέσμευσης που αυτά παρέχουν (Thomasin et al., 1996) και της 

ανοσοενισχυτικής τους δράσης. Τελευταία όμως, βρέθηκε ότι οι PLGA μικροσφαίρες, υπό 

ορισμένες προϋποθέσεις, έχουν την δυνατότητα να επάγουν κυτταροτοξικές T αποκρίσεις 

(CTL) (Partidos et al., 1996a, 1997, 1999, Men et al., 1997, O'Hagan et al., 1993a, Jondal et 

al., 1996).  

Αναλυτικότερα, έχει δειχθεί ότι αντιγόνα εγκλεισμένα ή προσροφημένα σε 

μικροσφαίρες μπορούν να επάγουν CTL αποκρίσεις. Μικροί CTL επίτοποι από ιούς και 

παράσιτα, μετά από ενκαψακίωση σε PLGA μικροσφαίρες και χορήγηση σε μύες, είχαν σαν 

αποτέλεσμα την ανάπτυξη ειδικών CTL αποκρίσεων στους μύες (Partidos et al., 1996a/b, 

Men et al., 1997, Nixon et al., 1996). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι χορήγηση CTL 

πεπτιδίων σε διάλυμα παρουσία άδειων μικροσφαιρών PLGA 50:50 είχε σαν αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη ειδικών CTL αποκρίσεων. Αντιθέτως, χορήγηση μόνο των πεπτιδίων σε διάλυμα, 

χωρίς μικροσφαίρες, ή μόνο άδειων μικροσφαιρών δεν είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη 

ειδικών CTL αποκρίσεων (Partidos et al., 1996a, Men et al., 1997).  

Όσον αφορά στις πρωταρχικές μελέτες του μηχανισμού επεξεργασίας και 

παρουσίασης των μικροενκαψακιωμένων πρωτεϊνικών αντιγόνων μέσω μορίων του MHC 

τάξης I έδειξε ότι τα μακροφάγα μπορούν να ενσωματώσουν μικροσφαίρες μικρού μεγέθους 

(περίπου < 10 μm) και μετά να διεγείρουν ειδικές CTL αποκρίσεις in vitro (Men et al., 1999). 

Επίσης, ο Moore και οι συνεργάτες του αναφέρουν ότι η gp120 πρωτεΐνη του HIV 

εγκλεισμένη σε μικροσφαίρες διεγείρει την ανάπτυξη ειδικών CD8+-CTL αποκρίσεων μέσω 

του MHC τάξης Ι, μετά από επαναληπτική χορήγηση (Moore et al., 1995).  

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να καθίστανται οι PLGA μικροσφαίρες ικανές να 

αντιμετωπίσουν ενδοκυττάριες μολύνσεις από βακτήρια, ιούς και παράσιτα, καθώς και για 

την δημιουργία εμβολίων και τη θεραπεία έναντι του καρκίνου. Προφανώς τα 

μικροενκαψακιωμένα αντιγόνα μπορούν να παρουσιαστούν μέσω διαφόρων μονοπατιών, τα 

οποία είναι απαγορευμένα για διαλυτά αντιγόνα. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια την χρήση των 

PLGA μικροσφαιρών ως σημαντικού εργαλείου στην ανοσολογία, ως φορέα χορήγησης 

διαφόρων αντιγόνων, εκδόχων και άλλων ανοσοενισχυτικών. Τέλος, τα άλλα χαρακτηριστικά 

των μικροσφαιρών μπορούν να τροποποιηθούν (π.χ. σύσταση, μέγεθος, ιδιότητες επιφανείας, 

υδροφιλικότητα, κλπ) εις τρόπο ώστε να επιδράσουν στον τύπο και την διάρκεια της 
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ανοσοαπόκρισης (Kersten et al., 1996, Kissel and Koneberg, 1996, Hanes et al., 1997, 

O'Hagan et al., 1998). 

 

1.3.4.1 In vivo πειραματικά συστήματα μελέτης Th1/Th2 ανοσοαπόκρισης 

 

Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η χορήγηση σε πειραματόζωα αντιγόνου ενκαψακιωμένου σε 

μικροσφαίρες PLGA διαφορετικής σύστασης ή σε συνδυασμό με τα συνήθη ανοσοενισχυτικά 

alum και IFA επηρεάζει την αναλογία IgG2a/IgG1 αντισωμάτων που παράγονται μετά την 

χορήγηση, ενώ επιπλέον η παραγωγή  IgE ήταν πολύ μικρότερη στην περίπτωση των 

μικροσφαιρών PLGA από ότι στην περίπτωση του IFA (Men et al., 1995 και 1996). Επειδή η 

παραγωγή IgG2a αντισωμάτων είναι χαρακτηριστική της ανοσοαπόκρισης τύπου Th1 και η 

παραγωγή IgG1 αντισωμάτων της ανοσοαπόκρισης τύπου Th2, το παραπάνω αποτέλεσμα 

υποδεικνύει ότι η σύσταση του PLGA από το οποίο παρασκευάζονται οι μικροσφαίρες του 

αντιγόνου μπορεί να επηρεάζει τον τύπο της ανοσοαπόκρισης που λαμβάνεται μετά την in 

vivo χορήγηση των μικροσφαιρών. Επίσης, το μέγεθος σωματιδιακών φορέων αντιγόνων, 

βρέθηκε να επηρεάζει  τον τύπο της ανοσοαπόκρισης (Th1 ή Th2) που λαμβάνεται μετά την 

in vivo χορήγηση αυτών (Brewer et al., 1998).  

Μελέτες στις οποίες αναλύεται η επίδραση  των χαρακτηριστικών του PLGA 

συμπολυμερούς, όπως η σύσταση και το μοριακό βάρος, καθώς και το μέγεθος των 

μικροσφαιρών στον τύπο της λαμβανόμενης ανοσοαπόκρισης μετά την χορήγηση PLGA 

μικροσφαιρών του αντιγόνου in vivo έχουν γίνει από την ερευνητική μας ομάδα (Stivaktakis 

et al., 2004).  

Η δυνατότητα ρύθμισης της ανοσοαπόκρισης με την ενκαψακίωση του αντιγόνου σε 

μικροσφαίρες PLGA έχει μελετηθεί σε συγκεκριμένα in vivo μοντέλα αλλεργίας και 

καρκίνου, από την ερευνητική μας ομάδα ( Stivaktakis et al., 2005). 

 

1.3.4.2 Ο ρόλος των Th και των CTL στην ανοσοθεραπεία του καρκίνου 

 

Μέχρι πρόσφατα, στις προσπάθειες ανοσοθεραπείας του καρκίνου η έμφαση κατευθυνόταν 

στα CTL, δεδομένου αφενός ότι η πλειονότητα των όγκων είναι θετικοί για μόρια του MHC 

τάξης Ι, αλλά όχι για τα τάξης ΙΙ και αφετέρου ότι αυτά είναι τα κύτταρα που επιτελούν την 

κυτταροτοξική δράση, άμεσα με την αναγνώριση του καρκινικού κυττάρου. Εξάλλου, οι in 

vivo μελέτες έχουν δείξει την ικανότητα των CTL να μειώνουν δραματικά μεγάλες 

καρκινικές μάζες. Τα τελευταία χρόνια όμως, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ερευνών 
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υποδεικνύουν ότι τα Th κύτταρα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενορχήστρωση της 

ανοσολογικής απάντησης. 

 Τα Th κύτταρα, μέσω της παραγωγής κυτοκινών, επάγουν την ενεργοποίηση των 

APC και των CTL κυττάρων. Υπάρχει η άποψη ότι τα Th που χρησιμοποιούνται στην 

ανοσοθεραπεία του καρκίνου δεν είναι απαραίτητο να είναι ειδικά για τα καρκινικά κύτταρα, 

αλλά δύνανται να κατευθύνονται και ενάντια σε αντιγόνα μη σχετικά με τον όγκο και να 

παράγουν τις απαραίτητες κυτοκίνες παρέχοντας την απαραίτητη βοήθεια στα CTL για να 

επιτελέσουν την κυτταροτοξική τους δράση (Zeng, 2001). Παρόλα αυτά, η καταστροφή των 

καρκινικών κυττάρων δεν απαιτεί μόνο τα CTL κύτταρα, αλλά και κύτταρα του μη ειδικού 

κλάδου του ανοσολογικού συστήματος, όπως τα μακροφάγα και τα ηωσινόφιλα, τα οποία δεν 

παρουσιάζουν ειδικότητα για τα καρκινικά κύτταρα. Η ενεργοποίησή τους όμως στην 

περιοχή του όγκου από τα γειτονικά, ειδικά για τον όγκο, Th κύτταρα, οδηγεί στην έμμεση 

ειδική κατεύθυνσή τους ενάντια στα καρκινικά κύτταρα (Hung et al, 1998). 

 Συνοπτικά, οι μέχρι τώρα προκλινικές μελέτες και κλινικές δοκιμές δείχνουν ότι 

κατάλληλα ενεργοποιημένα Τ κύτταρα μπορούν να μεταναστεύσουν στην περιοχή του όγκου 

και να καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα που φέρουν τα συγκεκριμένα αντιγόνα, ακόμα 

και να εξαλείφουν ολόκληρη την καρκινική μάζα. Επιπλέον, εκτός από την περίπτωση που το 

αντιγόνο στο οποίο κατευθύνονται τα Τ λεμφοκύτταρα είναι αποφασιστικό για την επιβίωση 

και τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων, η χρήση ενός μόνο επιτόπου ή ενός 

μόνο αντιγόνου δεν είναι αρκετή για την καταστροφή του όγκου, διότι επάγεται η διαφυγή 

της ανοσολογικής επιτήρησης λόγω απώλειας έκφρασης αυτού. Επιπρόσθετα, η χρήση 

συνδυασμού CD4+ και CD8+ κυττάρων είναι σημαντική για την ανάπτυξη ανοσίας και 

ανοσολογικής μνήμης. 

Τέλος, σημαντική δεν είναι μόνο η ποιότητα, αλλά και η ποσότητα των εγχυόμενων 

κυττάρων, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα εγκατάστασης στην περιοχή του όγκου 

(homing capacity), το στάδιο ενεργοποίησης και την ικανότητα σύνδεσης των αντιγόνων με 

τους TCR των λεμφοκυττάρων (Pardoll, 2002). 

 

1.3.4.3 Πιθανές βελτιώσεις των εμβολίων κατά του καρκίνου 

 

Θεωρητικά, τα εμβόλια κατά του καρκίνου θα πρέπει να είναι μη τοξικά, ικανά να επάγουν 

ανοσολογική απάντηση ενάντια τόσο στον πρωτογενή όγκο, όσο και στις μεταστάσεις και 

τέλος να δημιουργούν ισχυρή ανοσολογική μνήμη, εμποδίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την 

υποτροπή του ασθενούς. Η φύση συνεπώς της ανοσολογικής απάντησης θα πρέπει να 
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περιλαμβάνει ευρείας κλίμακας απάντηση. Θα πρέπει δηλαδή να προκαλεί την παραγωγή 

κυτταροτοξικών και βοηθητικών Τ λεμφοκυττάρων ειδικών για τα αντιγόνα του όγκου, 

φυσικών φονικών κυττάρων, καθώς και αντισωμάτων από τα Β λεμφοκύτταρα, τόσο ως 

άμεσο δραστικό μηχανισμό, όσο και τη διευκόλυνση της εξαρτώμενης από τα αντισώματα 

κυτταροτοξικότητας (ADCC). Για το σκοπό αυτό είναι δυνατό τα χρησιμοποιηθεί αφενός 

συνδυασμός καρκινικών αντιγόνων και αφετέρου πολλαπλές μέθοδοι παρουσίασης τους 

(Moingeon, 2001). 

 Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι τα θεραπευτικά εμβόλια δύνανται να είναι 

αποτελεσματικά σε μικρό καρκινικό φορτίο. Ιδεατά λοιπόν, θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με την κλασική ιατρική αντιμετώπιση, μετά τη χειρουργική 

αφαίρεση του όγκου. Επίσης, σε ασθενείς με προχωρημένη νόσο, θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για την επιβράδυνση του ρυθμού εξέλιξης της νόσου, διατηρώντας την 

ποιότητα ζωής. 

 Οι κλινικές δοκιμές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, έχουν συμπεριλάβει ασθενείς σε 

πολύ προχωρημένα στάδια της νόσου, οι οποίοι παρουσιάζουν κάποιου βαθμού 

ανοσοκαταστολή, τόσο λόγο του όγκου καθαυτού, όσο και λόγω της λαμβανόμενης 

θεραπείας. Εξάλλου, στις περισσότερες περιπτώσεις  οι ασθενείς βρίσκονται σε προχωρημένη 

ηλικία, πολλά χρόνια αφότου ο θύμος αδένας έχει πάψει να λειτουργεί και να παράγει 

«αθώα» Τ λεμφοκύτταρα. Συνεπώς, η ανοσολογική απάντηση μετά το εμβόλιο βασίζεται 

στην αναγνώριση του καρκινικού αντιγόνου από ένα ή περισσότερα κύτταρα μνήμης, τα 

οποία είναι πιθανό να μη μπορούν να ενεργοποιηθούν και να δράσουν το ίδιο 

αποτελεσματικά με τα αντίστοιχα «αθώα» κύτταρα του ίδιου του ασθενούς σε μικρότερη 

ηλικία (Haynes et al, 2003). Οι στρατηγικές του εμβολιασμού πιθανά να είναι πιο 

αποτελεσματικές σε ασθενείς σε πιο αρχικά στάδια και με μικρότερο καρκινικό φορτίο. Αφού 

επιβεβαιωθεί η ασφάλεια των εμβολίων, θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό να σχεδιαστούν 

κλινικές δοκιμές σε ασθενείς αμέσως μετά τη χειρουργική αφαίρεση του όγκου. 

Προκαταρκτικές μελέτες, υποδεικνύουν ότι η ανοσοθεραπεία παρουσιάζει πολύ μικρότερη 

τοξικότητα από τις κλασσικές μεθόδους μετεγχειρητικής θεραπείας του καρκίνου (Finn, 

2003). 

 Ο σκοπός των εμβολίων κατά του καρκίνου είναι η δημιουργία ανοσολογικής 

απάντησης ικανής να καταστρέψει ειδικά τα καρκινικά κύτταρα χωρίς να προκαλέσει 

αυτοάνοση απόκριση. Για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι απαραίτητη η κατανόηση των 

μηχανισμών που ρυθμίζουν τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ανοσολογική απάντηση που 
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προκαλείται από παθογόνους παράγοντες και την ενάντια σε εαυτά κύτταρα κατευθυνόμενη 

αυτοανοσία. 

 

1.3.4.4 Εμβόλια προφύλαξης κατά του καρκίνου 

 

Όπως έχει αποδειχτεί στις μολυσματικές νόσους, τα εμβόλια είναι πιο αποτελεσματικά στην 

προφυλακτική τους μορφή. Το ίδιο ισχύει κατά πάσα πιθανότητα και για τον καρκίνο. Το 

ανοσολογικό σύστημα ενός οργανισμού που είναι ευαισθητοποιημένο για καρκινικά 

αντιγόνα, αναμένεται να μπορεί να καταστρέψει τον αντίστοιχο όγκο, πριν αυτός γίνει 

κλινικά ανιχνεύσιμος και ετερογενής ως προς τα αντιγόνα και πριν αποκτήσει τη δυνατότητα 

να προκαλεί ανοσοκαταστολή.  Με το σκεπτικό αυτό, έχουν χρησιμοποιηθεί μοντέλα 

πειραματόζωων για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των προφυλακτικών εμβολίων 

βασιζόμενων σε καρκινικά αντιγόνα. Δυστυχώς, παρότι έχουν αποδειχτεί επιτυχή δεν είχαν 

μέχρι σήμερα την ευκαιρία να δοκιμαστούν σε ανθρώπους, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να 

αναπαράγουν το θετικό αποτέλεσμα στην κλινική (Finn, 2003). Εξαίρεση αποτελούν τα 

εμβόλια καρκίνου τραχήλου μήτρας Gardasil (Sanofi) και Cervarix (GlaxoSmithKline), τα 

οποία προστατεύουν τις γυναίκες από το 75% των ιών ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) που 

ευθύνονται για την πρόκληση καρκίνου τραχήλου της μήτρας. Προστατεύουν κυρίως από του 

ιούς της οικογένειας HPV που ανήκουν στους τύπους 16 και 18 που προκαλούν καρκίνο 

τραχήλου μήτρας. Το Gardasil προστατεύει ταυτόχρονα από χαμηλού βαθμού κακοήθειας και 

προκαρκινικές βλάβες που προκαλούνται από τους ιούς HPV των τύπων 6, 11, 16 και 18. Και 

τα δυο όμως εμβόλια προστατεύουν από τα πιο συχνά συναντόμενα στελέχη του HPV και όχι 

από όλα. 

Υγιή άτομα που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε προφυλακτικό εμβολιασμό κατά 

του καρκίνου αποτελούν άτομα που έχουν εκτεθεί σε μεγάλες δόσεις καρκινογόνων ουσιών, 

άτομα με γενετική προδιάθεση, ασθενείς με προνεοπλαστικές εντοπίσεις και πρώην ασθενείς 

με καρκίνο. Μια πιο προοδευτική πρόταση θα ήταν ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού 

ενάντια σε ορισμένες μορφές καρκίνου, όπως συμβαίνει και με τους προγραμματισμένους 

εμβολιασμούς ενάντια σε συγκεκριμένους μολυσματικούς παράγοντες. Η προσέγγιση αυτή 

μπορεί να έχει εφαρμογή σε τύπους καρκίνου που σχετίζονται με μολυσματικούς παράγοντες, 

όπως το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα που προκαλείται από τους ιούς της ηπατίτιδας B και C 

και το λέμφωμα Burkitt από τον ιό EBV (Forni et al, 2000).  

Όσον αφορά στα καρκινικά αντιγόνα που θα μπορούσαν πιθανόν να χρησιμοποιηθούν 

για προφυλακτικό εμβολιασμό, αυτά δύνανται να συμπεριλάβουν τους καρκινογόνους 
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μολυσματικούς παράγοντες που προαναφέρθηκαν, μεταλλαγμένα ογκογονίδια, την 

καταλυτική υπομονάδα της τελομεράσης, καθώς και αντιγόνα της οικογένειας MAGE (Forni 

et al, 2000).  

Δεδομένης αφενός της βάσης της θεραπευτικής επιστήμης όπως διατυπώθηκε από τον 

Ιπποκράτη, ότι η θεραπεία πρωτίστως πρέπει να μη βλάπτει, και αφετέρου της ασάφειας στα 

όρια ανάμεσα στην ανοσία απέναντι στον καρκίνο και την αυτοανοσία, η πιθανή χρήση 

προφυλακτικών εμβολίων κατά του καρκίνου μπορεί να προταθεί μόνο στην περίπτωση που 

εξασφαλισθεί η έλλειψη οποιασδήποτε μορφής τοξικότητας και η αποφυγή δημιουργίας 

αυτοάνοσης απόκρισης. 

Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, η προφυλακτική δημιουργία ανοσίας έναντι στον 

καρκίνο παρουσιάζεται ως μελλοντική αλλά πιθανή προοπτική. Η προφύλαξη, θα μπορούσε 

να είναι μία νέα μορφή αντιμετώπισης, η οποία εξάλλου βασίζεται σε μηχανισμούς χειρισμού 

του ανοσολογικού συστήματος που χρησιμοποιούνται από τον πρώτο εμβολιασμό ενάντια 

στην ευλογιά. Παρόλα αυτά, τα προφυλακτικά εμβόλια δεν αναμένεται να εφαρμοστούν στην 

κλινική για πολλά ακόμα χρόνια, με εξαίρεση τύπους καρκίνου που σχετίζονται με 

μολυσματικούς παράγοντες και ήδη έχουν γίνει πράξη, μόνο όμως στην περίπτωση του 

καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. 

 

1.4 Η ΟΓΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗ HER-2/neu 
 

Ο ανθρώπινος υποδοχέας-2 του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (HER2, HER-2/neu ή  

c-erbB-2) (Hynes et al., 1994, Akiyama et al., 1986) είναι το δεύτερο μέλος της οικογένειας 

HER, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις υποδοχείς: Τον υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού 

παράγοντα (EGFR, HER1 ή erbB-1), τον υποδοχέα HER2 ή erbB-2, τον υποδοχέα HER3 ή 

erbB-3 και τον υποδοχέα HER4 ή erbB-4 (Σχήμα 20).  
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Σχήμα 20: Διαμόρφωση στο χώρο των υποδοχέων του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (erbB-1, erbB-2, 

erbB-3 και erbB-4). 

 

Το πρωτο-ογκογονίδιο HER-2/neu βρίσκεται στο χρωμόσωμα 17q21 και κωδικοποιεί 

γλυκοπρωτεΐνη 1255 αμινοξέων, 185 kDa (p185HER2) (Σχήμα 21). Εντοπίσθηκε το 1985 από 

την ομάδα της Coussens (Coussens et al, 1985) με βάση την ομολογία της πρωτεΐνης με τον 

υποδοχέα του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα, το γεγονός ότι το γονίδιο που 

την κωδικοποιεί είναι ταυτόσημο με το ογκογονίδιο neu, καθώς και από την εκτεταμένη 

ομοιότητα της αλληλουχίας του γονιδίου HER-2/neu με το γονίδιο μετασχηματισμού του ιού 

ερυθροβλάστωσης των πτηνών (transforming avian erythroblastosis virus gene, από το οποίο 

προήλθε και η πρώτη ονομασία της, erbB) (Sartor, 2002). Η πρωτεΐνη HER-2/neu και ο 

υποδοχέας του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα έχουν 32 διαφορές που 

αντιστοιχούν στο 18,7% του μορίου, ενώ η μεγαλύτερη ομολογία εντοπίζεται στην περιοχή 

με ενεργότητα κινάσης της τυροσίνης, γεγονός που υποδεικνύει ότι η περιοχή αυτή είναι 

σημαντική για τη λειτουργία των μορίων αυτών. Η μικρότερη ομολογία παρουσιάζεται στην 

καρβοξυτελική ουρά του ενδοκυττάριου τμήματος, περιοχή που διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο 

στη μεταγωγή σήματος προς τον πυρήνα, λόγω της ύπαρξης αλληλουχιών σύνδεσης 

φωσφοτυροσινασών. Αυτή η περιοχή διαφέρει σημαντικά ανάμεσα στα 4 μέλη της 

οικογένειας, πράγμα που σημαίνει ότι ο κάθε υποδοχέας παρουσιάζει εξειδίκευση όσον 

αφορά στα βιοχημικά μονοπάτια που ενεργοποιεί και τα οποία οδηγούν στην ενεργοποίηση 

και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων (Reese et al, 1997). 
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Σχήμα 21: Η αμινοξική αλληλουχία της πρωτεΐνης HER-2/neu. 

 

1.4.1 ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ HER 

 

Τα γονίδια HER κωδικοποιούν επιφανειακές γλυκοπρωτεΐνες σε ποικίλους τύπους κυττάρων, 

οι οποίες αποτελούνται από ένα μεγάλο εξωκυττάριο τμήμα πλούσιο σε κατάλοιπα κυστεΐνης 

και πιθανές θέσεις γλυκοζυλίωσης, μία μικρή υδρόφοβη διαμεμβρανική περιοχή και ένα 

ενδοκυττάριο τμήμα που περιλαμβάνει μια περιοχή με ενεργότητα κινάσης της τυροσίνης και 

μία καρβοξυ-τελική ουρά με αλληλουχίες για τη φωσφοριλύωση κινασών τυροσίνης  

(Foy et al, 2002). Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, ο υποδοχέας HER3 

παρουσιάζει έλλειψη ορισμένων καταλοίπων στην καταλυτική περιοχή του μορίου, με 

συνέπεια να παρουσιάζει χαμηλή δραστικότητα κινάσης και ως εκ τούτου ελαττωμένη 
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μεταγωγή σήματος προς τον πυρήνα (Hynes et al, 1994).  Όλοι οι υποδοχείς ενεργοποιούνται 

από δύο οικογένειες συνδετών 50 περίπου αμινοξέων, την οικογένεια του επιδερμικού 

αυξητικού παράγοντα και την οικογένεια των heregulin/neuregulin (Akiyama et al, 1986). 

Οι υποδοχείς HER βρίσκονται στην κυτταροπλασματική μεμβράνη ως μονομερή. Η 

δέσμευση συγκεκριμένων συνδετών οδηγεί σε διμερισμό, σταθεροποίηση, παραγωγή 

αλληλουχίας σημάτων και τελικά σε κυτταρική ανάπτυξη, επιβίωση και διαφοροποίηση. 

Υπάρχουν δέκα διαφορετικά διμερή που δύνανται να σχηματιστούν, ομοδιμερή ή 

ετεροδιμερή (Σχήμα 22) (Alroy et al, 1977). Οι συνδέτες των υποδοχέων HER παρουσιάζουν 

δύο περιοχές, μια υψηλής συγγένειας και μεγάλης ειδικότητας που δεσμεύεται στα μέλη 

HER1, HER3 ή HER4 και μία  χαμηλής συγγένειας και μικρής ειδικότητας που δύναται μεν 

να συνδεθεί με οποιονδήποτε από τους τέσσερις υποδοχείς, αλλά ο τυπικός συνδέτης της 

είναι ο HER2. Δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι σήμερα συνδέτης με υψηλή συγγένεια για τον 

υποδοχέα HER2. Οι συνδέτες της οικογένειας του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα έχουν 

ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του διμερούς HER1-HER2, ενώ η οικογένεια των neuregulins 

οδηγεί στο σχηματισμό των HER2-HER3 και HER2-HER4 (Yarden, 2001).   
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Σχήμα 22: Τα πιθανά διμερή των υποδοχέων της οικογένειας HER και η ισχύς του επαγόμενου ενδοκυττάριου 

σήματος. 

 

Η ενεργοποίηση του υποδοχέα μετά τη δέσμευση του αντίστοιχου συνδέτη οδηγεί στη 

φωσφοριλύωση του ενδοκυττάριου πρωτεϊνικού τμήματος που έχει ενεργότητα κινάσης της 

τυροσίνης, με συνέπεια τη μεταγωγή σήματος και την ενεργοποίηση συγκεκριμένων 

γονιδίων. Από τα διμερή που σχηματίζονται, τα ετεροδιμερή με τη συμμετοχή του υποδοχέα 

HER2, δημιουργούν πιο σταθερά σύμπλοκα, με αποτέλεσμα να παρατείνεται η παραμονή 
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τους στην κυτταρική μεμβράνη και συνεπώς να αυξάνεται η ενδοκυττάρια μεταγωγή 

σημάτων (downstream signal transduction). Το πιο τυπικό ετεροδιμερές είναι το HER2-HER3 

(Lohrisch et al, 2001). 

 

1.4.2 ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΤΟΣ (SIGNALING) ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ HER 

 

Υπάρχουν τρία κύρια μονοπάτια ενδοκυττάριας μεταγωγής σήματος, που ενεργοποιούνται με 

την αλληλεπίδραση του κατάλληλου συνδέτη με το διμερές των υποδοχέων HER.  Το 

μονοπάτι της ενεργοποιημένης από το ras/μιτογόνο πρωτεϊνικής κινάσης (η κύρια οδός που 

ενεργοποιείται), της φωσφατιδυλινοσιτιδικής 3΄-κινάσης (phosphatidylinositide 3΄-kinase, 

PI3K) και της φωσφολιπάσης C-γ (Σχήμα 23). Ο τελικός αποδέκτης του σήματος είναι τα 

γονίδια που ελέγχουν τη μεταγραφή c-fos, c-myc και c-jun (Wang et al, 2001). Τα διμερή 

υποδοχέων της οικογένειας HER που δεν περιλαμβάνουν το μέλος HER2 επάγουν ασθενή 

σήματα. Εξάλλου, όταν ο υποδοχέας HER2 εκφράζεται σε φυσιολογικά επίπεδα, τα διμερή 

που τον εμπεριέχουν είναι λίγα σε αριθμό και η μεταγωγή σήματος μικρής ισχύος. Το γενικό 

αποτέλεσμα είναι η φυσιολογική ανάπτυξη και πολλαπλασιασμός του κυττάρου. Αντίθετα, 

αυξημένη έκφραση του HER2, οδηγεί σε αυξημένη μεταγωγή σήματος, αύξηση του αριθμού 

των μιτώσεων και τελικά καρκινογένεση (Yarden et al, 2001).  

 

Σχήμα 23: Μεταγωγή σήματος από τα διμερή υποδοχέων της οικογένειας HER. 
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Φυσιολογικά, η λειτουργία του υποδοχέα HER2 ρυθμίζεται σύμφωνα με τον 

κυτταρικό κύκλο, μέσω της διαφορικής φωσφοριλύωσης καταλοίπων σερίνης ή/και 

θρεονίνης. Το ποσοστό των φωσφοριλυωμένων καταλοίπων τυροσίνης αγγίζει το μέγιστο 

κατά τις φάσεις G0/G1, μειώνεται κατά τις S και G2 και αγγίζει το χαμηλότερο επίπεδο κατά 

την Μ φάση, οπότε και η δραστικότητα της κινάσης είναι η μέγιστη. Στα κύτταρα όπου 

έχουμε υπερέκφραση του HER2, παρουσιάζεται απώλεια του συγκεκριμένου συστήματος 

ελέγχου και παρουσιάζεται αυξημένη δραστικότητα κινάσης σε όλη τη διάρκεια του 

κυτταρικού κύκλου (Kiyokawa et al, 1995). 

 

1.4.3 ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΓΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ HER-2/neu ΣΕ ΜΟΡΦΕΣ  

ΚΑΡΚΙΝΟΥ 

 

Η πρωτεΐνη HER-2/neu φυσιολογικά εκφράζεται στα επιθηλιακά κύτταρα ποικίλων ιστών. 

Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο κατά την ανάπτυξη και στο ανθρώπινο έμβρυο έχει εντοπιστεί 

στο νευρικό σύστημα, καθώς και στα αναπτυσσόμενα οστά, τους μύες, το δέρμα, την καρδιά, 

τους πνεύμονες και το επιθήλιο του εντέρου (Yarden et al, 2001). Στα φυσιολογικά κύτταρα 

το γονίδιο HER-2/neu υπάρχει σε ένα μόνο αντίγραφο, ενώ αύξηση στα αντίγραφα αυτού 

(amplification) ή μεταλλαγή του εντοπίζεται σε μεγάλο αριθμό καρκινικών κυττάρων. Η 

περίπτωση της μετάλλαξης του γονιδίου με συνέπεια τη συνεχή δράση του υποδοχέα είναι 

εξαιρετικά σπάνια, ενώ συνήθης είναι η αύξηση του αριθμού των αντιγράφων, η οποία οδηγεί 

στην υπερέκφραση της αντίστοιχης πρωτεΐνης και συμβάλει στην έναρξη του καρκινικού 

μετασχηματισμού και την εξέλιξη της νόσου  (Foy et al, 2002). Η υπερέκφραση του γονιδίου 

οδηγεί σε αυξημένη παραγωγή ενδοκυττάριων σημάτων, τα οποία αλλάζουν τη φυσιολογική 

έκφραση άλλων γονιδίων και τελικά διαταράσσεται η κυτταρική ανάπτυξη, ο 

πολλαπλασιασμός, η ικανότητα μετανάστευσης και προσκόλλησης, καθώς και η δεκτικότητα 

σε προ-αποπτωτικά σήματα (Meric et al, 2002). Η υπερέκφραση του γονιδίου HER-2/neu 

παρουσιάζεται σταθερή στον αρχικό όγκο και τις μακρινές μεταστάσεις, ενώ οι επιπτώσεις 

στην απώλεια της φυσιολογικής κυτταρικής ρύθμισης εξαρτώνται από το ποσοστό 

υπερέκφρασης (Chazin et al, 1992). Επιπλέον, η αυξημένη έκφραση της ογκοπρωτεΐνης 

HER-2/neu προκαλεί αύξηση της παραγωγής αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα 

(VEGF), ο οποίος επάγει τον πολλαπλασιασμό των ενδοθηλιακών κυττάρων, με συνέπεια την 

υποβοήθηση της αγγειογένεσης στον όγκο, η οποία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και 

μετάστασή του (Meric et al, 2002; Sartor, 2002). 
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Υπερέκφραση της πρωτεΐνης HER-2/neu έχει εντοπιστεί στο 25-30% των 

περιπτώσεων καρκίνου του μαστού και των ωοθηκών στο 35-45% των παγκρεατικών 

καρκινωμάτων και στο 90%  των όγκων του παχέως εντέρου (Maxwell-Armstrong et al, 

1998), επίσης έχει εντοπιστεί σε μεγάλα ποσοστά άλλων τύπων καρκίνου, όπως της μήτρας 

(18-43%), του ενδομητρίου (10-52%), της ουροδόχου κύστεως (27-63%), του νεφρού  

(22-36%), της κεφαλής και του λαιμού (16-50%), του στομάχου (21-64%), του οισοφάγου 

(10-26%), του προστάτη (5-46%) (Xia et al, 1999) και του πνεύμονα (13-55%) (Koukourakis 

et al, 2000). Έχει βρεθεί επίσης σε τύπους καρκίνου των σιελογόνων αδένων (Press et al, 

1994), ενώ πρόσφατα έχει εντοπισθεί και στην επιφάνεια κυττάρων μελανώματος (Eliopoulos 

et al, 2002).  

 Η υπερέκφραση της πρωτεΐνης HER-2/neu έχει συνδυαστεί με επιθετική μορφή της 

νόσου, αυξημένη πιθανότητα μετάστασης στους λεμφαδένες και κακή πρόγνωση, 

τουλάχιστον όσον αφορά στον καρκίνο του μαστού, του παγκρέατος, του στομάχου, της 

κεφαλής και του λαιμού. Στην περίπτωση του καρκίνου του μαστού, τον τύπο όπου η 

πρωτεΐνη HER-2/neu έχει μελετηθεί περισσότερο, η υπερέκφρασή της συνδυάζεται μειωμένη 

επίδραση της χημειοθεραπείας, της ακτινοθεραπείας και της ορμονικής θεραπείας (Xia et al, 

1999). Πρόκειται δηλαδή για μόριο με προγνωστική αξία, που δύναται να καθοδηγήσει την 

επιλογή της κλασικής θεραπευτικής μεθόδου αντιμετώπισης (Ravdin, 2000). 

 

1.4.4 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΓΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ HER-2/neu ΩΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ  

ΔΕΙΚΤΗ 

 

Όσον αφορά στη χρήση μορίων ως καρκινικών δεικτών, το Κολέγιο των Αμερικανών 

Παθολόγων (College of American Pathologists) αναγνωρίζει τρεις κατηγορίες δεικτών. Η 

κατηγορία Ι περιλαμβάνει δείκτες με προγνωστική αξία και πιθανή χρήση στην αντιμετώπιση 

του ασθενούς. Στην κατηγορία ΙΙ ανήκουν παράγοντες εκτενώς μελετημένοι, αλλά με 

αμφίβολη κλινική χρήση, ενώ στην κατηγορία ΙΙΙ τοποθετούνται όλοι οι υπόλοιποι δείκτες 

που δεν έχουν μελετηθεί πλήρως και δεν έχει αποδειχθεί η προγνωστική τους χρησιμότητα. 

Από τους δείκτες για χρήση στον καρκίνο του μαστού που προτάθηκαν το 2001 για εξέταση 

από την Αμερικανική Ένωση Κλινικής Ογκολογίας (American Society of Clinical Oncology) 

και συμπεριελάμβαναν μεταξύ άλλων την πρωτεΐνη p53, την καθεψίνη-D, το 

καρκινοεμβρυικό αντιγόνο και το CA-15-3, μόνο η εκτίμηση των επιπέδων της πρωτεΐνης 

HER-2/neu συστήθηκε για τις εξετάσεις ρουτίνας (Hanna, 2001; Menard et al, 2001). 
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 Για να χρησιμοποιηθεί βέβαια μια μέθοδος ανίχνευσης στην κλινική θα πρέπει να 

είναι ευαίσθητη, ακριβής, επαναλήψιμη και να είναι δυνατή η ομοιόμορφη εκτίμηση των 

αποτελεσμάτων σε όλα τα εργαστήρια. Η εκτίμηση των επιπέδων της πρωτεΐνης HER-2/neu 

γίνεται στο επίπεδο του DNA με τις μεθόδους FISH, CISH, Southern blot και αλυσιδωτής 

αντίδρασης πολυμεράσης (PCR), στο επίπεδο του RNA με Northern blot ή στο επίπεδο της 

πρωτεΐνης με ανοσοϊστοχημεία, ELISA και Western blot. Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη 

μέθοδος είναι η ανοσοϊστοχημεία λόγω κόστους και ευκολίας (Wedad et al, 2001). Η απουσία 

ενός κοινού συστήματος εντοπισμού της πρωτεΐνης HER-2/neu μειώνει την προγνωστική της 

αξία, ενώ για την ορθή αξιολόγησή της απαιτείται ο υπολογισμός όχι μόνο της παρουσίας 

αλλά και του βαθμού ενεργοποίησής της. 

 Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Peoples και οι συνεργάτες του (Stojadinovic et al., 2007) 

ανέπτυξαν μια νέα μέθοδο ποσοτικοποίησης, αλλά και φαινοτυπικού χαρακτηρισμού των 

κυκλοφορούντων καρκινικών κυττάρων με σκοπό την παρακολούθηση της ανοσολογικής 

απόκρισης κατά την ανοσοθεραπεία με HER-2/neu εμβόλια. 

 

1.4.5 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΝΟΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗ  

HER-2/neu ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ 

 

Δεδομένου ότι η πρωτεΐνη HER-2/neu αποτελεί μη μεταλλαγμένο μόριο που απαντάται 

φυσιολογικά στον οργανισμό, θα ήταν λογικό το συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατή η 

ανάπτυξη ανοσολογικής απάντησης εναντίον της. Παρόλα αυτά, Τ και Β λεμφοκύτταρα 

ειδικά για τη HER-2/neu έχουν εντοπιστεί σε ασθενείς με καρκίνο. Σημαντικό εξάλλου είναι 

το γεγονός ότι τα ειδικά αυτά κύτταρα και τα παραγόμενα αντισώματα δεν αναγνωρίζουν τα 

υγιή κύτταρα, τα οποία εκφράζουν φυσιολογικά επίπεδα HER-2/neu, αλλά μόνο τα καρκινικά 

κύτταρα που υπερεκφράζουν την πρωτεΐνη (Disis et al, 1994; Lustgarten et al, 1997). 

 

1.4.5.1 Χυμική ανοσία 

 

Αντισώματα ενάντια στην ογκοπρωτεΐνη HER-2/neu έχουν εντοπιστεί σε ασθενείς σε αρχικά 

στάδια της νόσου, αποδεικνύοντας ότι η έκκρισή τους είναι ειδική και δεν σχετίζεται απλά με 

την ύπαρξη μεγάλου καρκινικού φορτίου, το οποίο απαντάται σε πιο προχωρημένα στάδια 

(Disis et al, 1997). Τα αντισώματα κατευθύνονται ενάντια στην εξωκυττάρια περιοχή του 

μορίου, την ενδοκυττάρια περιοχή ή και τις δύο. Το ποσοστό των ασθενών με καρκίνο του 

μαστού και των ωοθηκών που εμφανίζει αντισώματα στον ορό κυμαίνεται από 50% έως 55%, 
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αλλά μόνο το 10%-15% παρουσιάζει υψηλό τίτλο (>1:1000). Υψηλός τίτλος αντισωμάτων 

ενάντια στη HER-2/neu έχει εντοπισθεί και σε ασθενείς με καρκίνο του εντέρου (14%) και 

του προστάτη (15,5%). Η πρόοδος της νόσου αναστέλλει την παραγωγή των ειδικών 

αντισωμάτων, δεδομένου ότι μόνο το 7% των ασθενών με καρκίνο του μαστού και των 

ωοθηκών εμφανίζει ανιχνεύσιμο ποσό αντισωμάτων του ισότυπου IgG στα στάδια ΙΙΙ και ΙV 

(Baxevanis et al, 2006). 

 

1.4.5.2 Κυτταρική ανοσία 

 

Ειδικά Τ λεμφοκύτταρα, που αποδεικνύουν την ύπαρξη κυτταρικής ανοσίας ενάντια στην 

ογκοπρωτεΐνη HER-2/neu έχουν εντοπιστεί σε ασθενείς των οποίων τα καρκινικά κύτταρα 

υπερεκφράζουν την πρωτεΐνη (Disis et al, 1994; Disis et al, 2000). Το γεγονός αυτό 

υποδεικνύει ότι έχει καμφθεί η φυσική ανοχή ενάντια σε εαυτά μόρια. Η αντίδραση αυτή 

επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ανοσολογικής απάντησης ενάντια σε επιτόπους του αντιγόνου 

που δεν είναι επικρατείς (subdominant), δεδομένου ότι τα Τ κύτταρα που είναι ειδικά για 

τους επιτόπους που προσδένονται ισχυρά στον TCR έχουν εξαλειφθεί με την αρνητική 

επιλογή στο θύμο αδένα (Sercarz et al, 1993). 

 Σε μελέτη της ερευνητικής ομάδας της Disis, από τους ασθενείς με καρκίνο του 

μαστού και των ωοθηκών σε προχωρημένο στάδιο, το 11% εμφάνιζε ειδικά για τη  

HER-2/neu CD4+ λεμφοκύτταρα (Disis et al, 2000). Το μειονέκτημα της ανίχνευσης Τ 

κυττάρων σε σχέση με την ανίχνευση αντισωμάτων είναι ότι οι περισσότερες 

χρησιμοποιούμενες μέθοδοι δεν έχουν την κατάλληλη ευαισθησία για τον εντοπισμό τόσο 

μικρών συχνοτήτων ειδικών κυττάρων. Πολλές ερευνητικές ομάδες χρησιμοποιούν in vitro 

ευαισθητοποίηση και πολλαπλασιασμό των  λεμφοκυττάρων, με συνέπεια όμως να 

αλλοιώνεται το αποτέλεσμα. Έχει αναπτυχθεί και μια ευαίσθητη μέθοδος ανίχνευσης 

λειτουργικών ειδικών Τ κυττάρων και εντοπίστηκε αυξημένο ποσοστό ασθενών με κυτταρική 

ανοσία για πεπτίδια της ογκοπρωτεΐνης HER-2/neu (25-60% ανάλογα με το 

χρησιμοποιούμενο πεπτίδιο και το μελετούμενο αλλήλιο MHC)(Sotiropoulou et al, 2003α; 

Sotiropoulou et al, 2003β). 
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1.4.6 ΑΝΟΣΟΓΟΝΙΚΑ ΠΕΠΤΙΔΙΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ  

ΟΓΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗ HER-2/neu 

 

Έχει γίνει ήδη σε προηγούμενο κεφάλαιο εκτενής αναφορά στα χαρακτηριστικά των 

πεπτιδίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επαγωγή ανοσολογικής απάντησης 

ενάντια στα καρκινικά κύτταρα, καθώς και στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την 

ταυτοποίηση των πεπτιδίων αυτών. Με βάση τη δομή της πρωτεΐνης HER-2/neu, έχουν 

εντοπισθεί πεπτίδια που δύνανται να προσδεθούν τόσο στα μόρια MHC τάξης Ι, όσο και 

τάξης ΙΙ και συνεπώς να επάγουν ολοκληρωμένη ανοσολογική απόκριση. 

 Το πρώτο πεπτίδιο που απομονώθηκε ήταν το HER-2/neu (369-377), ως επίτοπος που 

δύναται να δεσμευθεί στα μόρια HLA-A2 και να αναγνωρισθεί από ειδικά για τον αντίστοιχο 

όγκο λεμφοκύτταρα σε καρκίνο των ωοθηκών (Fisk et al, 1995). Αργότερα επιβεβαιώθηκε η 

έκφρασή του και σε άλλους τύπους καρκίνου, όπως του μαστού, των νεφρών, καθώς και στο 

μελάνωμα (Baxevanis et al, 2006). Η ομάδα του καθηγητή Kiessling ανέπτυξε από ασκητικό 

υγρό HLA-A2+ ασθενών με καρκίνο των ωοθηκών σειρές και κλώνους Τ κυττάρων που 

αναγνώριζαν τα πεπτίδια HER-2/neu (435-443), (665-673), (689-697) και (952-960) επάνω 

σε κυτταρικές σειρές καρκίνου των ωοθηκών, του μαστού, του εντέρου, καθώς και 

καρκινικές σειρές μελανώματος (Rongcun et al, 1999). Τα πεπτίδια HER-2/neu (5-13),  

(48-56) και (1023-1032) προκάλεσαν κυτταροτοξικές απαντήσεις Τ κυττάρων απέναντι σε 

καρκινικά κύτταρα μαστού, εντέρου, πνεύμονα και νεφρού (Scardino et al, 2001). Επίσης, το 

πεπτίδιο HER-2/neu (689-697) αναγνωρίσθηκε από CTL καρκίνου του στομάχου (Kono et al, 

1998), ενώ πιο πρόσφατα, ερευνητές του εργαστηρίου μας έδειξαν ότι τα πεπτίδια HER-2/neu 

(369-377), (665-673) και (689-697) μπορούν να αναγνωρισθούν και από ΝΚΤ κύτταρα 

(Baxevanis et al, 2002).  

 Εκτός από το αλλήλιο HLA-A2, έχει εξετασθεί η ύπαρξη επιτόπων της 

ογκοπρωτεΐνης HER-2/neu που αναγνωρίζονται από άλλα αλλήλια του MHC. Κατ’ αυτό τον 

τρόπο, το πεπτίδιο HER-2/neu (754-762) αναγνωρίσθηκε από CTL κύτταρα υγιούς δότη 

επάνω στην κυτταρική σειρά καρκίνου του εντέρου SW403 μέσω μορίων MHC της 

υπεροικογένειας HLA-A3 και μάλιστα μέσω τεσσάρων διαφορετικών κοινά απαντούμενων 

αλληλίων (HLA-A* 1101, -A* 3101, -A* 3301 and -A* 6801). Το πεπτίδιο HER-2/neu  

(654-662) εντοπίσθηκε σε συνδυασμό με μόρια HLA-A27 στην επιφάνεια καρκινικών 

κυττάρων του μαστού, των ωοθηκών, του παγκρέατος και του πνεύμονα, ενώ τα HER-2/neu 

(63-71) και (780-788) δύνανται να επάγουν HLA-A24 περιοριζόμενες ανοσολογικές 

αποκρίσεις (Baxevanis et al, 2006). 

 77



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Όσον αφορά σε επιτόπους που συνδέονται με μόρια MHC τάξης ΙΙ επάγοντας την 

ενεργοποίηση των CD4+ Τ λεμφοκυττάρων, οι HER-2/neu (396-406), HER-2/neu (776-788) 

και HER-2/neu (884-899) έχουν δειχθεί ότι οδηγούν στον πολλαπλασιασμό και την έκκριση 

κυτοκινών Th κυττάρων ασθενών με καρκίνο μαστού και ωοθηκών (Anderson et al, 2000; 

Disis et al, 1996; Fisk et al, 1997). Πρόσφατα δείχθηκε ότι το πεπτίδιο HER-2/neu (883-899) 

δύναται να αναγνωρισθεί από Th κύτταρα υγιών δοτών μέσω των αλληλίων HLA-DR1, 

HLA-DR4, HLA-DR52 και HLA-DR53 (Perez et al, 2002), ενώ το HER-2 (776-788) μέσω 

των HLA-DR4, DR7, και DR51 (Sotiriadou et al, 2001). 

 Τα πεπτίδια που δύνανται να παρουσιασθούν από περισσότερα του ενός αλλήλια 

MHC παρέχουν τη δυνατότητα ευρείας χρήσης τους σε εμβόλια για τον καρκίνο, καθώς 

απευθύνονται σε μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού. 

Στον Πίνακα 2 ανακεφαλαιώνονται τα ανοσογονικά πεπτίδια που έχουν ταυτοποιηθεί 

από την ογκοπρωτεΐνη HER-2/neu: 

 
Πίνακας 2: Επίπτοποι συνδεόμενοι με μόρια MHC τάξης Ι και ΙΙ 

Επίπτοποι συνδεόμενοι με μόρια  

MHC τάξης Ι 

Επίπτοποι συνδεόμενοι με μόρια  

MHC τάξης ΙΙ 

Θέση HLA Αναφορά Θέση HLA Αναφορά 

5-13 A2 Kawashima et al., 1999 42-56  Salazar et al. 2003 

8-16 A24 Kawashima et al., 1999 62-76 DR4/15,DR51, DR53, 

DQ6/7 

Kobayashi et al., 2000 

48-56 A2 Keogh et al., 2001 98-114  Salazar et al. 2003

63-71 A24 Kawashima et al., 1999 328-345  Salazar et al. 2003

85-94 A2 Gritzapiw et al., 2008 369-386  Salazar et al. 2003 

106-114 A2 Kono et al., 1998 396-406  Fisk et al., 1997 
171-179 Α2 Sotiropoulou et al, 2003 474-487  Fisk et al., 1997 

369-377 A2 Fisk et al., 1995 605-619 DR4/15, DR51,DR53, 

DQ6/7 

Kobayashi et al., 2000 

435-443 A2 Kawashima et al., 1999 648-662  Kobayashi et al., 2000 

654-662 A2 Yoshino et al., 1994 688-703  Salazar et al. 2003 

665-673 A2 Rongcun et al., 1999 765-783 DR4/15,DR51, DR53, 

DQ6/7 

Kobayashi et al., 2000 

689-697 A2 Rongcun et al., 1999 776-788 DR51, DR7, DR4 Sotiriadou et al., 2001 

754-762 A3 

A11 

A33 

Keogh et al., 2001 777-789 DR4 Tuttle et al., 1998 
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Πίνακας 2: (συνέχεια) 

Επίπτοποι συνδεόμενοι με μόρια  

MHC τάξης Ι 

Επίπτοποι συνδεόμενοι με μόρια  

MHC τάξης ΙΙ 

773-782 A2 Lustgarten et al., 1997 822-836 DR1/11,DR51, DR52, 

DQ5/7 

Kobayashi et al., 2000 

780-788 A24 Kawashima et al., 1999 883-899 DR1/11, DR4, DR51, 

DR52, DR53, DQ6/7 

Kobayashi et al., 2000 

785-794 A2 Rongcun et al., 1999 884-899 DR4 Perez et al., 2002 

789-797 A2 Fisk et al., 1995 927-941  Salazar et al. 2003 

799-807 A2 Fisk et al., 1995 971-984  Salazar et al. 2003 

835-842 A2 Fisk et al., 1995 1124-1138  Salazar et al. 2003 

851-859 A2 Fisk et al., 1995 1166-1180  Kobayashi et al., 2000 

952-961 A2 Rongcun et al., 1999    

971-979 A2 Fisk et al., 1995    

1023-1032 A2 Scardino et al., 2001    

789-797 A2 Fisk et al., 1995    

799-807 A2 Fisk et al., 1995    

835-842 A2 Fisk et al., 1995    

851-859 A2 Fisk et al., 1995    

952-961 A2 Rongcun et al., 1999    

971-979 A2 Fisk et al., 1995    

1023-1032 A2 Scardino et al., 2001    

 

1.4.7 ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΗ ΣΤΗΝ  

ΟΓΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗ HER-2/neu 

 

Η ογκοπρωτεΐνη HER-2/neu αποτελεί έξοχο στόχο ανοσοθεραπείας του καρκίνου, δεδομένης 

της ευρείας έκφρασής της αφενός και της προϋπάρχουσας ανοσολογικής απάντησης στους 

ασθενείς αφετέρου. Οι κίνδυνοι από τη δημιουργία ανοσολογικής απάντησης ενάντια σε μια 

πρωτεΐνη που υπάρχει φυσιολογικά στον οργανισμό είναι ένας περιορισμός, αλλά η 

υπερέκφρασή της από τα καρκινικά κύτταρα παρέχει τη δυνατότητα μιας επιλεκτικότητας 

χωρίς τη δημιουργία αυτοανοσίας. Η ογκοπρωτεΐνη HER-2/neu έχει αποτελέσει συχνά 

χρησιμοποιούμενη βάση στις κλινικές δοκιμές μεθόδων ανοσοθεραπείας. Έχουν μελετηθεί 

μέθοδοι επαγωγής χυμικής και κυτταρικής ανοσίας, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό.  
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1.4.7.1 Αντισώματα ενάντια στην ογκοπρωτεΐνη HER-2/neu 

 

Η μόνη εγκεκριμένη ανοσοθεραπευτική μέθοδος ειδική για τη HER-2/neu είναι το 

trastuzumab (HerceptinTM), ένα ανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντί- HER-2/neu αντίσωμα 

παραγόμενο σε ποντίκι, το οποίο σημείωσε την έναρξη για την ειδική θεραπευτική 

αντιμετώπιση των τύπων καρκίνου του μαστού που είναι ανθεκτικοί στην ορμονική θεραπεία 

(Piccart et al, 2001). Η θεραπεία με το Herceptin παρουσιάζει θετικά αποτελέσματα περίπου 

στο 20% των ασθενών με προχωρημένο καρκίνο του μαστού (Fountzilas et al, 2003). 

Πιστεύεται ότι η δέσμευση του αντισώματος στον υποδοχέα οδηγεί στην εσωτερικοποίηση 

της πρωτεΐνης HER-2/neu και συνεπώς ελάττωση της έκφρασής της στην επιφάνεια του 

κυττάρου. Η απώλεια της HER-2/neu από την επιφάνεια του κυττάρου οδηγεί στη μείωση της 

ημίσειας ζωής των διμερών μέσω λυσοσσωμικής διάσπασής τους. Εξάλλου, η 

εσωτερικοποίηση της πρωτεΐνης δύναται να οδηγήσει στην πρόκληση απόπτωσης μέσω 

ανάπτυξης σημάτων απόπτωσης (Foy et al, 2002) ή σε κυτταροτοξικότητα κυτταρικής 

μεσολάβησης εξαρτώμενη από αντισώματα (ADCC) (Scher, 2000). Εξάλλου, το Herceptin 

ευαισθητοποιεί τα καρκινικά κύτταρα στην κυτταροτοξική δράση των χημειοθεραπευτικών 

μέσων ενισχύοντας τη δράση τους. Παρά την επανάσταση που έφερε η εφαρμογή του 

Herceptin στις θεραπευτικές μεθόδους που στοχεύουν σε συγκεκριμένα μόρια, η εφαρμογή 

του έχει συνδυαστεί με ποικίλες καρδιολογικές επιπτώσεις, ενώ οι περισσότεροι ασθενείς 

υποτροπιάζουν (Wang et al, 2001a; Wang et al, 2001b). 

 

1.4.7.2 Εμβόλια βασισμένα σε πεπτίδια της πρωτεΐνης HER-2/neu  

 

Στις περισσότερες κλινικές δοκιμές μέχρι σήμερα έχει χρησιμοποιηθεί το πεπτίδιο HER-2/neu 

(369-377). Η ομάδα του Zaks χορήγησε το πεπτίδιο αυτό χρησιμοποιώντας ως 

ανοσοενισχυτικό IFA, το οποίο επήγαγε την in vitro δημιουργία ειδικών κυτταροτοξικών Τ 

κυττάρων, που δεν μπορούσαν όμως να αναγνωρίσουν HER-2/neu+ καρκινικές σειρές (Zaks 

et al, 1998). Σε άλλη κλινική δοκιμή με τη χρήση GM-CSF ως ανοσοενισχυτικού, 

δημιουργήθηκε αντίδραση υπερευαισθησίας καθυστερημένου τύπου in vivo και αντίδραση 

των ειδικών κυττάρων in vitro, χωρίς όμως κλινική απάντηση (Murray et al, 2000). Παρόμοιο 

πρωτόκολλο χρησιμοποίησε και η ομάδα της Disis, με αποτέλεσμα τη δημιουργία αυξημένων 

συχνοτήτων ειδικών CTL, τα οποία όμως είχαν διάρκεια επιβίωσης μικρότερη των 5 μηνών 

(Knutson et al, 2002). Τέλος, σε κλινική δοκιμή ασθενών με καρκίνο του μαστού και των 

ωοθηκών με τα πεπτίδια HER-2/neu (369-377) και (654-662), επιτεύχθηκε η δημιουργία 
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λειτουργικών κυτταροτοξικών Τ κυττάρων με μόνο τον έναν όμως από τους έξι ασθενείς να 

επιδείξει σταθερή νόσο (Brossart et al, 2000). Τελευταία δημοσιεύθηκαν και κάποιες κλινικές 

μελέτες φάσης 1 και 2 της ομάδας του Peoples με το πεπτίδιο HER-2/neu (369-377), που 

έχουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα για το μέλλον της ανοσοθεραπείας του καρκίνου 

(Benavides et al., 2009, Gates et al., 2009, Amin et al., 2008, Peoples et al., 2008)  

 Με ένα διαφορετικό πρωτόκολλο η ομάδα της Disis πέτυχε την επαγωγή 

λειτουργικών Th και CTL ταυτόχρονα, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί κλινική απάντηση. Το 

νέο πρωτόκολλο συνίστατο σε ανοσοποίηση με μεγάλα πεπτίδια με δυνατότητα δέσμευσης 

σε μόρια MHC τάξης ΙΙ, που εμπεριείχαν ταυτόχρονα επιτόπους που δεσμεύονταν σε μόρια 

MHC τάξης Ι (Knutson et al, 2001; Disis et al, 2002). 

 Τα αποτελέσματα των κλινικών αυτών δοκιμών υποδεικνύουν ότι η πρόκληση 

ανοσολογικής απάντησης και η δημιουργία ειδικών βοηθητικών και κυτταροτοξικών Τ 

κυττάρων δεν είναι αρκετή για την αντιμετώπιση του όγκου. Πιθανά η χρήση πολλαπλών 

επιτόπων ή ο συνδυασμός χυμικής και κυτταρικής ανοσοθεραπευτικής προσέγγισης να έχει 

πιο αποτελεσματική κλινική αντίδραση. 

 

1.5 ΠΕΠΤΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ  
 

1.5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΠΤΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 

 

Οι Emil Fischer και Franz Hofmeister διετύπωσαν ταυτόχρονα το 1902 (Fischer, 1902 και 

Hofmeister, 1902) ότι οι πρωτεΐνες και τα πεπτίδια αποτελούνται από αμινοξέα που 

ενώνονται μεταξύ τους με πεπτιδικό δεσμό. Αμέσως μετά άρχισε η προσπάθεια σύνθεσης 

πεπτιδίων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη των ιδιοτήτων των 

πρωτεϊνών και την διερεύνηση βιοχημικών διεργασιών.  

Πρώτος ο E. Fischer κατάφερε το 1907 (Fischer, 1907) να συνθέσει σε μη υδατικούς 

διαλύτες ένα πεπτίδιο 18 αμινοξέων χρησιμοποιώντας χλωρίδια α-αλογονοξέων. Με τη 

μέθοδο του Fischer όμως, η σύνθεση ήταν δύσκολη και περιοριζόταν αναγκαστικά σε χρήση 

απλών αμινοξέων, που δεν είχαν πλευρικές αλυσίδες κι ο διαχωρισμός των εναντιομερών 

ήταν σχεδόν αδύνατος. 

Το 1932 οι Bergmann και Ζέρβας (Bergmann et al., 1932) χρησιμοποίησαν  

καρβοξυ-παράγωγα αμινοξέων και κατάφεραν για πρώτη φορά να συνθέσουν οπτικά καθαρά 

διπεπτίδια από όλα τα φυσικά L-αμινοξέα. H πρώτη σημαντική εφαρμογή της μεθόδου ήταν 
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η παρασκευή συνθετικών υποστρωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για να διαπιστωθεί η 

εξειδίκευση των πρωτεολυτικών ενζύμων.  

Το πρώτο πεπτίδιο με βιολογική σημασία, το τριπεπτίδιο γλουταθειόνη, συντέθηκε το 1935 

από τους Harington και Mead (Haringtonet al., 1935). Στην συνέχεια σταθμοί θεωρούνται η 

σύνθεση των κυκλικών εννεαπεπτιδίων οξυτοκίνη και βασοπρεσσίνη (du Vigneaud et al, 

1954) που ήταν η πρώτη εργαστηριακή παρασκευή φυσικής πεπτιδικής ορμόνης, καθώς και η 

πρώτη χημική σύνθεση της ανθρώπινης ινσουλίνης που δημοσιεύτηκε πρώτα από τον 

Μeienhofer και τους συνεργάτες τους το 1963 (Μeienhofer et al., 1963) κι αμέσως μετά από 

τον Κατσόγιαννη και τους συνεργάτες του το 1964 (Katsoyannis, 1964).  

Παρότι τα επιτεύγματα της κλασσικής πεπτιδοχημείας ήταν επαναστατικά για την 

εποχή της, η μεθοδολογία που εφαρμοζόταν (πεπτιδική σύνθεση σε διάλυμα) είχε 

σημαντικούς περιορισμούς. Η εφαρμογή της απαιτούσε πολύ χρόνο, και η απομόνωση των 

ενδιάμεσων προϊόντων μετά από κάθε στάδιο μιας συνθετικής πορείας παρουσίαζε μεγάλη 

δυσκολία. Για τον λόγο αυτό η εισαγωγή της μεθοδολογίας της πεπτιδικής σύνθεσης στερεάς 

φάσης από τον Merrifield το 1963 (Merrifield, 1963), με τη σύνθεση του κρυσταλλικού 

τετραπεπτιδίου L-λευκυλο-L-αλανυλο-γλυκυλο-L-βαλίνη ήταν αυτή που τελικά άνοιξε τον 

δρόμο στην ευρεία παρασκευή και χρήση συνθετικών πεπτιδίων. Η αρχή της μεθόδου 

συνίσταται στο ότι το καρβοξυ-τελικό αμινοξύ του πεπτιδίου που πρόκειται να συντεθεί 

προσκολλάται ομοιοπολικά μέσω της τελικής καρβοξυλομάδας του σε ένα αδιάλυτο 

πολυμερές και στη συνέχεια το πεπτίδιο αναπτύσσεται πάνω στο πολυμερές, προσθέτοντας 

ένα ένα αμινοξύ κάθε φορά. Το αναπτυσσόμενο πεπτίδιο μένει προσκολλημένο στο 

πολυμερές υπόστρωμα και διαχωρίζεται από τα αντιδραστήρια που προστίθενται σε κάθε 

στάδιο προσθήκης αμινοξέος με μια απλή διήθηση. Έτσι ξεπερνάται το πρόβλημα 

καθαρισμού κι απομόνωσης σε καθαρή μορφή των ενδιάμεσων προϊόντων της σύνθεσης με 

αποτέλεσμα την μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου. Επίσης εκμηδενίζεται το πρόβλημα της 

διαλυτότητας των ενδιάμεσων προϊόντων στους διαλύτες της σύνθεσης. Στο τέλος το 

επιθυμητό πεπτίδιο αποσπάται από το πολυμερές υπόστρωμα με προσθήκη ενός 

αντιδραστηρίου που προκαλεί διάσπαση του ομοιοπολικού δεσμού του πρώτου αμινοξέος με 

το πολυμερές.  Μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι το γεγονός ότι η όλη σύνθεση μπορεί 

να αυτοματοποιηθεί πλήρως.  

Κατά την σύνθεση πεπτιδίων σε στερεά φάση είναι απαραίτητη η παροδική 

προστασία της α-αμινομάδας του προστιθέμενου αμινοξέος, καθώς και των πλευρικών 

χαρακτηριστικών ομάδων του, έτσι ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα πολυμερισμού ή 

διακλαδισμένων προϊόντων.  
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Για την παροδική προστασία της α-αμινομάδας των αμινοξέων πρέπει η 

προστατευτική ομάδα να μπορεί να απομακρύνεται εύκολα μετά την ολοκλήρωση του 

σταδίου της προσθήκης, έτσι ώστε η α-αμινομάδα να είναι έτοιμη να αντιδράσει με την  

α-καρβοξυλομάδα του επόμενου αμινοξέος. Αντίθετα οι πλευρικές προστατευτικές ομάδες 

πρέπει να είναι σταθερές σε όλους τους επαναλαμβανόμενους κύκλους αποπροστασίας των 

α-αμινομάδων (Σχήμα 24). Το σύστημα, όπου κάθε τάξη προστατευτικών ομάδων μπορεί να 

απομακρυνθεί παρουσία των υπολοίπων, ονομάζεται «ορθογωνικό». 

Αρκετά είναι τα ορθογωνικά συστήματα προστατευτικών ομάδων, που έχουν 

εφαρμογή στην πεπτιδική σύνθεση στερεάς φάσης, έχουν περιγραφεί όμως τα δύο, τα οποία 

χαρακτηρίζουν τις δύο ευρύτερα χρησιμοποιούμενα στην πεπτιδική σύνθεση στερεάς φάσης 

είναι τα εξής: 

 
Σχήμα 24: Σχηματική παράσταση της πεπτιδικής σύνθεσης στερεάς φάσης. 

 

α) ο συνδυασμός  tert-βουτοξυκαρβονυλομάδας (Boc-ομάδας) για την α-αμινομάδα 

και καρβοβενζοξυ-ομάδας για τις πλευρικές αμινομάδες. Τη μέθοδο αυτή ακολούθησε ο 

Merrifield στην πρώτη σύνθεση πεπτιδίου με την τεχνική της στερεάς φάσης το 1963. Η  

Boc-ομάδα απομακρύνεται με την επίδραση ισχυρών ανόργανων και οργανικών οξέων και 

είναι σταθερή σε αλκάλια και πυρηνόφιλα αντιδραστήρια, όπως επίσης και σε καταλυτική 

υδρογόνωση και νάτριο σε υγρή αμμωνία, που χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση της 

καρβοβενζοξυ-ομάδας.  

β) ο συνδυασμός  φλουορενυλομεθοξυκαρβονυλομάδας (Fmoc-ομάδας) για την  

α-αμινομάδα και tert-βουτυλομάδας/τριτυλομάδας για τις πλευρικές αμινομάδες. Η  
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Fmoc-ομάδα απομακρύνεται σε ασθενώς βασικό περιβάλλον, ενώ οι μόνιμες tert-βουτυλικές 

προστατευτικές ομάδες αφαιρούνται με όξινες συνθήκες. Η χρήση της Fmoc-προστατευτικής 

ομάδας προτάθηκε από τον Carpino και τους συνεργάτες του το 1970 (Caprino et al., 1970), 

ενώ η Fmoc-μεθοδολογία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην πεπτιδική σύνθεση στερεάς 

φάσης της ενδορφίνης από τον Atherton και τους συνεργάτες του το 1978 (Atherton et al., 

1978α και Atherton et al., 1978β).  

H Fmoc-μεθοδολογία τα τελευταία χρόνια κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος σε 

σχέση με την Boc-μεθοδολογία, παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή της ενέχει περισσότερο τον 

κίνδυνο εμφάνισης ανεπιθύμητων παράπλευρων αντιδράσεων. Όμως η Fmoc-μεθοδολογία 

έχει το βασικό πλεονέκτημα ότι απαιτεί ηπιότερες συνθήκες με αποτέλεσμα μεγαλύτερη 

απόδοση σε πεπτίδιο, έχει λιγότερα στάδια κι απλούστερες πειραματικές διατάξεις  

[π.χ. αποφεύγεται η χρήση αερίου υδροφθορίου (HF) κατά την τελική αποπροστασία] και 

συνεπώς μπορεί να αυτοματοποιηθεί ευκολότερα. 

Κατά την επιλογή ενός πεπτιδίου για σύνθεση, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

παράγοντες, όπως η χρήση για την οποία προορίζεται, δομικά χαρακτηριστικά, όπως η 

αλληλουχία και η δευτεροταγής δομή, χημικές ιδιότητες, όπως η σταθερότητα, η αντοχή σε 

πρωτεολυτική διάσπαση, και φυσικοχημικές ιδιότητες, όπως η διαλυτότητα και 

υδροφιλικότητα. Ακολουθεί η χημική σύνθεση, που συνοδεύεται απαραίτητα από καθαρισμό, 

φυσικοχημικό έλεγχο και ταυτοποίηση, και ενδεχόμενα και βιολογικό έλεγχο του προϊόντος. 

Το πεπτίδιο που προκύπτει μετά από τα στάδια αυτά μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί στην 

εφαρμογή για την οποία προορίζεται, π.χ. βιολογικές μελέτες, παραγωγή αντισωμάτων κλπ. 

 

1.5.1.1 Fmoc Μεθοδολογία 

 

Συνοπτικά η μεθοδολογία της πεπτιδικής σύνθεσης στερεάς φάσης με την Fmoc ομάδα 

προστασίας, περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

• ομοιοπολική σύζευξη του καρβοξυτελικού αμινοξέος του πεπτιδίου που πρόκειται να 

συντεθεί, με τις πλευρικές του ομάδες και την α-αμινομάδα του προστατευμένες, στη 

ρητίνη μέσω ενός συνδέτη. Ο ομοιοπολικός δεσμός που δημιουργείται παραμένει 

σταθερό σε όλη τη διάρκεια της σύνθεσης. 

• αποπροστασία της α-αμινομάδας με συνθήκες στις οποίες η προστασία των 

πλευρικών ομάδων παραμένει σταθερή. Συγκεκριμένα, η Fmoc ομάδα προστασίας 

απομακρύνεται γρήγορα με πρωτοταγείς και δευτεροταγείς αμίνες και πιο αργά με 
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τριτοταγείς αμίνες (Chang et al., 1980) σε πολικό διαλύτη. Έτσι, η απομάκρυνση της 

Fmoc ομάδας γίνεται συνήθως με διάλυμα πιπεριδίνης 20-50% σε 

διμεθυλοφορμαμίδιο (DMF) (Fields & Noble, 1990). 

• κατάλληλη ενεργοποίηση της καρβοξυλικής ομάδας του επόμενου αμινοξέος της 

αλληλουχίας και της σύζευξη αυτού στην ελεύθερη αμινομάδα του προηγούμενου 

αμινοξέος, μέσω του σχηματισμού ενός πεπτιδικού δεσμού όπου η ενεργοποίηση 

πραγματοποιείται με μια από τις ακόλουθες μεθόδους: 

α. Μέθοδος in situ ενεργοποίησης με την προσθήκη καρβοδιιμιδίου και  

Ν-α-προστατευμένου αμινοξέος, παρουσία υδροξυβενζοτριαζολίου (HOBt).. 

β. Μέθοδος μικτών εστέρων. 

γ. Μέθοδος ανυδριτών (συμμετρικοί και μικτοί). 

δ. Μέθοδος των ακυλοχλωριδίων. 

ε. Μέθοδος αζιδίων 

Στη συνέχεια τα στάδια της αποπροστασίας της α-αμινομάδας του συνθετικού 

ενδιαμέσου παραγώγου και της ενεργοποίηση της καρβοξυλικής ομάδας του επόμενου 

αμινοξέος, επαναλαμβάνονται έως ότου ολοκληρωθεί η σύνθεση της επιθυμητής 

αλληλουχίας. 

• έλεγχος της ολοκλήρωσης ή όχι της αντίδρασης σύζευξης μετά από την προσθήκη 

κάθε αμινοξέος, με την εφαρμογή της μεθόδου Kaiser (Kaiser et al., 1970), οπότε και 

διαπιστώνεται η παρουσία ή όχι ελεύθερων πρωτοταγών ομάδων. 

• απόσπαση του τελικού πεπτιδίου από την ρητίνη με σύγχρονη αποπροστασία των 

πλευρικών προστατευτικών ομάδων, που συνήθως γίνεται με τους εξής τρόπους: 

α. με ήπιο οξύ 

Το τριφθοροξικό οξύ (TFA) έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για το σκοπό αυτό. Όμως η 

διάσπαση με TFA των tBu και Boc πλευρικών προστατευτικών ομάδων οδηγεί στον 

σχηματισμό t-βουτυλο κατιόντος το οποίο με τη σειρά του οδηγεί σε t-βουτυλίωση της Trp, 

Τyr και Met. O κίνδυνος μειώνεται με προσθήκη κατάλληλων ουσιών (scavengers) στο TFA. 

Σαν scavenger χρησιμοποιείται συχνά συνδυασμός 1,2-αιθανοδιθειόλης κι ανισόλης (Fields 

& Noble, 1990). 

β. με ισχυρό οξύ 

Τα HF και τριφθορομεθανοσουλφονικό οξύ (TFMSA) έχουν χρησιμοποιηθεί για 

απόσπαση από την ρητίνη. Το TFMSA έχει το πλεονέκτημα ότι απομακρύνει κάποιες ομάδες 
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πλευρικής προστασίας που είναι σταθερές σε ασθενή οξέα (Tam et al., 1985). Το HF 

χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με scavenger, συνήθως ανισόλη. 

γ. άλλες συνθήκες απόσπασης όπως αλκάλι, υδρογόνωση, φωτόλυση και ιόντα 

φθορίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση που είναι επιθυμητή η απομόνωση 

πεπτιδίου με προστατευμένες τις πλευρικές ομάδες. (Fields & Noble, 1990). 

 

1.5.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ 

 

Αφού ολοκληρωθεί η σύνθεση και η αποπροστασία ενός πεπτιδίου, είναι απαραίτητο να γίνει 

καθαρισμός κι έλεγχος του συνθετικού προϊόντος.  

Σε πρώτη φάση εξετάζεται αν η αύξηση του βάρους του στερεού υποβάθρου είναι 

ικανοποιητική σε σχέση με την θεωρητική αναμενόμενη απόδοση του συνθετικού προϊόντος. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι το πεπτίδιο φέρει ακόμα τις 

προστατευτικές ομάδες των πλευρικών αλυσίδων κι ότι το στερεό υπόστρωμα περιέχει επίσης 

προσροφημένα άλατα κι άλλα αδρανή υλικά. Στην πράξη, απόδοση 20 ως 50% σε αυτό το 

στάδιο θεωρείται ικανοποιητική. 

Στην συνέχεια ακολουθεί ανάλυση του ακάθαρτου προϊόντος για διαπιστωθεί η 

ομογένειά του με τεχνικές που συνήθως περιλαμβάνουν αναλυτική HPLC και 

ηλεκτροφόρηση τριχοειδούς (CZE). Και στις δυο τεχνικές το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι να 

εμφανίζεται στο χρωματογράφημα ή την ηλεκτροφόρηση μια κυρίαρχη κορυφή ή ταινία 

αντίστοιχα, με ικανοποιητικό διαχωρισμό από τις υπόλοιπες. 

Το επόμενο στάδιο είναι ο καθαρισμός του προϊόντος της σύνθεσης. Γενικά, ο 

επιθυμητός βαθμός καθαρότητας εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται το 

συνθετικό πεπτίδιο. Για παράδειγμα, ένα πεπτίδιο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε 

δομικές μελέτες απαιτεί υψηλότερο βαθμό καθαρότητας από ένα πεπτίδιο που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή αντισωμάτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο 

καθαρισμός των πεπτιδίων γίνεται με HPLC αντίστροφης φάσης (RP-HPLC). Συχνά πριν από 

τον καθαρισμό με την τεχνική αυτή, εφαρμόζεται ένα στάδιο χρωματογραφίας μοριακής 

διήθησης ή ένα στάδιο χρωματογραφίας ιονανταλλαγής σαν προκαταρκτικό στάδιο 

διαχωρισμού. Ο επιτυχής καθαρισμός ενός πεπτιδίου πιστοποιείται όταν στην αναλυτική 

HPLC ή CZE παρατηρείται μία μόνο κορυφή ή ταινία αντίστοιχα.  

Τέλος, μετά τον επιτυχή καθαρισμό του προϊόντος της σύνθεσης, είναι απαραίτητη η 

ταυτοποίηση του καθαρού συνθετικού πεπτιδίου, που μπορεί να γίνει με τις εξής τεχνικές: 
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1.5.2.1 Με αμινοξική ανάλυση 

 

Με την τεχνική αυτή λαμβάνονται πληροφορίες για την περιεκτικότητα, αλλά όχι την 

αλληλουχία των αμινοξέων ενός πεπτιδίου. 

Κατά την διαδικασία αυτή, το πεπτίδιο διασπάται στα αμινοξέα από τα οποία 

αποτελείται με υδρόλυση των πεπτιδικών δεσμών συνήθως με ατμούς υδροχλωρικού οξέως 

(HCl). To μίγμα των αμινοξέων παραγωγοποιείται πριν ή μετά την διέλευση από την 

χρωματογραφική στήλη, συνήθως με ισοθειοκυανιούχο φαινυλεστέρα, ο-φθαλαλδεΰδη ή 

νινυδρίνη και τα διαχωρισμένα πλέον παράγωγα ανιχνεύονται με ανιχνευτή υπεριώδους 

ακτινοβολίας και προσδιορίζονται με βάση πρότυπα διαλύματα αμινοξέων (Ebert, 1986). 

 

1.5.2.2 Ανάλυση αλληλουχίας 

 

H μέθοδος αυτή, που προτάθηκε από τον Edman to 1950 (Edman, 1950), επιτρέπει όχι μόνο 

την εύρεση της περιεκτικότητας σε κάθε αμινοξύ, αλλά και της πρωτοταγούς δομής ενός 

πεπτιδίου. Μετά από διάσπαση του συνθετικού πεπτιδίου σε μικρότερα θραύσματα με την 

βοήθεια πρωτεολυτικών ενζύμων, εφαρμόζεται διαδοχική αποικοδόμηση των θραυσμάτων, 

αρχίζοντας κάθε φορά από το αμινο-τελικό αμινοξύ. Σε κάθε βαθμίδα αποικοδόμησης, 

γίνεται κατεργασία με ισοθειοκυανικό φαινυλεστέρα και το αμινο-τελικό αμινοξύ διασπάται 

σαν θειοϋδαντοΐνη, η οποία στην συνέχεια προσδιορίζεται χρωματογραφικά και 

ταυτοποιείται με βάση πρότυπα διαλύματα αμινοξέων. H τεχνική αυτή (αποικοδόμηση κατά 

Edman), έχει αυτοματοποιηθεί επιτρέποντας τον προσδιορισμό της αλληλουχίας πεπτιδίων 

και πρωτεϊνών αν κι αντιμετωπίζει προβλήματα ευαισθησίας για ορισμένα αμινοξέα (Edman 

et al., 1967). 

 

1.5.2.3 Φασματοσκοπία Μάζας  (MS) 

 

Η φασματοσκοπία μάζας μπορεί να δώσει πληροφορίες, τόσο για το μέγεθος όσο και για την 

αλληλουχία ενός πεπτιδίου. Σημαντικό πλεονέκτημά της αποτελεί το γεγονός ότι μπορεί να 

διακρίνει τροποποιήσεις στο μόριο του πεπτιδίου οι οποίες δεν δύναται να βρεθούν με τις 

άλλες αναλυτικές μεθόδους που αναφέρθηκαν. Αρχικά η εφαρμογή της φασματοσκοπίας 

μάζας στην ανάλυση συνθετικών πεπτιδίων ήταν περιορισμένη, αφενός εξαιτίας του υψηλού 

κόστους της, αφετέρου λόγω της φύσης των πεπτιδικών μορίων που είναι κατά βάση πολικά, 

μη πτητικά και θερμικώς ασταθή μόρια. Η βελτίωση όμως της μεθοδολογίας της και ιδιαίτερα 
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η ανάπτυξη των τεχνικών εκρόφησης σωματιδίων (particle-induced desorption techniques) 

επέτρεψε την χρήση της φασματοσκοπίας μάζας για την ανάλυση πεπτιδίων και πρωτεϊνών. 

H φασματοσκοπία μάζας αναμένεται στο μέλλον να χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο 

στην ταυτοποίηση και τον προσδιορισμό πρωτεϊνικών μορίων. 

Η φασματομετρία μάζας λοιπόν, είναι μία τεχνική προσδιορισμού του μοριακού 

βάρους, η οποία βρίσκει ιδιαίτερη εφαρμογή στα οργανικά μόρια. Η τεχνική αυτή έχει βρει 

ιδιαίτερη εφαρμογή στην αξιολόγηση των συνθετικών πεπτιδίων, καθώς όχι μόνο παρέχει 

σε ένα μόνο στάδιο την πληροφορία για την ορθότητα της σύνθεσης και για την ύπαρξη ή 

μη του επιθυμητού προϊόντος, αλλά είναι κι ένας τρόπος προσδιορισμού της ύπαρξης 

τροποποιήσεων στο μόριο του πεπτιδίου οι οποίες, είτε είναι ασταθείς, είτε δεν είναι ορατές 

με τις υπόλοιπες αναλυτικές τεχνικές που αναφέρθηκαν. 

Η αναλυτική συσκευή του φασματογράφου μάζας βασίζεται στη δημιουργία 

αερίων μοριακών ιόντων του πεπτιδίου, τα οποία διαχωρίζονται στη συνέχεια βάσει της 

σχέσης μάζα/φορτίο (m/z), αποδίδοντας το φάσμα μάζας το οποίο παρέχει πληροφορίες για 

το μοριακό βάρος του πεπτιδίου ή ακόμη και για τη δομή του. 

Αρχικά η εφαρμογή της φασματομετρίας μάζας στην ανάλυση των συνθετικών 

πεπτιδίων ήταν περιορισμένη λόγω της φύσης των πεπτιδίων μορίων, που είναι κατά βάση 

πολικά, μη πτητικά και ευαίσθητα στις υψηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα να μην είναι 

δυνατόν να εφαρμοστούν οι συνήθεις μέθοδοι ιονισμού [ιονισμός μορίου με σύγκρουση 

με ηλεκτρόνιο (EI), χημικός ιονισμός (CI)] χωρίς προηγούμενη παραγωγοποίηση των 

μορίων. 

Το πρώτο βήμα που κατέστησε δυνατή την ταυτοποίηση πεπτιδίων με 

φασματομετρία μάζας ήταν η ανάπτυξη της τεχνικής βομβαρδισμού με ταχέα άτομα (FAB) 

κατά την οποία διάλυμα της προσδιοριζόμενης ένωσης σε γλυκερόλη, ακτινοβολείται με 

ταχέα σωματίδια (άτομα αργού) δημιουργώντας πρωτονιωμένα ιόντα στην αέρια φάση 

(Barber et al., 1981). Την εφαρμογή της τεχνικής αυτής περιορίζει το μοριακό βάρος του 

πεπτιδίου, το οποίο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 6.000 Da. 

Οι δύο άλλες νέες τεχνικές είναι η εκρόφηση πλάσματος (PDMS) (Mac Farlane et al., 

1974, Fontenot et al., 1991, Cotter, 1988) και ο ιοντισμός εκρόφησης με την βοήθεια υλικού 

μήτρας (MALDI-MS) (Gibson, 1991, McCloskey, 1990). Στην τεχνική αυτή (MALDI-MS) 

χρησιμοποιούνται μήτρες απορρόφησης στην περιοχή του υπεριώδους, οι οποίες 

απορροφούν ενέργεια από έναν παλμό λέιζερ, με αποτέλεσμα τον ιονισμό του πεπτιδίου ή 

της πρωτεΐνης που είναι αναμεμιγμένο με την στερεή μήτρα, και τη μεταφορά του στην 

αέριο φάση (Hillenkamp, 1990). Η τεχνική αυτή παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης μικρής 
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ποσότητας δείγματος, όπως και την ανάλυση ετερογενών δειγμάτων. Σε συνδυασμό με τον 

ανιχνευτή χρόνου πτήσης (TOF) έχει την δυνατότητα να αναλύει μεγάλα πεπτίδια και 

πρωτεΐνες με μάζες ύψους έως και 60.000 Da. 

Η πλέον διαδεδομένη τεχνική ανάλυσης πεπτιδίων με MS είναι η τεχνική ιοντισμού με 

ηλεκροψεκασμό (ESI) (Fenn et al., 1989, Hail et al., 1990), η οποία εφαρμόζεται σε διάλυμα της προς 

ανάλυση ουσίας. Σταγονίδια δείγματος, τα οποία σχηματίζονται από την διέλευση του 

διαλύματος μέσω ενός μεταλλικού τριχοειδούς, φορτίζονται επιφανειακά υπό την επίδραση 

ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου κι εν συνεχεία εισάγονται σε περιβάλλον στο οποίο εφαρμόζεται 

ρεύμα θερμού αζώτου (N2), οπότε προκαλείται εξάτμιση του διαλύτη και τελικά απόσπαση 

φορτισμένων ιόντων του αναλυτή στην αέρια φάση (Jennings et al., 1990). Η τεχνική αυτή μπορεί 

να εφαρμοστεί σε πεπτίδια με μοριακό βάρος μέχρι 75.000 Da, ενώ συνδυάζεται με 

ανιχνευτές ιόντων τύπου τετραπόλου ή παγίδας ιόντων (ion trap). Ο τελευταίος έχει 

επιπλέον την ικανότητα να παρέχει φάσματα MS/MS μέσω φασματόμετρων μάζας σε σειρά 

και μέσω των οποίων μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για την αμινοξική αλληλουχία των 

πεπτιδίων. 

Η δυνατότητα της απ' ευθείας σύνδεσης του φασματογράφου μάζας ESI με HPLC 

παρέχει πλήρη αναλυτικά στοιχεία για την δομή των πεπτιδίων και των πρωτεϊνών με την 

εισαγωγή ενός μόνο δείγματος στον φασματογράφο LC-MS, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί σε πεπτίδια 

με μοριακό βάρος μέχρι 75.000 Da. 

 

1.6 ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΓΚΟΥ 

 

Το μοντέλο του όγκου, που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, συμπεριλαμβάνει 

διαγονιδιακούς μύες HHD ηλικίας 6 εβδομάδων, που εκφράζουν ανθρώπινα ΗLΑ-Α2.1 

μόρια ιστοσυμβατότητας δεδομένου ότι ως πρότυπο αντιγόνο χρησιμοποιήθηκαν επιλεγμένοι 

επίτοποι από την ανθρώπινη HER-2/neu ογκοπρωτεΐνη. Η HER-2/neu, όπως προαναφέρθηκε, 

είναι αντιγονική πρωτεΐνη και μια σειρά από πεπτίδια από την αμινοξική της αλληλουχία 

είναι ικανά να αναγνωρίζονται και να ενεργοποιούν CTL, αλλά και Th κύτταρα (Disis and 

Cheever, 1997, Anderson et al., 2000, Baxevanis et al., 2000, Fisk et al., 1995, Kobayashi et 

al., 2000, Pawelec et al., 1999).  

Η χρήση συνθετικών πεπτιδίων που αντιπροσωπεύουν συνδυασμούς CTL και Τh 

επιτόπων της αμινοξικής αλληλουχίας μιας ογκοπρωτεΐνης, έχει δείξει ότι αυτά είναι ικανά να 

επάγουν ανοσολογικές αποκρίσεις και μάλιστα, στην περίπτωση των αυτόλογων αντιγόνων, 
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όπως είναι τα καρκινικά, ισχυρότερες από αυτήν που επάγει το φυσικό μόριο. Η ειδική αυτή 

αναγνώριση των καρκινικών πεπτιδίων από τα CTL, επιφέρει την ενεργοποίηση, κλωνική 

αύξηση και διαφοροποίησή τους σε εκτελεστικά κύτταρα που καταστρέφουν τα αυτόλογα 

καρκινικά κύτταρα. Τέτοια πεπτίδια έχει δειχθεί ότι επάγουν την ενεργοποίηση των CTL, 

αλλά και των βοηθητικών Τ λεμφοκυττάρων τύπου 1 (Τh1), σε μια πληθώρα  μοντέλων που 

συμπεριλαμβάνουν κυρίως HER-2/neu από καρκίνο μαστού, ωοθηκών, παγκρέατος και 

νεφρού. (Anderson et al., 2000, Baxevanis et al., 2000, Disis et al., 1994, Fisk et al., 1995, 

Fisk et al., 1997, Ioannides et al., 1991, Kobayashi et al., 2000, Linehan et al., 1995, Peoples 

et al., 1994, Peoples et al., 1995, Rongcun et al., 1999). 

Η εκδήλωση όμως μιας αντίδρασης προϋποθέτει σωστή παρουσίαση του αντιγόνου 

(καρκινικού πεπτιδίου) στα CTL από αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Μέχρι στιγμής έχουν 

χρησιμοποιηθεί δενδριτικά κύτταρα, τα οποία έχουν δειχθεί  να επάγουν αντικαρκινικές 

δράσεις σε μια πληθώρα in vitro και in vivo πειραματικών μοντέλων όγκου (Cheever et al., 

1995, Disis and Cheever, 1997, Hung and Lau, 1999, Pardoll and Topalian, 1998, Baxevanis 

and Papamichail, 1994a), αλλά παρουσιάζουν τα μειονεκτήματα που αναφέραμε 

προηγουμένως. Στην παρούσα μελέτη για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν μικροσφαίρες 

PLGA ως μορφή χορήγησης του πεπτιδίου HER-2/neu και θα μελετηθεί η ανοσολογική 

αντίδραση που θα επάγουν, με απώτερο στόχο την αντικαρκινική δράση. 

Ως αντιγόνο χρησιμοποιήθηκε:  

α) το συνθετικό πεπτίδιο GSPYVSRLLGICLTSTVQLVQL, που αντιστοιχεί στην 

περιοχή 778-799 της ανθρώπινης ογκοπρωτεΐνης HER-2/neu. Η πεπτιδική αυτή ακολουθία 

περιλαμβάνει τον κυτταροτοξικό επίτοπο CLTSTVQLV (789-797) σε συνδυασμό με τον Th 

επίτοπο GSPYVSRLLGICL (778-790) της συγκεκριμένης ογκοπρωτεΐνης και 

β) το συνθετικό πεπτίδιο CLTSTVQLV (789-797), δηλαδή ο κυτταροτοξικός 

επίτοπος μόνος του. 

 

1.7 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
 

1.7.1 ΑΝΟΣΟΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

 

Οι ανοσοαναλύσεις είναι αναλυτικές τεχνικές που ανήκουν στην γενικότερη κατηγορία των 

δεσμευτικών αναλύσεων, με σκοπό τον ειδικό ποιοτικό ή ποσοτικό προσδιορισμό 

συγκεκριμένων ουσιών σε βιολογικά κυρίως δείγματα (Hage et al., 1993). Στις 
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ανοσοαναλύσεις χρησιμοποιούνται αντισώματα τα οποία έχουν την ιδιότητα να 

αναγνωρίζουν ανάμεσα από πλήθος άλλων ουσιών τα αντίστοιχα προς αυτά αντιγόνα, και να 

σχηματίζουν ανοσοσυμπλέγματα με υψηλή σταθερά σύνδεσης. Η πρώτη ανοσοανάλυση 

αναπτύχθηκε από τους Yalow και Berson (Yalow et al., S.A., 1960), με την χρήση 

αντισώματος επισημασμένου με I131, για τον ποσοτικό προσδιορισμό ινσουλίνης σε 

ανθρώπινο αίμα, ενώ την ίδια εποχή αναπτύχθηκε ραδιοδεσμευτική ανάλυση για τον 

προσδιορισμό της θυροξίνης (Ekins, 1960). Χάρη στην ευρεία ανάπτυξη των 

ανοσοαναλύσεων στις μέρες μας έχει απλοποιηθεί ο προσδιορισμός πολλών διαφορετικών 

ουσιών βιολογικού ενδιαφέροντος, όπως ορμόνες, αντισώματα, βιταμίνες, διάφορα φάρμακα 

κλπ. Ο προσδιορισμός της προς μέτρηση ουσίας γίνεται με την βοήθεια ενός ιχνηθέτη, που 

μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις, όπως ραδιοϊσότοπο 

(ραδιοανοσοαναλύσεις), ένζυμο (ενζυμοανοσο-αναλύσεις), φθορίζουσα ουσία 

(φθορισμοανοσοαναλύσεις), χημειοφωταυγής ουσία (ανοσοαναλύσεις χημειοφωταύγειας) 

κλπ., και μπορεί να συνδεθεί στο αντιγόνο ή στο αντίσωμα. 

Τα πλεονεκτήματα των ενζυμικών ανοσοαναλύσεων σε σχέση με αυτές στις οποίες 

χρησιμοποιούνται ραδιενεργοί ιχνηθέτες είναι: 1) η χρήση τους δεν παρουσιάζει κινδύνους 

και δεν δημιουργούνται ραδιενεργά απόβλητα, 2) έχουν μεγαλύτερο χρόνο ζωής από τα 

ραδιοϊσότοπα που συνήθως χρησιμοποιούνται στις ραδιο-ανοσο-αναλύσεις (RIA), 3) δεν 

εμφανίζουν εγγενή προβλήματα σταθερότητας λόγω αυτοδιάλυσης, 4) η παρασκευή και 

μέτρησή τους δεν απαιτεί εργαστηριακό εξοπλισμό υψηλού κόστους και 5) η μετρήσιμη 

ιδιότητά τους, π.χ. η ενζυμική ενεργότητα, είναι δυνατό να διαφέρει σημαντικά μετά την 

ανοσοχημική αντίδραση, οπότε η χρήση τους μπορεί να οδηγήσει σε ανοσοαναλύσεις που δεν 

περιλαμβάνουν το στάδιο του διαχωρισμού των φάσεων και που είναι ευκολότερο να 

αυτοματοποιηθούν. 

Τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν είναι: 1) το σήμα που μετράμε τελικά μπορεί να 

επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες, όπως το pH, η θερμοκρασία κ.α. με αποτέλεσμα η 

μέτρηση να είναι λιγότερο ακριβής ή επαναλήψιμη (σε σχέση με τον αριθμό των ραδιενεργών 

κρούσεων) και 2) αν είναι παρούσες στο δείγμα ουσίες με παρόμοιες ιδιότητες με αυτές του 

ιχνηθέτη μπορούν να δώσουν μη ειδικό σήμα με αποτέλεσμα να επηρεαστούν αρνητικά τα 

χαρακτηριστικά της ανάλυσης, π.χ. ανιχνευσιμότητα, ευαισθησία, επαναληψιμότητα ή 

εξειδίκευση. 

Σημαντικό ρόλο σε όλες τις κατηγορίες ανοσοαναλύσεων παίζει ο διαχωρισμός της 

επισημασμένης ένωσης που βρίσκεται σε δεσμευμένη μορφή από την επισημασμένη ένωση 

που βρίσκεται σε ελεύθερη μορφή. Για τον σκοπό αυτό αρχικά αναπτύχθηκαν διάφορες 
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τεχνικές που βασίζονταν στις φυσικοχημικές διαφορές μεταξύ της ελεύθερης και της 

δεσμευμένης μορφής της επισημασμένης ένωσης όπως π.χ. μοριακό μέγεθος, διαλυτότητα σε 

άλατα ή οργανικούς διαλύτες, απορροφητικότητα σε ενεργό άνθρακα, ηλεκτροφορητική 

κινητικότητα. Στην συνέχεια με την ανάπτυξη των ετερογενών ανοσοαναλύσεων, όπου ένα 

από τα συστατικά της ανάλυσης είναι δεσμευμένο σε μια στερεή επιφάνεια (μικροφρεάτια, 

σωλήνες ή σφαιρίδια πολυστυρολίου), ο διαχωρισμός της δεσμευμένης από την ελεύθερη 

μορφή του ιχνηθέτη απλουστεύθηκε κατά πολύ, αφού γίνεται με απλή έκπλυση.  

Οι ανοσοαναλύσεις διακρίνονται σε δυο βασικές κατηγορίες με βάση τον σχεδιασμό 

τους: τις ανταγωνιστικές και τις μη ανταγωνιστικές (βλ. Σχήμα 25). 

 

Σχήμα 25: Ανταγωνιστικές και μη ανταγωνιστικές ενζυμοανοσοαναλύσεις. 

 

Στις ετερογενείς ανταγωνιστικές ανοσοαναλύσεις μόρια του αντιγόνου προσδεμένα σε 

στερεά φάση ανταγωνίζονται μόρια του αντιγόνου σε διάλυμα για την δέσμευση σε 

περιορισμένο αριθμό μορίων πρώτου αντισώματος το οποίο είτε είναι το ίδιο ιχνηθετημένο 
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με ένζυμο, είτε ανιχνεύεται με τη χρήση δεύτερου αντισώματος επισημασμένου με ένζυμο. 

Έτσι όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση του διαλυτού αντιγόνου, τόσο λιγότερο 

επισημασμένο αντίσωμα θα συνδεθεί με το αντιγόνο στη στερεά επιφάνεια και επομένως το 

σήμα θα ελαττώνεται.  

Στις μη ανταγωνιστικές ανοσοαναλύσεις (ανοσοαναλύσεις δυο θέσεων), 

χρησιμοποιούνται δυο αντισώματα, συνήθως μονοκλωνικά, ένα επισημασμένο και ένα μη 

επισημασμένο, ανεπτυγμένα έναντι δυο διαφορετικών επιτόπων της προσδιοριζόμενης 

ουσίας. Τα αντισώματα αυτά παγιδεύουν το μετρούμενο μόριο υπό μορφή «sandwich». Στις 

ετερογενείς μη ανταγωνιστικές ανοσοαναλύσεις, το ένα από τα δύο αντισώματα 

ακινητοποιείται στη στερεή επιφάνεια, ενώ το άλλο είτε είναι απευθείας επισημασμένο με 

ένζυμο, είτε μέσω γέφυρας (π.χ. βιοτίνης-αβιδίνης). Σε περίπτωση που τα δυο αντισώματα 

προέρχονται από διαφορετικά ζώα (π.χ. μυ και κουνέλι) μπορεί να χρησιμοποιηθεί δεύτερο 

αντι-αντίσωμα επισημασμένο με ένζυμο. Σε αντίθεση με την ανοσοανάλυση ανταγωνιστικού 

τύπου, στην περίπτωση αυτή όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση του αντιγόνου, τόσο 

περισσότερο επισημασμένο αντίσωμα δεσμεύεται στη στερεή επιφάνεια με αποτέλεσμα το 

σήμα να αυξάνει.  

 Κύρια χαρακτηριστικά των ανοσοαναλύσεων είναι: 

Α) Η ευαισθησία, που ορίζεται ως η ελάχιστη συγκέντρωση αντιγόνου που μπορεί να 

μετρηθεί σε ένα δείγμα και να διακριθεί από δείγμα που δεν περιέχει αντιγόνο. Η επίτευξη 

της βέλτιστης ευαισθησίας σε έναν προσδιορισμό γίνεται μέσω της βελτίωσης της ποιότητας 

του ιχνηθέτη, της μείωσης της ποσότητας του αντισώματος, της αύξησης του όγκου του 

δείγματος, της βελτιστοποίησης των συνθηκών του προσδιορισμού, της κατεργασίας του 

δείγματος κλπ. 

Β) Η εξειδίκευση, όπου σαν ειδικότητα ενός ανοσοπροσδιορισμού ορίζεται ο βαθμός στον 

οποίο ο προσδιορισμός αναγνωρίζει ουσίες διαφορετικές από αυτή για την οποία 

σχεδιάστηκε. Ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ειδικότητα, οφείλεται σε 

ουσίες που παρουσιάζουν δομική ομοιότητα με το προσδιοριζόμενο αντιγόνο, και επομένως 

δεσμεύονται με το αντίσωμα αν και με διαφορετικό βαθμό συγγένειας.  

Γ) Ακρίβεια και επαναληψιμότητα. Η επαναληψιμότητα είναι το μέτρο της διαφοροποίησης 

που παρατηρείται στο αποτέλεσμα σε επαναλαμβανόμενους προσδιορισμούς στο ίδιο δείγμα, 

ενώ η ακρίβεια είναι ο βαθμός στον οποίο το προσδιοριζόμενο αποτέλεσμα πλησιάζει το 

θεωρητικά αληθές αποτέλεσμα. Η ακρίβεια σχετίζεται με την ειδικότητα. Οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την ακρίβεια έχουν σχέση είτε με την φύση των αντιδραστηρίων, είτε με ουσίες 
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που παρεμβαίνουν στην αντίδραση αντιγόνου-αντισώματος, είτε με καθαυτή την εκτέλεση 

του προσδιορισμού. 

Οι ενζυμοανοσοαναλύσεις εκτός των άλλων μπορούν να χρησιμεύσουν για τον 

προσδιορισμό τίτλου αντισωμάτων καθώς και ισοτύπων αυτών. Το προς αξιολόγηση 

αντίσωμα συνδέεται με το αντίστοιχο αντιγόνο προσδεμένο στη στερεή επιφάνεια και στη 

συνέχεια προστίθεται επισημασμένο αντίσωμα κατά των ανοσοσφαιρινών του πρώτου 

αντισώματος ή κατά συγκεκριμένων ισοτύπων αυτών. Ακόμη μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

και για τον έλεγχο διατήρησης της ανοσοδραστικότητας ουσιών μετά από διαφορετικές 

κατεργασίες.  

Μια εξειδικευμένη μορφή ετερογενούς ενζυμοανοσοανάλυσης είναι αυτή όπου στη 

στερεή επιφάνεια προσδένονται κύτταρα που εκφράζουν το προς μέτρηση αντιγόνο 

(ELISPOT). Η μέθοδος του ELISPOT είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη διότι θεωρητικά ανιχνεύει 

ακόμη και ένα μόνο κλώνο. Παρόλα αυτά πολλές φορές υπεισέρχονται ψευδώς θετικά 

στοιχεία στις μετρήσεις. 

 
Σχήμα 26: Δοκιμασία ELISPOT 
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1.7.2 ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 

 

Η μελέτη του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων είναι κλασική μέθοδος για να εκτιμηθεί 

η έκταση της ενεργοποίησης και του πολλαπλασιασμού ειδικών Th κυττάρων. Η δοκιμή 

γίνεται συνήθως με λεμφοκύτταρα από τους παροχετευτικούς λεμφαδένες ή από τον σπλήνα 

πειραματόζωων, που έχουν ανοσοποιηθεί με ένα συγκεκριμένο αντιγόνο. Το επίπεδο του 

αριθμού των λεμφοκυττάρων μετράται με την ενσωμάτωση ραδιενεργού θυμιδίνης  

(3H θυμιδίνη), κατά τον in vitro πολλαπλασιασμό των λεμφοκυττάρων, μετά από διέγερση με 

ειδικό αντιγόνο.  

Στην συνέχεια οι ραδιενεργές κρούσεις της 3H-θυμιδίνης, που μετρώνται εκφράζονται 

είτε κατευθείαν σε ραδιενεργές κρούσεις το λεπτό (cpm), είτε ως δείκτης ενεργοποίησης (SI). 

Ο τελευταίος ορίζεται ως ο λόγος των cpm των διεγερμένων in vitro με αντιγόνο έναντι των 

μη διεγερμένων λεμφοκυττάρων. Δεδομένων των δυσκολιών που παρουσιάζονται στην 

διατήρηση πανομοιότυπων συνθηκών σε μια κυτταροκαλλιέργεια και προς αποφυγή των 

ραδιενεργών κρούσεων από μη ειδικό πολλαπλασιασμό, ο SI είναι πιο ακριβής από ότι ο 

αριθμός των cpm, ώστε να γίνει εκτίμηση των T κυτταρικών πολλαπλασιαστικών 

αποκρίσεων. 

 
Σχήμα 27: Δοκιμασία πολλαπλασιασμού λεμφοκυττάρων 
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2.  ΣΚΟΠΟΣ 
 

Ο καρκίνος αποτελεί ακόμη, και παρά την σχετική πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία 

χρόνια όσον αφορά την αντιμετώπιση του, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα υγείας 

των σύγχρονων κοινωνιών. Με εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως δίκαια έχει 

χαρακτηρισθεί ως «η μάστιγα του αιώνα». Στην χώρα μας με βάση στοιχεία της Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας (2006) ο καρκίνος αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου (24,4%) μετά 

τα καρδιοαγγειακά νοσήματα (29,4%), ενώ αυξητική τάση παρουσιάζει τόσο η συνολική όσο 

και η κατά αιτία θνησιμότητα από καρκίνο. Απαιτούνται πιο αποτελεσματικά μέτρα 

πρόληψης και θεραπείας. Η θανάτωση καρκινικών κυττάρων απαιτεί ισχυρές κυτταρικές 

ανοσολογικές αποκρίσεις, οι οποίες επάγονται μετά από την ενεργοποίηση Th1 

λεμφοκυττάρων. Η μετατροπή της ανοσοαπόκρισης Th2 τύπου, εναντίον διαλυτών αντιγόνων 

που εκφράζονται σε καρκινικούς όγκους, σε Τh1 τύπο ανοσοαπόκρισης είναι σημαντική στην 

ανοσοθεραπεία του καρκίνου. Η δημιουργία αντιγονο-ειδικών CD8+ Τ κυτταροτοξικών 

λεμφοκυττάρων, σε συνέργεια με τα αντίστοιχα βοηθητικά Τ (CD4+) λεμφοκύτταρα, 

πιστεύεται ότι μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη του όγκου ή στην επιβράδυνση της 

ανάπτυξης αυτού. O εγκλεισμός αντιγόνων σε PLGA μικροσφαίρες έχει δειχθεί ότι επάγει 

ισχυρή και παρατεταμένη ανοσοαπόκριση. Δεν έχει μέχρι σήμερα μελετηθεί αν τα 

χαρακτηριστικά των μικροσφαιρών και η μέθοδος φόρτωσης του αντιγόνου σε αυτές  

επηρεάζουν τον τύπο της ανοσοαπόκρισης. Είναι πιθανό η χορήγηση του αντιγόνου 

συνδεδεμένου στις μικροσφαίρες να επηρεάζει τον τύπο της ανοσοαπόκρισης, σε σύγκριση 

με το ελεύθερο αντιγόνο, λόγω του διαφορετικού τρόπου πρόσληψης και κατεργασίας από τα 

αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. 

Στην παρούσα μελέτη θα διερευνηθεί η δυνατότητα επαγωγής in vivo Th1 τύπου 

ανοσοαπόκρισης εναντίον αντιγόνων που εκφράζονται σε καρκινικούς όγκους μέσω  της 

παγίδευσης τους σε PLA και PLGA μικροσφαίρες. Τα πρότυπα αντιγόνα σε αυτήν την 

περίπτωση θα είναι δύο: α) το πεπτίδιο GSPYVSRLLGICLTSTVQLVQL, που αντιστοιχεί 

στην περιοχή 778-799 της ογκοπρωτεΐνης Her-2/neu (MB=185kDa) και περιλαμβάνει τον 

κυτταροτοξικό επίτοπο CLTSTVQLV (789-797) σε συνδυασμό με τον Th επίτοπο 

GSPYVSRLLGICL (778-790) της συγκεκριμένης ογκοπρωτεΐνης β) το πεπτίδιο 

CLTSTVQLV (789-797), μόνο του. Για την διεξαγωγή της μελέτης, ως πειραματικό μοντέλο 

όγκου θα χρησιμοποιηθούν HHD διαγονιδιακοί μύες, οι οποίοι εκφράζουν ανθρώπινα  
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HLA-A2 μόρια ιστοσυμβατότητας, δεδομένου ότι η ακολουθία του πεπτιδίου που έχει 

επιλεγεί προέρχεται από την ανθρώπινη Her-2/neu.  

Η πρωτεΐνη HER-2/neu παρουσιάζει το πλεονέκτημα της υπερέκφρασης σε ποικίλους 

τύπους καρκίνου, ενώ οι ασθενείς των οποίων όγκοι την υπερεκφράζουν παρουσιάζουν 

προϋπάρχουσα ανοσία ενάντια σε πεπτίδια αυτής. Η αυξημένη έκφρασή της στα καρκινικά 

κύτταρα και το γεγονός ότι πρόκειται για εξωμεμβρανική πρωτεΐνη την καθιστούν στόχο για 

ανοσοθεραπευτικές προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν τόσο κυτταρική όσο και χυμική ανοσία. 

Κλινικές έρευνες με χρήση πεπτιδίων της HER-2/neu έχουν δείξει την πρόκληση 

ανοσολογικής απόκρισης στην πλειονότητα των ασθενών. Παρόλα αυτά, οι μεταστατικοί 

τύποι καρκίνου που υπερεκφράζουν τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη παραμένουν μη 

θεραπεύσιμοι. Συνεπώς, η διερεύνηση των πλέον ανοσογονικών τμημάτων της αλληλουχίας 

της πρωτεΐνης HER-2/neu, καθώς και της αντίδρασης των ασθενών σε αυτά, αποτελούν 

στόχο για ειδικές νέες αντικαρκινικές θεραπείες.  

Μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι η παρασκευή εμβολίων με δυνατότητα ρύθμισης 

του τύπου της ανοσοαπόκρισης, τα οποία θα ήταν χρήσιμα στην προφύλαξη από ή στην 

θεραπεία χρονίων νόσων, όπως ο καρκίνος. 
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3.  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 
 
3.1  ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 
 
3.1.1 Άλατα και οργανικοί διαλύτες 

 
Τα άλατα που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή των ρυθμιστικών διαλυμάτων 

προμηθεύτηκαν από την Merck ή την Carlo Erba, ενώ οι οργανικοί διαλύτες  

(π.χ. διχλωρομεθάνιο, διμεθυλοσουλφοξείδιο, μεθανόλη) προμηθεύτηκαν από την Merck ή 

την Carlo Erba ή την Riedel de Haen. Το NaOH και το H2SO4 προμηθεύτηκαν από την 

Merck. 

 
3.1.2 Για την παραγωγή και τον έλεγχο της ανοσοαπόκρισης σε κυτταρικό επίπεδο 

κατά της HER-2/neu ογκοπρωτεΐνης χρησιμοποιήθηκαν: 

 

• HHD διαγονιδιακοί μύες HLA-A2.1 ηλικίας 6-8 εβδομάδων (Ινστιτούτο Pasteur) 

• Μύες C57BL/6 άγριου τύπου ηλικίας 6-8 εβδομάδων (Ινστιτούτο Pasteur) 

• Πεπτίδιο HER-2/neu (778-799) (GSPYVSRLLGICLTSTVQLVQL) [=HER778-799] 

(ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος) 

• Πεπτίδιο HER-2/neu (789–797) (CLTSTVQLV) [= HER789-797] (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος) 

• Πεπτίδιο τυροσινάσης (369–377) (YMDGTMSQV) [=TYR369-377] (H3862) (Bachem) 

• RPMI-1640 (Gibco) 

• HBSS (Gibco) 

• Ανθρώπινη IL-2 (R&D) 

• FCS (Gibco)  

• L-Γλουταμίνη (Gibco) 

• Γενταμυκίνη (Gibco) 

• 2-μερκαπτοαιθανόλη (Sigma) 

• NH4Cl (Sigma) 

• Trypan Blue (=χρωστική κυανούν του τρυπανίου) (Sigma) 

• Κονκαναβαλίνη Α (ConA) (Sigma) 

• CFA (Sigma) 

• IFA (Sigma) 

• Αλβουμίνη βόειου ορού (BSA= Bovine Serum Albumin) (Sigma) 
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3.1.3 Για την παραγωγή και τον έλεγχο των αντισωμάτων και των ισοτύπων κατά της  

HER-2/neu ογκοπρωτεΐνης χρησιμοποιήθηκαν: 

 

• HHD διαγονιδιακοί μύες HLA-A2.1 ηλικίας 6-8 εβδομάδων (Ινστιτούτο Pasteur) 

• Πεπτίδιο HER-2/neu (778-799) (GSPYVSRLLGICLTSTVQLVQL) (ΕΚΕΦΕ 

Δημόκριτος) 

• Πεπτίδιο HER-2/neu (789–797) (CLTSTVQLV) (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος) 

• FCS (Gibco)  

• CFA (Sigma) 

• IFA (Sigma) 

• BSA (Sigma) 

• Tween 20 (Merck) 

• Μικροπλάκες 96 μικροφρεατίων (Costar9018) υψηλής δεσμευτικής ικανότητας (high 

binding plate) 

• Ανοσοσφαιρίνη αίγας έναντι IgG ανοσοσφαιρινών μυός συζευγμένων με HRP (Goat 

anti-mouse IgG-HRP) (A-4416) (Sigma) 

• Διάλυμα ανοσοσφαιρινών επίμυος έναντι IgG1 ανοσοσφαιρινών μυός συζευγμένων 

με HRP (Rat anti-mouse IgG1 Heavy chain : HRP (MCA 336P) (Serotec) 

• Διάλυμα ανοσοσφαιρινών επίμυος έναντι IgG2a ανοσοσφαιρινών μυός συζευγμένων 

με HRP (Rat anti-mouse IgG2a Heavy chain : HRP) (MCA 421P) (Serotec) 

• Μονόκλωνο αντίσωμα έναντι της πρωτεΐνης HER-2/neu συζευγμένο με FITC  

(Anti-HER-2/neu – FITC monoclonal antibody) (Cat. No 340553) (Becton Dickinson) 

• TMB (Sigma) 

 

3.1.4 Για την μελέτη του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων (proliferation assay)  

χρησιμοποιήθηκαν: 

 

• Μικροπλάκα 96 θέσεων επίπεδου πυθμένα (Greiner)  

• 3H θυμιδίνη (τριτιωμένη θυμιδίνη) (1mCi/ml) (Amersham) 

• Υγρό σπινθηρισμού [diisopropylnaphthalen+surfactants] (Aquasafe 300 Plus, Zinsser 

Analytic)  
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3.1.5 Για την μέτρηση των κυτοκινών (IFN-γ, IL-4 και IL-10) στον ορό του αίματος 

και στα υπερκείμενα των καλλιεργειών χρησιμοποιήθηκαν: 

 

• ELISA kit για IFN-γ μυός (DIACLONE) 

• ELISA kit για IL-10 μυός (DIACLONE) 

• ELISA kit για IL-4 μυός (ENDOGEN) 

 

3.1.6 Για το ELISPOT χρησιμοποιήθηκαν: 

 

• Μικροπλάκες 96 θέσεων με πυθμένα PVDF multi-screen-IP (Millipore)  

• Ανοσοσφαιρίνη επίμυος έναντι IFN-γ μυός (rat anti-mouse IFN-γ), ανοσοσφαιρίνη 

επίμυος έναντι IL-4 μυός (rat anti-mouse IL-4), βιοτινυλιωμένη ανοσοσφαιρίνη έναντι 

IFN-γ μυός (βιοτινυλιωμένη-anti-IFN-γ) και βιοτινυλιωμένη ανοσοσφαιρίνη έναντι 

IL-4 μυός (βιοτινυλιωμένη-anti-IL-4) (Pharmigen) 

• Tris (Merck) 

• PEG (Merck) 

• Thimerosal (Sigma) 

• Σύζευγμα στρεπταβιδίνης/αλκαλικής φωσφατάσης (Bio-Rad Laboratories) 

• Ενζυμικό της υπόστρωμα BCIP/NBT (Bio-Rad Laboratories) 

• Φιαλίδια κατάψυξης (Costar-Corning Incorporated) 

• Σωλήνες φυγοκέντρησης (Falcon) 

• Υγρό άζωτο (Air Liquide) 

• Πιπέτες  Pasteur  

 

3.1.7 Για την σύνθεση και ταυτοποίηση των πεπτιδίων χρησιμοποιήθηκαν: 

 

• Στήλες Χρωματογραφίας 

1. Ημιπαρασκευαστική στήλη HPLC αντίστροφης φάσης Prep Nova-Pak  

HR-18C (300 mm X 19mm ID, 6 μm, 60 Å, Waters) 

2. Αναλυτική στήλη HPLC αντίστροφης φάσης Lichosphere 100 RP-18  

(250 X 4,6 mm, 5 μm, Merck) 

• Fmoc παράγωγα αμινοξέων (CBL-Patras) 

• DIEA (Sigma) 
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• HOBt (Sigma) 

• DIPC (Sigma) 

• DMF (Merk) 

• Πιπεριδίνη (Merk) 

• Νερό καθαρότητας HPLC [Συσκευή καθαρισμού νερού (Barnstead EASYpure UV)] 

• Ακετονιτρίλιο καθαρότητας HPLC (Merk) 

• TFA καθαρότητας αναλυτικού βαθμού (analytical grade) (Sigma) 

• TFA καθαρότητας πρωτεϊνικής αλληλουχίας (protein sequence)(Sigma) 

• Αέριο άζωτο (Dominic Hunter) 

 
3.1.8 Για την σύνθεση και τον χαρακτηρισμό PLGA συμπολυμερών 

χρησιμοποιήθηκαν: 

 
• Κυκλικοί διεστέρες του γλυκολικού οξέος (γλυκολίδιο, GE) (Boehringer Ingelheim, 

Germany) 

• Κυκλικοί διεστέρες του γαλακτικού οξέος (dl-λακτίδιο, LE) (Boehringer Ingelheim, 

Germany) 

• Μικροσωματιδακές πηκτές Sephadex G-25 (Sigma) 

• Μικροσωματιδακές πηκτές Sepharose – CL (Pharmacia Fine Chemicals, Sweden) 

• Φύλλα υάλινων ινών με προσροφημένο διοξείδιο του πυριτίου (ITLC-SG) για ταχεία 

χρωματογραφία επί λεπτής στοιβάδας (Fluka Chemie, Switzerland) 

• 2-αιθυλ-εξανοϊκός κασσίτερος (Sigma) 

• Μεθανόλη (Merck) 

• Χλωροφόρμιο (SDS) 

• n-εξάνιο (Mallinckrodt) 

• Τετραϋδροφουράνιο (SDS) 

• 1,1,1,3,3,3-εξαφθοροπροπανόλη-2 (Sigma) 

• Χρωματογραφική στήλη (Waters 7,8 x 300 mm Column, Styragel HR5E)  

• Ανιχνευτής δείκτη διάθλασης (Waters 410 Differential Refractometer) 
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3.1.9 Για την σύνθεση και τον χαρακτηρισμό μικροσφαιρών χρησιμοποιήθηκαν: 

 
• Οξικός αιθυλεστέρας (SDS) 

• Διχλωρομεθάνιο (SDS) 

• Διμεθυλοσουλφοξείδιο (SDS)  

• Πολυβινυλοαλκοόλη (Sigma) 

 

3.1.10 Κυτταρικές σειρές 

 
Οι κυτταρικές σειρές που χρησιμοποιήθηκαν και τα θρεπτικά υλικά στα οποία 

καλλιεργήθηκαν είναι τα ακόλουθα: 

 
Πίνακας 3 : Κυτταρικές σειρές. 
Κυτταρική σειρά Προέλευση Τύπος κυττάρων Καλλιεργητικό υλικό Αναφορά 
FM3(A2-HER) FM3 τροποποιημένα 

στο Ινστιτούτο 
Παστέρ 

Κυτταρική σειρά FM3 
μετασχηματισμένη ώστε να 
εκφράζει την πρωτεΐνη 
HER-2/neu 

RPMI-1640  
10% FCS 
2mM L-γλουταμίνη 
50μg/ml γενταμυκίνη 

Perez et al, 2002 

SKBR-3 American Type 
Culture Collection 

Ανθρώπινη κυτταρική σειρά 
αδενοκαρκινώματος μαστού 

McCoy’s 5A (Life 
Technologies) 
10% FCS 
2mM L-γλουταμίνη 
50μg/ml γενταμυκίνη 

Rishi et al, 1996 

T2 Prof.HG Rammensee 
(Department of 
Immunology, 
University of 
Tuebingen 

HLA-2.1 T2 κυτταρική σειρά 
με έλλειψη TAP που 
προέρχεται από ανθρώπινα T 
κύτταρα λευκαιμίας / B 
κύτταρα LCL υβρίδιο 174 

RPMI-1640  
10% FCS 
2mM L-γλουταμίνη 
50μg/ml γενταμυκίνη 

Sette et al., 1994,  
Stuber 1994 
Salter 1986 

 

3.2  ΟΡΓΑΝΑ 
 

• Αιμοκυτταρόμετρο (Neubauer improved) 

• Ανακινητής πλακιδίων (Edmund Buhler) 

• Ανάστροφο μικροσκόπιο (OLYMPUS CK2) 

• Στερεοσκόπιο (ZEISS Stemi 2000-C) 

• Ανιχνευτής υπεριώδους-ορατού (UV/Vis) (UV-160A SHIMADZU) 

• Αυτόκαυστο (tyttnauer 2540EK) 

• Επωαστικός κλίβανος (Precision, Model 4EG) 

• Ημιαυτόματη συσκευή κατεργασίας κυττάρων (cell harvester) (Skatron) 

• Θάλαμος κάθετης γραμμικής νηματικής ροής (Laminar flow) (Holten) (model 1,2) 

• Κλίβανος 37οC παρουσία 5% CO2 και υγρασίας (Napco 5410) 
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• Ψηφιακή φωτογραφική  μηχανή (Spot Insight Color) 

• Λογισμικό ανάλυσης εικόνας Image-Pro Plus (Image Analysis Systems) 

• Λουτρό υπερήχων (Transsonic 470/H, Elma) 

• Μετρητής β ραδιενέργειας (LKB Wallac Turku 1214 RACKBETA) 

• Μετρητής γ ραδιενέργειας (RIASTAR, PACKARD) 

• Μετρητής οπτικής απορρόφησης πλακιδίων μικροτιτλοδότησης (Dynatech, Model 

MR 5000) 

• Ομογενοποιητής UltraTurrax Model T25 (Janke & Kunkel, IKA-Labortechnik) 

• Οπτικό μικροσκόπιο (OLYMPUS CH) 

• Οπτικό μικροσκόπιο (LEIKA DMLM) 

• pHμετρο Model PH 127 (XENON), με ηλεκτρόδιο (Russel CMAWL 42631/24) 

• Συσκευή έκπλυσης πλακιδίων μικροτιτλοδότησης (Denley, Model Wellwash 4) 

• Συσκευή περιστροφικής ανάδευσης (Vortex) (VELPSCIENTIFICA) 

• Φούρνος (nuve FN500) 

• Φυγόκεντρος πάγκου (Heraeus CHRIST)  

• Φυγόκεντρος ψυχόμενη (SORVALL Model RC5C) 

• Ψυχόμενη φυγόκεντρος eppendorff Universal 32R (Hettich) 

• Ψυχόμενη φυγόκεντρος με κεφαλή για μικροπλάκες ELISA (Sorval RT6000B) 

• Μετρητής οπτικής απορρόφησης (Schimadzu, Model UV-160A) 

• Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (Jeol JSM-6300) 

• Συσκευή σκεδασμού laser φωτός (laser light scattering) Malvern Mastersizer 5000 

(Malvern, U.K.) 

• Χρωματογραφία διαπέρασης πηκτής (Gel Permeation Chromatography) Πάτρα 

• Φασματόμετρο μάζας ηλεκτροδιασποράς (AQA Navigator, Finnigan) (electrospray 

interfaced mass spectrometer) 

• Αναλυτική HPLC (2690 Alliance Waters), με ανιχνευτή συστοιχίας φωτοδιόδου PDA 

Waters 996 

• Αντλία υψηλής πιέσεως της Waters (Waters 600 Controller), 

• Σύστημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης Waters αποτελούμενο από αντλία 

Model 600E και ανιχνευτή υπεριώδους – ορατού (UV-Vis) Model 484 

(ημιπαρασκευαστική HPLC) 

• Συσκευή λυοφιλοποίησης CHRIST BETA 1-8 
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• Συσκευή εξάτμισης υπό κενό (Rotavapor Buchi RE111/Water Bath Buchi 461) 

• Ανακινούμενο υδατόλουτρο (Circulator Bath Douros Bros Scientific Model: 5030C) 

• Φασματοφωτόμετρο 1H-NMR (Bruker AC 250) 

 

3.3  ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
 

3.3.1 Ρυθμιστικά διαλύματα 

 

Ισότονο ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών-χλωριούχων (PBS) 0,01 Μ  pH 7,4: 

KH2PO4 0,204 g 

Na2HPO4
.2H2O 1,424 g 

KCl 0,201 g 

NaCl 8,766 g 

Τα παραπάνω συστατικά διαλύονται σε 1 L H2O και το pH ρυθμίζεται στο 7,4.  

(Αν pH>7,4 ρύθμιση με HCl, ενώ αν pH<7,4, ρύθμιση με NaOH). 

Φύλαξη σε θερμοκρασία δωματίου (20-22οC). 

 

Ρυθμιστικό διάλυμα ανθρακικών 0,05 Μ  pH 9,6: 

Na2CO3 1,59 g 

NaHCO3 2,93 g 

Τα παραπάνω συστατικά διαλύονται σε 1 L H2O και το pH ρυθμίζεται στο 9,6.  

(Αν pH>9,6 ρύθμιση με NaHCO3, ενώ αν pH<9,6 ρύθμιση με Na2CO3). 

Φύλαξη στο ψυγείο. 

  

Ρυθμιστικό διάλυμα Tris 0,1 Μ  pH 9,0: 

C4H11NO3 12,1 g 

NaCl 29,22 g 

Γλυκίνη 0,75 g 

NaN3 0,2 g 

HCl  1,0 M 

Τα παραπάνω συστατικά διαλύονται σε 1 L dH2O και το pH ρυθμίζεται στο 9,0  

(H ρύθμιση γίνεται με HCl).  
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3.3.2 Διαλύματα για BCA σε μικροπλάκες ELISA (micro BCA) 

 

Διάλυμα εργασίας 2% β/ο σε BCA: 

Διάλυμα Α1: 

Na2CO3 8,55 g 

NaHCO3 4,75 g 

Na2tartate.2H2O 0,95 g 

NaOH 2 g 

Τα παραπάνω συστατικά διαλύονται σε 500 ml H2O και το pH ρυθμίζεται στο 11,7 με 

NaHCO3.  

Διάλυμα Α2: 

BCA 2 g 

Τα παραπάνω συστατικά διαλύονται σε 50 ml dH2O 

Διάλυμα Β: 

4 g CuSO4
.5H2O διαλύονται σε 100 ml dH2O. 

 

Τέλος για την παρασκευή του διαλύματος εργασίας (το οποίο παρασκευάζεται λίγο 

πριν τη χρήση) αναμιγνύονται 50 μέρη από το διάλυμα Α1 με 48 μέρη Α2 και με 2 μέρη από 

το διάλυμα Β. 

 

Πρότυπα διαλύματα HER778-799 ή HER789-797 : 

Χρησιμοποιούνται πρότυπα διαλύματα HER778-799 ή HER789-797 με τις εξής συγκεντρώσεις:  

1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 και 500 μg/ml. Παρασκευάζονται χρησιμοποιώντας το διάλυμα 

HER778-799 ή HER789-797 1mg/ml σε νερό (0,1% β/ο NaN3) με κατάλληλες αραιώσεις σε dH2O.  

  

3.3.3 Διαλύματα για τις καλλιέργειες των κυττάρων 

 
Πλήρες διάλυμα RPMI: 

• RPMI-1640 

• 10% o/o FCS 

• L-Γλουταμίνη 4mM 

• Γενταμυκίνη 100μg/ml 
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Διάλυμα για την ειδική διέγερση και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων: 

• Πλήρες διάλυμα RPMI 

• 50 μM 2-μερκαπτοαιθανόλης 

• 50 μg/ml HER778-799 ή HER789-797 ανάλογα με την περίπτωση 

• 20 IU/ml ανθρώπινης IL-2 

 

Μητρικό διάλυμα ανθρώπινης IL-2: 

20x103 IU/ml 

 

3.3.4 Διαλύματα για τον έλεγχο του πολλαπλασιασμού των  λεμφοκυττάρων  

 

Διάλυμα ραδιενεργού θυμιδίνης (20 μCi/ml): 

Αραίωση 20 μl διαλύματος 3H θυμιδίνης σε τελικό όγκο 1 ml πλήρους διαλύματος RPMI.  

 

Διάλυμα Κονκαναβαλίνης Α: 

5 μg/ml σε dH2O ή PBS (στείρο). 

 

3.3.5 Διαλύματα για ELISPOT 

 

Διάλυμα επικάλυψης των μικροφρεατίων PVDF: 

Είναι διάλυμα ανοσοσφαιρίνης επίμυος έναντι IFN-γ μυός (rat anti-mouse IFN-γ), ή 

ανοσοσφαιρίνης επίμυος έναντι IL-4 μυός (rat anti-mouse IL-4) (Pharmigen) 6 μg/ml και  

2 μg/ml αντίστοιχα σε ρυθμιστικό διάλυμα Tris 0,1 M pH 9,0. 

 

Διάλυμα έκπλυσης: 

Διάλυμα PBS περιεκτικότητας 0,1% ο/ο Tween20.  

 

Διάλυμα κορεσμού: 

Πλήρες διάλυμα RPMI. 

 

Διαλύματα δευτέρων αντισωμάτων: 

Διάλυμα βιοτινυλιωμένης-anti-IFN-γ ή βιοτινυλιωμένης-anti-IL-4 2,5 μg/ml σε πλήρες 

διάλυμα κιτρικών. 
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Πλήρες διάλυμα κιτρικών: 

• Διάλυμα κιτρικών 20 mM, pH 7,0 

• 2% ο/ο FCS 

• 0,1% ο/ο Tween 20 

• 1% β/ο PEG 

• 0,05% β/ο Thimerosal 

 

Πλήρες διάλυμα PBS: 

• ρυθμιστικό διάλυμα PBS 

• 2% ο/ο FCS 

• 0,1% ο/ο Tween 20 

 

Διάλυμα υποστρώματος: 

Αναμιγνύουμε: 100ml Ρυθμιστικό διάλυμα ανάπτυξης χρώματος της AP(1) 

                          1ml Διάλυμα χρώματος αλκαλικής φωσφατάσης A(2) 

                          1ml Διάλυμα χρώματος αλκαλικής φωσφατάσης B(3) 

Χρησιμοποιείται άμεσα. 

 
(1) 0,1 M Tris, 0,5 mM MgCl2 (ρύθμιση του pH σε 9,5 με HCl) 
(2) 30 mg NBT σε 1 ml 70% DMF 
(3) 15 mg BCIP σε 0,1 ml DMF 

 

3.3.6 Διαλύματα για ELISA 

 

Διάλυμα έκπλυσης: 

0,05% ο/ο Tween 20 σε PBS pH 7,4 

Φύλαξη σε θερμοκρασία δωματίου (20-22οC) 

 

Διάλυμα κορεσμού: 

Διάλυμα έκπλυσης που περιέχει 4% β/ο FCS. 

Φύλαξη στο ψυγείο. 
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Διάλυμα αραίωσης: 

0,5% β/ο BSA σε διάλυμα έκπλυσης. 

Φύλαξη στο ψυγείο. 

 

Διαλύματα πρώτων αντισωμάτων: 

Οι οροί που λαμβάνονται από τα πειραματόζωα μετά από ανοσοποίηση με τις διάφορες 

μορφές χορήγησης του αντιγόνου HER789-797, φυλάσσονται στην κατάψυξη (-20οC) σε 

αραίωση 1:10 με διάλυμα γλυκερίνη : dH2O (1:1 ο/ο). Στη συνέχεια το διάλυμα πρώτων 

αντισωμάτων παρασκευάζεται με αραίωση των αντιορών σε διάλυμα αραίωσης πριν από την 

χρήση. 

 

Διαλύματα δευτέρων αντισωμάτων: 

• Διάλυμα ανοσοσφαιρινών αίγας έναντι IgG ανοσοσφαιρινών μυός συζευγμένων με 

HRP σε αραίωση 1:2500 στο διάλυμα αραίωσης. 

• Διάλυμα ανοσοσφαιρινών επίμυος έναντι IgG1 ανοσοσφαιρινών μυός συζευγμένων 

με HRP σε αραίωση 1:7000 στο διάλυμα αραίωσης. 

• Διάλυμα ανοσοσφαιρινών επίμυος έναντι IgG2a ανοσοσφαιρινών μυός συζευγμένων 

με HRP σε αραίωση 1:2000 στο διάλυμα αραίωσης. 

 

Διάλυμα ενζυμικού υποστρώματος: 

Διάλυμα 1: 

TMB σε πυρρολιδόνη (Fluka) 1,2 mg/ml 

Διάλυση υπό ελαφριά θέρμανση. 

Διάλυμα 2: 

Na2HPO4
.2H2O 0,9 g 

Κιτρικό οξύ 0,51 g 

NaBO2.H2O2
.3H2O (Merck) 30 mg 

Τα παραπάνω συστατικά διαλύονται σε 100 ml dH2O. 

 

Το έτοιμο προς χρήση διάλυμα TMB προκύπτει από την προσθήκη 500 μl διαλύματος 

1 σε 10 ml διαλύματος 2. 

Το προκύπτον διάλυμα φυλάσσεται στο ψυγείο σε σκοτεινό περιέκτη και παραμένει 

σταθερό για περίπου 2 μήνες. 
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3.3.7 Διαλύματα για την πεπτιδική σύνθεση 

 

Διαλύματα για την ανίχνευση ελεύθερων αμινομάδων: 

α) Kaiser I: Διάλυμα φαινόλης σε EtOH σε αναλογία 40:10 (β/ο) 

β) Kaiser II: Διάλυμα 1mM KCN και πυριδίνης σε αναλογία 2:98 (β/ο) 

γ) Kaiser III: Διάλυμα νινυδρίνης σε EtOH σε αναλογία 2,5:50 (β/ο) 

 

Διάλυμα για αποπροστασία της αμινομάδας: 

Διάλυμα 20% (ο/ο) πιπεριδίνης σε DMF   

Παρασκευάζεται φρέσκο κάθε εβδομάδα. 

 

Διάλυμα ακετυλίωσης: 

Οξικός ανυδρίτης / DIEA 2:1 (ο/ο)  

 

Διάλυμα αποκόλλησης πεπτιδίου από την ρητίνη και τελική αποπροστασία: 

Διάλυμα TFA / φαινόλη / θειοανισόλη / αιθανοδιθειόλη / διχλωρομεθάνιο / H2O σε αναλογία 

24:2:2:1:9:2 (ο/ο/ο/ο/ο/ο) 

 

3.3.8 Διαλύματα για την HPLC 

 

Διαλύτης Α (HPLC): 

Διάλυμα 0,05% (ο/ο) TFA σε νερό 

 

Διαλύτης Β (HPLC): 

Διάλυμα 60% (ο/ο) AcN σε διαλύτη Α 

 

3.4  ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

Χρησιμοποιήθηκαν HHD μύες άγριου τύπου και HLA-A2.1 διαγονιδιακοί HHD μύες. Οι 

διαγονιδιακοί μύες HHD είναι b2m
-/-, Db-/- και εκφράζουν μια HLA-A* 0201 απλή αλυσίδα, 

που αποτελείται από μια χιμαιρική βαριά αλυσίδα (α1 και α2 τομείς από HLA-A*0201 και ο 

α3 τομέας και ενδοκυττάριοι τομείς από Db) που συνδέεται με το αμινο-τελικό της άκρο στο 

καρβοξυ-τελικό του ανθρώπινου β2m-. Αυτοί οι μύες προέκυψαν ύστερα από διασταύρωση 
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HHD διαγονιδιακών C57BL/6xSJL μυών  με H-2b-/- b2m
-/- C57BL/6 διπλού αποκλεισμού 

(double knockout) μύες. Διαγονιδιακοί μύες HHD ηλικίας 6-8 εβδομάδων (4 πειραματόζωα 

ανά ομάδα) ανοσοποιήθηκαν υποδόρια σε δύο σημεία εκατέρωθεν στη βάση της ράχης με 

100 μg HER778-799 ή HER789-797 (ανάλογα με το σχήμα της ανοσοποίησης) ανά μορφή 

χορήγησης: 

(α) διάλυμα HER778-799 ή HER789-797 σε στείρο φυσιολογικό ορό (Cooper) [μορφές 

χορήγησης : HER(α) και HER(β) αντίστοιχα], 

(β) γαλάκτωμα HER778-799 ή HER789-797 με CFA (θετικός μάρτυρας Th1 τύπου 

ανοσοαπόκρισης) [μορφές χορήγησης : HER(α)-CFA και HER(β)-CFA αντίστοιχα],  

(γ) HER778-799 ή HER789-797 προσροφημένο σε μικροσφαίρες PLA (5 mg PLA / δόση) 

άμεσα [μορφές χορήγησης : HER(α)-PLA και HER(β)-PLA αντίστοιχα] ή μετά από 

επώαση για 2 ώρες [μορφές χορήγησης : HER(α)-PLA(2) και HER(β)-PLA(2) 

αντίστοιχα], 

(δ) HER789-797 προσροφημένο σε μικροσφαίρες PLGA 60/40 (5 mg PLGA / δόση) [μορφή 

χορήγησης : HER(β)-PLGA 60/40], 

(ε) απλό γαλάκτωμα CFA (μορφή χορήγησης : CFA) και 

(στ) διάλυμα PLA (5 mg PLA / δόση) σε στείρο φυσιολογικό ορό (Cooper) (μορφή 

χορήγησης : PLA), 

 Τα πειραματικά πρωτόκολλα ανοσοποίησης που διεξήχθησαν περιγράφονται 

αναλυτικά στη συνέχεια. 

 

3.4.1 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 

 

Οι διαγονιδιακοί HHD μύες ανοσοποιήθηκαν άπαξ με τις εξής μορφές χορήγησης: 

• HER(α) 

• HER(α)-CFA 

• HER(α)-PLA(2) 

Tην 3η εβδομάδα μετά από την ανοσοποίηση έγινε αιμοληψία από το 

οπισθοοφθαλμικό πλέγμα και ακολούθησε θανάτωση των πειραματόζωων με εξάρθρωση του 

αυχένα και απομόνωση των σπληνών, των μεσεντέριων λεμφαδένων και των λεμφαδένων της 

βουβωνικής χώρας. 
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3.4.2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2 

 

Εκτός από μια ομάδα διαγονιδιακών HHD μυών που δεν ανοσοποιήθηκαν (αρνητικός 

μάρτυρας), οι δυο άλλες ομάδες ανοσοποιήθηκαν τις ημέρες 0 και 14 με τις εξής μορφές 

χορήγησης: 

• HER(α) 

• HER(α)-PLA 

Tην 3η εβδομάδα μετά από την ανοσοποίηση έγινε αιμοληψία από το 

οπισθοοφθαλμικό πλέγμα και ακολούθησε θανάτωση των πειραματόζωων με εξάρθρωση του 

αυχένα και απομόνωση των σπληνών, των μεσεντέριων λεμφαδένων και των λεμφαδένων της 

βουβωνικής χώρας. 

 

3.4.3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 3 

 

Ομοίως με το πειραματικό πρωτόκολλο 2 με τη προσθήκη μιας ακόμα ανοσοποίησης την 28η 

ημέρα από την πρώτη ανοσοποίηση.  

 

3.4.4 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 4 

 

Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν δυο ομάδες μυών C57BL/6 άγριου τύπου η μια εκ 

των οποίων ανοσοποιήθηκε με HER(α)-PLA τις ημέρες 0, 14 και 28. Το ίδιο έγινε και με δυο 

ομάδες διαγονιδιακών HHD. Μια εβδομάδα μετά την τελευταία ανοσοποίηση έγινε 

αιμοληψία από το οπισθοοφθαλμικό πλέγμα και ακολούθησε θανάτωση των πειραματόζωων 

με εξάρθρωση του αυχένα και απομόνωση των σπληνών, των μεσεντέριων λεμφαδένων και 

των λεμφαδένων της βουβωνικής χώρας. 

 

3.4.5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 5 

 

Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 8 ομάδες διαγονιδιακών HHD. Μια εξ αυτών δεν 

ανοσοποιήθηκε και 2 ανοσοποιήθηκαν με HER(β)-PLA. Οι υπόλοιπες ομάδες 

ανοσοποιήθηκαν με τις εξής μορφές χορήγησης: 

• CFA 

• HER(β) 
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• HER(β)-CFA 

• HER(β)-PLGA 60/40 

• HER(β)-PLA(2) 

Στη συνέχεια οι 7 ομάδες που ανοσοποιήθηκαν την ημέρα 0 έλαβαν επαναληπτική 

ανοσοποίηση την ημέρα 14 με τις ίδιες μορφές χορήγησης με της εξαίρεση ότι το CFA 

αντικαταστάθηκε από IFA. Επίσης μια εκ των δυο ομάδων που έλαβε HER(β)-PLA έλαβε 

επιπλέον αναμνηστική δόση την 28η ημέρα.  

 Τέλος όλα τα πειραματόζωα θανατώθηκαν την ημέρα 35 με εξάρθρωση του αυχένα 

και απομόνωση των σπληνών, των μεσεντέριων λεμφαδένων και των λεμφαδένων της 

βουβωνικής χώρας, ενώ πριν έγινε αιμοληψία από το οπισθοοφθαλμικό πλέγμα.  

 

3.4.6 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 6 

 

Χρησιμοποιήθηκαν 4 ομάδες διαγονιδιακών HHD, μια εκ των οποίων δεν ανοσοποιήθηκε. Οι 

υπόλοιπες τρεις ανοσοποιήθηκαν με τις μορφές  

• HER(β) 

• HER(β)-CFA 

• HER(β)-PLA 

την ημέρα 0 και έλαβαν ενισχυτικές ανοσοποιήσεις με τις ίδιες μορφές χορήγησης τις ημέρες 

14 και 28, με την εξαίρεση ότι το CFA αντικαταστάθηκε με IFA.  

 Μια εβδομάδα μετά την τελευταία ανοσοποίηση έγινε αιμοληψία από το 

οπισθοοφθαλμικό πλέγμα και ακολούθησε θανάτωση των πειραματόζωων με εξάρθρωση του 

αυχένα και απομόνωση των σπληνών. 

 

3.4.7 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 7 

 

Ομοίως με το πειραματικό πρωτόκολλο 6 με τη προσθήκη μιας ομάδας που έλαβε το ίδιο 

σχήμα ανοσοποίησης με μορφή χορήγησης το PLA. 

 

3.4.8 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 8 

 

3.4.8.1 Υποπείραμα 1 

Διαγονιδιακοί HHD μύες ανοσοποιήθηκαν άπαξ με τις ακόλουθες μορφές χορήγησης: 
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• CFA 

• PLA 

• HER(β) 

• HER(β)-CFA 

• HER(β)-PLA 

• HER(β)-PLA(2) 

Τρεις εβδομάδες μετά την ανοσοποίηση έγινε αιμοληψία από το οπισθοοφθαλμικό 

πλέγμα και ακολούθησε θανάτωση των πειραματόζωων με εξάρθρωση του αυχένα και 

απομόνωση των σπληνών. 

Χρησιμοποιήθηκε και μια ομάδα μη ανοσοποιημένων μυών διαγονιδιακών HHD. 

 

3.4.8.2 Υποπείραμα 2 

Διαγονιδιακοί HHD μύες ανοσοποιήθηκαν την ημέρα 0 με τις ακόλουθες μορφές χορήγησης: 

• CFA 

• PLA 

• HER(β) 

• HER(β)-CFA 

• HER(β)-PLA 

και ακολούθησαν δυο αναμνηστικές χορηγήσεις τις ημέρες 14 και 28 με μόνη διαφορά ότι το 

CFA αντικαταστάθηκε με IFA. Χρησιμοποιήθηκε και μια ομάδα μη ανοσοποιημένων μυών 

διαγονιδιακών HHD. 

Σε όλα τα πειραματόζωα μια εβδομάδα μετά την τελευταία ανοσοποίηση έγινε 

αιμοληψία από το οπισθοοφθαλμικό πλέγμα και ακολούθησε θανάτωση των πειραματόζωων 

με εξάρθρωση του αυχένα και απομόνωση των σπληνών. 

 

3.5  ΜΕΘΟΔΟΙ 
 

3.5.1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ 

 

Η σύνθεση των πεπτιδίων έγινε χρησιμοποιώντας την Fmoc μέθοδο σε στερεά φάση, με in situ 

ενεργοποίηση των Fmoc-αμινοξέων (Fields et al., 1990). Τα πεπτίδια που συντέθηκαν ήταν τα 

εξής: 
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• HER-2/neu (778-799) (GSPYVSRLLGICLTSTVQLVQL) = HER778-799 

• HER-2/neu (789–797) (CLTSTVQLV) = HER789-797 

Κατά τη σύνθεση των παραπάνω πεπτιδίων χρησιμοποιήθηκε π-κυανο-τριτυλ- 

ρητίνη. Ο βαθμός υποκατάστασης της ρητίνης (mmol αμινομάδας/g ρητίνης) 

προσδιορίζεται με αντίδραση νινυδρίνης. 

Όλα τα στάδια της σύνθεσης, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια, 

διεξήχθησαν σε γυάλινη διαχωριστική χοάνη με γυάλινο πορώδη ηθμό. 

 

3.5.1.1 Προσθήκη 1ου αμινοξέος 

 

Η προσθήκη του πρώτου αμινοξέος (Fmoc-προστατευμένου C-τελικού αμινοξέος του 

πεπτιδίου) στη ρητίνη, έγινε αρχικά με ενεργοποίηση της υδροξυλομάδας του συνδετικού 

μορίου ("handle") της ρητίνης με ακετυλοβρωμίδιο και ακολούθησε η προσθήκη του 1ου 

αμινοξέος μέσω εστεροποίησης με DIEA του βρωμιωμένου παραγώγου. 

Για τη σύνθεση των παραπάνω πεπτιδίων χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω Fmoc 

αμινοξέα:  
 

Πίνακας 4: Fmoc αμινοξέα που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνθεση πεπτιδίων. 

Αμινοξύ 
Σύμβολο 

ΜΒ Προστατευμένο αμινοξύ ΜΒ Με 3 
γράμματα 

Με 1 
γράμμα 

Γλυκίνη Gly G 75 Fmoc-Gly-OH 368 

Σερίνη Ser S 105 Fmoc-Ser(But)-OH 384 

Προλίνη Pro P 115 Fmoc-Pro-OH 338 

Τυροσίνη Tyr Y 181 Fmoc-Tyr(But)-OH 460 

Βαλίνη Val V 117 Fmoc-Val-OH 340 

Αργινίνη Arg R 174 Fmoc-Arg(Pbf)-OH 648 

Λευκίνη Leu L 131 Fmoc-Leu-OH 354 

Ισολευκίνη Ile I 131 Fmoc-Ile-OH 354 

Κυστεΐνη Cys C 121 Fmoc-Cys(trityl)-OH 432 

Θρεονίνη Thr T 119 Fmoc-Thr(But)-OH 398 

Γλουταμίνη Gln Q 146 Fmoc-Gln-OH 369 

Μεθειονίνη Met M 149 Fmoc-Met-OH 372 

Ασπαραγινικό οξύ Asp D 133 Fmoc-Asp(OBut)-OH 412 
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3.5.1.2 Αποπροστασία 

 

Αρχικά η ρητίνη εκπλύθηκε με DMF και διηθήθηκε υπό κενό. Στη συνέχεια προστέθηκε σε 

αυτήν διάλυμα αποπροστασίας το οποίο αφέθηκε για 5 λεπτά, οπότε και διηθήθηκε υπό κενό. 

Το διήθημα συλλέχθη σε καθαρή κωνική φιάλη που περιείχε απιονισμένο νερό προκαλώντας 

θόλωση σε αυτό, η οποία οφείλεται στην παρουσία της Fmoc ομάδας. Το στάδιο της 

προσθήκης και της επώασης του διαλύματος αποπροστασίας επαναλήφθηκαν έως ότου το 

διήθημα να μην προκαλεί θόλωση στο νερό. Στη συνέχεια, η ρητίνη εκπλύθηκε 10 φορές με 

DMF, ενώ μετά την απομάκρυνση της τελευταίας ποσότητας του DMF, η ρητίνη ήταν έτοιμη 

για την προσθήκη του επόμενου αμινοξέος. 

 

 3.5.1.3  Προσθήκη αμινοξέων 

 

Σε κάθε στάδιο προσθήκης αμινοξέων στην πεπτιδική σύνθεση στερεάς φάσης επιδιώκεται η 

απόδοση της αντίδρασης να είναι 100%. Για το σκοπό αυτό τόσο τα αμινοξέα όσο και τα 

αντιδραστήρια HOBt και DIPC που χρησιμοποιήθηκαν, προστέθηκαν σε περίσσεια  

(2-5 ισοδύναμα) σε σχέση με τις ελεύθερες αμινομάδες της ρητίνης. Πριν την προσθήκη του 

Fmoc αμινοξέος η ρητίνη είχε διογκωθεί με DMF το οποίο απομακρύνθηκε με διήθηση. 

Το Fmoc αμινοξύ που προστέθηκε ζυγίστηκε σε γυάλινο φιαλίδιο, στο οποίο 

προστέθηκε και η ισομοριακή ποσότητα HOBt. Στη συνέχεια αυτά τα στερεά διαλύθηκαν σε 

όσο το δυνατόν μικρότερο όγκο DMF, και ακολούθησε η προσθήκη ισομοριακής ποσότητας 

DIPC. Το διάλυμα αναδεύθηκε και αφέθηκε σε πάγο για 10 λεπτά, και σε θερμοκρασία 

δωματίου για άλλα 10 λεπτά, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το αμινοξύ. Το ενεργοποιημένο 

αμινοξύ προστέθηκε στη ρητίνη και η ρητίνη αφέθηκε υπό ανάδευση για 2 ώρες σε 

θερμοκρασία δωματίου. Μετά την πάροδο των δύο ωρών, η ρητίνη διηθήθηκε και εκπλύθηκε 

διαδοχικά 5 φορές με απεσταγμένο DMF. Ακολούθησε έλεγχος για την τυχόν παρουσία 

ελεύθερων αμινομάδων. 

Στην περίπτωση που η αντίδραση ανίχνευσης αμινομάδων ήταν αρνητική, 

ακολούθησε η αποπροστασία της α-αμινομάδας και η προσθήκη του επόμενου αμινοξέος. Αν 

η αντίδραση ανίχνευσης αμινομάδων ήταν θετική, επαναλαμβανόταν η προσθήκη του ίδιου 

αμινοξέος, χωρίς να προηγηθεί αποπροστασία. Αν και μετά από αυτήν την επανάληψη ο 

έλεγχος δείχνει την παρουσία αμινομάδων, τότε αυτές ακετυλιώνονται όπως θα δούμε στη 

συνέχεια. Αυτά τα δύο στάδια αποπροστασίας - προσθήκης αμινοξέος εναλλάσσονταν έως 

την ολοκλήρωση της επιθυμητής πεπτιδικής αλληλουχίας. 
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3.5.1.4 Έλεγχος παρουσίας αμινομάδας 

 

Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιήθηκε προκειμένου να διαπιστωθεί η απουσία ή η ύπαρξη 

ελεύθερων αμινομάδων στη ρητίνη, πριν την προσθήκη του νέου αμινοξέος. Για το σκοπό 

αυτό ελήφθη πολύ μικρή ποσότητα (2-3 mg) ρητίνης από τη μάζα αντίδρασης και 

τοποθετήθηκε σε γυάλινο σωλήνα. Στη συνέχεια στο σωλήνα αυτόν προστέθηκαν 4 σταγόνες 

από το αντιδραστήριο Kaiser I, δύο σταγόνες από το αντιδραστήριο Kaiser II και δύο 

σταγόνες από το αντιδραστήριο Kaiser III. Ο σωλήνας θερμάνθηκε στους 100°C για 5 λεπτά. 

Όταν στη ρητίνη υπάρχουν ελεύθερες πρωτοταγείς αμινομάδες, γεγονός το οποίο υποδηλώνει 

την ελλιπή σύζευξη του τελευταίου αμινοξέος με τη ρητίνη, το διάλυμα χρωματίζεται μπλε, 

ενώ εάν δεν υπάρχουν παραμένει υποκίτρινο. 

 

3.5.1.5 Ακετυλίωση αμινομάδας 

Η ακετυλίωση των ελευθέρων αμινομάδων που ανιχνεύθηκαν στη ρητίνη παρά την 

επανάληψη της προσθήκης του ίδιου αμινοξέος, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, καθώς και 

η ακετυλίωση της Ν-τελικής αμινομάδας των πεπτιδίων που συνθέτονται, όταν αυτό ήταν 

επιθυμητό, πραγματοποιήθηκε με την προσθήκη διαλύματος ακετυλίωσης και παραμονή της 

ρητίνης υπό ανάδευση για 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά την απομάκρυνση του 

μίγματος (διάλυμα ακετυλίωσης) η ρητίνη εκπλύθηκε τέσσερις διαδοχικές φορές με 

απεσταγμένο DMF. 

Όσον αφορά στην ακετυλίωση της Ν-τελικής αμινομάδας του πεπτιδίου, το διάλυμα 

ακετυλίωσης προστέθηκε στη ρητίνη μετά την αποπροστασία του τελικού αμινοξέος. 

 

3.5.1.6 Αποκοπή του πεπτιδίου από τη ρητίνη και τελική αποπροστασία 

 

Μετά την προσθήκη του τελευταίου αμινοξέος και την αποπροστασία, η ρητίνη εκπλύθηκε 

10 φορές με DMF, τρεις φορές με THF, τρεις φορές με πετρελαϊκό αιθέρα, και διηθήθηκε 

υπό κενό για 30 λεπτά, ώστε να ξηραθεί πλήρως. Ακολούθησε η προσθήκη του διαλύματος 

αποκοπής και η ανάδευση της ρητίνης για 2,5-3 ώρες. Το υπερκείμενο υγρό απομακρύνθηκε 

με διήθηση υπό κενό και ακολούθησε μία έκπλυση με το ίδιο διάλυμα και μία έκπλυση με 

διάλυμα THF:CH2Cl2, 1:1. Τέλος, το διήθημα συμπυκνώθηκε με εξάτμιση υπό κενό και το 

πεπτίδιο παρελήφθη μετά από καταβύθιση με αιθέρα και φυγοκέντρηση. 

Με την τεχνική της πεπτιδικής σύνθεσης στερεάς φάσης συντέθηκαν, στα πλαίσια 

αυτής της διατριβής, τα πεπτιδικά τμήματα HER778-799 και HER789-797. 
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3.5.1.7 Καθαρισμός των συνθετικών πεπτιδίων 

 

Για τον καθαρισμό των συνθετικών πεπτιδίων, ποσότητα του ακάθαρτου προϊόντος 

διαλύθηκε, αρχικά, σε όσο το δυνατόν μικρότερη ποσότητα H2O και καθαρίστηκε απευθείας 

σε ημιπαρασκευαστική HPLC, χρησιμοποιώντας στήλη RP C-18 και ανιχνεύοντας το 

πεπτίδιο με ανιχνευτή οπτικής απορρόφησης (UV484 Waters) στα 220nm. Για την έκλουση 

των πεπτιδίων από τη στήλη, χρησιμοποιήθηκε σύστημα δύο διαλυτών Α και Β. Ο  

διαλύτης Α ήταν THF 0,05% σε νερό και ο διαλύτης Β ήταν ακετονιτρίλιο 60% σε διαλύτη Α. 

Η τελική περιεκτικότητα του διαλύτη έκλουσης σε ακετονιτρίλιο ρυθμίστηκε με βάση την 

πολικότητα του κάθε πεπτιδίου. 

Μετά τον καθαρισμό τα κλάσματα που βρέθηκαν να περιέχουν τα πεπτίδια 

λυοφιλοποιήθηκαν και αποθηκεύτηκαν στους -35oC. 

 

3.5.2 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ 

 

3.5.2.1 Ανάλυση αμινοξέων συνθετικών πεπτιδίων 

 

Η καθαρότητα κάθε συνθετικού πεπτιδίου επιβεβαιώθηκε σε αναλυτική RP-HPLC  

(250 mm x 4,6 cm ID / 2690 Alliance Waters). Το σύστημα διαλυτών περιείχε 0,05% TFA σε 

νερό (διαλύτης Α) και 60% ακετονιτρίλιο στον διαλύτη Α (διαλύτης Β). Εφαρμόστηκε 

γραμμική διαβάθμιση 0 έως 100% Β κατά τη διάρκεια ροής 20 min, με ρυθμό ροής  

1,3 ml/min. Η ανίχνευση των κορυφών των πεπτιδίων επιτεύχθηκε με έναν ανιχνευτή 

αντιστοιχίας φωτοδιόδων (Waters 996). 

 

3.5.2.2 Φασματομετρία μάζας συνθετικών πεπτιδίων 
 
Για την Φασματομετρία Μάζας Ηλεκτροδιασποράς (ESI), το διάλυμα του πεπτιδίου 

προς ανάλυση (0,5 mg/ml) σε 50 % υδατικό ακετονιτρίλιο που περιείχε 1 % οξικό οξύ, 

εγχύθηκε στην πηγή ηλεκτροδιασποράς του φασματόμετρου μάζας, με ρυθμό ροής  

0,1 ml/min, χρησιμοποιώντας μία αντλία σύριγγας Harvard. Για την αποδιαλύτωση 

χρησιμοποιήθηκε θερμό αέριο άζωτο (Dominic-Hunter UHPLCMS-10). Στην πηγή 

ηλεκτροψεκασμού η βελόνα ψεκασμού ήταν γειωμένη. Στα τριχοειδή, επίπεδα και 

κυλινδρικά ηλεκτρόδια εφαρμόστηκαν τάσεις +3kV, +70V και +0,3V, αντίστοιχα. Το 
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φορτίο του κάθε ιόντος και η μοριακή μάζα του πεπτιδίου προσδιορίστηκαν με 

αλγόριθμους αποσυνέλιξης. 
 

3.5.3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ PLGA ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 

 

Η σύνθεση και ο χαρακτηρισμός των PLGA συμπολυμερών έγινε σε συνεργασία με το 

εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. 

 
3.5.3.1 Σύνθεση των PLGA συμπολυμερών 

 

Τo πολυγαλακτικό οξύ (PLA) και το συμπολυμερές πολύ(γαλακτικού-γλυκολικού) οξέος 

(PLGA) (μοριακής αναλογίας LE/GE ίση προς 60/40) παρασκευασθήκαν με την μέθοδο του 

πολυμερισμού τήγματος των μονομερών υπό ατμόσφαιρα αζώτου (Gilding and Reed, 1979): 

Το μονομερές γαλακτίδιο (D,L-lactide) ή μίγμα γαλακτιδίου/γλυκολίδιου (D,L-lactide 

/glycolide) τοποθετήθηκαν σε τρίλαιμη σφαιρική φιάλη, η οποία βρίσκεται υπό ατμόσφαιρα 

αζώτου και είναι βυθισμένη εντός ελαιόλουτρου θερμοκρασίας 140°C. Μετά από την τήξη 

των μονομερών, προστέθηκε στην φιάλη ο καταλύτης 2-αιθυλ-εξανοϊκός κασσίτερος σε 

αναλογία 0,1 % β/β. Μετά από την παρέλευση του χρόνου πολυμερισμού  

(3 ώρες) το σχηματισθέν πολυμερές καθαρίστηκε με διάλυση σε χλωροφόρμιο και 

καταβύθιση εντός περίσσειας μεθανόλης. Συγκεκριμένα, το πολυμερές διαλύθηκε σε 

χλωροφόρμιο ώστε να σχηματιστεί διάλυμα περίπου 20 % β/ο. Το διάλυμα αυτό 

μεταφέρθηκε στάγδην σε μεθανόλη όγκου 20 φορές τον όγκο του διαλύματος του 

χλωροφορμίου και το λευκό ίζημα που σχηματίστηκε συλλέχθηκε και ξηράνθηκε υπό κενό σε 

θερμοκρασία δωματίου. 

 Κατά την σύνθεση των πολυμερών πρέπει να λαμβάνονται ειδικές προφυλάξεις ώστε 

να αποφευχθεί η παρουσία υγρασίας τόσο κατά την φύλαξη των μονομερών γαλακτιδίου και 

γλυκολιδίου, όσο και κατά τη διάρκεια του πολυμερισμού. Η παρουσία της υγρασίας 

προκαλεί τη υδρόλυση των μονομερών προς μη κυκλικά παράγωγα, τα οποία δεν 

πολυμερίζονται επιτυχώς (μη επαναλήψιμα αποτελέσματα και λήψη προϊόντος χαμηλού 

μοριακού βάρους). Επιπλέον, η υγρασία προκαλεί τον τερματισμό της αντίδρασης 

πολυμερισμού. Για αυτόν τον λόγο πριν από την κάθε σύνθεση πολυμερούς γίνεται 

ανακρυστάλλωση των μονομερών σε οξικό αιθυλεστέρα και τα μονομερή φυλάσσονται σε 

ξηραντήρα υπό υψηλό κενό. 
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3.5.3.2 Χαρακτηρισμός των πολυμερών 

 

Ο καθορισμός της σύστασης των παραγόμενων πολυμερών έγινε με φασματοσκοπία  
1H-NMR. Τα φάσματα 1H-NMR λήφθηκαν σε φασματοφωτόμετρο Bruker AC 250, 

Germany. Για την λήψη του φάσματος τα δείγματα διαλύθηκαν σε CDCl3. Η αναλογία των 

μονομερών στο πολυμερές υπολογίστηκε με σύγκριση της επιφάνειας των κορυφών που 

οφείλονται στο μεθινικό πρωτόνιο του γαλακτικού οξέος (O-CH*(CH3)-CO-)x στα 5,15 ppm 

και στο μεθυλενικό πρωτόνιο του γλυκολικού οξέος (O-CH2*-CO-)y στα 4,9 ppm. 

Το μοριακό βάρος και η κατανομή μοριακού βάρους των παραγόμενων πολυμερών 

προσδιορίστηκαν με χρωματογραφία διαπέρασης πηκτής (Gel Permaeation Chromatography). 

Μικρή ποσότητα δείγματος διαλύθηκε σε τετραϋδροφουράνιο (THF), δημιουργώντας 

διάλυμα συγκέντρωσης περίπου 1% (β/ο). Μετά από διήθηση, 20 μl του διαλύματος αυτού 

ενέθηκαν στη στήλη του χρωματογράφου. Το χρωματογραφικό σύστημα αποτελούνταν από 

αντλία υψηλής πιέσεως της Waters (Waters 600 Controller), στήλη (Waters 7,8 x 300 mm 

Column, Styragel HR5E) και ανιχνευτή δείκτη διάθλασης (Waters 410 Differential 

Refractometer). Η κινητή φάση ήταν επίσης τετραϋδροφουράνιο και ο ρυθμός ροής ήταν  

0,8 ml/min. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με τη βοήθεια ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και του προγράμματος ελέγχου χρωματογραφίας (Millenium 2010 

Chromatography Manager) 

 

3.5.4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΩΝ 

 

3.5.4.1 Σύνθεση των μικροσφαιρών 
 
Οι PLA μικροσφαίρες παρασκευάστηκαν με την μέθοδο εξάτμισης διαλύτη (solvent 

evaporation) (Bodmeier et al., 1987). Περιληπτικά, 3 ml διαλύματος 3% β/ο του πολυμερούς 

σε διχλωρομεθάνιο (Merck) γαλακτωματοποιήθηκαν σε 30 ml διαλύματος 1% (β/ο)  

πολυ-(βινυλ αλκοόλης) (Sigma) σε νερό χρησιμοποιώντας ομογενοποιητή IKA (Ultra Turrax 

Model T25). Στη συνέχεια ο οργανικός διαλύτης απομακρύνθηκε με εξάχνωση. Οι συνθήκες 

γαλακτωματοποίησης  ρυθμίστηκαν έτσι ώστε να επιτύχουμε την παραγωγή μικροσφαιρών 

μεγέθους 1–3 μm. Ακολούθως οι μικροσφαίρες που παρήχθησαν συλλέχθηκαν με 

φυγοκέντρηση στις 4000 rpm/min για 5 λεπτά, λυοφιλοποιήθηκαν και φυλάχθηκαν σε 

ξηραντήρα υπό κενό. Στην περίπτωση των PLGA (60/40) μικροσφαιρών ως διαλύτης του 
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πολυμερούς χρησιμοποιήθηκε ένα μίγμα οξικού αιθυλεστέρα/DMSO με αναλογία όγκων  

2 προς 1, γιατί το συγκεκριμένο πολυμερές δεν διαλύεται πλήρως στον οξικό αιθυλεστέρα. 

Λίγο πριν την ανοσοποίηση οι μικροσφαίρες φορτώθηκαν με HER778-799 ή HER789-797  

με την προσθήκη υδατικού διαλύματος του αντίστοιχου πεπτιδίου (περιεκτικότητας 100 μg 

σε πεπτίδιο) σε διάλυμα μικροσφαιρών (1 ml, 10 mg μικροσφαίρες), ανάδευση του μίγματος 

για 30 s και ακόλουθη επώαση σε υδατόλουτρο (37οC) υπό ήπια ανάδευση για 2 ώρες, όπου 

απαιτείται από το πρωτόκολλο.  

 

3.5.4.2 Χαρακτηρισμός των μικροσφαιρών 

 

3.5.4.2.1 Προσδιορισμός του μεγέθους και της μορφολογίας των μικροσφαιρών 

 

Η μορφολογία (σχήμα, τραχύτητα και πορώδες επιφανείας) των μικροσφαιρών εξετάσθηκε με 

ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM) στο μικροσκόπιο JEOL JSM-6300 (Japan). Οι 

μικροσφαίρες μετά από την ξήρανση τοποθετήθηκαν σε ειδικές μεταλλικές βάσεις, 

επικαλύφθηκαν με ένα στρώμα χρυσού 200-500 Å και στην συνέχεια παρατηρήθηκαν με το 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. 

Ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών μεγέθους των μικροσφαιρών (μέση διάμετρος 

και κατανομή μεγέθους) έγινε με την μέθοδο του σκεδασμού laser φωτός (laser light 

scattering) χρησιμοποιώντας την συσκευή Malvern Mastersizer (Malvern, U.K.). Σε γυάλινο 

δοκιμαστικό σωλήνα ο οποίος περιείχε γύρω στα 5 mg από τις μικροσφαίρες προστίθενται  

3 ml νερό. Ακολούθησε ανάδευση σε συσκευή περιστροφικής ανάδευσης για 1 λεπτό για να 

γίνει η ανασύσταση των μικροσφαιρών. Από το εναιώρημα ελήφθη δείγμα, το οποίο εισήχθη 

στην κυψελίδα υποδοχής του δείγματος στην συσκευή για τον προσδιορισμό του μεγέθους 

των τεμαχιδίων. 

Το μέγεθος και η μορφολογία των μικροσφαιρών εξετάστηκαν επίσης με οπτικό 

μικροσκόπιο τύπου LEIKA DMLM. 
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3.5.4.2.2 Μέτρηση της ολικής περιεκτικότητας των μικροσφαιρών σε πεπτίδιο  

HER778-799  ή HER789-797 με την μέθοδο του δικιγχονινικού οξέος (BCA) σε μικροπλακίδια 

ELISA 

 

Η μέτρηση της ολικής ποσότητας του πεπτιδίου που προσροφήθηκε στις μικροσφαίρες 

υπολογίστηκε αφού πρώτα απομακρύνθηκε το μη προσροφημένο πεπτίδιο με φυγοκέντρηση 

των μικροσφαιρών και απόχυση του υπερκειμένου. Ακολούθησε ξήρανση του ιζήματος 

(μικροσφαίρες με το προσρφοφημένο πεπτίδιο) και μετά μεταφορά δείγματος 5 mg από αυτό 

σε γυάλινο φιαλίδιο. Στο φιαλίδιο προστέθηκε 1ml διαλύματος NaOH 0,2 Ν. Το δείγμα 

αφέθηκε στους 37οC για 2 ώρες υπό ήπια ανάδευση για να υδρολυθούν οι μικροσφαίρες. Το 

δείγμα στην συνέχεια φυγοκεντρήθηκε στις 5000 rpm για 10 λεπτά στους 20οC. Τέλος το 

πεπτίδιο μετρήθηκε στο υπερκείμενο σύμφωνα με την μέθοδο micro BCA (Smith et al., 1985).  

Αναλυτικότερα σε κάθε μικροφρεάτιο ELISA προστέθηκαν 25 μl δείγματος και στην 

συνέχεια 200 μl διαλύματος εργασίας για micro BCA. Ακολούθησε επώαση για 1 ώρα στους 

37οC. Το δείγμα παρέμεινε σε θερμοκρασία δωματίου (20-22οC) για 10 λεπτά και στη 

συνέχεια έγινε μέτρηση της οπτικής απορρόφησης στα 550 nm. 

Για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης των δειγμάτων σε HER778-799 ή HER789-797 

παρασκευάστηκε πρότυπη καμπύλη με πεπτίδιο HER778-799 ή HER789-797, στην οποία 

χρησιμοποιήθηκαν οι αραιώσεις των πρότυπων διαλυμάτων που προαναφέρθηκαν.  
 

 3.5.4.2.3 In vitro απελευθέρωση των πεπτιδίου από τις μικροσφαίρες 

 

Μικροσφαίρες φορτωμένες με HER789-797 παρασκευάστηκαν με προσρόφηση του πεπτιδίου 

στις μικροσφαίρες όπως περιγράφηκε παραπάνω. Δείγματα μικροσφαιρών φορτωμένες με 

πεπτίδιο επαναιωρήθηκαν σε PBS (pH 7,4) (5 mg μικροσφαιρών ανά ml) και επωάστηκαν σε 

υδατόλουτρο (37οC) υπό ήπια ανάδευση. Σε προκαθορισμένα διαστήματα (1, 3, 6 ωρών) 

δείγματα 250 μl αφαιρέθηκαν, διηθήθηκαν και αναλύθηκαν για το πεπτίδιο σύμφωνα με την 

μέθοδο microBCA (Smith et al., 1985), όπως περιγράφηκε παραπάνω.  

 

3.5.5 ΛΗΨΗ ΟΡΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 

 
Το ολικό αίμα από κάθε αιμοληψία αφέθηκε για μια ώρα σε θερμοκρασία δωματίου  

(20-22οC), ακολούθως φυγοκεντρήθηκε στις 3000 rpm για 10 λεπτά και τέλος το υπερκείμενο 

φυλάχθηκε στην κατάψυξη (-20οC). 
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3.5.6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΟΡΩΝ  

 
3.5.6.1 Μέτρηση ολικής IgG ειδικής ως προς την HER-2/neu πρωτεΐνη  

 

Για τη μέτρηση ολικής IgG ειδικής ως προς την HER-2/neu πρωτεΐνη χρησιμοποιήθηκαν 

μικροπλάκες 96 μικροφρεατίων (Costar9018) υψηλής δεσμευτικής ικανότητας (high binding 

plate). Η επίστρωση έγινε με SKBR3 κύτταρα (3,9x105 κύτταρα, 50 μl/μικροφρεάτιο) σε 

ρυθμιστικό διάλυμα PBS και ακολούθησε ξήρανση για 48 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου 

(20-22οC) πάνω σε γάζα. Στη συνέχεια έγινε κορεσμός των μικροφρεατίων με διάλυμα 

έκπλυσης που περιέχει 4% β/ο FCS (200 μl/μικροφρεάτιο, επώαση για 3-4 ώρες σε 

θερμοκρασία δωματίου). Τα επιστρωμένα πλακίδια μπορούν να φυλαχθούν για 

μεταγενέστερη χρήση στους -80οC. 

Στην συνέχεια αποχύθηκε το διάλυμα και το πλακίδιο εκπλύθηκε τρεις φορές με 

διάλυμα έκπλυσης. Στη συνέχεια τα μικροφρεάτια επωάστηκαν αρχικά με διαδοχικές 

αραιώσεις των προς έλεγχο αντιορών (1/100, 1/500, 1/1000, 1/10000) ή με εμπορικό 

αντίσωμα αντι-HER-2/neu–FITC (σε αραίωση 1/25, 1/50, 1/100) (100 μl/μικροφρεάτιο, 

επώαση για 1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου υπό ανακίνηση). Το πλακίδιο εκπλύθηκε εκ 

νέου τρεις φορές με διάλυμα έκπλυσης. Για τον προσδιορισμό των τίτλων των αντιορών 

ενζυματικώς επισημασμένη αντι–ανοσοσφαιρίνη μυός (Sigma, A4416) επωάστηκε σε 

αραίωση 1:2500 (100 μl/μικροφρεάτιο, επώαση για 1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου υπό 

ανακίνηση). Ακολούθως έγινε εκ νέου απόχυση του διαλύματος και έκπλυση 3 φορές με 

διάλυμα έκπλυσης. Στη συνέχεια προσετέθη διάλυμα χρωμογόνου ενζυμικού υποστρώματος 

TMB (100 μl/μικροφρεάτιο), έγινε επώαση για 2 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου (20-22οC) 

για να αναπτυχθεί το χρώμα, η αντίδραση τερματίστηκε με προσθήκη H2SO4 0,1 N και 

μετρήθηκε η οπτική απορρόφηση στα 450 nm με φωτόμετρο Dynatech MR5000. 

 

3.5.6.2 Μέτρηση ισοτύπων IgG1 και IgG2a ειδικών ως προς την HER-2/neu πρωτεΐνη  

 

Για την ανάλυση των ισοτύπων IgG1 και IgG2a ειδικών ως προς την HER-2/neu πρωτεΐνη 

χρησιμοποιήθηκε αντίστοιχη μέθοδος με αυτή που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό 

ολικής IgG ειδικής ως προς την HER-2/neu πρωτεΐνη, με τη διαφορά ότι αντί να γίνει επώαση 

με ενζυματικώς επισημασμένη αντι–ανοσοσφαιρίνη μυός, χρησιμοποιήθηκαν ενζυματικώς 

επισημασμένα μονόκλωνα αντισώματα κατά των ισοτύπων IgG1 (1:7000) (Serotec,  
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MCA 336P) και IgG2a (1:2000) (Serotec, MCA 421P) αντίστοιχα (100μl/μικροφρεάτιο, 

επώαση για 1 ώρα σε θερμοκρασία δωματίου υπό ανακίνηση). 

 

3.5.7 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ  

 
Τα πειράματα προσδιορισμού του τύπου της ανοσολογικής απόκρισης σε κυτταρικό επίπεδο 

έγιναν στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ανοσολογίας του Περιφερειακού Αντικαρκινικού-

Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας». 

Για τον έλεγχο του τύπου της ανοσοαπόκρισης Τh1/Τh2 έγινε σειρά πειραμάτων, 

όπου μετρήθηκαν τα επίπεδα των κυτοκινών (IL-4, IL-10 και IFN-γ), σε καλλιέργειες 

λεμφοκυττάρων και στον ορό του αίματος των πειραματόζωων και μελετήθηκε η ικανότητα 

πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων παρουσία του αντιγόνου. Αφαιρέθηκαν, για τον λόγο 

αυτό, οι σπλήνες και οι λεμφαδένες ανοσοποιημένων μυών και αναπτύχθηκαν σε καλλιέργεια 

τα λεμφοκύτταρα (Τ και Β), τόσο παρουσία, όσο και απουσία του προς μελέτη αντιγόνου.   

Τα επίπεδα των κυτοκινών αξιολογήθηκαν με δύο διαφορετικές μεθόδους οι οποίες 

διασταυρώνουν και επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα. Σε πρώτη φάση μετρήθηκαν τα επίπεδα 

των κυτοκινών (IFN-γ και IL-4) με τη μέθοδο του ELISPOT, όπου μετρήθηκαν κύτταρα από 

καλλιέργειες λεμφοκυττάρων τα οποία εκκρίνουν αυτές τις κυτοκίνες. Η μέθοδος του 

ELISPOT είναι η πιο ευαίσθητη διότι θεωρητικά ανιχνεύει ακόμη και ένα μόνο κύτταρο, εάν 

αυτό εκκρίνει μια από τις κυτοκίνες που μελετάμε. Παρόλα αυτά πολλές φορές υπεισέρχονται 

ψευδώς θετικά στοιχεία στις μετρήσεις. Στη συνέχεια οι κυτοκίνες IL-4, IL-10 και IFN-γ 

μετρήθηκαν στον ορό και σε υπερκείμενα των κυτταροκαλλιεργειών λεμφοκυττάρων με 

ανοσοενζυμομετρικές μεθόδους ELISA ειδικές για κάθε κυτοκίνη.  

Επίσης, μελετήθηκε η ικανότητα πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων, παρουσία 

του αντιγόνου, απουσία του αντιγόνου, παρουσία άσχετου (irrelevant) αντιγόνου, του 

πεπτιδίου τυροσινάσης (369–377) (YMDGTMSQV) [TYR369-377] και παρουσία 

κονκαναβαλίνης Α (θετικός μάρτυρας), με ενσωμάτωση ραδιενεργού θυμιδίνης. 

 

3.5.7.1 Κατάψυξη κυττάρων 

 
Τα αποθέματα κυττάρων διατηρούνται κατεψυγμένα σε υγρό άζωτο, στους  

-195οC. Τα προς ψύξη κύτταρα πρέπει να βρίσκονται στη λογαριθμική φάση ανάπτυξης. Το 

εναιώρημά τους τοποθετήθηκε σε σωλήνα φυγοκέντρου και φυγοκεντρήθηκε στα 700 g για  

5 λεπτά. Μετά την απόχυση του υπερκειμένου, το ίζημα επαναιωρήθηκε σε  
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3-10x106 κύτταρα/ml διαλύματος 10% DMSO σε FCS και μεταφέρθηκε σε φιαλίδια 

κατάψυξης (0,5-1 ml/φιαλίδιο). Τα φιαλίδια τοποθετήθηκαν για μία ώρα στους –20οC, στη 

συνέχεια για μία ώρα στους -80οC και τέλος σε δοχείο υγρού αζώτου. 

 

3.5.7.2 Απόψυξη κυττάρων 

 
Το φιαλίδιο κατάψυξης αποσύρθηκε από το υγρό άζωτο και τοποθετήθηκε τάχιστα σε 

υδατόλουτρο 37οC έως ότου γίνει πλήρης τήξη του εναιωρήματος. Με πιπέτα Pasteur 

προστέθηκαν στάγδην 1ml θρεπτικού υλικού RPMI-1640 εμπλουτισμένο με 20% FCS. Το 

εναιώρημα μεταφέρθηκε σε σωληνάριο φυγοκέντρου με 4ml του ίδιου θρεπτικού υλικού και 

φυγοκεντρήθηκαν στα 700 g για 5 λεπτά. Μετά την απόχυση του υπερκειμένου το ίζημα 

επαναιωρήθηκε σε θρεπτικό υλικό ανάλογο με το είδος των κυττάρων και την πειραματική 

διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε περίπτωση. 

 

3.5.7.3 Αφαίρεση και απομόνωση κυττάρων  

(σπληνοκύτταρα=SC και λεμφαδένες=LN) 

 

Τα στάδια που ακολουθήθηκαν ήταν τα εξής: 

• Αφαίρεση της σπλήνας και των λεμφαδένων 

• Ομογενοποίηση σε πλήρες RPMI  

• Πλύσιμο με HBSS  

• Φυγοκέντρηση 5 λεπτά  / 1700 rpm 

• Απόχυση υπερκειμένου 

• Επαναιώρηση σε 3-4 ml 0,82% β/ο NH4Cl για 5 λεπτά 

• Πλήρωση του σωλήνα φυγοκέντρησης με πλήρες RPMI 

• Πλύσιμο 2 φορές (Φυγοκέντρηση 5 λεπτά / 1700 rpm) 

• Απόχυση υπερκειμένου 

• Επαναιώρηση σε πλήρες RPMI 

• Μέτρηση κυττάρων στο οπτικό μικροσκόπιο με αιμοκυτταρόμετρο Neubauer. Η μέτρηση 

των κυττάρων γίνεται μετά από χρώση με Trypan Blue (σε αραίωση 1/10) 

• Προσαρμογή των κυττάρων στην πυκνότητα που θέλουμε (π.χ. 3x106 κύτταρα/ml) 
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3.5.7.4 Μέτρηση βιωσιμότητας κυττάρων 

 

Η μέτρηση της βιωσιμότητας έγινε με τη μέθοδο αποκλεισμού της χρωστικής κυανούν του 

τρυπανίου (trypan blue dye exclusion) από τα ζωντανά κύτταρα. Μικροποσότητα 

καλλιέργειας (90 μl) επωάστηκε με 10 μl 2% διαλύματος της χρωστικής σε φυσιολογικό ορό 

για 2 λεπτά στους 37οC. Το εναιώρημα τοποθετήθηκε σε αιμοκυτταρόμετρο Neubauer και 

μετρήθηκαν τα κύτταρα που έχουν απορροφήσει τη χρωστική (μπλε χρώμα) σε σύνολο  

500 κυττάρων. Η βιωσιμότητα αντιστοιχεί στο ποσοστό % των άβαφων (ζωντανών) 

κυττάρων στο σύνολο των μετρηθέντων.  

 

3.5.7.5 Μελέτη του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων  

 
Η ειδικότητα των ανοσολογικών αποκρίσεων μετά από την εφαρμογή των διαφόρων 

πρωτοκόλλων ανοσοποίησης προσδιορίστηκε με την εφαρμογή της μεθόδου 

πολλαπλασιασμού λεμφοκυττάρων με 3H-θυμιδίνη. Μετά από αφαίρεση σπληνών και 

λεμφαδένων σε άσηπτες συνθήκες από τα πειραματόζωα και ομογενοποίηση των κυττάρων, 

όπως περιγράφηκε αναλυτικά προηγουμένως, τα κύτταρα ομαδοποιήθηκαν για κάθε ομάδα 

πειραματόζωων σε μοναδιαίο διάλυμα κυττάρων. 

Μικροπλάκες 96 θέσεων πυθμένα σχήματος U πληρώθηκαν με κύτταρα  

(5x105 κύτταρα/μικροφρεάτιο, δείγματα εις τριπλούν) σε συνολικό όγκο πλήρους RPMI  

200 μl/μικροφρεάτιο, εμπλουτισμένο με 20 IU/ml IL-2 και 50 μΜ 2-μερκαπτοαιθανόλης, 

παρουσία ή όχι 50 μg/ml HER778-799 ή HER789-797 ή παρουσία του HLA-A2.1 περιορισμένου 

πεπτιδίου της τυροσινάσης (369-377) [TYR369-377] (Bullock et al., 2001, Lotz et al., 2004). Ως 

θέσεις ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν μικροφρεάτια τα οποία περιείχαν λεμφοκύτταρα από μη 

ανοσοποιημένα πειραματόζωα (αρνητικός μάρτυρας) και άλλα στα οποία τα λεμφοκύτταρα 

ενεργοποιήθηκαν με 10 μg/ml ConA (θετικός μάρτυρας). Στην συνέχεια έγινε επώαση για  

48 ώρες σε κλίβανο στους 37οC παρουσία 5% CO2 και υγρασίας. Τέλος μετά από αφαίρεση 

100 μl υπερκειμένου καλλιεργειών ακολούθησε προσθήκη 100 μl διαλύματος 3Η θυμιδίνης  

(1 μCi/μικροφρεάτιο). Στην συνέχεια έγινε επώαση των καλλιεργειών για 18 ώρες στους 

37οC παρουσία 5% CO2 και υγρασίας. Τέλος έγινε μεταφορά και λύση των κυττάρων σε 

ειδικά φίλτρα από ίνες γυαλιού (cell harvester) που κατακρατούν τα μεγαλομόρια, προσθήκη 

υγρού σπινθηρισμού 1 ml/δείγμα και μέτρηση της εκπεμπόμενης ραδιενέργειας σε μετρητή  

β ακτινοβολίας. Τα αποτελέσματα εκφράστηκαν σε cpm [counts per minute (=ραδιενεργές 

κρούσεις το λεπτό)] και στη συνέχεια ως δείκτες ενεργοποίησης SI (Stimulation Indices) του 
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μέσου όρου των cpm για κάθε τριπλέτα φρεατίων καλλιέργειας λεμφοκυττάρων παρουσία 

αντιγόνου διηρημένου με τον μέσο όρο αυτών που δεν έχουν ενεργοποιηθεί in vitro. 

      

3.5.7.6 Μέτρηση των επιπέδων των κυτοκινών mIFN-γ, mIL-10 και mIL-4 

 

Τα επίπεδα των κυτοκινών μετρήθηκαν σε δείγματα από υπερκείμενα, που ελήφθησαν μετά 

από φυγοκέντρηση των καλλιεργειών που διεξήχθησαν σύμφωνα με το πρωτόκολλο για την 

μελέτη του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων και μετά από επώαση για 48 ώρες καθώς 

και σε ορούς αίματος που ελήφθησαν από τα πειραματόζωα (σε αρχική αραίωση 1:3 σε 

διάλυμα αραίωσης του kit, όπου χρειάστηκε έγιναν μεγαλύτερες αραιώσεις). Οι μετρήσεις 

έγιναν με την χρήση εμπορικά διαθέσιμων kit ELISA και σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή, όπως περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια. 

 

3.5.7.6.1 ELISA mIFN-γ (DIACLONE KIT) 

 

Μικροπλάκες ELISA επικαλυμμένες με αντίσωμα έναντι της IFN-γ μυός πληρώθηκαν με 

100μl/μικροφρεάτιο προτύπων διαλυμάτων (0, 31,25 , 62,5 , 125 , 250 , 500 , 1000 pg/ml) και 

αγνώστων δειγμάτων αναραίωτων ή αραιωμένων ανάλογα με τις απαιτήσεις στο παρεχόμενο 

διάλυμα αραίωσης και στη συνέχεια προστέθηκε το βιοτινυλιωμένο αντίσωμα έναντι της 

IFN-γ μυός (50 μl/μικροφρεάτιο). Κατόπιν ακολούθησε επώαση για 3 ώρες σε θερμοκρασία 

δωματίου (20-22οC) υπό ανάδευση. Ακολούθως το διάλυμα αποχύθηκε και το πλακίδιο 

εκπλύθηκε 3 φορές με διάλυμα έκπλυσης. Στη συνέχεια προσετέθησαν 100 μl/μικροφρεάτιο 

στρεπταβιδίνη-HRP και έγινε επώαση για 20 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου (20-22οC). 

Ακολούθως έγινε εκ νέου απόχυση του διαλύματος και έκπλυση 3 φορές με διάλυμα 

έκπλυσης. Στη συνέχεια προσετέθη διάλυμα χρωμογόνου ενζυμικού υποστρώματος TMB 

(100 μl/μικροφρεάτιο), έγινε επώαση 12-15 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου (20-22οC) για 

να αναπτυχθεί το χρώμα, η αντίδραση τερματίστηκε με προσθήκη H2SO4 0,1N και μετρήθηκε 

η οπτική απορρόφηση στα 450 nm με φωτόμετρο Dynatech MR5000. 

 

3.5.7.6.2 ELISA mIL-10 (DIACLONE KIT) 

 

Μικροπλάκες ELISA επικαλυμμένες με αντίσωμα έναντι της IL-10 μυός πληρώθηκαν με  

100 μl/μικροφρεάτιο προτύπων διαλυμάτων (0, 31,25 , 62,5 , 125 , 250 , 500 , 1000 pg/ml) 

και αγνώστων δειγμάτων αναραίωτων ή αραιωμένων ανάλογα με τις απαιτήσεις στο 
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παρεχόμενο διάλυμα αραίωσης, προστέθηκε το βιοτινυλιωμένο αντίσωμα έναντι της IL-10 

μυός (50 μl/μικροφρεάτιο) και ακολούθησε επώαση για 3 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου 

(20-22οC) υπό ανάδευση. Στη συνέχεια το διάλυμα αποχύθηκε και το πλακίδιο εκπλύθηκε  

3 φορές με διάλυμα έκπλυσης. Ακολούθως προσετέθησαν 100 μl/μικροφρεάτιο 

στρεπταβιδίνη-HRP και έγινε επώαση για 30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου (20-22οC). 

Ακολούθως γίνεται εκ νέου απόχυση του διαλύματος και έκπλυση 3 φορές με διάλυμα 

έκπλυσης. Τέλος προσετέθη διάλυμα χρωμογόνου ενζυμικού υποστρώματος TMB  

(100 μl/μικροφρεάτιο), έγινε επώαση 25-30 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου (20-22οC), η 

αντίδραση τερματίστηκε με προσθήκη H2SO4 0,1 N και μετρήθηκε η οπτική απορρόφηση στα 

450 nm με φωτόμετρο Dynatech MR5000. 

 

3.5.7.6.3 ELISA mIL-4 (ENDOGEN KIT) 

 

Μικροπλάκες ELISA επικαλυμμένες με αντίσωμα έναντι της IL-4 μυός πληρώθηκαν με  

50 μl/μικροφρεάτιο αντιδραστήριο για τις μικροπλάκες και ακολούθησε επώαση με τα 

πρότυπα διαλύματα (0, 15, 75, 375 pg/ml) και τα άγνωστα δείγματα αναραίωτων ή 

αραιωμένων ανάλογα με τις απαιτήσεις στο παρεχόμενο διάλυμα αραίωσης  

(50 μl/μικροφρεάτιο, επώαση 2 ώρες στους 37οC υπό ανάδευση). Ακολούθως το διάλυμα 

αποχύθηκε και το πλακίδιο εκπλύθηκε 5 φορές με διάλυμα έκπλυσης. Μετά από πλύσιμο 

προσετέθησαν 100μl/μικροφρεάτιο συζευγμένου αντιδραστηρίου και έγινε επώαση για 1 ώρα 

στους 37οC υπό ανάδευση. Το διάλυμα αποχύθηκε εκ νέου και το πλακίδιο εκπλύθηκε  

5 φορές με διάλυμα έκπλυσης. Στη συνέχεια, μετά από πλύσιμο, προσετέθη διάλυμα 

χρωμογόνου ενζυμικού υποστρώματος TMB (100 μl/μικροφρεάτιο), έγινε επώαση 30 λεπτά 

σε θερμοκρασία δωματίου (20-22οC) και στο σκοτάδι. Η αντίδραση τερματίστηκε με την 

προσθήκη H2SO4 0,1 N και μέτρηση της οπτικής απορρόφησης στα 450 nm. 

 

3.5.7.7 ELISPOT 

 

Για τον προσδιορισμό της παραγωγής IFN-γ και IL-4 σε κυτταρικό επίπεδο χρησιμοποιήθηκε 

η τεχνική ELISPOT. Για τη διεξαγωγή του ELISPOT χρησιμοποιήθηκαν 

κυτταροκαλλιέργειες λεμφοκυττάρων που απομονώθηκαν από σπλήνες και λεμφαδένες 

πειραματόζωων και ετέθησαν σε καλλιέργεια σύμφωνα με το πρωτόκολλο της μελέτης 

πολλαπλασιασμού λεμφοκυττάρων (βλ. σελ.130) για 24 ώρες. Στη συνέχεια κάθε φρεάτιο της 
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καλλιέργειας χωρίστηκε στα δυο και μεταφέρθηκε σε κατάλληλα επεξεργασμένα 

μικροφρεάτια PVDF όπως περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια. 

Αναλυτικότερα λοιπόν, χρησιμοποιήθηκαν μικροπλάκες 96 μικροφρεατίων με 

πυθμένα PVDF, τα οποία επικαλύφθηκαν με διάλυμα ανοσοσφαιρινών επίμυος έναντι σε 

IFN-γ μυός (6 μg/ml, 50 μl/μικροφρεάτιο) ή ανοσοσφαιρινών επίμυος έναντι σε IL-4 μυός  

(2 μg/ml, 50 μl/μικροφρεάτιο) σε ρυθμιστικό διάλυμα Tris 0,1 M (pH 9,0) και επωάσθηκαν 

για 18 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου (20-22οC). Στην συνέχεια αποχύθηκε το διάλυμα και 

το πλακίδιο εκπλύθηκε με πλήρες διάλυμα PBS. Οι ελεύθερες θέσεις στη μικροπλάκα 

δεσμεύθηκαν με διάλυμα πλήρους RPMI (200 μl/μικροφρεάτιο, επώαση για 2 ώρες στους 

37οC). Ακολούθησε απόχυση του διαλύματος και έκπλυση του πλακιδίου 4 φορές με διάλυμα 

έκπλυσης. Στην συνέχεια οι προς μελέτη κυτταροκαλλιέργειες προστέθηκαν στα 

μικροφρεάτια (200 μl/μικροφρεάτιο, δηλαδή 2,5x105 κύτταρα/μικροφρεάτιο) και επωάστηκαν 

σε κλίβανο στους 37οC για 20 ώρες παρουσία 5% CO2 και υγρασίας. Ακολούθησε απόχυση 

της καλλιέργειας των κυττάρων και εκ νέου έκπλυση του πλακιδίου 4 φορές με διάλυμα 

έκπλυσης. Οι κυτοκίνες που είχαν εκκριθεί από τα λεμφοκύτταρα ανιχνεύθηκαν με 

διαλύματα βιοτινυλιωμένων αντισωμάτων κατά  της IFN-γ ή της IL-4 (2,5 μg/ml,  

100 μl/μικροφρεάτιο, επώαση στους 37οC για 3 ώρες παρουσία 5% CO2 και υγρασίας) σε 

πλήρες διάλυμα κιτρικών και απόχυση του διαλύματος, πλύσιμο του πλακιδίου 4 φορές με 

διάλυμα έκπλυσης. Ακολούθησε προσθήκη συζεύγματος στρεπταβιδίνης/αλκαλικής 

φωσφατάσης σε αραίωση 1:5000 (100 μl/μικροφρεάτιο, επώαση σε κλίβανο στους 37οC για  

1 ώρα παρουσία 5% CO2 και υγρασίας). Στην συνέχεια έγινε απόχυση του διαλύματος και 

πλύσιμο του πλακιδίου 4 φορές με διάλυμα έκπλυσης. Μετά έγινε προσθήκη του διαλύματος 

του ενζυμικού υποστρώματος BCIP/NBT (50 μl/μικροφρεάτιο) και επώαση έως της 

εμφάνισης σκούρων μωβ κηλίδων [περίπου 7-10 λεπτά (για IL-4) έως και 1 ώρα (για IFN-γ)] 

στο σκοτάδι. Τέλος έγινε απόχυση του υπερκειμένου, πλύσιμο με άφθονο νερό βρύσης και 

στέγνωμα του πλακιδίου στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου. 

Μετά την εμφάνιση των κηλίδων σε κάποιες των περιπτώσεων έγινε καταμέτρηση 

των κηλίδων στο στερεοσκόπιο, ενώ στις υπόλοιπες τα μικροφρεάτια φωτογραφήθηκαν με 

ψηφιακή μηχανή και ο αριθμός των κηλίδων υπολογίστηκε με το λογισμικό Image-Pro Plus.  
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Α

 

Β 

Σχήμα 28: Ανοσοενζυμική δοκιμασία ELISPOT.Α) Η τεχνική ELISPOT. Β) Το αποτέλεσμα όπως 

παρουσιάζεται σε στερεοσκόπιο.  

 

3.5.7.7.1  Πρωτόκολλο ELISPOT ειδικά διαμορφωμένο για το πειραματικό 

πρωτόκολλο 4 

 

Μετά από αφαίρεση σπληνών και λεμφαδένων σε άσηπτες συνθήκες από τα πειραματόζωα 

και ομογενοποίηση των κυττάρων, όπως περιγράφηκε αναλυτικά προηγουμένως (σελ. 129), 

τα κύτταρα ομαδοποιήθηκαν για κάθε ομάδα πειραματόζωων σε μοναδιαίο διάλυμα 

κυττάρων που προήλθαν τόσο από διαγονιδιακά πειραματόζωα (όπως και στα προηγούμενα 

πειράματα TgN A2), όσο και από πειραματόζωα άγριου τύπου (WT) των μυών, που ήταν ή 

όχι ανοσοποιημένα (και για τους δυο τύπους). 

 Μικροπλάκες 96 θέσεων πυθμένα σχήματος U πληρώθηκαν με κύτταρα  

(5x105 κύτταρα/μικροφρεάτιο, δείγματα εις τετραπλούν) σε συνολικό όγκο πλήρους RPMI 

200 μl/μικροφρεάτιο, εμπλουτισμένο με 20 IU/ml IL-2 και 50 μΜ 2-μερκαπτοαιθανόλης, 

παρουσία μας από τις παρακάτω μορφές ενεργοποίησης: 
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• ενεργοποίηση (+) 

• μη ενεργοποίηση (-) 

• ενεργοποίηση με HER778-799 50μg/ml 

• ενεργοποίηση με μίγμα HER778-799 50μg/ml με αντίσωμα ΒΒ7.2 σε αναλογία 1:40 

• ενεργοποίηση με Τ2 κύτταρα φορτωμένα με HER778-799 
(1) 

• ενεργοποίηση με Τ2 κύτταρα φορτωμένα με TYR369-377
(1) 

• ενεργοποίηση με κύτταρα από την κυτταρική σειρά FM3(A2-HER)  

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι πριν από την ενεργοποίηση τα T2 και τα FM3 κύτταρα 

ακτινοβολήθηκαν στα 3500 cGy (=centi-Gray units), ώστε να σταματήσει ο 

πολλαπλασιασμός τους, δεδομένου ότι πρόκειται για καρκινικές σειρές. Τα T2 και τα FM3 

κύτταρα προστέθηκαν στα μικροφρεάτια σε αναλογία 20:1, δηλαδή 25.000 T2 ή FM3 

κύτταρα/μικροφρεάτιο. 

Ως θέσεις ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν μικροφρεάτια τα οποία δεν περιείχαν 

λεμφοκύτταρα (αρνητικός μάρτυρας) και άλλα τα οποία περιείχαν λεμφοκύτταρα τα οποία 

ενεργοποιήθηκαν με 10 μg/ml ConA (θετικός μάρτυρας). Στην συνέχεια έγινε επώαση για 48 

ώρες σε κλίβανο στους 37οC παρουσία 5% CO2 και υγρασίας.  

Για τη διεξαγωγή του ELISPOT για τον προσδιορισμό της παραγωγής IFN-γ σε 

κυτταρικό επίπεδο χρησιμοποιήθηκαν οι παραπάνω κυτταροκαλλιέργειες λεμφοκυττάρων, οι 

οποίες μεταφέρθηκαν σε κατάλληλα επεξεργασμένα μικροφρεάτια PVDF σύμφωνα με το 

πρωτόκολλο της σελίδας 132, με τη διαφορά ότι οι προς μελέτη κυτταροκαλλιέργειες 

προστέθηκαν στα μικροφρεάτια (5x105 κύτταρα/μικροφρεάτιο). 

 
(1) Φόρτωση Τ2 κυττάρων 

T2 κύτταρα αποψύχθηκαν και επαναιωρήθηκαν σε πλήρες RPMI. Ακόμη μετρήθηκαν τα 

κύτταρα στο οπτικό μικροσκόπιο με αιμοκυτταρόμετρο Neubauer. Η μέτρηση των κυττάρων 

έγινε μετά από χρώση με Trypan Blue (σε αραίωση 1/10). Μετά έγινε προσαρμογή των 

κυττάρων στην επιθυμητή πυκνότητα που θέλουμε (π.χ. 5x105 κύτταρα/ml). Στη συνέχεια 

έγινε πλήρωση μικροπλάκας 24 μικροφρεατίων με 1 ml/μικροφρεάτιο. Προστέθηκε β2m και 

50 μg/ml HER778-799 ή TYR369-377 ανάλογα με την περίπτωση. Τέλος μετά από επώαση σε 

κλίβανο (στους 37οC για 3 ώρες παρουσία 5% CO2 και υγρασίας), τα κύτταρα 

ακτινοβολήθηκαν στα 3500 cGy (ώστε να σταματήσει ο πολλαπλασιασμός τον κυττάρων, 

διότι και η T2 και η FM3 είναι καρκινικές κυτταρικές σειρές). 
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3.5.8 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΟΠΩΝ Τ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΑ 

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

 

H ταυτοποίηση νέων επιτόπων της ογκοπρωτεΐνης HER-2/neu, ειδικών για συγκεκριμένα 

αλλήλια του MHC, έγινε με τη χρήση της «αντίστροφης ανοσολογίας». Χρησιμοποιήθηκε η 

βάση δεδομένων SYFPEITHI του Πανεπιστημίου του Tuebingen (www.syfpeithi.de), η 

οποία χρησιμοποιεί περιβάλλοντα δομών (motif matrices) προερχόμενα από βελτιωμένες 

δομές (refined motifs) βασισμένες στη συνολική αλληλουχία (pool sequence) και την 

ανάλυση μεμονωμένου πεπτιδίου αποκλειστικά φυσικών συνδετών. Οι πιθανοί συνδέτες των 

μορίων του MHC ιεραρχούνται με βάση τα κατάλοιπα που αντιστοιχούν στις επικρατούσες 

και δευτερεύουσες θέσεις σύνδεσης (primary and secondary anchor residues) (Schirle et al, 

2001). Η ιστοσελίδα της βάσης δεδομένων για την πρόβλεψη των βέλτιστων επιτόπων για 

σύνδεση με κάθε αλλήλιο είναι η ακόλουθη: 

 
Σχήμα 29: Ιστοσελίδα SYFPEITHI 
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3.5.9 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ 

ΓΝΩΣΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 

 

Τα πεπτίδια που επιλέχθηκαν μετά από τις δύο προηγούμενες διεργασίες επεξεργάζονται με 

τον αλγόριθμο της βάσης δεδομένων BLAST (www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/), η οποία 

παρέχει την πληροφορία αν η αμινοξική αλληλουχία που τίθεται υπό έλεγχο παρουσιάζει 

ομολογία με την αλληλουχία των πρωτεϊνών που υπάρχουν καταχωρημένες στη βάση 

(Altschul et al, 1997). Η ιστοσελίδα της βάσης δεδομένων BLAST είναι η ακόλουθη: 

 
Σχήμα 30: Ιστοσελίδα BLAST. 

 

3.5.10 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με το student’s t test. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
4.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 
 

4.1.1 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 

 

Η ταυτότητα και η καθαρότητα των συμπολυμερών διαπιστώθηκαν με φασματοσκοπία  
1H-NMR. Στο Σχήμα 31 φαίνονται τα φάσματα 1H-NMR. των συμπολυμερών που 

παρασκευάστηκαν. Ο προσδιορισμός της αναλογίας γαλακτιδίου προς γλυκολιδίου στο κάθε 

πολυμερές έγινε συγκρίνοντας το εμβαδόν των κορυφών που οφείλονται στο μεθινικό 

πρωτόνιο του γαλακτικού οξέος (O-CH*(CH3)-CO-)x στα 5,15 ppm και στο μεθυλενικό 

πρωτόνιο του γλυκολικού οξέος (O-CH2*-CO-)y στα 4,9 ppm. 

  
Σχήμα 31: Φάσματα 1H-NMR των PLGA συμπολυμερών. 

 

4.1.2 ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 

 

Τα μοριακά βάρη και ο συντελεστής πολυδιασποράς των μοριακών βαρών των 

συμπολυμερών που παρασκευάστηκαν προσδιορίστηκαν με χρωματογραφία διαπέρασης 

πηκτής (gel permeation chromatography) και τα αποτελέσματα δίνονται στον Πίνακα 5: 
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Πίνακας 5: Μοριακά βάρη των πολυμερών. 

Είδος πολυμερούς Μοριακό βάρος Συντελεστής πολυδιασποράς 

PLA 92652 2,40 

PLGA 60/40 21622 1,48 

   

4.2  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΩΝ  
 

Οι μικροσφαίρες παρασκευάστηκαν με την μέθοδο του διπλού γαλακτώματος. Τα προς 

μελέτη πεπτίδια προσροφήθηκαν στις μικροσφαίρες είτε με επώαση, είτε με άμεση ανάμιξη 

σε συσκευή περιστροφικής ανάδευσης.  

 

4.2.1 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΩΝ 

 

Η εξέταση των μικροσφαιρών στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο έδειξε ότι η χρησιμοποιηθείσα 

μέθοδος παρασκευής των PLGA μικροσφαιρών αποδίδει σωματίδια καλά καθορισμένου 

σφαιρικού σχήματος, των οποίων η επιφάνεια ήταν λεία χωρίς εμφανείς πόρους. Στο Σχήμα 

32 φαίνονται τυπικές φωτογραφίες των μικροσφαιρών με ηλεκτρονική μικροσκοπία. 

  
Σχήμα 32: Φωτογραφίες των μικροσφαιρών με ηλεκτρονική μικροσκοπία. 
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Το μέσο μέγεθος (Dn,0,5) των μικροσφαιρών που παρασκευάστηκαν κυμαίνονταν 

μεταξύ 1,5 και 2 μm. Η κατανομή πυκνότητας μεγέθους ήταν μονοτασική χαμηλού σχετικά 

εύρους, για όλες τις παρασκευές με την διαφορά (Dn,0,9 - Dn,0,1) να είναι συνήθως μικρότερη 

από 3 μm. Στο Σχήμα 33 φαίνεται μια τυπική κατανομή μεγέθους (πυκνότητας και 

αθροιστική) των μικροσφαιρών, όπως μετρήθηκε με την μέθοδο σκεδασμού του φωτός στη 

συσκευή Malvern Mastersizer. 

 
Σχήμα 33: Κατανομή του μεγέθους των μικροσφαιρών (πυκνότητας και αθροιστικού ποσοστού). 

 

Στον Πίνακα 6 δίνονται τα χαρακτηριστικά ως προς το μέγεθος και το φορτίο 

ορισμένων παρτίδων μικροσφαιρών. 

 
Πίνακας 6: Χαρακτηριστικά του μεγέθους και του φορτίου των μικροσφαιρών.  

Τύπος μικροσφαιρών 
Μέσο μέγεθος 

D(n, 0,5) (μm) 

Εύρος μεγέθους 

D(n, 0,9) - D(n, 0,1) (μm) 
Φορτίο 

PLA 1,59 2,50 Αρνητικό 

PLGA 60/40 1,38 2,15 Αρνητικό 

 

Η λυοφιλοποίηση των μικροσφαιρών, η οποία έγινε χωρίς την προσθήκη 

κρυοπροστατευτικών ουσιών, βρέθηκε να επιφέρει πολύ μικρή, στατιστικά μη σημαντική  

(p>0,05), αύξηση του μέσου μεγέθους και του εύρους της κατανομής μεγέθους των 

μικροσφαιρών. 
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4.2.2 ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΩΝ ΣΕ ΠΕΠΤΙΔΙΟ HER778-799  Η’  

HER789-797  

 
Τα βασικά χαρακτηριστικά των PLA μικροσφαιρών με προσροφημένο το πεπτίδιο  

HER-2/neu φαίνονται στον Πίνακα 7. Το ποσοστό του πεπτιδίου που προσροφάται στη 

επιφάνεια των PLA μικροσφαιρών δεν επηρεάζεται από το χρόνο επώασης: το πεπτίδιο που 

προσροφήθηκε άμεσα μετά από απλή ανάμιξη σε αναδευτήρα των μικροσφαιρών με το 

πεπτίδιο (δηλαδή 0 h επώασης) ήταν 2,3 μg/mg, ενώ μετά από 2 h επώασης στους 37οC ήταν 

2,7 μg/mg. 

 
Πίνακας 7: Βασικά χαρακτηριστικά των PLA μικροσφαιρών με προσροφημένα ή μη πεπτίδια HER778-799 ή 

HER789-797. 

 

Τύπος μικροσφαιρών 

Θεωρητική 

φόρτωση  

(β/β) 

Πραγματική 

φόρτωση  

(β/β) 

Προσρόφηση

(%) 

Μέσο μέγεθος 

D(n, 0,5)  

(μm) 

Εύρος μεγέθους 

D(n, 0,9) - D(n, 0,1) (μm) 

HER-PLAα 1,00 0,23 23,3 1,59 2,50 

HER-PLAβ 1,00 0,24 24,2 1,58 2,48 

HER-PLA(2) β 1,00 0,26 26,7 1,59 2,50 

HER(β)- PLGA 60/40 1,00 0,24 24,2 1,38 2,15 

D (n, 0,5) = μέση διάμετρος, D (n, 0,9) και D (n, 0,1): μικρότεροι διάμετροι οι οποίες είναι μεγαλύτερες από τις 

διαμέτρους του 90% και 10% των μικροσφαιρών, αντίστοιχα. 
α Απλή ανάμιξη του πεπτιδίου HER-2/neu με τις μικροσφαίρες (δεν έγινε  επώαση)  

β Η ανάμιξη του πεπτιδίου HER-2/neu με τις μικροσφαίρες έγινε με επώαση σε υδατόλουτρο στους 37oC 

υπό ήπια ανάδευση για 2 ώρες. 

 

4.3      IN VITRO ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ HER789-797 ΑΠΟ 

ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΕΣ 
 

Η in vitro απελευθέρωση του πεπτιδίου HER789-797 από τις PLA μικροσφαίρες φαίνεται στο 

Σχήμα 34. Το πεπτίδιο αποδεσμεύεται με αργούς ρυθμούς από τις μικροσφαίρες, φτάνοντας 

σε ποσοστό 14,5% μετά από 6 h.  
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Σχήμα 34:  Απελευθέρωση του πεπτιδίου HER-2/neu από τις  PLA μικροσφαίρες in vitro. Τα στοιχεία 

εκφράζονται ως μέση τιμή ± S.D. τριών (3) ανεξάρτητων πειραμάτων. 

 

Σύμφωνα με τα in vitro δεδομένα το πεπτίδιο απελευθερώνεται αργά από τις 

μικροσφαίρες. Χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα σε 6 ώρες έχει απελευθερωθεί μόνο το 15% 

και ο ρυθμός απελευθέρωσης φαίνεται να μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Με την 

προϋπόθεση ότι ισχύει το ίδιο και in vivo, αυτή η αργή απελευθέρωση του πεπτιδίου από τις 

μικροσφαίρες επιτρέπει το μεγαλύτερο μέρος του πεπτιδίου να φαγοκυτταρωθεί από τα APCs 

σε σωματιδιακή μορφή (δηλαδή προσροφημένο στις μικροσφαίρες). Και πιθανόν αυτός να 

είναι ο λόγος για τον οποίο παρατηρούνται διαφορές στην ανοσολογική απόκριση μετά από 

χορήγηση του πεπτιδίου σε διάλυμα ή προσροφημένου σε μικροσφαίρες. Επίσης έχει δειχθεί 

ότι μετά από υποδόρια χορήγηση, φωσφορίζουσες PLGA μικροσφαίρες φορτωμένες με 

τοξίνη της διφθερίτιδας (DT) παρατηρήθηκαν μέσα στα κύτταρα από την περιτοναϊκή 

έκπλυση ακόμη και 10 min μετά την ανοσοποίηση, κατά κύριο λόγο σε κύτταρα μορφολογίας 

μακροφάγων (Peyre et al., 2004).  

 

4.4 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ 
 
Όπως προαναφέρθηκε η σύνθεση των πεπτιδίων HER778-799 

(GSPYVSRLLGICLTSTVQLVQL) και HER789–797 (CLTSTVQLV) έγινε χρησιμοποιώντας 

την Fmoc μέθοδο σε 4-κυανο-4’-καρβοξυμεθυλ τριτυλ ρητίνη (Leondiadis et al., 1996) 

ακολουθώντας πρωτόκολλα πεπτιδικής σύνθεσης (Fields et al., 1990) με Fmoc 
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προστατευμένα αμινοξέα. Τα ακατέργαστα πεπτίδια καθαρίστηκαν με ημι-παρασκευαστική 

RC-HPLC (E600 Waters) σε Prep Nova-Pak HR-18C (300 X 19ID, 6 μm, 60 Å, Waters) με 

ολική απόδοση της σύνθεσης να κυμαίνεται στο 60%–80%. Τα ακατέργαστα πεπτίδια 

(>95%) χαρακτηρίστηκαν με αναλυτική RP-HPLC (2690 Alliance Waters) και ESI 

φασματομετρία μάζας (AQA Navigator, Finnigan). 

 

4.4.1 ΠΕΠΤΙΔΙΟ HER778-799 

 

4.4.1.1  Σύνθεση πεπτιδίου HER778-799 

 

Η υποκατάσταση της ρητίνης ήταν 0,35 mmol/g και το αρχικό της βάρος ήταν 350 mg. Τα 

στάδια της σύνθεσης έγιναν όπως περιγράφονται αναλυτικά στο πειραματικό μέρος. Μετά 

την ολοκλήρωση της σύνθεσης, η ρητίνη ξηράνθηκε και μέρος της (περίπου η μισή) 

απομακρύνθηκε από την χοάνη της αντίδρασης, προκειμένου να ληφθεί το πεπτίδιο  

HER778-799. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την λευκίνη της θέσης 10 όλα τα αμινοξέα μπήκαν 

δύσκολα με επανάληψη και ακετυλίωση της αμινομάδας. 

Στη συνέχεια, το πεπτίδιο καθαρίστηκε σε ημιπαρασκευαστική RP-HPLC. 

Συγκεκριμένα, για τον καθαρισμό του πεπτιδίου HER778-799 ο ρυθμός ροής του εκλούτη ήταν 

8ml/min, ο συνολικό χρόνος έκλουσης 40 min, και η περιεκτικότητα του εκλούτη σε διάλυμα 

Β κυμάνθηκε από 0% για τα πρώτα 3 min, σε 100 % στα 40 min. 

Το κλάσμα που αντιστοιχούσε στην κύρια κορυφή του χρωματογραφήματος (χρόνος 

έκλουσης 22 min, γεγονός που σημαίνει ότι το πεπτίδιο είναι πολύ υδρόφοβο) συλλέχθηκε, 

λυοφιλοποιήθηκε και απέδωσε συνολικά 71,9 mg καθαρού HER778-799. Επομένως η τελική 

απόδοση της σύνθεσης ανήλθε σε ποσοστό 25 % όπως υπολογίζεται από τον τύπο: 

 

Απόδοση = {βάρος καθαρού πεπτιδίου (mg) / [υποκατάσταση ρητίνης (mmol/g) x 

βάρος ρητίνης (g) x μοριακό βάρος πεπτιδίου (mg/mmol)]} x 100 

 

Στα ακόλουθα Σχήματα 35-37 φαίνονται τα χρωματογραφήματα HER778-799 πριν και 

μετά τον καθαρισμό με τη ημιπαρασκευαστική RP-HPLC. 
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Σχήμα 35: Χρωματογράφημα παρασκευαστικής HPLC του πεπτιδίου HER778-799. 

 
Σχήμα 36: Χρωματογράφημα αναλυτικής HPLC πριν τον καθαρισμό του πεπτιδίου HER778-799 με 

ημιπαρασκευαστική HPLC. 
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Σχήμα 37: Χρωματογράφημα αναλυτικής HPLC μετά τον καθαρισμό του πεπτιδίου HER778-799 με 

ημιπαρασκευαστική HPLC. 

 

4.4.1.2 Φασματομετρία μάζας  πεπτιδίου HER778-799 

 

Για την ταυτοποίηση του πεπτιδίου HER778-799  εφαρμόστηκε η τεχνική φασματομετρίας 

μάζας με ηλεκτροψεκασμό (ESI). 

 Στο Σχήμα 38 φαίνεται το φάσμα μάζας ESI του πεπτιδίου HER778-799. Η μοριακή 

μάζα του πεπτιδίου βρέθηκε M= 2348 που είναι σύμφωνη με την μοριακή μάζα που 

υπολογίστηκε (M=2347,8) με βάση την πρωτοταγή δομή του πεπτιδίου. Η κύρια κορυφή που 

παρατηρήθηκε ήταν για τα φορτισμένα ιόντα Μ+2 με λόγο m/z 1175,0.  
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Σχήμα 38: Φάσμα μάζας με ηλεκτροψεκασμό (ESI) του πεπτιδίου HER778-799. 

 

4.4.2  ΠΕΠΤΙΔΙΟ HER789–797 

 

4.4.2.1  Σύνθεση πεπτιδίου HER789–797 

 

Η υποκατάσταση της ρητίνης ήταν 0,44 mmol/g και το αρχικό της βάρος ήταν 500 mg. Τα 

στάδια της σύνθεσης έγιναν όπως περιγράφονται αναλυτικά στο πειραματικό μέρος. Μετά 

την ολοκλήρωση της σύνθεσης, η ρητίνη ξηράνθηκε και μέρος της (περίπου η μισή) 
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απομακρύνθηκε από την χοάνη της αντίδρασης, προκειμένου να ληφθεί το πεπτίδιο  

HER789-797. Στη συνέχεια, το πεπτίδιο καθαρίστηκε σε ημιπαρασκευαστική RP-HPLC. 

Συγκεκριμένα, για τον καθαρισμό του πεπτιδίου HER789-797 ο ρυθμός ροής του εκλούτη ήταν 

8 ml/min, ο συνολικό χρόνος έκλουσης 45 min, και η περιεκτικότητα του εκλούτη σε διάλυμα 

Β κυμάνθηκε από 0% για τα πρώτα 3.min, σε 100 % στα 45 min.  

Το κλάσμα που αντιστοιχούσε στην κύρια κορυφή του χρωματογραφήματος (χρόνος 

έκλουσης 14 min) συλλέχθηκε, λυοφιλοποιήθηκε και απέδωσε συνολικά 65,4 mg καθαρού 

HER789-797. Η τελική απόδοση της σύνθεσης ανήλθε σε ποσοστό 30,86 %.  

Στα Σχήματα 39-41 φαίνονται τα χρωματογραφήματα HER789-797 πριν και μετά τον 

καθαρισμό με τη ημιπαρασκευαστική RP-HPLC. 

 
Σχήμα 39: Χρωματογράφημα παρασκευαστικής HPLC του πεπτιδίου HER789-797. 
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Σχήμα 40: Χρωματογράφημα αναλυτικής HPLC πριν τον καθαρισμό του πεπτιδίου HER789-797 με 

ημιπαρασκευαστική HPLC  

 
Σχήμα 41: Χρωματογράφημα αναλυτικής HPLC μετά τον καθαρισμό του πεπτιδίου HER789-797 με 

ημιπαρασκευαστική HPLC. 
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4.4.2.2  Φασματομετρία μάζας  πεπτιδίου HER789–797 

 

Για την ταυτοποίηση του πεπτιδίου HER789-797 εφαρμόστηκε η τεχνική φασματομετρίας 

μάζας με ηλεκτροψεκασμό (ESI). 

 Στο Σχήμα 42 φαίνεται το φάσμα μάζας ESI του πεπτιδίου HER789-797. Η μοριακή 

μάζα του πεπτιδίου βρέθηκε M=962,6 που είναι σύμφωνη με την μοριακή μάζα που 

υπολογίστηκε (M=963,2) με βάση την πρωτοταγή δομή του πεπτιδίου. Η κύρια κορυφή που 

παρατηρήθηκε ήταν για τα φορτισμένα ιόντα Μ+1 με λόγο m/z 963,6.  

 
Σχήμα 42: Φάσμα μάζας με ηλεκτροψεκασμό (ESI) του πεπτιδίου HER789-797. 

 

4.5       ΜΟΡΦΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 
 

Οι μορφές χορήγησης που χρησιμοποιήθηκαν σε όλα τα πειράματα καθώς και οι 

συντομογραφίες αυτών φαίνονται στον Πίνακα 8. 
Πίνακας 8: Συντομογραφίες μορφών χορήγησης αντιγόνου στα πειραματόζωα, όπως φαίνονται στα σχήματα.  
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Συντομογραφίες Μορφές χορήγησης 
HER(α) διάλυμα πεπτιδίου HER-2/neu (778-799) σε στείρο φυσιολογικό ορό 

HER(β) διάλυμα πεπτιδίου HER-2/neu (789–797) σε στείρο φυσιολογικό ορό 

HER(α)-CFA 
γαλάκτωμα πεπτιδίου HER-2/neu (778-799) με πλήρες ανοσοενισχυτικό του 

Freund 

HER(β)-CFA 
γαλάκτωμα πεπτιδίου HER-2/neu (789–797) με πλήρες ανοσοενισχυτικό του 

Freund 

HER(α)- PLA 
πεπτίδιο HER-2/neu (778-799) προσροφημένο σε μικροσφαίρες PLA (5mg/δόση) 

με την χρήση CH2Cl2, ως οργανικού διαλύτη / απλή ανάμιξη  

HER(β)- PLA 
πεπτίδιο HER-2/neu (789–797) προσροφημένο σε μικροσφαίρες PLA (5mg/δόση) 

/ απλή ανάμιξη  

HER(α)- PLA(2) 
πεπτίδιο HER-2/neu (778-799) προσροφημένο σε μικροσφαίρες PLA (5mg/δόση) 

/ επώαση σε υδατόλουτρο στους 37οC υπό ήπια ανάδευση για 2 ώρες 

HER(β)- PLA(2) 

πεπτίδιο HER-2/neu (789–797) προσροφημένο σε μικροσφαίρες PLA (5mg/δόση) 

με την χρήση CH2Cl2, ως οργανικού διαλύτη / επώαση σε υδατόλουτρο στους 

37οC υπό ήπια ανάδευση για 2 ώρες 

HER(β)- PLGA 60/40 
πεπτίδιο HER-2/neu (789–797) προσροφημένο σε μικροσφαίρες PLGA 60/40 

(5mg/δόση) με την χρήση CH2Cl2, ως οργανικού διαλύτη  

CFA απλό γαλάκτωμα πλήρους ανοσοενισχυτικού του Freund 

PLA Μικροσφαίρες PLA (5mg/δόση) σε στείρο φυσιολογικό ορό  

Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ή 

Χ1 

σημαίνει ότι έχει γίνει πέρα από την αρχική ανοσοποίηση και μια ακόμη 

αναμνηστική χορήγηση την 14η ημέρα 

Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ή 

Χ2 

σημαίνει ότι έχουν γίνει πέρα από την αρχική ανοσοποίηση και δυο ακόμη 

αναμνηστικές χορηγήσεις την 14η και την 28η ημέρα 

(-) 
κύτταρα τα οποία δεν υπέστησαν in vitro ενεργοποίηση με αντιγόνο [πεπτίδιο 

HER778-799 ή HER789-797] 

(+) 

κύτταρα που διεγέρθηκαν in vitro με αντιγόνο (50μg/ml) [πεπτίδιο HER778-799 ή 

HER789-797] ανάλογα με το πειραματικό πρωτόκολλο, ώστε να εξασφαλιστεί η 

ειδικότητα της μέτρησης 

 

4.6       ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ  
 

Όσον αφορά στον έλεγχο του Τh1/Τh2 τύπου της ανοσοαπόκρισης έγινε σειρά κυτταρικών 

πειραμάτων στα οποία μετρήθηκαν τα επίπεδα των κυτοκινών (IL-4, IL-10 και IFN-γ) και 

μελετήθηκε η ικανότητα πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων παρουσία του αντιγόνου. 

Για τον λόγο αυτό αφαιρέθηκαν σπλήνες και λεμφαδένες από τους ανοσοποιημένους μύες και 

αναπτύχθηκαν σε καλλιέργεια, τόσο παρουσία, όσο και απουσία του προς μελέτη αντιγόνου. 
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Στο ομογενοποίημα των σπληνοκυττάρων και των λεμφαδένων περιέχονται Τ και Β 

λεμφοκύτταρα. 

Αρχικά, μελετήθηκε η ικανότητα πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων, παρουσία 

του αντιγόνου, απουσία του αντιγόνου και παρουσία κονκαναβαλίνης Α (θετικός μάρτυρας), 

με ενσωμάτωση ραδιενεργού θυμιδίνης. Με αυτόν τον τρόπο ελήφθησαν τα πρώτα δεδομένα 

σχετικά με την ειδικότητα και την δυναμική της ανοσοαπόκρισης των ανοσοποιημένων  

μυών, δεδομένου ότι κατά την ειδική ενεργοποίηση με αντιγόνο τα Τ λεμφοκύτταρα είναι 

αυτά που πολλαπλασιάζονται. 

Στη συνέχεια, τα επίπεδα των κυτοκινών αξιολογήθηκαν με διάφορες μεθόδους οι 

οποίες διασταυρώνουν και επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα. Σε πρώτη φάση μετρήθηκαν τα 

επίπεδα των κυτοκινών (IFN-γ και IL-4) με τη μέθοδο ELISPOT, όπου μετρήθηκαν κύτταρα 

από καλλιέργειες λεμφοκυττάρων τα οποία εκκρίνουν αυτές τις κυτοκίνες. Η μέθοδος 

ELISPOT είναι η πιο ευαίσθητη διότι θεωρητικά ανιχνεύει ακόμη και ένα μόνο κύτταρο, εάν 

αυτό εκκρίνει μια από τις κυτοκίνες που μελετάμε. Παρόλα αυτά πολλές φορές υπεισέρχονται 

ψευδώς θετικά στοιχεία στις μετρήσεις. Στη συνέχεια οι κυτοκίνες IL-4, IL-10 και IFN-γ 

μετρήθηκαν στον ορό και σε υπερκείμενα των κυτταροκαλλιεργειών λεμφοκυττάρων με 

ανοσοενζυμομετρικές μεθόδους ELISA ειδικές για κάθε κυτοκίνη.  

 Στην συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα μετά την διεξαγωγή των πειραματικών 

πρωτοκόλλων, όπως αυτά περιγράφηκαν αναλυτικά στο πειραματικό μέρος  

(βλ. σελ. 114-118). Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πειραματικά πρωτόκολλα 1 έως 6 εξάγονται 

διάφορα συμπεράσματα για τις βέλτιστες συνθήκες ανοσοποίησης οπότε και καταλήξαμε στο 

πειραματικό πρωτόκολλο 7 το οποίο διεξήχθη εις τριπλούν. 

 Αναλυτικότερα σε κάθε ανεξάρτητο πείραμα έγιναν τα εξής: 

Τόσο τα σπληνοκύτταρα, όσο και οι λεμφαδένες, που απομονώθηκαν (βλ. πρωτόκολλο 

σελίδα 129) από τα πειραματόζωα, τα οποία ανοσοποιήθηκαν με διάφορες μορφές χορήγησης 

πεπτιδίου HER778-799 ή HER789-797 ανάλογα με το πειραματικό πρωτόκολλο, μετρήθηκαν σε 

οπτικό μικροσκόπιο με την χρήση αιμοκυτταρόμετρου Neubauer και ελέγχθηκαν ως προς την 

βιωσιμότητα τους μετά την χρώση τους με ειδικό χρωμογόνο (Trypan blue) (βλ. πρωτόκολλο 

σελίδα 129). Οι αναλύσεις που έγιναν σε κυτταρικό επίπεδο είχαν ως ενδεικτικό μάρτυρα του 

τύπου Th2 ανοσοαπόκρισης τα πειραματόζωα τα οποία ανοσοποιήθηκαν με διάλυμα 

πεπτιδίου HER-2/neu (778-799) ή (789–797) σε φυσιολογικό ορό, ενώ ως ενδεικτικός 

μάρτυρα του τύπου Th1 ανοσοαπόκρισης αποτέλεσαν τα πειραματόζωα τα οποία 

ανοσοποιήθηκαν με γαλάκτωμα αντίστοιχου πεπτιδίου HER-2/neu με CFA. Για την μελέτη 

του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο της  
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σελίδας 130. Οι κυτοκίνες που παρήχθησαν από τα λεμφοκύτταρα (δηλ. προσδιορίστηκε αν 

και ποιες κυτοκίνες εκκρίνει το κύτταρο) και όχι στα υπερκείμενα των καλλιεργειών των 

κυττάρων αυτών μετρήθηκαν σύμφωνα με το πρωτόκολλο ELISPOT της σελίδα 132. Οι 

κυτοκίνες που ελέγχθηκαν είναι η IFN-γ και η IL-4. Στους ακόλουθους πίνακες και σχήματα 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που ελήφθησαν με δυο τρόπους. Τόσο ως κηλίδες ανά 

εκατομμύριο αρχικών κυττάρων, αλλά και με την μορφή του SI (δείκτης ενεργοποίησης). Τα 

κύτταρα που απομονώθηκαν από τον σπλήνα και τους λεμφαδένες (σελ. 129), αραιώθηκαν 

στην κατάλληλη συγκέντρωση και καλλιεργήθηκαν σύμφωνα με το πρωτόκολλο στη  

σελίδα 130. Στους παρακάτω πίνακες των αποτελεσμάτων παριστάνονται με (-) τα δείγματα 

τα οποία δεν υπέστησαν in vitro ενεργοποίηση με αντιγόνο [πεπτίδιο HER778-799 ή  

HER789-797], ενώ με (+) τα κύτταρα που διεγέρθηκαν in vitro με αντιγόνο (50μg/ml) [πεπτίδιο 

HER778-799 ή HER789-797] ανάλογα με το πειραματικό πρωτόκολλο, ώστε να εξασφαλιστεί η 

ειδικότητα της μέτρησης. Στη συνέχεια στα υπερκείμενα αυτών των καλλιεργειών 

μελετήθηκαν τα επίπεδα των κυτοκινών IFN-γ, IL-4 και IL-10. Όσον αφορά στην IFN-γ τα 

δείγματα μετρήθηκαν σύμφωνα με το πρωτόκολλο της σελίδας 131. Όσον αφορά στην IL-4 

τα δείγματα μετρήθηκαν σύμφωνα με το πρωτόκολλο της σελίδας 132. Όσον αφορά στην  

IL-10 τα δείγματα μετρήθηκαν σύμφωνα με το πρωτόκολλο της σελίδας 131. 

 

4.6.1    ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 

 

4.6.1.1 Μέτρηση κυττάρων μετά από απομόνωση και κατεργασία 

 
Μετά την διεξαγωγή του πειραματικού πρωτοκόλλου 1 (βλ. σελ. 115) στους Πίνακες 9-10 

φαίνονται οι μορφές χορήγησης αντιγόνου ΗΕR(a) που χρησιμοποιήθηκαν για την διεξαγωγή 

των πειραμάτων μελέτης του τύπου της ανοσοαπόκρισης τα οποία διεξήχθησαν σε κυτταρικό 

επίπεδο καθώς και τα αποτελέσματα από την μέτρηση του αριθμού των κυττάρων και της 

βιωσιμότητας αυτών. 
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Πίνακας 9: Αριθμός και βιωσιμότητα κυττάρων που απομονώθηκαν από τον σπλήνα. 

Μορφές χορήγησης Κύτταρα x 106 Βιωσιμότητα% 

HER(α) 215 92 

HER(α)-CFA 194 93 

HER(α)-PLA(2) 224 96 

 
Πίνακας 10: Αριθμός και βιωσιμότητα κυττάρων που απομονώθηκαν από τους λεμφαδένες. 

Μορφές χορήγησης Κύτταρα x 106 Βιωσιμότητα% 

HER(α) 7 93 

HER(α)-CFA 20,8 93 

HER(α)-PLA(2) 20,3 93 

 

4.6.1.2 Μελέτη του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων 

 

Μελέτη του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων μετά από χορήγηση πεπτιδίου  

HER778-799 

 

Στους Πίνακες 11 και 12 παρατίθενται τα αποτελέσματα των μετρήσεων του πειραματικού 

πρωτοκόλλου 1. 

 
Πίνακας 11: Αποτελέσματα μελέτης του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων σε καλλιέργειες 

σπληνοκυττάρων. 

Μορφές Χορήγησης 

Κρούσεις  
3Η-θυμιδίνης / λεπτό 

(cpm) 

Μέσος όρος 

cpm 

Τυπική 

απόκλιση (SD) 

Δείκτης 

ενεργοποίησης 

(SI) 
cpm 1 cpm 2 cpm 3 

(-)HER(α) 2886 3133 2545 2856 296  

(+)HER(α) 1856 1379 2182 1806 404 0,633 

(-)HER(α)-CFA 6621 6077 4225 5641 1256  

(+)HER(α)-CFA 4144 3795 4877 4272 552 0,757 

(-)HER(α)-PLA(2) 2213 2373 2568 2385 178  

(+)HER(α)-PLA(2) 2838 2763 ----------- 2801 53 1,174 

ConA 97349 69030 ----------- 83190 ----------- ----------- 

 

 156



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

HER(α) HER(α)-CFA HER(α)-PLA(2)

C
PM

(-)
(+)

 
Σχήμα 43: Αποτελέσματα μελέτης του πολλαπλασιασμού λεμφοκυττάρων σε καλλιέργειες σπληνοκυττάρων. 

 

Πίνακας 12:Αποτελέσματα μελέτης του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων σε καλλιέργειες λεμφαδένων. 

Μορφές Χορήγησης

Κρούσεις  
3Η-θυμιδίνης / λεπτό 

(cpm) Μέσος όρος 

cpm 

Τυπική 

απόκλιση 

(SD) 

Δείκτης 

ενεργοποίησης 

(SI) 
  cpm 1 cpm 2 cpm 3 

(-)HER(α) 8753 5352 6325 6810 1752  

(+)HER(α) 2977 2957 2024 2653 545 0,390 

(-)HER(α)-CFA 2440 2271 ---------- 2356 119  

(+)HER(α)-CFA 4618 4429 ---------- 4521 134 1,920 

(-)HER(α)-PLA(2) ---------- 6772 4772 5772 1414  

(+)HER(α)-PLA(2) 3190 ------------ 5867 4529 1893 0,785 

ConA 30990 21868 --------- 26429 ---------- ----------- 
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Σχήμα 44: Αποτελέσματα μελέτης του πολλαπλασιασμού λεμφοκυττάρων σε καλλιέργειες λεμφαδένων. 

 
4.6.1.3 Μέτρηση των κυτοκινών με ELISPOT 

 
Στην συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα που ελήφθησαν από την διεξαγωγή του 

ELISPOT σε σπληνοκύτταρα και λεμφαδένες που απομονώθηκαν από τα πειραματόζωα, τα 

οποία ανοσοποιήθηκαν με διάφορες μορφές χορήγησης του πεπτιδίου HER-2/neu (778-799) 

(βλ. σελ. 132). 

 
Ιντερφερόνη-γ (IFN-γ) 

 
Πίνακας 13: Αποτελέσματα ELISPOT σε καλλιέργειες σπληνοκυττάρων. 

 

Μορφές Χορήγησης 

 

κηλίδες /  

106 κύτταρα 

 

SI 

 

(-)HER(α) 9,2  

(+)HER(α) 10,0 1,091 

(-)HER(α)-CFA 20,8  

(+)HER(α)-CFA 63,3 3,040 

(-)HER(α)-PLA(2) 27,5  

(+)HER(α)-PLA(2) 175,8 6,394 

ConA 563,0 ----------- 
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Σχήμα 45: Αποτελέσματα ELISPOT από καλλιέργειες σπληνοκυττάρων για μέτρηση IFN-γ.  

ίνακας 14: Αποτελέσματα ELISPOT σε καλλιέργειες λεμφαδένων. 

Μορφές Χ ρήγησης 
κηλίδες /  

1  

 

SI 

**Στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς HER(α)-CFA (p<0,01). 

 

Π

 

ο

 
06 κύτταρα

 

(-)HER(α) 11,7  

(+)HER(α) 10,0 0,857 

(-)HER(α)-CFA 10,8  

(+)HER(α)-CFA 62,5 5,769 

(-)HER(α)-PLA(2) 29,2  

(+)HER(α)-PLA(2) 54,2 1,857 

ConA 492,0 --  ---------
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Σχήμα 46: Αποτελέσματα ELISPOT από καλλιέργειες λεμφαδένων για μέτρηση IFN-γ. 

 

Ιντερλευκίνη-4 (IL-4)  

 
Πίνακας 15: Αποτελέσματα ELISPOT σε καλλιέργειες σπληνοκυττάρων. 

 

Μορφές Χορήγησης 

 

κηλίδες /  

106 κύτταρα 

 

SI 

 

(-)HER(α) 15,8  

(+)HER(α) 19,2 1,211 

(-)HER(α)-CFA 37,5  

(+)HER(α)-CFA 35,8 0,956 

(-)HER(α)-PLA(2) 39,2  

(+)HER(α)-PLA(2) 48,3 1,234 

ConA 365,0 ----------- 
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Σχήμα 47: Αποτελέσματα ELISPOT από καλλιέργειες σπληνοκυττάρων για μέτρηση IL-4. 

 
Πίνακας 16: Αποτελέσματα ELISPOT σε καλλιέργειες λεμφαδένων. 

 

Μορφές Χορήγησης 

 

κηλίδες /  

106 κύτταρα 

 

SI 

 

(-)HER(α) 0,0  

(+)HER(α) 1,7 0,0 

(-)HER(α)-CFA 0,0  

(+)HER(α)-CFA 3,3 0,0 

(-)HER(α)-PLA(2) 4,2  

(+)HER(α)-PLA(2) 10,0 2,4 

ConA 101,0 ----------- 
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Σχήμα 48: Αποτελέσματα ELISPOT από καλλιέργειες λεμφαδένων για μέτρηση IL-4. 

 

4.6.1.4 Ποσοτική μέτρηση επιπέδων κυτοκινών 

 
Μέτρηση επιπέδων κυτοκινών μετά από χορήγηση του πεπτιδίου HER778-799 με διάφορα 

συστήματα χορήγησης 

 

Ιντερφερόνη-γ (IFN-γ)  

 

Η πρότυπη καμπύλη που ελήφθη για την IFN-γ έχει ως εξής: 
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Σχήμα 49: Πρότυπη καμπύλη IFN-γ. 
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Στη συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα (τιμές-διαγράμματα) των μετρήσεων που 

ελήφθη

 Πίνακας 7: IFN-γ σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων. 

Μορφές Χ ρήγησης 
Μέση Οπτική 

SD 
Συγκέντρωση 

σαν για τα υπερκείμενα των καλλιεργειών σπληνοκυττάρων και λεμφαδένων, καθώς 

και στον ορό ανοσοποιημένων πειραματόζωων.  

 
 1

 Οπτική Απορρόφηση

ο

 

(OD) 
Απορρόφηση (pg/ml) 

OD 1 OD 2 

(-)HER(α) 6 87 0,072 0,022 0,00,05 0,0

(+)HER(α) 0,073 0,079 0,076 0,004 0,0

(-)HER(α)-CFA 40,154 0,169 0,162 0,011 3,7

(+)HER(α)-CFA 0,221 0,209 0,215 0,008 71,8

(-)HER(α)-PLA(2) 0,067 0,077 0,072 0,007 0,0

(+)HER(α)-PLA(2) 0,555 0,547 0,551 0,006 248,7

ConA 0,895 0,863 0,897 - ----------- -------
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Σχήμα 50: Συγκέντρωση IFN-γ σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων.  

***Στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς HER(α)-CFA (p<0,001). 
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Πίνακας 18: IFN-γ σε υπερκείμενα καλλιεργειών λεμφαδένων. 

Μορφές Χορήγησης 
Μέση Οπτική 

SD 
Συγκέντρωση 

Οπτική Απορρόφηση 

(OD) 
Απορρόφηση (pg/ml) 

OD 1 OD 2 

(-)HER(α) 052 ,059 0,056 0,005 0,00, 0

(+)HER(α) 0,063 0,071 0,067 0,006 0,0

(-)HER(α)-CFA 0,083 0,076 0,080 0,005 0,5

(+)HER(α)-CFA 0,104 0,099 0,102 0,004 12,1

(-)HER(α)-PLA(2) 0,087 0,094 0,091 0,005 6,3

(+)HER(α)-PLA(2) 0,101 0,097 0,099 0,003 10,8

ConA 0,372 0,345 0,359 - ------------ ------
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Σχήμα 51: Συγκέντρωση IFN-γ σε υπερκείμενα καλλιεργειών λεμφαδένων. 

ετά από μέτρηση των επιπέδων της IFN-γ (σε προκαταρκτικά πειράματα) στο ορό 

των α

 

Μ

νοσοποιημένων πειραματόζωων αυτά βρέθηκαν μη σημαντικά (τιμές οπτικής 

απορρόφησης μικρότερες του 0,1). 
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Ιντερλευκίνη-4 (IL-4)  

 

Η πρότυπη καμπύλη που ελήφθη για την IL-4 έχει ως εξής: 

 
 

y = 0,0021x + 0,1188
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Σχήμα 52: Πρότυπη καμπύλη IL-4. 

 

Στους Πίνακες 19-21 φαίνονται οι τιμές των μετρήσεων που ελήφθησαν για τα 

υπερκείμενα των καλλιεργειών των σπληνοκυττάρων και των λεμφαδένων, καθώς και στον 

ορό των ανοσοποιημένων πειραματόζωων. 
 

Πίνακας 19: IL-4 σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων. 

Μορφές Χορήγησης 

Οπτική Απορρόφηση 

(OD) 
Μέση Οπτική 

Απορρόφηση 
SD 

Συγκέντρωση 

(pg/ml) 
OD 1 OD 2 

(-)HER(α) 0,185 0,139 0,162 0,033 20,6

(+)HER(α) 0,100 0,124 0,112 0,017 0,0

(-)HER(α)-CFA 0,157 0,132 0,145 0,018 12,2

(+)HER(α)-CFA 0,147 0,125 0,136 0,016 8,2

(-)HER(α)-PLA(2) 0,124 0,130 0,127 0,004 3,9

(+)HER(α)-PLA(2) ----------- 0,204 0,204 ----------- 40,6

ConA 0,419 0,431 0,425 ----------- -----------
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Σχήμα 53: Συγκέντρωση IL-4 σε υπε

 
 20: IL-4 σε υπερκείμενα καλλιεργειών λεμφαδένων. 

 

Μορφές Χορήγησης 
Οπτική Απορρόφηση 

(OD) 

Συγκέντρωση 

(-)HER(α) 0,089 0,0

(+)HER(α) 96 ,00,0 0

(-)H 0,120 ,6ER(α)-CFA 0

(+)HER(α)-CFA 0,120 0,6

(-)HER(α)-PLA(2) 20,13 6,3

(+)HER(α)-PLA(2) 50,12 3,0

ConA 0,398 -----------
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μφαδένων. 

 
Πίνα οσοπο ν. 

ς Χορήγησης 

 

Οπτική ηση 

(OD) Μέση Οπτική 

Απορρόφηση
SD 

Συγκέντρωση 

(pg/ml) 

Σχήμα 54: Συγκέντρωση IL-4 σε υπερκείμενα καλλιεργειών λε

κας 21: IL-4 σε ορό αν ιημένων πειραματόζωω

 

Μορφέ

 Απορρόφ

 
OD 1 OD 2 

HER(α) 0,300 0 0 0,007 83,9,290 ,295

HER(α)-CFA 0,212 0 0 0,087 73,7,335 ,274

HER(α)-PLA(2) 0,256 0 0 0,042 79,4,315 ,286

 

 Όπως φαίνεται στον Πίνακα 21 μετά μέτρησ ιπέδων της IL-4 στον ορό 

ν ανοσοποιημένων πειραματόζωων, αυτά βρέθηκαν να μην παρουσιάζουν σημαντική 

διαφορά μεταξύ τους. 

 

 από η των επ

τω
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Ιντερλευκίνη-10 (IL-10) 

 

Η πρότυπη καμπύλη που ελήφθη για την IL-10 έχει ως εξής: 
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Σχήμα 55: Πρότυπη καμπύλη IL-10. 

Τα αποτελέσματα α ίνονται στους Πίνακες 22-23. 

Πίνακας 22: IL 0 σε υπερκείμεν ιεργειώ νοκυττάρων. 

 

ορήγησης 

 

Οπτικ ρόφη

 
Μέση Οπτική

Απορρόφηση
SD 

Συγκέντρωσ

(pg/ml) 

 

πό τις μετρήσεις φα

 
-1 α καλλ ν σπλη

Μορφές Χ

ή Απορ ση 

(OD)
 

 

η 

OD 1 OD 2 

(-)HER(α) 0, 0, 0,134 0,148 141 010 15,2

(+)HER(α) 0,134 0,126 0,130 0,006 8,3

(- α)-CFA 0,135 0,156 0,146 0,015 18,0)HER(

(+)HER(α)-CFA 0,147 0,136 0,142 0,008 15,5

(-)HER(α)-PLA(2) 0,138 0,152 0,145 0,010 17,7

(+)HER(α)-PLA(2) 0,165 0,158 0,162 0,005 28,0

ConA 0,565 ----------- 0,565 ----------- -----------
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Σχήμα 56: Συγκέντρωση IL-10 σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων. 

 

Πίνακας 23: IL-10 σε υπερκείμενα καλλιεργειών λεμφαδένων. 

 

 

Οπτική Απορρόφηση 

(OD) 
Μέση Οπτική 

Απορρόφηση 
SD 

Συγκέντρωση 

(pg/ml) 
Μορφές Χορήγησης 

OD 1 OD 2 

(-)HER( 0,0α) 0,107 0,112 0,110 0,004

(+)HER( ) 0,114 0,107 0,111 0,005 0,0α

(-)HER(α)-CFA 0,117 0,116 0,117 0,001 0,0

(+)HER(α)-CFA 7 0,126 0,016 ,50,114 0,13 5

(-)HER 0,12 0,123 0,123 ,000 3,9(α)-PLA(2) 3 0

(+)HER(α)-PLA(2) 0, 2 0 4137 0,14 0,14 0,00 14,3

ConA 0,564 --- 64 --- --------------- 0,5 -------- ----
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Σχήμα 57: Συγκέντρωση IL-10 σε υπερκείμενα καλλιεργειών λεμφαδένων. 

Μετά από μέτρη της IL-10 στο ορό των ανοσοποιημένων 

πε  βρέθηκαν  (οπτική η κρότ

(Σχήμα 58)

 

ση των επιπέδων 

ιραματόζωων αυτά  μη σημαντικά  απορρόφησ  μι ερη από 0,1) 

. 

 

 

0

50

100

150

200

250

 (p
g/

300

HER(α) HER(α)-CFA HER(α)-PLA(2)

Συ
γκ
έν
τρ
ω
ση

 κ
υτ
ο

νώ
κι

ν
m

l)

IFNγ
IL-4
IL-10

 
Σχήμα 58: Συγκέντρωση IL-4 στον ορό ανοσοποιημένων πειραματόζωων. 
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 Όπως φαίνεται κυρίως από τα αποτελέσματα του ELISPOT και της ELISA τα 

αποτελέσματα ήταν καλύτερα στις καλλιέργειες σπληνοκυττάρων. Αυτό μπορεί να οφείλεται 

στο μικρότερο αριθμό κυττάρων που απομονώνονται από τους λεμφαδένες. Αυτό ενισχύεται 

και από τα αποτελέσματα της μελέτης πολλαπλασιασμού λεμφοκυττάρων, όπου όμως ο 

δείκτης ενεργοποίησης ήταν χαμηλός οπότε και πρέπει να βελτιωθεί το σχήμα ανοσοποίησης 

και να ενισχυθεί με επαναληπτικές δόσεις ανοσοποίησης, ώστε  τα πρώτα ενδεικτικά 

αποτελέσματα να καταστούν πιο σαφή και ξεκάθαρα, διότι οι διαφορές που παρουσιάζονται 

δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Συνεπώς αξιόπιστα αποτελέσματα για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων μπορούν να θεωρηθούν μόνο αυτά που ελήφθησαν με τις καλλιέργειες 

σπληνοκυττάρων.  

 Αξιοσημείωτο είναι ότι η μορφή ανοσοποίησης με PLA μικροσφαίρες είναι πιο 

ισχυρή από την ανοσοποίηση με CFA (Σχήμα 50), που είναι γνωστό ισχυρό ανοσοενισχυτικό, 

το οποίο κατευθύνει την ανοσοποίηση προς τον Th1 τύπο. 

 Το θετικό αποτέλεσμα είναι ότι φαίνεται να υπάρχει στροφή της ανοσολογική

η έκκριση IFN-γ σε σύγκριση 

με την L-4) (Σχήματα 50 και 53) όταν το αντιγόνο χορηγείται συνδεμένο με τις PLA 

μικροσ

ων (προκαταρκτικά πειράματα) έδειξαν ότι η IFN-γ και η IL-10 κυμαίνονταν σε 

η ανιχνεύσιμα επίπεδα, και τα επίπεδα της  IL-4 ήταν ίδια με όλες τις μορφές χορήγησης 

(Πίνακας 21). 

 

4.6.2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2 

 

4.6.2.1 Μέτρηση κυττάρων μετά από απομόνωση και κατεργασία 

 

Στο πειραματικό πρωτόκολλο 2 (σελ. 116) έγινε μια επιπλέον ανοσοποίηση  

(Χ1 αναμνηστική) σε σχέση με το πειραματικό πρωτόκολλο 1, έτσι ώστε να διερευνηθεί το 

αν και κατά πόσο θα ενισχυόταν με αυτόν τον τρόπο η ανοσολογική απόκριση. 

Χρησιμοποιήθηκαν επίσης και μη ανοσοποιημένοι μύες ως αρνητικοί μάρτυρες και δεν έγινε 

χρήση CFA.  

Μετά την διεξαγωγή του πειραματικού πρωτοκόλλου 2, τα αποτελέσματα από την 

μέτρηση του αριθμού των κυττάρων μετά από την απομόνωσή τους από τα πειραματόζωα και

τους ίδιους πίνακες φαίνονται 

ς 

απόκρισης προς το Th1 μονοπάτι (όπως υποδεικνύει η αυξημέν

 I

φαίρες. 

 Τα αποτελέσματα μετρήσεων των κυτοκινών στον ορό ανοσοποιημένων 

πειραματόζω

μ

 

η βιωσιμότητα αυτών δίνονται στους Πίνακες 24 και 25. Σ
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ε οι ομάδες πειραματόζωων που χρησιμοποιήθηκαν για την διεξαγωγή των πειραμάτων 

μελέτης ρύθμισης του τύπου της ανοσοαπόκρισης τα οποία διεξήχθησαν σε κυτταρικό 

επίπεδο.  

 
Πίνακας 24: Αριθμός και βιωσιμότητα κυττάρων που απομονώθηκαν από τον σπλήνα. 

Μορφές χορήγησης Κύτταρα x 106 Βιωσιμότητα% 

πίσης 

Μη ανοσοποιημένοι μύες 1 6 76 9

HER(α) (Χ1 ΝΑΜΝΗΣΤΙ Η) 425 98Α Κ  

HER(α)-PLA Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 510 99 (  

 
Πίνακας 25: Αριθμός και βιωσιμότητα κυττάρων που απομονώθηκαν από τους λεμφαδένες. 

Μορφές χορήγησης Κύτταρα x 106 Βιωσιμότητα% 

Μη ανοσοποιημένοι μύες 27,5 93 

HER(α) (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 68,8 97 

H PLA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 89,8 99 ER(α)-

 

4.6.2.2 Μελέτη του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων 

 
Μελέτη το  πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων μετά από χορήγη η του πεπτιδίου 

HER778-799  

 
Στους Πίνακες

υ σ

 26 και 27 παρατίθενται τα αποτελέσματα των μετρήσεων του πειραματικού 

 2. (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ σημαίνει ότι έχει γίνει πέρα από την αρχική 

ηση την 14η ημέρα.) 

ίνακας 26: Αποτελέσματα μελέτης του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων σε καλλιέργειες 

Μορφές Χορήγησης 
Κρούσεις 3Η-θυμιδίνης / λεπτό (cpm) 

πρωτοκόλλου

ανοσοποίηση και μια ακόμη αναμνηστική χορήγ

 
Π

σπληνοκυττάρων. 

cpm 1 cpm 2 cpm 3 cpm 4 cpm 5 cpm 6  

(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες ------- 3122 1974 2082 1674 ------- 

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 1713 796 1264 903 1345 1164

(-) HER(α) (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) ------- 8655 8561 6723 7134 ------- 

(+) HER(α) (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 19035 18100 15010 17167 10724 ------- 

(-) HER(α)-PLA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 5564 4269 6431 3928 5245 ------- 

(+) HER(α)-PLA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 17521 14946 20422 15656 12383 21154

ConA 134655 482542 362513 ------- ------- ------- 
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Πίνακας 26: (συνέχεια) 

Μορφές Χορήγησης Μέσος όρος cpm SD SI 

(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες 2213 630  

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 1198 329 0,54 

(-) HER(α) (Χ1 ΑΝΑΜ 768ΝΗΣΤΙΚΗ) 7 985  

(+) HER(α) (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 16007 3309 2,06 

(-) HER(α)-PLA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 5087 1009  

(+) HER(α)-PLA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 17014 3364 3,34 

ConA 326570 ----------- ---------- 

 
Πίνακας 27: Αποτελέσ ού των λεμφοκ . 

Κρούσεις 3Η-θυμιδίνης / λεπτό (cpm) 

ματα μελέτης του πολλαπλασιασμ υττάρων σε καλλιέργειες λεμφαδένων

Μορφές Χορήγησης 
cpm 1 cpm 2 cpm 3 cpm 4 cpm 5 cpm 6  

(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες 1706 1972 18 2007 21 -----------04 98

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 1892 1688 2059 1542 1574 -----------

(-) HER(α) (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 2746 2675 2512 2762 1657 -----------

(+) HER( ) (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 4209 3740 4211 3204 3092 3972α

(-) HER(α)-PLA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 1673 1342 1110 1272 1119 -----------

(+) HER(α)-PLA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 2714 2965 2490 3498 3832 3260

ConA 169634 172636 155166 ----------- ----------- -----------

 

Μορφές Χορήγησης Μέσος όρος cpm SD SI 

(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες 1937 191  

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 1751 220 0,90 

(-) HER(α ) 2) (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ 470 465  

(+) HER(α) (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 3 1,5738 490 1 

(-) HER(α)-PLA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 1303 229  

(+) HER(α)-PLA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 3127 501 2,40 

ConA 1658 -------- --------- 12 --- -
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Σχήμα 59: Αποτελέσματα μελέτης πολλαπλασιασμού λεμφοκυττάρων σε καλλιέργειες σπληνοκυττάρων, όπου 

 αποτελέσματα εκφράζονται α) ως cpm και β) με τη μορφή του SI. Όπου Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ σημαίνει ότι 

έχει γίνει πέρα από την αρχική ανοσοποίηση και μια ακόμη αναμνηστική χορήγηση την 14η ημέρα.  

 

α 

β 

τα
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Σχήμα 60: Αποτελέσματα μελέτης πολλαπλασιασμού λεμφοκυττάρων σε καλλιέργειες λεμφαδένων, όπου τα 

β 

α 

αποτελέσματα εκφράζονται α) ως cpm και β) με τη μορφή του SI. 
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4.6.2.3 Μέτρηση των κυτοκινών με ELISPOT 

 

Τα αποτελέσματα που ελήφθησαν από την διεξαγωγή του ELISPOT σε σπληνοκύτταρα και 

λεμφαδένες που απομονώθηκαν από τα πειραματόζωα, τα οποία ανοσοποιήθηκαν με 

διάφορες μορφές χορήγησης του πεπτιδίου HER778-799 , όπως περιγράφεται στη σελίδα 132 

παρουσιάζονται στους Πίνακες 28, 29. 

 
IFN-γ 

 
Πίνακας 28: Αποτελέσματα ELISPOT σε καλλιέργειες σπληνοκυττάρων. 

Μορφές Χορήγησης 

κηλίδες / φρεάτιο 
κηλίδες /  

106 κύτταρα 
SD SI 

φρεάτιο 1 φρεάτιο 2 φρεάτιο 3

(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0 0 1 1,33 0,577  

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 3 0 0 4,00 1,732 3,0 

(-) HER(α) (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0 1 3 5,33 1,528  

(+) HER(α) (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 3 6 11 26,67 4,041 5,0 

(-) HER(α)-PLA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 6 6 8 26,67 1,155  

(+) HER(α)-PLA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 46 45 47 184,00 1,000 6,9 

ConA 147 285 307 ----------- --------- -----------
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Σχήμα 61: Αποτελέσματα ELISPOT από καλλιέργειες σπληνοκυττάρων για μέτρηση IFN-γ. 

***Στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς HER(α)(Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) (p<0,001). 
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Πίνακας 29: Αποτελέσματα ELISPOT σε καλλιέργειες λεμφαδένων. 

κηλίδες / φρεάτιο 
κηλίδες /  

Μορφές Χορήγησης 
106 κύτταρα 

SD SI 
φρεάτιο 1φρεάτιο 2 φρεάτιο 3

(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0 0 0 0,00 0,000  

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0 0 0 0,00 0,000 0 

(-) HER(α) (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0 2 0 2,67 1,155  

(+) HER(α) (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0 1 1 2,67 0,577 0 

(-) HER(α)-PLA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0 0 1 1,33 0,577  

(+) HER(α)-PLA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 4 1 2 9,33 1,528 7 

ConA 5  --- ----------- ----------- 35 4 -------- 
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Σχήμα 62: Αποτελέσματα ELISPOT από καλλιέργειες λεμφαδένων για μέτρηση IFN-γ. 
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IL-4 

 
Πίνακας 30 OT σ

 
κηλίδες εάτιο κ ς /  

10 αρα 
 

: Αποτελέσματα ELISP ε καλλιέργειες σπληνοκυττάρων. 

Μορφές Χορήγησης
 / φρ ηλίδε

6 κύττ
SD SI

φρε ιο 1 φρ τιο 2 φρ τιο 3άτ εά εά

(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0 0 1 1  0,33 ,577  

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 1 0    1, 0 0 1,33 0,577 0

(-) HER(α) (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 5 9 6 26,67 2,082  

(+) HER(α) (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 26   6 27 22 100,00 2,64 3,75 

(-) HER(α)-PLA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 1 4 5 13,33 2,082  

(+) HER(α)-PLA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 22 16 12 66,67 5,033 4,00 

ConA 38 157 209 ----------- ----------- -----------
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Σχήμα 63: Αποτελέσματα ELISPOT από καλλιέργειες σπληνοκυττάρων για μέτρηση IL-4. 
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Πίνακας 31: Αποτελέσματα ELISPOT σε καλλιέργειες λεμφαδένων. 

κηλίδες / φρεάτιο 
κηλίδες /  

106 κύτταρα 
SD SI Μορφές Χορήγησης 

φρεάτιο 1 φρεάτιο 2 φρεάτιο 3

(-) Μη α 0 0 νοσοποιημένοι μύες  0 0,00 0,000  

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,577 0 0 1 0 1,33 

(-) HER(α) (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0 5 1,  2 2  ,33 155

(+) HER(α) (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 2 1 26 1 2,00 ,646 5 

(-) HER(α)-PLA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0 1,  0 2  2,67 155

(+) HER(α)-PLA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 3 03 2 10,67 ,577 4 

ConA 45 9 21 --- ----- ------ -1  -------- ----- -- --
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 Σχήμα 64: Αποτελέσματα ELISPOT από καλλιέργειες λεμφαδένων για μέτρηση IL-4. 

 

4.6.2.4 Ποσοτική μήτρηση επιπέδων κυτοκινών 

 

799 με διάφορα 

υστήματα χορήγησης 

 

Μέτρηση επιπέδων κυτοκινών μετά από χορήγηση του πεπτιδίου HER778-

σ
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IFN-γ  

 

Η πρότυ ήφθη γ

 

πη καμπύλη που ελ ια την IFN-γ έχει ως εξής: 

 

y = 0,001x +
21

 0,1261
R  = 0,9954
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Σχήμα 65: Πρότυπη καμπύλη IFN-γ. 

 

Τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων 

και λεμφαδένων φαίνονται στους Πίνακες 32 και 33. 

 
Πίνακας 32: IFN-γ σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων . 

Μορφές Χορήγησης 

Οπτική Απορρόφηση 

(OD) 
Μέση Οπτική 

Απορρόφηση 
SD 

Συγκέντρωση 

(pg/ml) 
OD 1 OD 2 

(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,279 0,231 0,255 0,034 128,9

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,315 0,285 0,300 0,021 173,9

(-) HER(α) (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0,290 0,259 0,275 0,022 148,9

(+) HER(α) (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0,200 0,320 0,260 0,085 133,9

(-) HER(α)-PLA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0,260 0,240 0,250 0,014 123,9

(+) HER(α)-PLA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0,546 0,483 0,515 0,045 388,9

ConA 1,111 1,085 1,098 ------- -----------
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Σχήμα 66: Συγκέντρωση IFN-γ σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων. 

 

Πίνακας 33: IFN-γ σε υπερκείμενα καλλιεργειών λεμφαδένων . 

Μορφές Χορήγησης 

Οπτική Απορρόφηση 

(OD) 
Μέση Οπτική 

SD 
Συγκέντρωση 

Απορρόφηση (pg/ml) 
OD 1 OD 2 

(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,256 0,294 0,275 0,451 148,9

(+) Μη οσοποιημένοι μύες 0,260 0,270 0,265 0,007 138,9αν

(-) HER(α) (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0,269 0,300 0,285 0,022 158,9

(+) HER(α) (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0 0,0150,219 0,240 0,23 103,9

(-) HER(α ) 0, 0,285 0 0, 3,9)-PLA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ 275 0,28 007 15

(+) HER(α)-PLA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0, 0, 16288 0,292 0,290 003 3,9

ConA 0,555 0,521 0,538 --- ---------- -----
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Σχήμα 67: Συγκέντρωση IFN-γ σε υπερκείμενα καλλιεργειών λεμφαδένων. 

 

Μετά από μέτρηση των επιπέδων της IFN-γ στον ορό των ανοσοποιημένων 

πειραματόζωων  μη σημαντικά

 

 αυτά βρέθηκαν . 

IL-4  

 

Η πρότυπη καμπύλη που ελήφθη για την έχει ής:  IL-4 ως εξ
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Σχήμα 68: Πρότυπη καμπύλη IL-4. 
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Στους ακόλουθους Πίνακες 34-35 φαίνονται οι τιμές των μετρήσεων που ελήφθησαν 

για τα υπερκείμενα των καλλιεργειών των σπληνοκυττάρων και των λεμφαδένων των 

ανοσοποιημένων πειραματόζωων. 

 
Πίνακας 34: IL-4 σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων. 

Μορφές Χορήγησης 

Οπτική 

Απορρόφηση 

(OD) 

Συγκέντρωση 

(pg/ml) 

(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,214 8,4

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,222 11,2

(-) HER(α) (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0,196 2,2

(+) HER(α) (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0,303 39,1

(-) HER(α)-PLA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0,211 7,4

(+) HER(α)-PLA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0,343 52,9

ConA 0,744 -----------
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Σχήμα 69: Συγκέντρωση IL-4 σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων. 

 

 183



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Πίνακας

Απορρόφηση 

(OD) 
(pg/ml) 

 35: IL-4 σε υπερκείμενα καλλιεργειών λεμφαδένων. 

Μορφές Χορήγησης 

Οπτική 
Συγκέντρωση 

(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,220 10,5

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,211 7,4

(-) HER( Η) α) (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚ 0,186 0,0

(+) HER(α) (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0,196 2,2

(-) HER(α)-PLA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0,207 6,0

(+) HER(α)-PLA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0,203 4,6

ConA 0,614 ---------
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Σχήμα 70: Συγκέντρωση IL-4 σε υπερκείμενα καλλιεργειών λεμφαδένων. 

 

Μετά από μέτρηση των επιπέδων της IL-4 στο ορό των ανοσοποιημένων

ενεργοποιημένες in vitro 

εριπτώσεις έχουμε ανιχνεύσιμα αποτελέσματα [(+) HER(α) (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) και  

(+) HER(α)-PLA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ)] και αυτά κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα 

(17,03 pg/ml και 12,21 pg/ml αντίστοιχα). 

 

 

πειραματόζωων αυτά βρέθηκαν μη σημαντικά. Μόνο στις 

π
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IL-10 

 

Η πρότυπη  για έχει ω καμπύλη που ελήφθη  την IL-10 ς εξής: 
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Σχήμα 71: Πρότυπη καμπύλη IL-10. 
 

Τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις φαίνονται στον Πίνακα 36. 
 

Πίνακας 36: IL-10 σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων. 

Μορφές Χορήγησης 

Οπτική 

Απορρόφηση 

(OD) 

Συγκέντρωση 

(pg/ml) 

(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,069 0,0

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,070 0,0

(-) HER( ) (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0,107 23,5α

(+) HER Α  5 0(α) (Χ1 ΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0,1 6 68,

(-) HER(α)-PLA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0,098 15,3

(+) HER(α)-PLA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0,116 31,6

ConA 0,522 --------
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Σχήμα 72: Συγκέντρωση IL-10 σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων. 

 

Μετά από μέτρηση των επιπέδων της IL-10 στα υπερκείμενα καλλιεργειών 

λεμφαδένων καθώς και στον ορό των ανοσοποιημένων πειραματόζωων αυτά βρέθηκαν μη 

σημαντικά. 

επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι μετά από μια επιπλέον 

νοσοποίηση (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) έχουμε ενίσχυση της ανοσοποίησης (Σχήματα 43 και 

59α) κ μένα τα επίπεδα της 

N-γ στην περίπτωση που το αντιγόνο είναι συνδεμένο με τις μικροσφαίρες ανοσοποίησης 

εγάλη όσο αναμενόταν και για αυτό 

το λόγο  με δύο ικέ σύμφωνα με το πειραματικό 

πρωτόκολλο 3.  

 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

τά από απομ η και κατεργασία 

 δύο έον ανοσοποιήσεις (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 

ση με το πειραματικό πρωτόκολλο 1,  να διερευνηθεί το αν και κατά πόσο θα 

νισχυόταν με αυτόν τον τρόπο η ανοσολογική απόκριση των μυών. Χρησιμοποιήθηκαν 

επίσης και μη ανοσοποιημένοι μύες ως αρνητικοί μάρτυρες και δεν έγινε χρήση CFA.  

Σε αυτό το πείραμα 

α

αι πιο έντονη ροπή προς τον Th1 τύπο ανοσοαπόκρισης με αυξη

IF

(Σχήματα 50, 53, 66 και 69). Η αύξηση δεν ήταν τόσο μ

 έγινε εκ νέου μελέτη  αναμνηστ ς χορηγήσεις 

 

4.6.3 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  3  

 

4.6.3.1 Μέτρηση κυττάρων με ονώσ

 

Στο πειραματικό πρωτόκολλο 3  έγιναν  επιπλ

σε σχέ έτσι ώστε

ε
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Μετά την διεξαγωγή του πειραματικού πρωτοκόλλου 3, σύμφωνα με το πρωτόκολλο 

της σελίδας 116, τα αποτελέσματα από την μέτρηση του αριθμού των κυττάρων μετά από την 

απομόνωσή τους από τα πειραματόζωα και η βιωσιμότητα αυτών δίνονται στους Πίνακες 37 

και 38. Στους ίδιους πίνακες φαίνονται επίσης οι ομάδες πειραματόζωων που 

χρησιμοποιήθηκαν για την διεξαγωγή των πειραμάτων μελέτης ρύθμισης του τύπου της 

ανοσοαπόκρισης τα οποία διεξήχθησαν σε κυτταρικό επίπεδο.  

 
Πίνακας 37: Αριθμός και βιωσιμότητα κυττάρων που απομονώθηκαν από τον σπλήνα. 

Μορφές χορήγησης Κύτταρα x 106 Βιωσιμότητα% 

Μη ανοσοποιημένοι μύες 200 97 

HER(α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 475 96 

HER(α)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 501 99 

 
εμφαδένες. 

Μορφές χορήγησης Κύτταρα x 106 Βιωσιμότητα% 

Πίνακας 38: Αριθμός και βιωσιμότητα κυττάρων που απομονώθηκαν από τους λ

Μη ανοσοποιημένοι μύες 25 95 

HER(α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 701 96 

HER(α)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 91 98 

 

9 και 40 παρατίθενται τα αποτελέσματα των μετρήσεων του πειραματικού 

ρωτοκόλλου 3 (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ). 

4.6.3.2 Μελέτη του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων 

 

Μελέτη του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων μετά από χορήγηση του πεπτιδίου 

HER778-799  

 

Στους Πίνακες 3

π
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Πίνακας 39: Αποτελέσματα μελέτης του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων σε καλλιέργειες 

σπληνοκυττάρων. 

Μορφές Χορήγησης 
Κρούσεις 3Η-θυμιδίνης / λεπτό (cpm) 

cpm 1 cpm 2 cpm 3 cpm 4 cpm 5 cpm 6 

(-) Μη ανοσοποιημένο  μύες 876 1122 2574 918 1673 1164ι

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 998 1569 853 1908 2335 896

(-) HER(α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 8665 6863 8565 8134 7254  9561

(+) HER(α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 16045 19110 16011 17257 12974 18555

(-) HER(α)-PLA (Χ2 564 4269 928ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 5 6431 3 5245 5982

(+) HER(α)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 27521 24946 2042 25656 2238 211542 3

ConA 434595 382922 369543 --------- ------- -----------

 

Μορφές Χορήγησης Μέσος όρος cpm SD SI 

(-) Μη ανοσοποιημέ 1388νοι μύες 647  

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 1427 6 1,03 12

(-) HER(α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 7704 7  82

(+) HER(α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 16659 22 2,16 06

(-) HER(α)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 5237 973  

(+) HER(α)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 23680 2791 4,52 

ConA 395687 --------- ---------
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Πίνακας 40: Αποτελέσματα μελέτης του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων σε καλλιέργειες λεμφαδένων. 

Μορφές Χορήγησης 
Κρούσεις 3Η-θυμιδίνης / λεπτό (cpm) 

cpm 1 c 5 cpm 6 pm 2 cpm 3 cpm 4 cpm 

(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες 5 9 4 7 8 0171 188 172 210 199 210

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 2183 1651 1959 1742 1633  2155

(-) HER(α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 2 2 1646 2656 732 2672 1699 958

(+) HER(α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 4255 3951 4277 3334 3492 3992

(-) HER(α)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 1533 1431 1199 1288 1219  1118

(+) HER(α)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 3814 3999 3780 3598 3899 3662

ConA 2 1 1 - - -16863 92236 75136 -------- -------- --------

 

Μορφές Χορήγησης 
Μέσος όρος 

cpm 
SD SI 

(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες 1922 176  

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 18 234 5 34 0,9

(-) HER(α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 23 447  94

(+) HER(α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 38 391 2 84 1,6

(-) HER(α)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 1 14  334 4

(+) HER(α)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 37 148 4 92 2,8

ConA 194 ------- -745 -- ---- ----
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Σχήμα 73: Αποτελέσματα μελέτης πολλαπλασιασμού λεμφοκυττάρων σε καλλιέργειες σπληνοκυττάρων, όπου 

τα αποτελέσματα εκφράζονται α) ως cpm και β) με τη μορφή του SI. 

 

α 

β 
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Σχήμα 74: Αποτελέσματα μελέτης πολλαπλασιασμού λεμφοκυττάρων σε καλλιέργειες λεμφαδένων, όπου τα 

αποτελέσματα εκφράζονται α) ως cpm και β) με τη μορφή του SI. 
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4.6.3.3 Μέτρηση των κυτοκινών με ELISPOT 

 
Στην συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα που ελήφθησαν από την διεξαγωγή του 

ELISPOT σε σπληνοκύτταρα και λεμφαδένες που απομονώθηκαν από τα πειραματόζωα, τα 

οποία ανοσοποιήθηκαν με διάφορες μορφές χορήγησης του πεπτιδίου HER778-799, όπως 

περιγράφεται στη σελίδα 132. 

 
IFN-γ 

 
Πίνακας 41: Αποτελέσματα ELISPOT σε καλλιέργειες σπληνοκυττάρων. 

Μορφές Χορήγησης 

κηλίδες / φρεάτιο 
κηλίδες /  

106 κύτταρα 
SD SI 

φρεάτιο 1 φρεάτιο 2 φρεάτιο 3

(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0 1 1 2,7 0,577  

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 3 1 1 6,7 1,155 2,5 

(-) HER(α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 2 1 3 8,0 1, 000  

(+) HER(α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 8 5 11 32,0 3,000 4,0 

(-) HER(α)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 6 10 5 28,0 2,646  

(+) HER(α)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 64 64 37 220,0 15,588 7,6 

ConA 350 384 256 --------- --------- --------- 
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Σχήμα 75: Αποτελέσματα ELISPOT από καλλιέργειες σπληνοκυττάρων για μέτρηση IFN-γ.  

**Στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς HER(α)(Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) (p<0,01). 
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Πίνακας 42: Αποτελέσματα ELISPOT σε καλλιέργειες λεμφαδένων. 

κηλίδες / φρεάτιο 

Μορφές Χορήγησης 
κηλίδες /  

106 κύτταρα 
SD SI 

φρεάτιο 1 φρεάτιο 2 φρεάτιο 3

(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0 0 1 1,3 0,000  

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0 1 0 1,3 0,577 1,00 

(-) HER(α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 1 2 0 4,0 1,000  

(+) HER(α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 1 2 1 5,3 0,577 1,33 

(-) HER(α)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 1 1 2 5,3 0,577  

(+) HER(α)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 3 4 7 18,7 2,082 3,5 

ConA 60 45 94 -- - -- -- --------- ------ -----
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Σχήμα 76: Αποτελέσματα ELISPOT από καλλιέργειες λεμφαδένων για μέτρηση IFN-γ. 
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IL-4 

 
Πίνακας 43: Αποτελέσματα ELISPOT σε καλλ άρων. 

Μορφές Χορήγησης 
106 κύτταρα 

SD SI 

ιέργειες σπληνοκυττ

κηλίδες / φρεάτιο 
κηλίδες /  

φρεά ο 1 φρεά ο 2 φρε ιο 3τι τι άτ

(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες 1 0 0 1,3 0,577  

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0 1 0 1,3 0,577 1,00 

(-) HER(α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ)  10 9 7 34,7 1,528  

(+) HER(α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 15 20 19  2,072,0 2,646 8 

(-) HER(α)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 7 2 9 24,0 3,606  

(+) HER(α)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 30 26 13 92,0 8,888 3,83 

ConA 350 384 256 --------- --------- --------- 
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Σχήμα 77: Αποτελέσματα ELISPOT από καλλιέργειες σπληνοκυττάρων για μέτρηση IL-4. 
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Πίνακας 44: Αποτελέσματα ELISPOT σε καλλιέργειες λεμφαδένων. 

κηλίδες / φρεάτιο 
κηλίδες /  

106 κύτταρα 
SD SI Μορφές Χορήγησης 

φρεάτιο 1 φρεάτιο 2 φρεάτιο 3

(-) Μη ανο 0 1 σοποιημένοι μύες 0 1,3 0,577  

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,577 2,00 0 1 1 2,7 

(-) HER(α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 1 3 82 ,0 1,000  

(+) HER(α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 16 4 3 7,3 1,528 2,17 

(-) HER(α)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 1 2 1 5,3 0,577  

(+) HER(α)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 15 4 3 6,0 1,000 3,00 

ConA 60 45 9 -- -- ---- --- 4 ------- ------- --
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Σχήμα 78: Αποτελέσματα ELISPOT από καλλιέργειες λεμφαδένων για μέτρηση IL-4. 

 

4.6.3.4 Ποσοτική μέτρηση επιπέδων κυτοκινών 

 

8-799 με διάφορες 

ορφές χορήγησης 

 

Μέτρηση επιπέδων κυτοκινών μετά από χορήγηση του πεπτιδίου HER77

μ
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IFN-γ  

 

Η πρότυπη  γ καμπύλη που ελήφθη ια την IFN-γ έχει ως εξής: 
 

y = 0,001x +
21

 0,1261
R  = 0,9954
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Σχήμα 79: Πρότυπη καμπύλη IFN-γ. 

 

Τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων 

και λεμφαδένων φαίνονται στους Πίνακες 45 και 46. 

 
Πίνακας 45: IFN-γ σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων. Όλα τα δείγματα αραιώθηκαν 1:2. 

 Μορφές Χορήγησης 

Οπτική Απορρόφηση 

(OD) 
Μέση Οπτική 

Απορρόφηση 
SD 

Συγκέντρωση 

(pg/ml) 
OD 1 OD 2 

(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,155 0,155 0,155 0,00 57,8

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,145 0,125 0,135 0,014 17,8

(-) HER(α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0,265 0,27 0,268 0,004 282,8

(+) HER(α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0,310 0,305 0,308 0,004 362,8

(-) HER(α)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0,205 0,225 0,215 0,014 177,8

(+) HER(α)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 1,385 1,275 1,330 0,078 2407,8

ConA >3 >3 >3 ---------- -----------
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ρκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων.  

**Στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς HER(α)(Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) (p<0,001). 

 

Οπτική Απορρόφηση 
Μέση Οπτική Συγκέντρωση 

ml) 

Σχήμα 80: Συγκέντρωση IFN-γ σε υπε

*

Πίνακας 46: IFN-γ σε υπερκείμενα καλλιεργειών λεμφαδένων .  

Μορφές Χορήγησης (OD) 
Απορρόφηση 

SD 
(pg/

OD 1 OD 2 

(-) Μη α 0 0,000 0νοσοποιημένοι μύες ,000 0,000 ,000 0,0

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,239 09 4 0,035 80,3 0,27 147,

(-) HER(α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0 0,00,115 0,135 ,125 14 0,0

(+) HER(α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0 0, 200,313 0,355 ,334 021 7,8

(-) HER(α)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0 0 0,0,188 ,152 ,170 018 43,8

(+) HER(α)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0 0, 30,475 0,433 ,454 021 27,8

ConA 0,601 0,622 0 --- -----,612 - ---- ------
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Σχήμα 81: Συγκέντρωση IFN-γ σε υπερκείμενα καλλιεργειών λεμφαδένων. 

 
Μετά από μέτρηση των επιπέδων της IFN-γ στον ορό των ανοσοποιημένων 

 

IL-4

πειραματόζωων αυτά βρέθηκαν μη σημαντικά. 

 

 

 για την έχει ής: Η πρότυπη καμπύλη που ελήφθη  IL-4 ως εξ
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Σχήμα 82: Πρότυπη καμπύλη IL-4. 
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Στους ακόλουθους Πίνακες 47-49 φαίνονται οι τιμές των μετρήσεων που ελήφθησαν

για τα υπερκείμενα των καλλιεργειών των σπληνοκυττάρων και των λεμφαδένων, καθώς 

στον ορό των ανοσοποιημένων πειραματόζωων. 
 

Πίνακας 47: IL-4 σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων.  

Μορφές Χορήγησης 

Οπτική Απορρόφηση 

(OD) 
Μέση Οπτική 

Απορρόφηση 
SD 

Συγκέντρωση

(pg/ml) 

 

και 

 

OD 1 OD 2 

(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,222 0,021 0,122 0,142 0,0

(-) HER(α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0,204 0,202 0,203 0,001 3,8

(+) HER(α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0,286 0,294 0,290 0,004 33,8

(-) HER(α)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0,215 0,241 0,228 0,013 12,5

(+) HER(α)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0,379 0,343 0,361 0,018 58,3

ConA 0,621 --------- 0,621 --------- ---------
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Σχήμα 83: Συγκέντρωση IL-4 σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων. 
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Πίνακας

Απορρόφηση 
SD 

(pg/ml) 

 48: IL-4 σε υπερκείμενα καλλιεργειών λεμφαδένων.  

Μορφές Χορήγησης 

Οπτική Απορρόφηση 

(OD) 
Μέση Οπτική Συγκέντρωση 

OD 1 OD 2 

(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,238 0,174 0,206 0,032 4,9

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,171 0,009 0,00,164 0,177

(-) HER( Η) 0, 0,259 2 7 5α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚ 145 0,20 0,05 3,

(+) HER(α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0,267 77 0,272 0,005 27,60,2

(-) HER(α)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 40,135 0,152 0,14 0,012 0,0

(+) HER(α)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 80,239 0,237 0,23 0,001 15,9

ConA 0,564 0,582 0,573- -------------- -----
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Σχήμα 84: Συγκέντρωση IL-4 σε υπερκείμενα καλλιεργειών λεμφαδένων. 

 

Μετά από μέτρηση των επιπέδων της IL-4 στον ορό των ανοσοποιημένων 

πειραματόζωων αυτά βρέθηκαν μη σημαντικά. Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 49 μόνο στις 

έσματα. Επίσης η τιμή της 

onA είναι πολύ χαμηλή, γεγονός που υποδηλώνει πρόβλημα κατά την ενεργοποίηση των 

κυττάρων.  

 

ενεργοποιημένες in vitro περιπτώσεις έχουμε ανιχνεύσιμα αποτελ

C
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Πίνακας 49: IL-4 σε ορό ανοσοποιημένων πειραματόζωων. 

Μορφές Χορήγησης 

Οπτική Απορρόφηση 

(OD) 
Μέση Οπτική 

Απορρόφηση 
SD 

Συγκέντρωση 

(pg/ml) 
OD 1 OD 2 

(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,142 0,135 0,139 0,005 0,0

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,122 0,131 0,127 0,006 0,0

(-) HER(α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0,197 0,206 0,202 0,006 3,3

(+) HER(α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0,259 0,251 0,255 0,005 21,8

(-) HER(α)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0,205 0,195 0,200 0,007 2,8

(+) HER(α)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0,235 0,245 0,240 0,007 16,6

 

IL-10 

 

Η πρότυπη καμπύλη που ελήφθη για την IL-10 έχει ως εξής: 

 
 

y = 0,0011x + 0,0812
R2 = 0,9952
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Σχήμα 8 Πρότυπη καμπύλη IL-10. 
 

5: 

Τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις φαίνονται στους Πίνακες 50, 51. 
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Πίνακας 50: IL-10 σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων. Όλα τα δείγματα αραιώθηκαν 1:2. 

Μ
SΜορφές Χορήγησης 

Οπτική Απορρόφηση 

(OD) 
έση Οπτική 

Απορρόφηση 
D 

Συγκέντρωση 

(pg/ml) 
O OD 1 D 2 

(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0 0, 1,093 0,091 092 0,001 9,6

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0 0, 26,105 0,086 096 0,013 , 0

(-) HER(α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0 0, 22,216 0,195 206 0,015 6,0

(+) HER(α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0 0, 9,642 0,540 591 0,072 26,9

(-) HER(α)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0 0, 13,156 0,151 154 0,004 1,5

(+) HER(α)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0 0, 3,295 0,265 280 0,021 61,5

ConA 0,589 -------- 0,589 -------- --------
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Σχήμα 86: Συγκέντρωση IL-10 σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων. 
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Πίνακας 51: IL-10 σε υπερκείμενα καλλιεργειών λεμφαδένων. 

Μορφές Χορήγησης 

Οπτική Απορρόφηση 

(OD) 
Μέση Οπτική 

Απορρόφηση 
SD 

Συγκέντρωση 

(pg/ml) 
OD 1 OD 2 

(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες  0,046 00,036 0,041 ,007 0,0

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,059 00,048 0,054 ,008 0,0

(-) HER(α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0,054 00,059 0,057 ,004 0,0

(+) HER(α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0,084 00,081 0,083 ,002 1,6

(-) HER(α)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0,062 00,058 0,060 ,003 0,0

(+) HER(α)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 0,083 00,090 0,087 ,005 5,2

ConA 0,348 --------- 0,348 ------- --------
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Σχήμα 87: Συγκέντρωση IL-10 σε υπερκείμενα καλλιεργειών λεμφαδένων. 

 

Μετά από μέτρηση των επιπέδων της IL-10 στο ορό των ανοσοποιημένων 

πειραματόζωων αυτά βρέθηκαν μη σημαντικά. 

Σε αυτό το πείραμα επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι μετά από μια επιπλέον 

ανοσοποίηση έχουμε ενίσχυση της ανοσοποίησης και πιο έντονη ροπή προς τον Th1 τύπο 

ανοσοαπόκρισης (Σχήμα 79) με αυξημένα τα επίπεδα της IFN-γ (Σχήματα 75 και 80). 
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4.6.4 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ

 

4.6.4.1 ων μετά από απομόνωση  κατεργασία

 

Ακολουθήθηκε  πρωτόκολλο σελ και τα αποτελέσματα φαίνονται στην

συνέχεια ι οι  πειραματόζωων χρ ηκαν για

την μελέτης ης τύπου της  τα οποία

 όπου σιμοποιήθ   διαγωνιδια

ατόζωα (όπως και στα προηγούμε ιράμ gN A2) ό ι ιος τύπος 

ων μυών. 

 
Πίνακας 52: Αριθμός και βιωσιμότητα κυττάρων που απομονώθηκαν από τον σπλήνα. 

Μορφές χορήγησης Κύτταρα x 106 Βιωσιμότητα% 

  

ΚΟΛΛΟ 4 

 Μέτρηση κυττάρ  και  

 το πειραματικό  4 ( .116)  

. Στον Πίνακα 52 φαίνοντα  ομάδες που ησιμοποιήθ  

 διεξαγωγή των πειραμάτων  ρύθμισ  του  ανοσοαπόκρισης  

διεξήχθησαν σε κυτταρικό επίπεδο και  χρη ηκαν τόσο κά 

πειραμ να πε ατα T σο κα  ο άγρ (WT) 

τ

C57BL/6 (WT) - ΜΗ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΥΕΣ 365 97 

C57BL/6 (WT) – HER(α)-PLA (X2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 420 99 

HHD (TgN A2) - ΜΗ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΥΕΣ 205 98 

HHD (TgN A2) – HER(α)-PLA (X2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ)  280 99 

 

4.6.4.2 Μέτρηση των κυτοκινών με ELISPOT 

 

Διεξήχθη το πείραμα του ELISPOT, όπως περιγράφεται στο πρωτόκολλο ELISPOT στη 

σελίδα 134 (διαφορετικό πρωτόκολλο από τα συνήθη των πειραμάτων μας) διότι είναι η πιο 

ακριβής και έγκυρη μέθοδος προσδιορισμού του τρόπου παρουσίασης του υβριδικού μας 

πεπτιδίου HER-2/neu (778-799) in vivo. 

 0,39x106 κύτταρα/ml και η 

βιωσιμότητ

 Πίνακα 53 και απεικονίζονται στο 

διάγραμμα του

  αφορά τα Τ2 κύτταρα  βρέθηκε ότι ήταν ζωντανάΌσον

ά τους ήταν 60%. 

Τα αποτελέσματα φαίνονται στον ακόλουθο

 Σχήματος 88. 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

IFN-γ 

 
Πίνακας 53: Αποτελέσματ ISPO καλλ άρων

Μορ

κηλ φρεάτ
  

α 
 

α EL

φές Χορήγη

T σε 

σης / Τύπος 

ιέργειες σπληνοκυττ

in vitro ενεργοποίησης 

. 
 

SD

 

ίδες / ιο 
κηλίδες /

106 κύτταρφρεάτιο 1 φρεάτιο 2 άτιο 3φρε φρεάτιο 4 σύνολο 

C57BL/6 (WT) - ΜΗ ΑΝΟΣΟΠ 1 20 ----- ---- 3 ΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΥΕΣ – (-) 4 -- --- 34 34 4,24

C57BL/6 (WT) - ΜΗ ΑΝΟΣΟΠ 1 60 20 136 3 ΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΥΕΣ – (+) HER(α) 7 39   68 19,88

C57BL/6 (WT) - ΜΗ ΑΝΟΣΟΠ 9 72 50 2 ΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΥΕΣ - (+) HER(α)/bb7.2 3 91  306 153 20,04

C57BL/6 (WT) - ΜΗ ΑΝΟΣΟΠ 48 23 0 ΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΥΕΣ - (+) T2/HER(α) 120 86  277 138,5 42,61

C57BL/6 (WT) - ΜΗ ΑΝΟΣΟΠ 29 42 5 ΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΥΕΣ – (+) T2/TYR 120 54  245 122,5 40,47

C57BL/6 (WT) - ΜΗ ΑΝΟΣΟΠΟ Μ  1 22 17 83 3 ΙΗ ΕΝΟΙ ΜΥΕΣ – (+) FM3 8 26   41,5 4,11

C57BL/6 (WT) – HER(α)-PLA (X2 Α ΝΗΣΤΙ 3 53 7 9 ΝΑΜ ΚΗ) – (-) 5 39  134 67 19,27

C57BL/6 (WT) – HER(α)-PLA (X2 Α ΝΗΣΤΙ 1 249 79 1 ΝΑΜ ΚΗ) (+) HER(α) 101 17  546 273 76,60

C57BL/6 (WT) – HER(α)-PLA (X2 Α ΝΗΣΤΙ 114 193 11 2 ΝΑΜ ΚΗ) - (+) HER(α)/bb7.2 131 4 552 276 37,53

C57BL/6 (WT) – HER(α)-PLA (X2 Α ΝΗΣΤΙ (+) T2 8 184 88 90 0 ΝΑΜ ΚΗ) - /HER(α) 0  442 221 49,19

C57BL/6 (WT) – HER(α)-PLA (X2 ΑΝ ΝΗΣΤΙ  (+) T2 4 60 36 45 0 ΑΜ ΚΗ) – /TYR 0  181 90,5 10,50

C57BL/6 (WT) – HER(α)-PLA (X2 Α ΝΗΣΤΙ  (+) F 10 16 21 5 6 ΝΑΜ ΚΗ) – M3  52 26 6,97

HHD (TgN A2) - ΜΗ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΜ  ΜΥΕ 4 2 4 0 ΕΝΟΙ Σ – (-) 1 11 5,5 1,50

HHD (TgN A2) - ΜΗ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΜ  ΜΥΕ HER(α 5 11 2 2 3 ΕΝΟΙ Σ (+) )  20 10 4,24

HHD (TgN A2) - ΜΗ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΜ  ΜΥΕ ) HER( 10 1 5 15 3 ΕΝΟΙ Σ - (+ α)/bb7.2 1  41 20,5 4,11

HHD (TgN A2) - ΜΗ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΜ  ΜΥΕ ) T2/HE 12 9 25 8 ΕΝΟΙ Σ - (+ R(α)  7  53 26,5 8,09

HHD (TgN A2) - ΜΗ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΜ  ΜΥΕ ) T2/T 8 5 ΕΝΟΙ Σ – (+ YR 8 5 26 47 23,5 9,60

HHD (TgN A2) - ΜΗ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΜ  ΜΥΕ ) FM3 4 6 8 ΕΝΟΙ Σ – (+ 4 3 17 8,5 1,25

HHD (TgN A2) – HER(α)-PLA (X2 Α ΝΗΣΤΙ  (-) 6 10 5 8 7 ΝΑΜ ΚΗ) –   29 14,5 2,21

HHD (TgN A2) – HER(α)-PLA (X2 Α ΝΗΣΤΙ +) HER 70 123 197 22 70,828 ΝΑΜ ΚΗ) ( (α) 6 616 308 

HHD (TgN A2) – HER(α)-PLA (X2 Α ΝΗΣΤΙ (+) HE 215 206 254 22 20,857 ΝΑΜ ΚΗ) - R(α)/bb7.2 3 898 449 

HHD (TgN A2) – HER(α)-PLA (X2 Α ΝΗΣΤΙ (+) T2 145 1 99 93 34,371 ΝΑΜ ΚΗ) - /HER(α) 63  500 250 

HHD (TgN A2) – HER(α)-PLA (X2 Α ΝΗΣΤΙ  (+) T2 36 29 0 138 23,643 ΝΑΜ ΚΗ) – /TYR 73   69 

HHD (TgN A2) – HER(α)-PLA (X2 Α ΝΗΣΤΙ  (+) F 15 1 5,888 ΝΑΜ ΚΗ) – M3 9 11  36 18 
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Σχήμα 88: Αποτελέσματα ELISPOT για IFN-γ σε καλλιέργειες σπληνοκυττάρων μετά από in vitro ενεργοποίηση των λεμφοκυττάρων ανοσοποιημένων ή μη πειραματόζωων 

που ανήκουν στον άγριο τύπο ή έχουν υποστεί γενετική τροποποίηση (διαγονιδιακά). 
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Συμπεραίνουμε, λοιπόν ότι η αναγνώριση δεν γίνεται μέσω HLA-Α2, διότι κατά την 

χρήση του ΒΒ7.2 αντισώματος (ΒΒ7.2 δεσμευτικό αντίσωμα από ασκίτη) προς δέσμευση 

των υποδοχέων  μπορεί να γίνει πρόσδεση του πεπτιδίου  

HER778-799 I με το 

πεπτίδιο, όχι μόνο δεν παρατηρείται μείωση των κηλίδων στο ELISPOT αλλά έχουμε και 

αύξηση ν ίδιό μας 

μας δίν  απόκριση, γεγονός που σηματοδοτεί ότι η αναγνώρισή του in vivo δεν 

γίνεται μέ  HLA-A2 υποδοχέων, όπως θα αναμενόταν από την επιλογή της αμινοξικής 

αλληλουχί του πεπτιδίου. Επίσης δεν είχαμε στατιστικά διαφορετικό αριθμό κηλίδων 

μεταξύ W α gN A.2 πειραματόζωων. 

  της IFN-γ από την άλλη είναι ειδική διότι με τη χρήση πεπτιδίου 369-377 

της τυροσινάσης κ  μικρή 

απόκριση. ίσης δεδομένου ότι πήραμε κηλίδες στην περίπτωση που είχαν φορτωθεί με το 

πεπτίδ τ 2  και 

γι’ αυτό ίρνουμε σήμα. Μετά από εισαγωγή της πεπτιδικής αλληλουχίας που 

χρησιμοπο μ φ ί υ που θα 

μπορούσα  αναγνωρισθούν μέσω του συστήματος H2Db και Η2Κb του μυός (δηλαδή του 

MHC συστήματος του μυός). Ακόμη επειδή δεν πήραμε ανοσοαπόκριση στην περίπτωση που 

χρησιμοποιήσαμε FM3 κύτταρα  μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το πεπτίδιο δεν είναι 

φυσιολογικώς επεξεργάσιμο (naturally processed), με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να 

πάρουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα που θα είχε μια συνεργατική δράση ενός 

κυτταροτοξικού (CTL) και ενός T βοηθητικού (Th) επιτόπου. Γι’ αυτό το λόγο κρίθηκε 

σκόπιμο  χρησιμοποιηθεί στα υπόλοιπα πειράματ μόνο ο κυτταροτοξικός επίτοπος  

HER-2/neu (789-797).  

Α λουθο ύν ίας στο 

πρ αμ
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 HLA-A2, 

 σ
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να 

τε

μη

 να

ν 

 

δημ

μην

ιου

 

 τκαι κα υνέπεια ργηθεί το σύμπλεγμα MHC άξης 

 αυτώ

ει ισχυρότερη

. Δηλαδή παρουσία του δεσμευτικού των υποδοχέων HLA-A2, το πεπτ

σω

ας 

T κ

έκλυση

ι T

Η

ιο 

 (YMDGTMSQV) ως μη-σχετι ό (irrelevant) πεπτίδιο είχαμε

Επ

α T

πα

 κύτταρα, κατά πάσα πιθανότητα το πεπτίδιο απελευθερώνεται από αυτά

ιού

ν να

ε στο πρόγραμμα SYFPEITHΙ α νεται ότι πάρχουν επίτοποι 

 να
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μα SYFPEITH
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ς ύν τα α

Ι. 

ποτελέσματα της διερε ηση της πεπτιδικής αλληλουχ

όγρ
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Σχήμα 89: Αποτελέσματα μετά από εισαγωγή της πεπτιδικής αλληλουχίας HER778-799 στο πρόγραμμα 

SYFPEITHI. 

 

4.6.5 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 5 

 

4.6.5.1 Μέτρηση κυττάρων μετά από απομόνωση και κατεργασία 

 

Μετά τα έως αυτή τη στιγμή δεδομένα που συγκεντρώθηκαν σχεδιάστηκε νέο πείραμα  

(βλ. σελ. 116 πειραματικό πρωτόκολλο 5), όπου εξετάστηκε ακόμα ένας τύπος πολυμερούς, 

χρησιμοποιήθηκε το πεπτίδιο HER-2/neu (789-797) [HER789-797] (κυτταροτοξικός επίτοπος) 

ως αντιγόνο, δοκιμάστηκε μια επιπλέον ανοσοποίηση σε μια ομάδα πειραματόζωων και 

ελέγχθηκε in vivo πλέον η αποτελεσματικότητα της χρήσης του πεπτιδίου απλώς 

αναμεμιγμένου με τις μικροσφαίρες του πολυμερούς σε σχέση με το προσροφημένο ύστερα 

από επώαση. Τα αποτελέσματα φαίνονται στους ακόλουθους Πίνακες 54, 55. 
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Πίνακας 54: Αριθμός και βιωσιμότητα κυττάρων που απομονώθηκαν από τον σπλήνα. 
Μορφές χορήγησης Κύτταρα x 106 Βιωσιμότητα% 

Μη ανοσοποιημένοι μύες 340 91 

CFA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 329 88 

HER(β) (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 342 93 

HER(β)-CFA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 262 92 

HER(β)-PLGA 60/40 (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 329 95 

HER(β)-PLA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 242 94 

HER(β)-PLA(2) (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 194 96 

HER(β)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 183 93 

 
Πίνακας 55: Αριθμός και βιωσιμότητα κυττάρων που απομονώθηκαν από τους λεμφαδένες. 

Μορφές χορήγησης Κύτταρα x 106 Βιωσιμότητα% 

Μη ανοσοποιημένοι μύες 12,4 100 

CFA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 17,6 100 

HER(β) (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 2,1 100 

HER(β)-CFA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 66,8 100 

HER(β)-PLGA 60/40 (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 30,1 100 

HER(β)-PLA (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 25,6 100 

HER(β)-PLA(2) (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 28 100 

HER(β)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 45,2 100 

 

Για λόγους συντομίας από εδώ και στο εξής η περιγραφή (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) θα 

παραλείπεται και η περιγραφή (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) θα αντικατασταθεί από την 

απλούστερη περιγραφή (Χ2). 

 

4.6.5.2 Μελέτη του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων 

 

Μελέτη του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων μετά από χορήγηση του πεπτιδίου 

HER789-797  

 

Και σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο της σελίδας 130. Στους 

Πίνακες 56 και 57 παρατίθενται τα αποτελέσματα των μετρήσεων του πειράματος. 
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Πίνακας 56: Αποτελέσματα μελέτης του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων σε καλλιέργειες 

σπληνοκυττάρων. 

Μορφές Χορήγησης 

Κρούσεις  
3Η-θυμιδίνης / λεπτό (cpm) Μέσος όρος 

cpm 
SD SI 

cpm1 cpm 2 cpm 3 

(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες 566 514 374 485 99  

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 353 451 347 384 58 0,79 

(-) CFA 196 165 137 166 29  

(+) CFA 149 162 147 153 8 0,92 

(-) HER(β) 142 269 220 210 64  

(+) HER(β) 268 273 247 263 14 1,25 

(-) HER(β)-CFA 654 682 618 651 32  

(+) HER(β)-CFA 1341 1291 1237 1289 52 1,98 

(-) HER(β)-PLGA 60/40 618 596 581 598 19  

(+) HER(β)-PLGA 60/40 1534 1669 1525 1576 81 2,64 

(-) HER(β)-PLA 318 295 251 288 35  

(+) HER(β)-PLA  758 902 819 826 73 2,87 

(-) HER(β)-PLA(2) 503 426 419 449 47  

(+) HER(β)-PLA(2) 855 807 797 820 31 1,82 

(-) HER(β)-PLA (Χ2)  507 471 438 472 35  

(+) HER(β)-PLA (Χ2) 3264 3305 3517 3362 136 7,12 

ConA 25583 -------  -------  25582 -------- -------- 
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Πίνακας 57: Αποτελέσματα μελέτης του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων σε καλλιέργειες λεμφαδένων. 

 

σης 
Κρούσεις  

3Η-θυμιδίνης / λεπτό (cpm

Μέσο

όρος  

cpm 

S SI 

 

Μορφές Χορήγη

 

) 

ς   

D 

 cpm 1 cpm 2 cpm 3 4 cpm 

(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες 29 33 34 33 32   2,213

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 44 42 23 58 42 1  1,295 4,356

(-) CFA 45 25 33 27 33   9,000

(+) CFA 65 29 39 34 42 1  1,285 6,028

(-) HER(β) 17 3 10 9 10   5,725

(+) HER(β) 11 5 14 7 9  0,948 4,022

(-) HER(β)-CFA 76 55 121 104 89 29,229  

(+) HER(β)-CFA 99 54 109 85 87 23,897 0,975 

(-) HER(β)-PLGA 6 74 1000/40 91 94 90 11,121  

(+) HER(β)-PLGA 60/40 145 105 187 11 137 3  1,527 1 7,621

(-) HER(β)-PLA  42 45 43 44 44   1,291

(+) HER(β)-PLA  84 45 37 45 53 2  1,213 1,125

(-) HER(β)-PLA(2) 105 101 92 40 110 2   1 0,999

(+) HER(β)-PLA(2) 106 61 67 60 74 2  0,671 1,843

(-) HER(β)-PLA (Χ2) 169 185 215 17 197 2   2 3,411

(+) HER(β)-PLA (Χ2) 656 290 453 637 509 17  2,596 1,990

ConA 18293 19171 17395 66 18381 - --------186 ------- 
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Σχήμα 90: Αποτελέσματα μελέτης πολλαπλασιασμού λεμφοκυττάρων σε καλλιέργειες α) σπληνοκυττάρων και 

β) λεμφαδένων, όπου τα αποτελέσματα εκφράζονται ως cpm. Όπου (Χ2) = (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ), που 

σημαίνει ότι έχουν γίνει πέρα από την αρχική ανοσοποίηση και δύο ακόμη αναμνηστικές χορηγήσεις την 14η 

ημέρα και την 28η ημέρα και στα υπόλοιπα έχει γίνει μόνο μια αναμνηστική χορήγηση την 14η ημέρα. 

**Στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς HER(β)-CFA (p<0,01) και ***Στατιστικά σημαντική διαφορά ως 

προς HER(β)-CFA (p<0,001). 

α 

 β
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Παρατηρήθηκε μικρός αριθμός κρούσεων και μεγάλες τυπικές αποκλίσεις στους 

λεμφαδένες και  μια ακόμη φορά επιβε το γεγονός υμε  

μετρήσεις  αποτελέσματα , γι   κρίθηκε 

σκόπιμο ται χρήση μόνο  σπλ .  

4.6.5.3  των κυτοκινών με ELISPOT 

 

Στους κες 58, 59 παρουσιάζονται  αποτελέσματα  ελήφθησαν  δυο . 

λίδες ανά εκατομμύριο αρχικών κυττάρων  και με την ο  

ποίησης). Τα αποτελέσματα που ατίθ ι, ελήφθησαν απ αγ γή 

σε σπληνοκύτταρα που ο ηκα ό τα ειραματ  

άφορες μορφές χο γηση υ πεπτιδίου HE 797. 

για βαιώθηκε 

 με τα σπληνοκύτταρα

ότι έχο

’ αυτό

καλύτερες

 και πιο διακριτά και

 στο εξής να γίνε  των ηνοκυττάρων

 

Μέτρηση

 Πίνα τα  που με  τρόπους

Τόσο ως κη , αλλά  μ ρφή του SI

(δείκτης ενεργο παρ εντα ό την διεξ ω

του ELISPOT  απομ νώθ ν απ  π όζωα, τα οποία

ανοσοποιήθηκαν με δι ρή ς το R789-

 

IFN-γ 

 
Πίνακας 58: Αποτελέσματα ELISPOT σε καλλιέργειες σπ κυττάρ

 Χορήγησης κηλί  /  
106 κύτταρα  

ληνο ων. 

Μορφές δες SD SI 

(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,71 14  

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 2,71 5 0,36 

(-) CFA 2,14 2  

(+) CFA 12 2,63 3,00 

(-) HER(β) 4 0,71  

(+) HER(β) 8 0,96 2,00 

(-) HER(β)-CFA 12 2,12  

(+) HER(β)-CFA 11 1,29 0,92 

(-) HER(β)-PLGA 60/40 17 3,54  

(+) HER(β)-PLGA 60/40 22 4,51 1,30 

(-) HER(β)-PLA  11 2,12  

(+) HER(β)-PLA  8 3,27 0,73 

(-) HER(β)-PLA(2) 10 0,71  

(+) HER(β)-PLA(2) 21 3,16 2,10 

(-) HER(β)-PLA (Χ2) 13 2,83  

(+) HER(β)-PLA (Χ2) 110 1,34 8,46 

ConA 268 -------- -------- 
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Σχήμα 91: Αποτελέσματα ELISPOT για IFN-γ σε καλλιέργειες σπληνοκυττάρων.  

***Στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς HER(β)-CFA και ως προς HER(β)- PLA(2) (p<0,001). 

 

IL-4 
 

 
Σχήμα 92: Αποτελέσματα ELISPOT για IL-4 σε καλλιέργειες σπληνοκυττάρων. 

***Στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς HER(β)-CFA και ως προς HER(β)- PLA(2) (p<0,001). 
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Πίνακας 59: Αποτελέσματα ELISPOT σε καλλιέργειες σπληνοκυττάρων. 

Μορφές Χορήγησης 
κηλίδες /  

106 κύτταρα 
SD SI 

(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες 14 3,54  

(+) Μη α οσοποιημένοι μύες 43 3,56 3,07 ν

(-) CFA 3 2,12  

(+) CFA 9 2,63 3,00 

(-) HER(β) 6 1,41  

(+) HER(β) 18 3,70 3,00 

(-) HER(β)-CFA 9 3,54  

(+) HER(β)-CFA 22 5,07 2,44 

(-) HER(β)-PLGA 60/40 7 0,71  

(+) HER(β)-PLGA 60/40 26 4,51 3,71 

(-) HER(β)-PLA 16 5,66  

(+) HER(β)-PLA 20 3,70 1,25 

(-) HER(β)-PLA(2) 32 8,49  

(+) HER(β)-PLA(2) 27 4,03 0,84 

(-) HER(β)-P 5 3,54 LA (Χ2) 1  

(+) HER(β)-PLA (Χ2) 55 9,03 3  ,67

ConA 35 -- -  6 ------ -------

 

4.6.5.4 Ποσοτική μέτρηση επιπέδων κυτοκινών 

 επιπέδων κυτοκινών μετά από χορήγηση του πεπτιδίου HER789-797  διάφορες 

. 

 

 Μέτρηση  με

μορφές χορήγησης

 

IFN-γ 

 

Η πρότυπη καμπύλη που ελήφθη για την IFN-γ έχει ως εξής: 
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Σχήμα 93: Πρότυπη καμπύλη IFN-γ. 
 

Τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων 
φαίνονται στον Πίνακα 60. 

 
 Πίνακας 60: IFN-γ σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων. 

 
έντρωση 
g/ml) Μορφές Χορήγησης (OD) Μέση Οπτική 

Απορρόφηση 
SD Συγκ

(p

Οπτική Απορρόφηση

OD 1 OD 2  
(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,071 0,079 0,075 0,006 0,0

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,077 0,070 0,074 0,005 0,0

(-) CFA 0,044 0,047 0,046 0,002 0,0

(+) CFA 0,048 0,046 0,047 0,001 0,0

(-) HER(β) 0,053 0,050 0,052 0,002 0,0

(+) HER(β) 0,055 0,051 0,053 0,003 0,0

(-) HER(β)-CFA 0,053 0,064 0,059 0,008 0,0

(+) HER(β)-CFA 0,291 0,289 0,290 0,001 96,5

(-) HER(β)-PLGA 60/40 0,057 0,069 0,063 0,008 0,0

(+) HER(β)-PLGA 60/40 0,111 0,113 0,112 0,001 15,5

(-) HER(β)-PLA 0,045 0,052 0,049 0,005 0,0

(+) HER(β)-PLA 0,088 0,082 0,085 0,004 3,3

(-) HER(β)-PLA(2)  0,053 0,056 0,055 0,002 0,0

(+) HER(β)-PLA(2)  0,057 0,073 0,065 0,011 0,0

(-) HER(β)-PLA (Χ2) 0,054 0,058 0,056 0,003 0,0

(+) HER(β)-PLA (Χ2) 1,029 1,041 1,035 0,008 870,2*

ConA 1,123 1,120 1,122 -------- --------
*Μετά από αραίωση 1:2 και εκ νέου μέτρηση του δείγματος.  

 225



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

0

100

200

Συ
γ

300

κέ
ν

40ω
σ

0

00

900

1000

 CFA

HER(β)

HER(β)
-C

FA

HER(β)
-P

LG
A 60

/40

HE

-P
LA

HER(β)
-P

LA
(2

R
-P

LA
 (Χ

τρ
N

l)

5η 
IF

600-γ
 (

700

800

pg
/m

Μη
 αν
οσ
οπ
οιη
μέ
νο
ι μ
ύε
ς

R(β)
) 

HE
(β)

2)

IFN-γ (-)

IFN-γ (+)

***

 
 IFN-γ σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνο . 

ντική διαφορά ως προς HER(β)-CFA (p<0,001

μέτρηση των επιπέδων της IFN- στον ορό ανοσοποιημένων 

ά βρέθηκαν μη σημαντικά (κάτω απ  όριο ανίχνευσης τη πύλης).  

L-4

Σχήμα 94: Συγκέντρωση κυττάρων

***Στατιστικά σημα ). 

 

Μετά από γ των 

πειραματόζωων αυτ ό το ς καμ

 

I  

 πρότυπη καμπύλη που ελήφθη για την IL-4 έχει ως εξής: 

 

Η
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Σχήμα 95: Πρότυπη καμπύλη IL-4.  
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Στον Πίνακα 61 φαίνονται οι τιμές των μετρήσεων που ελήφθησαν για τα 

υπερκείμενα των καλλιεργειών των σπληνοκυττάρων. 

  
Πίνακας 61: IL-4 σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων. 

Μορφές Χορήγησης 

Οπτική Απορρόφηση 

(OD) 
Μέση Οπτική 

Απορρόφηση 
SD 

Συγκέντρωση 

(pg/ml) 
OD 1 OD 2 

(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,081 0,084 0,083 0,002 0,0

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,058 0,057 0,058 0,001 0,0

(-) CFA 0,078 0,080 0,079 0,001 0,0

(+) CFA 0,057 0,059 0,058 0,001 0,0

(-) HER(β) 0,069 0,077 0,073 0,006 0,0

(+) HER(β) 0,064 0,060 0,062 0,003 0,0

(-) HER( )-CFA 0,182 0,159 0,171 0,016 21,5β

(+) HER(β)-CFA 0,058 0,054 0,056 0,003 0,0

(-) HER(β 6 2 0)-PLGA 60/40 0,0 0,06764 0,06 0,00 0,

(+) HER(β)-PLGA 60/40 0 063 0,062 0,002 0,00,06 0,

(-) HER(β)-PLA 0,079 0,083 0,081 0,003 0,0

(+) HER(β)-PLA 0,060 0,052 0,056 0,006 0,0

(-) HER(β)-PLA(2)  0,072 0,073 0,073 0,001 0,0

(+) HER(β)-PLA(2)  0,058 0,058 0,058 0,000 0,0

(-) HER(β)-PLA (Χ2) 0,078 0,074 0,076 0,003 0,0

(+) HER(β)-PLA (Χ2) 0,064 0,064 0,064 0,000 0,0

ConA 0,132 0,145 0,139 -------- --------

 

Η IL-4 φαίνεται σχεδόν παντού νική δή κάτω α ανίχνευσης 

είναι πο αμηλ ρα μάλλο ρόβλημα σ

 μηδε , δηλα πό το όριο της 

καμπύλης. Επίσης η ConA λύ χ ή, ά ν υπήρχε π την 

καλλιέργεια. 

 

IL-10 

 

Η πρότυπη καμπύλη που ελήφθη για την έχει εξής:  IL-10  ως 
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Σχήμα 96: Πρότυπη καμπύλη IL-10. 

 
Τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις φαίνονται στον Πίνακα 62. 

ατα αραιώθηκαν 1:2. 

Μορφές Χορήγησης (OD) 
Μέση 
Οπτική SD Συγκέντρωση 

(pg/ml) 

 
Πίνακας 62: IL-10 σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων. Όλα τα δείγμ

Οπτική Απορρόφηση

OD 1 OD 2 Απορρόφηση
(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,172 0,177 0,175 0,004 112,3

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,196 0,182 0,189 0,010 131,6

(-) CFA 0,106 0,111 0,109 0,004 24,3

(+) CFA 0,115 0,116 0,116 0,001 33,6

(-) HER(β) 0,143 0,150 0,147 0,005 74,9

(+) HER(β) 0,166 0,157 0,162 0,006 94,9

(-) HER(β)-CFA 0,159 0,160 0,160 0,001 92,3

(+) HER(β)-CFA 0,210 0,170 0,190 0,028 132,9

(-) HER(β)-PLGA 60/40 0,141 0,131 0,136 0,007 60,9

(+) HER(β)-PLGA 60/40 0,149 0,158 0,154 0,006 84,3

(-) HER(β)-PLA 0,148 0,145 0,147 0,002 74,9

(+) HER(β)-PLA  0,155 0,149 0,152 0,004 82,3

(-) HER(β)-PLA(2)  0,108 0,155 0,132 0,033 54,9

(+) HER(β)-PLA(2)  0,136 0,122 0,129 0,010 51,6

(-) HER(β)-PLA (Χ2) 0,128 0,119 0,124 0,006 44,3

(+) HER(β)-PLA (Χ2) 0,192 0,191 192 0,001 134,90,

ConA 0,382 0,360 0,371 -------- --------
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10 σε υπερκείμενα καλλιεργειών κυττάρων. 

 μέτρηση των επιπ της στον ο ω οσοποιημέν

 αυτά βρέθηκαν μη σημαντικά. 

μα γενικότερα υπήρξ όβλη εργοποίησ ω ττάρων με 

 και είχαμε λίγες εις πείραμα μελέτης λαπλασιασμ

κρό αριθμό κηλίδων ELIS και χαμηλ ανιχνεύσιμα επίπε

ISA. Όμως στα σημ ου παρουσιάζονται σ τ  αυ

κνύονται και δείχνουν την τάση αποτελεσμάτων, δηλ ση που 

ορφή χορήγησης HER(β)-PLA(X2) να δώσει ισχυρότερη ανοσοποίηση σε σχέση με  

HER(β

.6.6   ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 6 

.6.6.1 Μέτρηση κυττάρων μετά από απομόνωση και κατεργασία 

το προηγούμενο πείραμα είδαμε ότι ούτε το σκέτο γαλάκτωμα CFA, ούτε οι κενές PLA 

μικροσφαίρες επηρεάζουν ούτε την ισχύ ούτε την έκβαση την ανοσοαπόκριση. Ακόμη 

Σχήμα 97: Συγκέντρωση IL-  σπληνο

 

Μετά από έδων  IL-10 ρό τ ν αν ων 

πειραματόζωων

Στο πείρα ε πρ μα εν ης τ ν κυ το 

πεπτίδιο, γι’ αυτό κρούσ στο  πολ ού 

λεμφοκυττάρων, μι  στο POT ά μη δα 

κυτοκινών στην EL εία π ημαν ικές διαφορές τές 

αναδει  των αδή την τά έχει η 

μ

)-CFA (Σχήμα 90α) και η οποία δείχνει να τείνει προς τον Th1 τύπο ανοσοποίησης 

(Σχήματα 91 και 94). 

 

4

 

4

 

Σ

 229



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

παρατηρήθηκε ότι έχουμε καλύτερα αποτελέσματα με τις PLA μικροσφαίρες σε σχέση με τις 

PLGA (60:40) μικροσφαίρες και τέλος όπως ήταν αναμενόμενο το σχήμα με τις δύο 

ενισχυτικές ανοσοποιήσεις στην 14η και την 28η ημέρα από την πρώτη ανοσοποίηση είχε 

καλύτερα αποτελέσματα.  

Έτσι με  την εφαρμογή του πρωτοκόλλου 6 της σελίδας 117 στον Πίνακα 63 

φαίνονται οι ομάδες πειραματόζωων που χρησιμοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα από τον 

σπλήνα καθώς και η βιωσιμότητα αυτών. 

 
Πίνακας 63: Αριθμός και βιωσιμότητα κυττάρων που απομονώθηκαν από τον σπλήνα. 

Μορφές χορήγησης Κύτταρα x 106 Βιωσιμότητα% 

Μη ανοσοποιημένοι μύες 79 93 

HER(β) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 102 97 

HER(β)-CFA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 238 98 

HER(β)- 99 PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 342 

 

 Για λόγους συντομίας από  περιγραφή (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) θα 

παραλείπε οια για όλε ν που ήθ ν. 

απλασιασμού εμφο άρων 

του πολλαπλασιασμού των λε υττά μετά ο ση του πεπτιδίου 

  

την περίπτωση χρησιμοποιήθηκε όκ   130 ον  

τίθενται τα αποτελέσματ  μετρήσεων του μ

εδώ και στο εξής η

ται μιας και είναι όμ ς τις ομάδες μυώ  ανοσοποι ηκα

 

4.6.6.2 Μελέτη του πολλ των λ κυττ

 

Μελέτη μφοκ ρων από χ ρήγη

HER789-797

 

Και σε αυτήν  το πρωτ ολλο της σελίδας . Στ

Πίνακα 64 παρα α των πειρά ατος. 
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Πίνακας 64: Αποτελέσματα μελέτης του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων σε καλλιέργειες 

σπληνοκυττάρων. 

Μορφές Χορήγησης 
Κρούσεις 3Η-θυμιδίνης / λεπτό (cpm) 

cpm 1 cpm 2 cpm 3 cpm 4 cpm 5 cpm 6 

(-)Μη ανοσοποιημένοι μύες 436 4192 3767 3375 3641  -----------

(+)Μη ανοσοποιημένοι μύες 3619 4573 4786 4202 4749 ----------- 

(-)HER(β) 3810 3451 3614 3692 3585 ----------- 

(+)HER(β) 10409 12436 11670 11166 9818 16350

(-)HER(β)-CFA 2539 4392 2702 2330 2908 ----------- 

(+)HER(β)-CFA 7826 8089 7050 8366 8784 7471

(-)HER(β)-PLA  12742 9786 9454 8386 7564 ----------- 

(+)HER(β)-PLA  62656 58637 65721 51607 58079 58636

ConA 156482 145287 135974 154268 146258 125874

 

Μορφές Χορήγησης Μέσος όρος cpm SD SI 

(-)Μη ανοσοποιημένοι μύες 3082 1508  

(+)Μη α ι ινοσοπο ημένο  μύες 4386 487 1,42 

(-)HER(β) 3630 133  

(+)HER(β) 11975 2333 3,30 

(-)HER(β)-CFA 2974 821  

(+)HER(β)-CFA 7931 623 2,67 

(-)HER(β)-PLA  9586 1971  

(+)HER(β)-PLA  59223 4775 6,18 

ConA 144024 -------- -------- 
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Σχήμα 98: Αποτελέσματα μελέτης του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων εκφρασμένων σε cpm. 

**Στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς HER(β)-CFA (p<0,001). 

ήφθησαν με δυο τρόπους: ως 

ηλίδες ανά εκατομμύριο αρχικών κυττάρων, αλλά και με την μορφή του SI (δείκτης 

ποτελέσματα ελήφθησαν από την διεξαγωγή του ELISPOT σε σπληνοκύτταρα 

ου απομονώθηκαν από τα πειραματόζωα, τα οποία ανοσοποιήθηκαν με διάφορες μορφές 

*

 

4.6.6.3 Μέτρηση των κυτοκινών με ELISPOT 

 

Στους Πίνακες 65-66 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που ελ

κ

ενεργοποίησης).  

Τα α

π

χορήγησης του πεπτιδίου HER789-797 . 
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IFN-γ 

 
Πίνακ LISPOT σε καλλι

λίδε τιο 

ας 65: Αποτελέσματα E έργειες σπληνοκυττάρων. 

Μορφές Χορήγησης 
κη ς / φρεά

φρεάτι φρεά φρεά φρεά φρεά σύνολοο 1 τιο 2 τιο 3 τιο 4 τιο 5 φρεάτιο 6

(-)Μη ανοσοποιημένοι μύες 6 1 4 20  6 3 ----------- 

(+)Μη ανοσοποιημένοι μύες 6 3 6 28 3 3 7 

(-)HER(β) 8 17 9 4 3 --- 41 -------- 

(+)HER(β) 15 1 1 4 1 65  2 5  5 4 

(-)HER(β)-CFA 4 6 7 ---- 23  2 4 ------- 

(+)HER(β)-CFA 32 3 2 2 1 144 0 1 2 6 23 

(-)HER(β)-PLA  15 19 14 15 13 --- 76 -------- 

(+)HER(β)-PLA  694 110 107 123 133 113 108 

ConA 169 -------- -------- -------- -------- -------- -------- 

 
κηλίδες /  

106 κύτταρα 
 Μορφές Χορήγησης SD SI

(-)Μη ανοσοποιημένοι μύες 16 2,121  

(+)Μη ανοσοποιημένοι μύες 1,862 1,188 19 

(-)HER(β) 33 5,541  

(+)HER(β) 43 5,419 1,303 

(-)HER(β)-CFA 18 1,949  

(+)HER(β)-CFA 96 5,967 5,333 

(-)HER(β)-PLA  61 2,280  

(+)HER(β)-PLA  7,590 463 10,270

ConA 676 -------- -------- 
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Σχήμα 99: Αποτελέσματα ELISPOT για IFN-γ σε καλλιέργειες σπληνοκυττάρων.  

***Στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς HER(β)-CFA (p<0,001). 

L-4

 

I  

γησης 
κηλίδες / φρεάτιο 

 
Πίνακας 66: Αποτελέσματα ELISPOT σε καλλιέργειες σπληνοκυττάρων. 

Μορφές Χορή
φρεάτιο 1 φρεά ιο 2 φρεάτιο 3 φρεάτιο 4 φρεάτιο 5 τ φρεάτιο 6 σύνολο

(-)Μη ανοσοποιημένοι μύες 5 3 6 6 10 ----------- 30 

(+)Μη ανοσοποιημένοι μύες 3 10 6 2 1 10 32 

(-)HER(β) 13 6 11 8 10 ----------- 48 

(+)HER(β) 11 14 8 10 6 7 56 

(-)HER(β)-CFA 8 9 14 6 12 ----------- 49 

(+)HER(β)-CFA 16 16 19 32 2 6 91 

(-)HER(β)-PLA  20 8 7 13 26 ----------- 74 

(+)HER(β)-PLA  16 33 33 23 11 17 133 

ConA 71 -------- -------- -------- -------- -------- --------
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Πίνακας 66: (συνέχεια) 

Μορφές Χορήγησης 
κηλίδες /  
6 SD SI 

10  κύτταρα 

(-)Μη ανοσοποιημένοι μύες 24 2,550  

(+)Μη 8 ανοσοποιημένοι μύες 21 3,9 3 0,875 

(-)HER(β) 38 2,702  

(+)HER(β) 37 2,944 0,974 

(-)HER(β)-CFA 39 3,194  

(+)HER(β)-CFA 61 0,553 1,564 1

(-)HER(β)-PLA  59 8,106  

(+)HER(β)-PLA  89 9,218 ,508 1

ConA 284 ------ ------ -- --
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Σχήμα 100: Αποτελέσματα ELISPOT για IL-4 σε καλλιέργειες σπληνοκυττάρων. 

 

4.6.6.4 Ποσοτική μέτρηση επιπέδων κυτοκινών 

 

Μέτρηση επιπέδων κυτοκινών μετά από χορήγηση του πεπτιδίου HER789-797 με διάφορα 

συστήματα χορήγησης 
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IFN-γ 

 

Η πρότυπη καμπύλη που ελήφθη για την IFN-γ έχει ως εξής: 

 
 

y = 0,002x + 0,1651
R2 = 0,9669

0
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Σχήμα 101: Πρότυπη καμπύλη IFN-γ. 

 

Τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων 

νται στον Πίνακα 67. 

 

Μορφές Χορήγησης 

Οπτική Απορρόφηση 

Απορρόφηση (pg/ml) 

φαίνο

 Πίνακας 67: IFN-γ σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων. 

(OD) 
Μέση Οπτική 

SD 
Συγκέντρωση 

OD 1 D 2 O

(-)Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,026 0,022 024 003 ,00, 0, 0

(+)Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,021 0,02 025 06 ,09 0, 0,0 0

(-)HER(β) 0,182 0,180 181 001 ,00, 0, 8

(+)HER(β) 0,238 0,23 , 234 06 ,50 0 0,0 34

(-)HER(β)-CFA 0,433 0,43 432 002 ,50 0, 0, 133

(+)HER(β)-CFA 2,079 2,170 125 64 ,72, 0,0 979

(-)HER(β)-PLA  2,026 1,96 994 45 52 1, 0,0 914,

(+)HER(β)-PLA  2,13 2, 1 1  2 130 2,13 0,00 1965,0*

ConA >3 >3 >3 -------- --------

*Μετά από αραίωση 1:2 και εκ νέου μέτρηση του δείγματος.  
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Σχήμα 102: Συγκέντρωση IFN-γ σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων.  

**Στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς HER(β)-CFA (p<0,01). 

 
Μετά από μέτρηση των επιπέδων της IFN-γ στον ορό των ανοσοποιημένων 

πειραματόζωων αυτά βρέθηκαν μη σημαντικά. Δηλαδή η IFN-γ δεν συναντάται σε 

ανιχνεύσιμα επίπεδα στον ορό των ανοσοποιημένων πειραματόζωων. 

 
IL-4 

 
Η πρότυπη καμπύλη που ελήφθη για την IL-4 έχει ως εξής: 

 
 

y = 0,0025x + 0,0353
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Σχήμα 103: Πρότυπη καμπύλη IL-4. 
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Στους Πίνακες 68, 69 φαίνονται οι τιμές των μετρήσεων που ελήφθησαν για τα 

περκείμενα των καλλιεργειών των σπληνοκυττάρων, καθώς και στον ορό των 

ιημένα κύτταρα). 

  
Πίνακας 68: IL-4 σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων. 

Μορφές Χορήγησης 

Οπτική Απορρόφηση 

(OD) 
Μέση Οπτική 

Απορρόφηση 
SD 

Συγκέντρωσ

(pg/ml) 

υ

ανοσοποιημένων πειραματόζωων (μόνο στα in vitro ενεργοπο

η 

OD 1 OD 2 

(-)Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,058 0,047 0,053 0,008 7,1

(+)Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,046 0,053 0,050 0,005 5,9

(-)HER(β) 0,075 0,061 0,068 0,010 13,1

(+)HER(β) 0,080 0,083 0,082 0,002 18,7

(-)HER(β)-CFA 0,068 0,054 0,061 0,010 10,3

(+)HER(β)-CFA 0,085 0,069 0,077 0,011 16,7

(-)HER(β)-PLA  0,075 0,049 0,0 2 0,018 10,76

(+)HER(β)-PLA  0,060 0,073 0,067 0,009 12,5

ConA 0,156 0,160 0,158 ----------- ----------- 
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Σχήμα 104: Συγκέντρωση IL-4 σε υπερκείμενα λλιεργειώ ληνοκυττάρων.  κα ν σπ
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Πίνακας 69: IL-4 σε ορό ανοσοποιημένων πειραματόζωων. 

Μορφές Χορήγησης 

Οπτική 

Απορρόφηση 

(OD) 

Συγκέντρωση 

(pg/ml) 

(+)Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,049 5,5

(+)HER(β) 0,050 5,9

(+)HER(β)-CFA 0,071 14,3

(+)HER(β)-PLA  0,061 10,3
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χήμα 105: Συγκέντρωση IL-4 στον ορό ανοσοποιημένων πειραματόζωων.  Σ

 

IL-10 

 

Η πρότυπη καμπύλη που ελήφθη για την IL-10 έχει ως εξής: 
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πη καμπύλη IL-10. 

ίνακα 70 φαίνοντα τιμές  μετρήσεων ελ αν για τα

ν καλλιεργειών των οκυττ . 

 
ίνακας 70: IL-10 σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων. 

Μορφές Χορήγησης 

Οπτική Απορρόφηση 

(OD) 
Μέση Οπτική 

Απορρόφηση 
SD 

Συγκέντρωση 

(pg/ml) 

Σχήμα 106: Πρότυ

 

Στον Π ι οι  των που ήφθησ  

υπερκείμενα τω σπλην άρων

Π

OD 1 OD 2 

(-)Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,058 ----------- 0,058 -----------  ----------- 

(+)Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,060 0,065 0,063 0,004 ----------- 

(-)HER(β) 0,079 ----------- 0,079 -----------  ----------- 

(+)HER(β) 0,084 ----------- 0,084 -----------  ----------- 

(-)HER(β)-CFA 0,078 0,079 0,079 0,001 ----------- 

(+)HER(β)-CFA 0,126 0,123 0,124 0,002 8,6

(-)HER(β)-PLA  0,147 0,126 0,137 0,015 18,6

(+)HER(β)-PLA  0,265 0,262 0,264 0,002 116,3

ConA 0,295 0,303 0,299 -----------  ----------- 
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Σχήμα 107: Συγκέντρωση IL-10 σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων. 

 

 Επίσης μετρήθηκαν τα επίπεδα της IL-10 στον ορό των ανοσοποιημένων 

πειραματόζωων και βρέθηκαν μη σημαντικά. 

 

4.6.7 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 7 

 

4.6.7.1 Μέτρηση κυττάρων μετά από απομόνωση και κατεργασία 

 

ήκη ενός ακόμη αρνητικού 

 για επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα 71. 

ίνακας 71: Αριθμός και βιωσιμότητα κυττάρων που απομονώθηκαν από τον σπλήνα. 

αρα x 106 Βιωσιμότητα% 

Το πειραματικό πρωτόκολλο 6 επαναλήφθηκε με την προσθ

μάρτυρα

 
Π

Μορφές χορήγησης Κύττ

Μη ανοσοποιημένοι μύες 316 99 

PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 267 98 

HER(β) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 88 99 

HER(β)-CFA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 17* 70 

HER(β)-PLA (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) 123 97 

* πιθανόν να υπέστησαν φθορά από την επεξεργασία με το NH4Cl 
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Για λόγους συντομίας από εδώ και στο εξής η περιγραφή (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) θα 

παραλείπεται μιας και είναι όμοια για όλες τις ομάδες μυών που ανοσοποιήθηκαν. 

 

4.6.7.2 Μελέτη του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων 

 

Μελέτη του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων μετά από χορήγηση του πεπτιδίου 

HER789-797  

 

Και σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο της σελίδας 130. Στον  

Πίνακα 72 παρατίθενται τα αποτελέσματα των μετρήσεων του πειράματος. 

 
Πίνακας 72: Αποτελέσματα μελέτης του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων σε καλλιέργειες 

σπληνοκυττάρων. 

Κρούσεις  
3Η-θυμιδίνης / λεπτό 

 
Μορφές Χορήγησης 

(cpm)
Μέσος όρος cpm SD SI 

cpm 1 cpm 2 cpm 3 

(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες 28231 26053----------- 27142 1540  

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 35068 39576 32175 35606 3730 1,31 

(+ConA) Μη ανοσοποιημένοι μύες  ----------- 84074 -----------   84074 -----------

(-) PL 31253 --- 7  A 23402 ------- 2732 5552

(+) PLA 19989 658 28169 25939 5206 0,95 29

(+ConA) PLA 72537 --------- ------------------ - 72537 ----  

(-) HER(β) 38071 ---------- 1435978- 37025 80  

(+) HER(β) - - 36367 25--------- 32796 34582 25 0,93 

(+ConA) HER(β) 01 --------- --------1070 ----------- -- 107001 ---  

(-) HER(β)-CFA 25751 ---------- 2 1024217 4984,00 85  

(+) HER(β)-CFA 86 39252 7735 1239 33791 32343 ,29 

(+ConA) HER(β)-CFA 27 ----- --------- -----------714 ------ - 71427  

(-) HER(β)-PLA 21390 --------- 184318784 - 20087  

(+) HER(β)-PLA 07 52339 42588 60302 57149 32 2,85 

(+ConA HER(β)-PLA 101248 ---------------------- 101248 ----------- ----------) 

 

 Όπως φαίνεται στον Πίνακα 72 έγινε ενεργοποίηση με ConA για κάθε ομάδα 

κυττάρων που ελήφθησαν από ανοσοποιημένα πειραματόζωα. 
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πλασιασμού των λεμφοκυττάρων σε καλλιέργειες 

υττάρων εκφρασμένη σε cpm. **Στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς HER(β)-CFA (p<0,01). 

 

 με δυο τρόπους: ως 

ηλίδες ανά εκατομμύριο αρχικών κυττάρων, αλλά και με την μορφή του SI (δείκτης 

 

ου απομονώθηκαν από τα πειραματόζωα, τα οποία ανοσοποιήθηκαν με διάφορες μορφές 

χορήγησης του πεπτιδίου . 

Σχήμα 108: Αποτελέσματα μελέτης του πολλα

σπληνοκ

 

4.6.7.3 Μέτρηση των κυτοκινών με ELISPOT

 

Στους Πίνακες 73, 74 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που ελήφθησαν

κ

ενεργοποίησης). 

Τα αποτελέσματα ελήφθησαν από την διεξαγωγή του ELISPOT σε σπληνοκύτταρα

π

 HER789-797
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IFN-γ 

ίνακας 73: Αποτελέσματα ELISPOT σε καλλιέργειες σπληνοκυττάρων. 

106 κύτταρα 
SI 

 
Π

Μορφές Χορήγησης 
κηλίδες /  

SD 

(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες 26 ----------  

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 29 9,292 1,102 

(-) PLA 510 ----------  

(+) PLA 367 2,121 0,720 

(-) HER(β) 306 ----------  

(+) HER(β) 160 22,627 0,523 

(-) HER(β)-CFA 8 1,4 4  1

(+) HER(β)-CFA 14 2,646 1,750 

(-) HER(β)-PLA 34 ----------  

(+) HER( 19,799β)-PLA 206 6,059 

ConA 608 ---------- ---------- 
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Σχήμα 109: Αποτελέσματα ELISPOT για IFN-γ σε καλλιέργειες σπληνοκυττάρων εκφρασμένη σε  

α) κηλίδες/106 κύτταρα και β) SI. 

 

α 

β 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

IL-4 

 
Πίνακας 74: Αποτελέσματα ELISPOT σε καλλιέργειες σπληνοκυττάρων. 

Μορφές Χορήγησης 
κηλίδες /  

106 κύτταρα 
SD SI 

(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες 10,0 2,828  

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 9,3 0,577 0,933 

(+ConA) Μη ανοσοποιημένοι μύες 110,0  ----------  

(-) PLA 16,0 1,414  

(+) PLA 16 1,0 2 ,7 4,933 4

(+ConA) PLA 108  --,0 --------  

(-) HER(β) 18,0 ----------  

(+) HER(β) 20,0 2,646 1,101 

(+ConA) HER(β) 202,0  ----------  

(-) HER(β)-CFA 17,0 1,646  

(+) HER(β)-CFA 25,0 2,960 1,470 

(+ConA) HER(β)-CFA 202,0 ----------   

(-) HER(β)-PLA 35,0 2,121  

(+) HER(β)-PLA 89,3 9,899 2,552 

(+ConA) HER(β)-PLA 180,0  ---------- ---------- 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

4.6.7.4 Ποσοτική μέτρηση επιπέδων κυτοκινών 

Στη συν ίμενα αυτώ λλιεργε  μελετήθηκαν τα επίπεδα των 

κυτοκινών IFN-γ και IL-4.  

 

Μέτρηση επιπέδων κυτοκινών μετά από χορήγηση του πεπτιδίου HER789-797 με διάφορα 

συστήματα χορήγησης 

 

IFN-γ

 

έχεια στα υπερκε ν των κα ιών

 

 

 καμπύλη που ελήφθη για την IFN-γ έχει  εξής

 

Η πρότυπη  ως : 

 

y = 0,0017x + 0,1586
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Σχήμα 111: Πρότυπη καμπύλη IFN-γ. 

 

Τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων 

φαίνονται στον Πίνακα 75. 
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Πίνακας 75: IFN-γ σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων. 

Μορφές Χορήγησης 

Οπτική 

Απορρόφηση (OD)
Μέση Οπτική 

Απορρόφηση 
SD 

Συγκέντρω

(pg/ml)

ση 

 
OD 1 OD 2 

(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,028 0,042 0,035 0,010 ----------

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,040 0,062 0,051 0,016 ----------

(+ConA) Μη ανοσοποιημένοι μύες >3 >3 >3 ---------- ----------

(-) PLA 0,133 0,133 0,133 0,000 ----------

(+) PLA 0,139 0,145 0,142 0,004 ----------

(+ConA) PLA >3 >3 >3 ---------- ----------

(-) HER(β) 0,035 0,034 0,035 0,001 ----------

(+) HER(β) 0,036 0,034 0,035 0,001 ----------

(+ConA) HER(β) >3 >3 >3 ---------- ----------

(-) HER(β)-CFA 0,045 0,034 0,040 0,008 ----------

(+) HER(β)-CFA 0,145 0,138 0,142 0,005 ----------

(+ConA) HER(β)-CFA >3 >3 >3 ---------- ----- -----

(-) HER(β)-PLA 0,178 0,173 0,176 0,004 9*19,

(+) HER(β)-PLA 1,456 1,742 1,599 0,202 1694,6*

(+ConA) HER(β)-PLA >3 >3 >3 ---------- ----------

*Μετά από αραίωση 1:2 και εκ νέου μέτρηση των δειγμάτων.  

 

Μετά από μέτρηση των επιπέδων της IFN-γ στον ορό των ανοσοποιημένων 

πειραματόζωων αυτά βρέθηκαν μη σημαντικά, με εξαίρεση μόνο την μορφή χορήγησης 

HER(β)-PLA όπου η συγκέντρωση ήταν 1674,706 pg/ml. 

 

IL-4 

 

Η πρότυπη καμπύλη που ελήφθη για την IL-4 έχει ως εξής: 
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Στον Πίνακα 76 φαίνονται οι τιμές των μετρήσεων που ελήφθησαν για τα 

υπερκείμενα των καλλιεργειών των σπληνοκυττάρων. 

  
Πίνακας 76: IL-4 σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων. 

Μορφές Χορήγησης 

Οπτική 

Απορρόφηση (OD)
Μέση Οπτική 

Απορρόφηση 
SD 

Συγκέντρωση 

(pg/ml) 

Σχήμα 112: Πρότυπη καμπύλη IL-4. 

OD 1 OD 2 

(-) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,186 0,165 0,176 0,015 ---------- 

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,167 0,163 0,165 0,003 ---------- 

(+ConA) Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,246 0,257 0,252 ------- ---------- 

(-) PLA 0,154 0,169 0,162 0,011 ---------- 

(+) PLA 0,176 0,159 0,168 0,012 ---------- 

(+ConA) PLA 0,324 0,312 0,318 ------- ---------- 

(-) HER(β) 0,166 0,178 0,172 0,008 ---------- 

(+) HER(β) 0,161 0,155 0,158 0,004 ---------- 

(+ConA HER(β) 0,365 0,325 0,345 ------- ---------- ) 

(-) HER(β)-CFA 0,166 0,185 0,176 0,013 ---------- 

(+) HER(β)-CFA 0,182 0,171 0,177 0,008 ---------- 

(+ConA HER(β)-CFA 0,356 0,357 0,357 ------- ---------- ) 

(-) HER(β)-PLA 0,178 0,161 0,170 0,012 ---------- 

(+) HER(β)-PLA 1,345 1,538 1,441 0,137 590,7 

(+ConA) HER(β)-PLA .>3 >3 >3 ------- ---------- 
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Μετά από μέτρηση των επιπέδων της IL-4 στα υπερκείμενα των καλλιεργειών 

σπληνοκυττάρων των ανοσοποιημένω ματόζ έθηκαν ν ύ 

χαμηλέ την πε β

 

4.6.8 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 8 

 

4.6.8.1 Μέτρηση κυττάρων μετά από απομονώση και κατεργασία 

 

 πρωτόκολλο 8 όπως  στις σελίδες διεξήχθη  

ανεξάρτητες φορές τόσο για το υποπείραμα 1 όσο και για το υποπείραμα 2. 

 για τα δύο υποπειράματα ν έλεγχοι με ενεργοποίηση για  

 (μελέτη του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττά , μέτρηση  

και μέτρηση  των κυτοκινών με για  

 που ελήφθησαν ανοσοποιημένα πειραματόζωα έτσι ώστε  

ητα των αποτελεσμάτων. 

λέσματα φαίνονται στ ίνα , 78. 

ς και βιωσιμότητα κυττάρ  απο ηκαν από το να ΕΙΡΑΜΑ

φές χορήγησης Κύτταρα ιωσιμότη

ν πειρα

ρίπτωση του HER(

ωων αυτά βρ

)-PLA. 

α έχουν πολ

ς τιμές, με εξαίρεση 

Το πειραματικό περιγράφεται  117  τρεις

Και  έγινα  με ConA  κάθε

ομάδα πειραμάτων ρων  των

κυτοκινών με ELISPOT των επιπέδων  ELISA) όλες τις

ομάδες κυττάρων από ,  να

εξασφαλιστεί η ορθότ

Τα αποτε ους Π κες 77

 
Πίνακας 77: Αριθμό ων που μονώθ ν σπλή  (ΥΠΟΠ  1). 

Μορ x 106 Β τα% 

Μη ανοσοποιημένοι μύες 325 96 

CFA 307 91 

PLA 315 97 

HER(β) 350 97 

HER(β)-CFA 282 93 

HER(β)-PLA 307 98 

HER(β)-PLA(2) 275 99 

 
Πίνακας 78: Αριθμός και βιωσιμότητα κυττάρων που απομονώθηκαν από τον σπλήνα (ΥΠΟΠΕΙΡΑΜΑ 2). 

Μορφές χορήγησης Κύτταρα x 106 Βιωσιμότητα% 

Μη ανοσοποιημένοι μύες 299 98 

CFA 286 89 

PLA 320 96 

HER(β) 363 98 

HER(β)-CFA 300 95 

HER(β)-PLA 357 99 
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4.6.8.2 Μελέτη του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων 

 

Μελέτη του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων μετά από χορήγηση πεπτιδίου  

HER789-797  

 

Και σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο της σελίδας 130. Στους 

Πίνακες 79 και 80 παρατίθενται τα αποτελέσματα των μετρήσεων του πειράματος. 

 
Πίνακας 79: Αποτελέσματα μελέτης του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων σε καλλιέργειες 

σπληνοκυττάρων (ΥΠΟΠΕΙΡΑΜΑ 1). 

Μορφές χορήγησης SD SI 

Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,110 1,10 

CFA 0,060 0,92 

PLA 0,050 0,95 

HER(β) 0,007 1,25 

HER(β)-  0,340 1,98 CFA

HER(β)-PLA 0,354 2,87 

HER(β)-PLA(2) 0,010 2,67 

HER(β)-PL  A-TYR* 0,120 1,10 

* Πεπτίδιο HER προσροφημένο σε μικ αίρες A (με απλή ανάμιξη στιγμιαία σε αναδευτήρα), που 

ργοποίηση στι ιέρ εργ ται με διο  

 πεπτίδιο (irre pept

80: Αποτελέσματα μελέτης τ ολλα ασμού των οκυ ν σε ιες 

ττάρων (ΥΠΟΠΕΙΡΑΜΑ 2). 

Μορφές χορήγησης SD 

789-797 

όμως κατά την in vitro ενε

ροσφ  PL

ς καλλ γειες σπληνοκυττάρων εν οποιεί  το πεπτί

TYR369-377 [δηλαδή ένα άσχετο levant ide)] 

 

Πίνακας ου π πλασι λεμφ ττάρω καλλιέργε

σπληνοκυ

SI 

Μη ιημένοι μύες 0, 1, ανοσοπο 230 17 

CFA 0 0,,250 92 

PLA 0 0,,113 95 

HER( 2,β) 0,320 49 

HER(β)-CFA 0 2,,210 67 

HER( 6,β)-PLA 0,665 18 

HER( * 0, 1,β)-PLA-TYR 300 36 
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  Όπως φαίνεται από τους Πίνακες 79 ι 80 οι ανο λο αποκρ αν 

καλύτε

 

 

θησαν ως κηλίδες ανά 

κατομμύριο αρχικών κυττάρων. 

 

διάφορες μορφές 

χορήγη

κα σο γικές ίσεις ήτ

ρες για το ΥΠΟΠΕΙΡΑΜΑ 2, όπου είχαμε 2 ενισχυτικές  ανοσοποιήσεις 14 και 28 

μέρες αντίστοιχα μετά την πρώτη ανοσοποίηση, οπότε οι μετρήσεις των κυτοκινών με 

ELISPOT και ELISA έγιναν μόνο για το ΥΠΟΠΕΙΡΑΜΑ 2. 

 

4.6.8.3 Μέτρηση των κυτοκινών με ELISPOT

Στους Πίνακες 81, 82 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που ελήφ

ε

Τα αποτελέσματα ελήφθησαν από την διεξαγωγή του ELISPOT σε σπληνοκύτταρα 

που απομονώθηκαν από τα πειραματόζωα, τα οποία ανοσοποιήθηκαν με 

σης του πεπτιδίου HER789-797. 

 
IFN-γ 

 
Πίνακας 81: Αποτελέσματα ELISPOT σε καλλιέργειες σπληνοκυττάρων (ΥΠΟΠΕΙΡΑΜΑ 2).. 

κη
Μορφές Χορήγησης 

106 κύτταρα 

λίδες /  
SD 

Μη ανοσοποιημένοι μύες 3 6,35 

CFA 8 5,91 

PLA 11 7,12 

HER(β) 10 14,85 

HER(β)-CFA 78 33,45 

HER(β)-PLA 449 67,49 

 

IL-4 

 
Πίνακας 82: Αποτελέσματα ELISPOT σε καλλιέργειες σπληνοκυττάρων ( ΕΙΡΑΜΑ 2). 

κηλίδες /  

ΥΠΟΠ

Μορφές Χορήγησης 
106 κύτταρα 

SD 

Μη ανοσοποιημένοι 2 1,41 μύες 

CFA 6 5,00 

PLA 9 3,00 

HER(β) 7 9,00 

HER(β)-CFA 22 13,00 

HER(β)-PLA 30 12,73 
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4.6.8.4 Ποσοτική μέτρηση επιπέδων κυτοκινών 

τη συνέχεια στα υπερκείμενα αυτών των καλλιεργειών μελετήθηκαν τα επίπεδα των 

έτρηση επιπέδων κυτοκινών μετά από χορήγηση του πεπτιδίου HER789-797 με διάφορα 

α αποτελέσματα από τις μετρήσεις σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων 

 

 Πίνακας 83: IFN-γ σ γειών σπληνοκυττάρων (ΥΠΟ ΑΜΑ 2). 

Μορφές Χορήγησης SD 
Συγκέντ

(pg/m

 

Σ

κυτοκινών IFN-γ και IL-4.  

 

Μ

συστήματα χορήγησης 

 

Τ

φαίνονται στους Πίνακες 83 και 84.

 
ε υπερκείμενα καλλιερ ΠΕΙΡ

ρωση 

l) 

Μη ανοσοποιημένοι μύες 5 17,80 

CFA 10 18,32 

PLA 5 19,40 

HER(β) 50 362,80 

HER(β)-CFA 70 763,78 

HER(β)-PLA 100 2407,80 

 
Πίνακας 84: IL-4 σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων (ΥΠΟΠΕΙΡΑ Α 2). Μ

Μορφές Χορήγησης SD 
Συγκέντρωση 

p( g/ml) 

(+) Μη ανοσοποιημένοι μύες 2 11,10 

(+) CFA 5 12,23 

(+) PLA 7 13,30 

(+) HER(β) 7 27,31 

(+) HER(β)-CFA 3 11,09 

(+) HER(β)-PLA 8 15,59 
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4.7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΟΡΩΝ  
 
Μέτρηση ολικής IgG και των ισοτύπων IgG1 και IgG2a ειδικών ως προς την HER-2/neu 

πρωτεΐνη  

 
 μέθοδος (βλ. σελ. 127) (δεν υπάρχει πρότυπη καμπύλη) για να διαπιστωθεί αν 

 έναντι της HER-2/neu πρωτεΐνης που 

 

Πίνακας

Αναπτύχθηκε

υπάρχουν διαφορές στα επίπεδα αντισωμάτων

παράγεται μετά από ανοσοποίηση των πειραματόζωων με το πεπτίδιο HER789-797. Στους 

Πίνακες 85, 86 φαίνονται οι μετρήσεις των ολικών IgG.  

 
 85: Μετρήσεις των ολικών IgG σε διάφορες αραιώσεις (πειραματικό πρωτόκολλο 3). 

Αραίωση δείγματος 1/100 

Μορφές Χορήγησης 
Οπτική Α

(O
πορρόφηση 
D) Μέση Οπτική 

Απορρόφηση SD 

OD1 OD2 
Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,512 0,543 0,528 0,022 

HER(β)-(Χ2) 0,679 0,563 0,621 0,082 

HER(β)-PLA (Χ2) 0,682 0,865 0,774 0,129 

     
Αραίω /500 ση δείγματος 1

Μορφές Χορήγησης 
Οπτική Απορρόφηση

(OD) Μέση Οπτική
Απορρόφηση SD 

 
 

OD1 OD2
Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,206 0,19  0,006 8 0,202

HER(β)-(Χ2) 0,266 0,243 0,255 0,017 

HER(β)-PLA (Χ2) 0,340 0,3 0,016 62 0,351 

     
Αραίωση δε τος 1/1000 ίγμα

Μορφές Χορήγησης 
Οπτική Απορρόφηση 

(OD) Μέση Οπτική 
Απορρόφηση SD 

OD1 OD2
Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,229 0,292 0,261 0,045 

HER(β)-(Χ2) 0,328 0,277 0,303 0,036 

HER(β)-PLA (Χ2) 0,291 0,286 0,007 0,281 

     
Αραίωση δείγματος 1/10000 

Μορφές Χορήγησης 
Οπτική Απορρόφηση

(OD) Μέση Οπτική 
Απορρόφηση SD 

 

OD1 OD2
Μη ανοσοποιημένοι μύες 0,158 0,2   0,042 18 0,188

HER(β)-(Χ2) 0,185 0,2   0,013 03 0,194

HER(β)-PLA (Χ2) 0,199 0, 0,002 196 0,198 
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Πίνακας 86: Μετρήσεις των ολικών IgG σε διάφορες αραιώσεις (πειραματικό πρωτόκολλο 5). 

Αραίωση δείγματος 1/100 

Μορφές Χορήγησης 

Οπτική Απορρόφηση 
Μέση Οπτική 

(OD) 
Απορρόφηση 

SD 

OD1 OD2 

HER(β) 0,259 0,341 0,300 0,058 

PLA 0,541 0,535 0,538 0,004 

CFA 0,453 0,413 0,433 0,028 

HER(β CFA 0,476 0,476 0,476 0,000 )-

HER(β)-PLA  0,566 0,429 0,498 0,097 

HER(β)-PLGA 60/40 0,296 0,342 0,319 0,033 

HER(β)-PLA(2)  0,303 0,350 0,327 0,033 

HER(β)-PLA (Χ1) 0,423 0,497 0,460 0,052 

     

Αρα η δείγματίωσ ος 1/500 

Μορφές Χορήγησης 

Οπτική Απορρόφηση 

(OD) 
Μέση Οπτική 

ρρόφηση 
SD 

Απο
OD1 OD2 

HER(β) 0,274 0,258 0,266 0,011 

PLA 0,305 0,340 0,323 0,025 

CFA 0,362 0,260 0,311 0,072 

HER(β)-CFA 0,330 0,270 0,300 0,042 

HER(β)-PLA  0,190 0,258 0,224 0,048 

HER(β)-PLGA 60/40 0,202 0,178 0,190 0,017 

HER(β)-PLA(2)  0,275 0,245 0,260 0,021 

HER(β)-PLA (Χ1) 0,271 0,176 0,224 0,067 

     

Αραίω η δείγματος 1/σ 1000 

Μορφές Χορήγησης 

Οπτική Απορρόφηση 

(OD) 
 Οπτική 

φηση 
SD 

Μέση

Απορρό
OD1 OD2 

HER(β) 0,197 0,289 0,243 0,065 

PLA 0,305 0,335 0,320 0,021 

CFA 0,393 0,238 0,316 0,110 

HER(β)-CFA 0,217 0,263 0,240 0,033 

HER(β)-PLA  0,318 0,217 0,268 0,071 

HER(β)-PLGA 60/40 0,273 0,199 0,236 0,052 

HER(β)-PLA(2)  0,256 0,281 0,269 0,018 

HER(β)-PLA (Χ1) 0,231 0,192 0,212 0,028 

 256



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 257

 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

O
D:

45
0n

m

0,

1,

οιημένοι μύες HER(β) HER(β)-PLA 

0

0,8

0,9

7

Μη ανοσοπ

IgG1
IgG2a   *

 
 λοι ισοτύπω  και IgG αίωση 1/100) έναντι πρωτεΐνης HER-2/neu μετ

α  πεπτιδίου HER789-797 ορες μο ρήγησης.  

Παρατηρήθηκε λοιπόν όπως φαίνεται στους Πίνακες 85 και 86 και στο  113, ότι 

δεν μπορούμε να εξάγουμε αξ  μικρών αποροφήσεων και του 

υψη γκεκρι ς ο

Σχήμα 113: Συγκριτικοί τίτ ν IgG1 2a (αρ ά 

πό χορήγηση του σε διάφ ρφές χο

 

 Σχήμα

ιόπιστα αποτελέσματα λόγω των

λού θορύβου της συ μένη  μεθόδ υ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Η πρόοδος στην κατανόηση των μοριακών μηχανισμών αναγνώρισης και ενεργοποίησης των 

ανοσολογικών αποκρίσεων οδήγησε στην πολλών νέων και καινοτόμων προσεγγίσεων στην 

ανοσοθεραπεία του καρκίνου. Οι ανοσολογικές αποκρίσεις διακρίνονται σε κυτταρικές και 

χυμικές. Τα αντισώματα αναγνωρίζουν και προσδένονται σε δομικούς καθοριστές στις 

πρωτεΐνες στην επιφάνεια των κυττάρων. Μετά την δέσμευση, το κύτταρο θανατώνεται είτε 

μετά από λύση μέσω του συστήματος του συμπληρώματος, είτε μετά από 

αντιγονοεξαρτώμενη κυτταροτοξικότητα. Επιπλέον τα T κύτταρα δεν αναγνωρίζουν την 

μητρική / φυσική πρωτεΐνη, αλλά τα μικρά πεπτίδια, που προκύπτουν μετά από πέψη με 

πρωτεολυτικά ένζυμα, και εκφράζονται στην επιφάνεια των MHC. Η ενεργοποίηση των  

T κυττάρων απαιτεί ένα δεύτερο σήμα, το οποίo είναι συνήθως παρόν στην επιφάνεια των 

APC. Δύο είναι ως γνωστό οι τύποι των MHC: τάξης I, που ενεργοποιούν τα κυτταροττοξικά 

T κύτταρα (CD8+), τα οποία μπορούν να προκαλέσουν λύση των κυττάρων στόχων και  

τάξης II, που ενεργοποιούν τα βοηθητικά  T κύτταρα (CD4+), τα οποία παρέχουν τις 

κυτοκίνες που επάγουν τον πολλαπλασιασμό των CTL, αλλά μπορούν επίσης να 

μεταναστεύσουν στον όγκο και να ενεργοποιήσουν μια φλεγμονώδη απόκριση. Τα  

T βοηθητικά κύτταρα απελευθερώνουν κυτοκίνες όπως ο TNF και η IFN-γ, που μπορούν να 

έχουν απευθείας δράση στον όγκο ή μπορούν να προσελκύσουν μη-ειδικά φονικά κύτταρα, 

όπως τα NK ή μακροφάγα. 

Η χρήση των εμβολίων κατά του καρκίνου εστιάζει στην επαγωγή αντικαρκινικών 

ανοσολογικών αποκρίσεων μέσω δραστικών κυττάρων, όπως τα CD8+ T λεμφοκύτταρα, 

CD4+ λεμφοκύτταρα και NK κύτταρα. Πολλές στρατηγικές εμβολιασμού χρησιμοποιήθηκαν 

τα τελευταία χρόνια για την ανοσοποίηση ασθενών που πάσχουν από καρκίνο του μαστού: 

• Καρκινικά κύτταρα (ακτινοβολημένα) 

• Καρκινικά κύτταρα που έχουν επιμολυνθεί 

• Προϊόντα κυτταρολύσεως καρκινικών κυττάρων 

• Δενδριτικά κύτταρα (DC)  ενεργοποιημένα με προϊόντα κυτταρολύσεως καρκινικών 

κυττάρων 

• DC ενεργοποιημένα με πεπτίδια 

• DC που έχουν επιμολυνθεί με καρκινικά αντιγόνα 

• Πεπτίδια που προκύπτουν από καρκινικά αντιγόνα 

• Πρωτεΐνες 
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• DNA/RNA  που κωδικοποιεί καρκινικά αντιγόνα 

• Υδρογονάνθρακες 

Το μόνο αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα αυτών των μελετών είναι ότι οι 

αντιγονοειδικές  χυμικές και κυτταρικές ανοσολογικές αποκρίσεις είναι αποτελεσματικές για 

ορισμένους ασθενείς (Gritzapis et al., 2005). 

Νέα εμβόλια σχεδιάζονται, ώστε να ενεργοποιούν τόσο αντισώματα όσο και  

T κυτταρικές αποκρίσεις έναντι σε όγκους και ελέγχονται στο εργαστήριο και τα πιο 

αποτελεσματικά από αυτά προχωρούν και σε κλινικές μελέτες. Τα πεπτίδια που προσδένονται 

στο MHC και ενεργοποιούν T κυτταρικές αποκρίσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

απευθείας ως ανοσογόνα, ή μετά από ex vivo ενεργοποίηση στη επιφάνεια APC και 

επανέγχυση. Τα DNA εμβόλια κωδικοποιούν το καρκινικό αντιγόνο, ενώ οι ιικοί φορείς 

παρέχουν έναν εναλλακτικό τρόπο αλλαγής της ανοσολογικής απόκρισης του ξενιστή. Τα 

αντιγόνα στόχοι συνήθως υπερεκφράζονται είτε ως φυσικά συναντόμενα είτε ως προϊόντα 

ογκογονιδίων (Durrant, 1997). 

Ο ευδιάκριτος ρόλος των αντισωμάτων και των CTL, τόσο στην ανοσοθεραπεία, όσο 

και στην ανοσοπροφύλαξη ομοιάζει στο μηχανισμό δράσης για την ιική ανοσία: πρωτογενείς 

μολύνσεις  θεραπεύονται από τις CTL αποκρίσεις, ενώ η μακροχρόνια προστασία από 

επαναμόλυνση επιτυγχάνεται μέσω ουδετεροποιητικών αντισωμάτων (Ada et al., 1990). 

Είναι πραγματικότητα ότι τόσο στους ανθρώπους, όσο και στους μύες, οι όγκοι 

αναπτύσσονται σε ανοσολογικά ικανούς οργανισμούς, γι’ αυτό η στιγμιαία ανοσολογικά 

απόκριση του συστήματος δεν είναι επαρκής για την ολοκληρωτική διακοπή της 

καρκινογένεσης. Η ανοσία στον καρκίνο προσομοιάζει στην ανοσία έναντι των μολύνσεων. 

Ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς είναι πιο πιθανό να νοσήσουν από καρκίνο σε σχέση με 

αυτούς που είναι ανοσολογικά ικανοί, αλλά οι τελευταίοι παραμένουν ευπαθείς στις 

λοιμώξεις ιδίως μετά από την πρώτη επαφή με ένα νέο ή μεταλλαγμένο παράγοντα. Επίσης 

ένα άλλο κοινό στοιχείο είναι το γεγονός ότι η ενεργοποίηση με φάρμακα είναι πολύ 

αποδοτική στην περίπτωση της προστασίας από των καρκίνο και λιγότερο όταν έχουμε 

εγκατεστημένη νόσο. Τα εμβόλια για την προστασία από μολύνσεις ήταν μια από τις 

μεγαλύτερες επιτυχίες της ιατρικής. Και αυτό είναι αρκετά ενθαρρυντικό για την ανάπτυξη 

εμβολίων για προφύλαξη από τον καρκίνο (Lollini et al., 2005). 

Με τη χρήση πεπτιδικών εμβολίων παρήχθησαν ισχυρές κλινικές ανοσολογικές 

αποκρίσεις σε ασθενείς με προχωρημένο μελάνωμα, συμπεριλαμβανομένης και ολικής 

υποχώρησης του όγκου (Correa et al., 2001). Τα πεπτίδια είναι σχετικά εύκολα και φθηνά να 
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παραχθούν σε ευρεία κλίμακα και μεγάλες ποσότητες. Τα πεπτιδικά εμβόλια επίσης 

επιτρέπουν τον εγκλεισμό επιτόπων που δεν είναι επικρατείς (subimmunodominant).  

Δυστυχώς όμως τα πεπτίδια είναι μόνα τους ασθενή αντιγόνα. Αυτό όμως μπορεί να 

βελτιωθεί ακόμα και να εξαλειφθεί ως πρόβλημα αν χορηγηθούν με το κατάλληλο σύστημα 

χορήγησης (Melief et al., 1996, Disis et al., 1999). Επίσης έχει βρεθεί ότι  η παραγωγή 

αποτελεσματικών CD8 T κυτταρικών αποκρίσεων in vivo και in vitro μετά από ανοσοποίηση 

με MHC τάξης I πεπτίδια μπορούν να βελτιωθούν με στρατηγικές ανοσοποίησης που 

προάγουν παράλληλα CD4 T βοηθητικές κυτταρικές αποκρίσεις και/ή με την χρήση ισχυρών  

ανοσοενισχυτικών (Ostankovitch et al., 1997, Fayolle et al., 1991, McNeel et al., 2003). 

Οι ανοσοθεραπείες μέσω πεπτιδικών εμβολίων βασίζονται είτε στην απευθείας 

ανοσοποίηση του ασθενούς, είτε στην ενεργοποίηση και επέκταση/ανάπτυξη in vitro CTL 

που στη συνέχεια χορηγούνται στους ασθενείς με μια μέθοδο που ονομάζεται επίκτητη 

μεταφορά (adoptive transfer). Τα πεπτιδικά εμβόλια μπορούν να συμπεριλαμβάνουν MHC 

τάξης I και τάξης II μόρια. Μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν απευθείας στους ασθενείς 

αλλά και για ex vivo ενεργοποίηση των DC πριν από την επανέγχυση (Rosenberg, 2001). 

Αρκετά ανοσογονικά πεπτίδια της HER-2/neu [τα οποία είναι φυσικά επεξεργασμένα 

και παρουσιασμένα (naturally processed and presented)], αναγνωρίστηκαν και ειδικά  

T κύτταρα παρήχθησαν in vitro και in vivo. Τα επόμενα βήματα είναι να αποδειχθεί ότι αν τα 

HER-2/neu ειδικά T κύτταρα σχετίζονται με την μείωση ή/και θεραπεία όγκων  in vivo και, 

αν αυτό ισχύει, να βρεθεί το κατάλληλο πρωτόκολλο ανοσοποίησης ώστε να παραχθούν και 

να κινητοποιηθούν τέτοια T κύτταρα (Correa et al., 2001). 

Τα αντικαρκινικά εμβόλια δεν είχαν ουσιαστικά ποτέ μια «δίκαιη» ευκαιρία διότι 

πάντα εφαρμόζονταν σε ασθενείς τελευταίου σταδίου ή με μεταστατική νόσο. Και όπως είναι 

γνωστό από τα συμβατικά εμβόλια όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα, που για την περίπτωσή μας 

είναι όσο το δυνατό συντομότερα μετά από την ολοκλήρωση της θεραπείας  

(Bankhead, 2007). 

H HER-2/neu είναι πρωτεΐνη που ανήκει στην κατηγορία των κινασών της 

τυροσινάσης και έχει μεγάλη ομολογία με τον υποδοχέα του αυξητικού επιδερμικού 

παράγοντα (EGF). Εκφράζεται σε πολλούς επιθηλιακούς όγκους και υπερεκφράζεται στο 

30% περίπου όλων των πρωτοπαθών καρκίνων του μαστού. Η υπερέκφρασή της συνδέεται 

με κακή πρόγνωση. Αποτελεί κατάλληλο στόχο αντικαρκινικού εμβολίου διότι είναι 

διαμεμβρανική πρωτεΐνη και η εξωκυττάρια περιοχή της μπορεί να αποτελέσει στόχο για τα 

αντισώματα που παράγονται από Β κύτταρα. Επιπλέον αντιγόνα που μπορεί να προκύψουν 

από εξω- ή ενδοκυττάριες περιοχές μπορούν να παρουσιαστούν από το σύστημα HLA I ή II 
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σε CD8+ ή CD4+ T κύτταρα. Αυτόματες T και Β κυτταρικές αποκρίσεις έχουν παρατηρηθεί 

σε ασθενείς με HER-2/neu θετικούς όγκους επιβεβαιώνοντας την ανοσογονικότητα της  

HER-2/neu (Baxevanis et al., 2004). 

 Η χρήση των HER-2/neu πεπτιδίων ως πιθανού στόχου για την ανοσοθεραπεία του 

καρκίνου του μαστού (Curigliano et al., 2006) ξεκίνησε από πειραματικά δεδομένα σε 

αρουραίους που έδειξαν ότι η ανοσοποίηση με μίγμα πεπτιδίων από εξωκυττάριες και 

ενδοκυττάριες περιοχές της ανθρώπινης HER-2/neu, όχι όμως ολόκληρης της πρωτεΐνης, 

παρουσίασαν DTH (Disis et al., 1998). 

Έχουν γίνει διάφορες κλινικές μελέτες με πεπτίδια της HER-2/neu. Έχει αναφερθεί 

ότι 9 από τους 17 ασθενείς με καρκίνο του στήθους ή ωοθηκών παρουσίασαν καθυστερημένη 

CD8 ανοσολογική απόκριση που ανιχνεύθηκε μέσω της παραγωγής IFN-γ με θετικό 

ELISPOT μετά από εμβολιασμό με HER-2/neu πεπτίδια αναμεμιγμένα με GΜ-CSF  

Disis et al., 1998). Η τοξικότητα που παρουσιάστηκε ήταν μηδαμινή γεγονός που υποδεικνύει 

ότι είναι δυνατό να ενεργοποιηθούν αντι-HER-2/neu αποκρίσεις ακόμη και σε ασθενείς με 

υψηλά επίπεδα αυτοανοσίας. Σε μια ακόμη πιλοτική μελέτη, 4 HLA-A2+ ασθενείς με 

μεταστατικό καρκίνο του μαστού, καρκίνο της μήτρας ή εντερικό αδενοκαρκίνωμα που 

υπερεκφράζουν την HER-2/neu πρωτεΐνη ανοσοποιήθηκαν με HLA-A2 επιτόπους  

(αα 369-377) της πρωτεΐνης σε ανοσοενισχυτικό του Freund. Σε τρεις από τους τέσσερις 

ασθενείς ανιχνεύθηκαν στο αίμα ειδικές ως προς το πεπτιδικό αντιγόνο CTL αποκρίσεις. 

Παρόλα αυτά δεν μπόρεσαν να προκαλέσουν in vitro λύση σε HLA-A+HER2+ καρκινικά 

κύτταρα (Zaks,et al., 1998). Σε επόμενη μελέτη χρησιμοποιήθηκε GM-CSF ως 

ανοσοενισχυτικό σε μια ομάδα έξι ασθενών  με σταδίου ΙΙΙ ή IV καρκίνο μαστού ή ωοθηκών. 

Το εμβόλιο προκάλεσε την ενεργοποίηση χαμηλού επιπέδου CD8  T κυτταρικές αποκρίσεις 

ειδικές προς το πεπτίδιο, που δεν παρέμειναν σταθερές για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά 

την ανοσοποίηση. Η ανοσοποίηση με HLA τάξης I πεπτίδια απαιτεί επιπλέον αντιγονο-ειδική 

ή μη βοηθητική δράση (helper activity), έτσι ώστε να προκύψει ανοσοαπόκριση που θα 

διαρκέσει πολύ χρόνο (Knutson et al., 2002). Το ίδιο πείραμα επαναλήφθηκε σε 19 ασθενείς 

με καρκίνο μαστού ή ωοθηκών σταδίου ΙΙΙ ή IV, οι οποίοι εμβολιάστηκαν με  

HLA-περιορισμένα βοηθητικά HER2 πεπτίδια (369-384, 688-703, 971-984) που εμπεριέχουν 

HLA-A2 επιτόπους (369-377, 689-697, 971-979) και είχε ως αποτέλεσμα μια μακράς 

διαρκείας ανοσολογική απόκριση (ανίχνευση CD8+ με τη μέθοδο του ELISPOT) (Knutson et 

al., 2001). Σε μια άλλη σειρά πειραμάτων, 18 ασθενείς (4 σε στάδιο ΙΙΙ και 14 σε στάδιο IV) 

ανοσοποιήθηκαν μηνιαία με τρία πεπτίδια HER2 των 15 αμινοξέων (369-384, 688-703,  

971-984) που περιείχαν ένθετους CTL επιτόπους (369-377, 688-696, 971-979). 
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  Στόχος όλων αυτών των μελετών ήταν να υπερκεραστούν τα προβλήματα που 

προκύπτουν με τη χρήση επιτόπων τάξης I μόνο, οι περισσότεροι από τους οποίους 

παρουσιάζουν αστάθεια ή συσσωματώματα λόγω του μικρού μήκους του πεπτιδίου. Οι CD4+ 

και CD8+ κυτταρικές αποκρίσεις που ελήφθησαν διήρκησαν για πάνω από ένα έτος μετά από 

την τελική ανοσοποίηση (Murray et al., 2000). Ο Murray (Murray et al., 2002) 

χρησιμοποίησε ένα εμβόλιο που περιείχε τον επίτοπο E75 (369-377) της HER-2/neu  σε 

συνδυασμό με GM-CSF σε μελέτες φάσης I με 14 ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του 

μαστού (n=13) ή ωοθηκών (n=1). Οι ασθενείς εμβολιάστηκαν με αυξανόμενες δόσεις  

(500-1000μg) του E75 αναμεμιγμένα με 250μg GM-CSF. Από τους 8 ασθενείς που 

ελέγχθηκαν, 4 παρουσίασαν CTL αποκρίσεις μετά από in vitro ενεργοποίηση με αυτόλογα 

δενδριτικά κύτταρα τα οποία δεν είχαν ενεργοποιηθεί με το πεπτίδιο, σύμφωνα με την 

παρουσία ενεργοποιημένων κυττάρων μνήμης ex vivo. 4 ασθενείς παρουσίασαν ειδική ως 

προς το πεπτίδιο CTL απόκριση μετά από in vitro ενεργοποίηση με το πεπτίδιο. Σε μερικούς 

ασθενείς οι αποκρίσεις διήρκησαν για πάνω από 1 έτος. 

  Τέσσερις επίτοποι τάξης II της HER-2/neu, που βρέθηκε ότι παράγουν ανιχνεύσιμες 

ειδικές T-κυτταρικές αποκρίσεις (SI>2) σε προηγούμενες μελέτες, χρησιμοποιήθηκαν για την 

ανάπτυξη ενός εμβολίου. Το πολυπεπτιδικό εμβόλιο χορηγήθηκε ενδοδερμικά με GM-CSF 

σε 10 ασθενείς με υπερέκφραση της HER-2/neu σε καρκίνο του μαστού ή του πνεύμονα. 25% 

των ασθενών ανέπτυξε ειδική ως προς το πεπτίδιο T κυτταρική ανοσοαπόκριση, ενώ το 50% 

των ασθενών ανέπτυξε ειδική ως προς το πεπτίδιο χυμική ανοσία. Κανένας από τους ασθενείς 

δεν ανέπτυξε ούτε κυτταρική ούτε χυμική ανοσία στην συνολική πρωτεΐνη. Η πλειονότητα 

των πεπτιδίων παρουσίασε υψηλή ικανότητα σύνδεσης, in vitro, σε περισσότερα από 3 από 

τα 14 HLA-DR αλλήλια που αναλύθηκαν. Αυτό θεωρήθηκε καλός προγνωστικός δείκτης για 

την μετέπειτα in vivo ανοσοδραστικότητα  των πεπτιδίων τάξης II. Παρόλα αυτά μόνο μερικά 

από τα πεπτίδια έδωσαν χυμική ή κυτταρική ανοσία in vivo και σε καμία περίπτωση ενάντια 

σε ολόκληρη την πρωτεΐνη (Salazar et al., 2003). 

  Σε μια άλλη μελέτη 29 ασθενείς χωρίς ενδείξεις ασθένειας μετά από χειρουργείο για 

HER-2/neu υπερεκφράζοντα καρκίνο μαστού ή ωοθηκών, έλαβαν τριών διαφορετικών 

συγκεντρώσεων πεπτιδίου της ενδοκυττάριας περιοχής της HER-2/neu (25μg, 150μg, 900μg). 

Η ανοσοποίηση γινόταν μηνιαία για χρονικό διάστημα έξι μηνών χρησιμοποιώντας τον  

GM-CSF ως ανοσοενισχυτικό. Το εμβόλιο ήταν καλώς ανεκτό. Το 89% των ασθενών 

παρουσίασε ειδική T κυτταρική απόκριση προς την ενδοκυττάρια περιοχή της πρωτεΐνης. Η 

δόση δεν επηρέασε την ισχύ της κυτταρικής ανοσοαπόκρισης. Το δε 82% των ασθενών 

ανέπτυξε ειδική ως προς την HER-2/neu χυμική ανοσοαπόκριση με την παραγωγή 
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αντισωμάτων τύπου IgG. Η δόση δεν επηρέασε ούτε την ισχύ της χυμικής ανοσοαπόκρισης. 

Όμως ο χρόνος στον οποίον παρουσιάστηκαν οι πρώτες ανιχνεύσιμες αποκρίσεις ήταν 

σημαντικά μικρότερος για τους ασθενείς οι οποίοι έλαβαν τις υψηλές δόσεις ανοσοποίησης. 

Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και η εξέλιξη της νόσου δεν διερευνήθηκαν στην 

συγκεκριμένη μελέτη, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να διερευνηθεί (Disis et al., 2004).  

 Σύμφωνα με μια άλλη μελέτη για να ληφθούν τα βέλτιστα αποτελέσματα χυμικής και 

κυτταρικής ανοσολογικής απόκρισης θα πρέπει στην ανάπτυξη του εμβολίου να 

συμπεριληφθούν τόσο εξωκυττάριες όσο και ενδοκυττάριες περιοχές της HER-2/neu 

πρωτεΐνης. Μια τέτοιου τύπου μορφή χορήγησης μπορεί να εγγυηθεί ότι η ανοσοαπόκριση θα 

έχει μακρά διάρκεια (Limentani et al., 2005). 

Η στρατηγική ανάπτυξης εμβολίων πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον τύπο της 

ανοσοαπόκρισης που επιδιώκεται σε κάθε περίπτωση, καθώς αυτός επηρεάζει σημαντικά την 

αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού. Η αντιμετώπιση διαλυτών παθογόνων από τον 

οργανισμό απαιτεί ισχυρή χυμική ανοσοαπόκριση, ενώ η αντιμετώπιση κυτταρικών 

παθογόνων και η καταστροφή καρκινικών κυττάρων απαιτούν ισχυρές κυτταρικές 

αποκρίσεις. Ο τύπος της ανοσοαπόκρισης καθορίζεται από την ισορροπία μεταξύ των Τh1 

και Τh2 υποπληθυσμών των βοηθητικών Τ λεμφοκυττάρων. Διέγερση της ανάπτυξης Τh1 

φαινοτύπου οδηγεί σε ισχυρή κυτταρική ανοσοαπόκριση, ενώ η κυρίαρχη ανάπτυξη Th2 

λεμφοκυττάρων οδηγεί κυρίως σε χυμική ανοσοαπόκριση. Η δυνατότητα ρύθμισης του 

Th1/Th2 τύπου της ανοσοαπόκρισης μέσω κατάλληλων ανοσοποιητικών σχημάτων μπορεί 

να αποτελέσει σημαντικό βήμα προόδου στην προφύλαξη από ή στην αντιμετώπιση 

ασθενειών που συνδέονται με μία πολωμένη Th1 ή Th2 ανοσοαπόκριση, όπως αλλεργίες, 

ορισμένες μολυσματικές ασθένειες, αυτοάνοσα νοσήματα, καρκίνος κλπ.  

Ο τύπος της ανοσοαπόκρισης μπορεί να επηρεασθεί και από την μορφή χορήγησης 

του αντιγόνου. Πρόσφατες μελέτες χορήγησης σε πειραματόζωα αντιγόνου ενκαψακιωμένου 

σε μικροσφαίρες PLGA έδειξαν ότι μεταβάλλεται η αναλογία IgG2a/IgG1 αντισωμάτων που 

παράγονται κατά του αντιγόνου. Επειδή η παραγωγή IgG2a αντισωμάτων είναι 

χαρακτηριστική της ανοσοαπόκρισης τύπου Th1 και η παραγωγή IgG1 αντισωμάτων της 

ανοσοαπόκρισης τύπου Th2, μπορεί μέσω της σύστασης του PLGA από το οποίο 

παρασκευάζονται οι μικροσφαίρες του αντιγόνου και τα φυσικά χαρακτηριστικά των 

μικροσφαιρών να επηρεαστεί ο τύπος της ανοσοαπόκρισης που λαμβάνεται μετά την in vivo 

χορήγηση των μικροσφαιρών (Stivaktakis et al., 2004).  

Μελέτες στις οποίες αναλύεται η επίδραση  των χαρακτηριστικών του PLGA 

συμπολυμερούς, όπως η σύσταση και το μοριακό βάρος, καθώς και το μέγεθος των 
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μικροσφαιρών στον τύπο της λαμβανόμενης ανοσοαπόκρισης μετά την χορήγηση PLGA 

μικροσφαιρών του αντιγόνου in vivo έχουν γίνει από την ερευνητική μας ομάδα (Stivaktakis 

et al., 2004). Η δυνατότητα ρύθμισης της ανοσοαπόκρισης με την ενκαψακίωση του 

αντιγόνου σε μικροσφαίρες PLGA έχει μελετηθεί σε συγκεκριμένα in vivo μοντέλα 

αλλεργίας, από την ερευνητική μας ομάδα ( Stivaktakis et al., 2005). 

Το μέγεθος των μικροσφαιρών επηρεάζει σημαντικά την ανταπόκριση του βιολογικού 

συστήματος σε αυτές. Ο τρόπος παρουσίασης του αντιγόνου, ο οποίος επηρεάζει τον τύπο 

της ανοσοαπόκρισης, εξαρτάται από το μέγεθος των μικροσφαιρών στις οποίες έχει 

εγκλειστεί το αντιγόνο. Αν το αντιγόνο προσληφθεί από τα μακροφάγα θα παρουσιαστεί 

μέσω του MHC τάξης II με αποτέλεσμα να προκληθούν κυτταρικές αποκρίσεις από τον 

οργανισμό. Η πρόσληψη των μικροσφαιρών από τα μακροφάγα εξαρτάται άμεσα από το 

μέγεθός τους (Johansen et al., 2000, O’Hagan et al., 1993). Οι μικροσφαίρες με μέγεθος 

περίπου 1 μm είναι πιο εύκολο να προσληφθούν από τα μακροφάγα από ότι αυτές με μέγεθος 

μεγαλύτερο από τα 10 μm. Επομένως ρυθμίζοντας το μέγεθος των μικροσφαιρών που 

περιέχουν το αντιγόνο (π.χ. HER-2/neu επίτοπους) καθίσταται δυνατή η στροφή του τύπου 

της ανοσοαπόκρισης προς την κατεύθυνση που χρειάζεται για την θεραπεία μίας 

συγκεκριμένης νόσου, (π.χ. καρκίνος μαστού υπερεκφράζων την HER-2/neu πρωτεΐνη).  

Οι μικροσφαίρες που παρασκευάστηκαν στην παρούσα μελέτη είχαν τις επιθυμητές 

διαστάσεις μεγέθους, δηλαδή μέσο μέγεθος 1,5–2 μm και το εύρος κατανομής τους ήταν 

συνήθως μικρότερο από 3 μm, όπως προσδιορίστηκε με την μέθοδο σκεδασμού φωτός και με 

το οπτικό μικροσκόπιο. Το μέγεθος αυτό επιτρέπει την πρόσληψή τους από τα μακροφάγα 

και κατά συνέπεια την δυνατότητα επαγωγής κυτταρικών αποκρίσεων από τον 

προσλαμβάνοντα οργανισμό. 

Σωματίδια μεγέθους 1-10 μm φαγοκυτταρώνονται από τα APC ακόμα και από τα DC 

(Tabata et al., 1988). Οι μικροσφαίρες απελευθερώνοντας το αντιγόνο τόσο ενδοκυττάρια 

όσο και εξωκυττάρια, μπορούν να προκαλέσουν MHC τάξης I και MHC τάξης II 

περιορισμένες ανοσολογικές αποκρίσεις (Kovacsovics-Bankowski et al., 1995). Το 

πολυμερές PLGA δεν είναι ανοσογόνο με αποτέλεσμα οι μικροσφαίρες PLGA μπορούν να 

χορηγηθούν επανειλημμένως σε ανθρώπους. Αλλαγές στο μοριακό βάρος και στη σύσταση  

δημιουργούν μεγάλο εύρος φυσικοχημικών  ιδιοτήτων παρέχοντας πολλές δυνατότητες για 

την παρασκευή μικροσφαιρών κατάλληλων για την χορήγηση πρωτεϊνών και πεπτιδίων. 

Επίσης οι μικροσφαίρες φορτωμένες με αντιγόνα είναι ένα σύστημα ανοσοποίησης που 

δύναται να παράγει σημαντικές ανοσολογικές αποκρίσεις και ειδικότερα CD8+ T κυτταρικές 

αποκρίσεις (Maloy et al., 1994, Men et al., 1995, Moore et al., 1995, Partidos et al., 1996, 
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Men et al., 1997, Kazzaz et al., 2000, O’Hagan et al., 2000). Στην βιβλιογραφία δεν υπάρχουν 

πολλές πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους που επηρεάζουν τις T κυτταρικές 

αποκρίσεις, όπως: α) οι ιδιότητες των μικροσφαιρών, β) η δόση του αντιγόνου και το 

πρωτόκολλο ανοσοποίησης και γ) συγχορήγηση ανοσοενισχυτικών (Mossman et al., 2005). 

Με τη χρήση μόνο ενός CTL επιτόπου το εμβόλιο περιορίζεται σε ασθενείς που 

εκφράζουν το HLA*A0201. Επίσης η έλλειψη CD4+ T κυτταρικού επιτόπου μπορεί να 

μειώσει την ικανότητα διατήρησης μακροχρόνιας CD8+ T κυτταρικών αποκρίσεων σε 

ανοσοποιημένους ασθενείς. Η βοήθεια T κυττάρων είναι απαραίτητη ακόμα και στη φάση 

ενεργοποίησης TLR. Παρόλα τα παραπάνω, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης 

παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ανάπτυξη πεπτιδικών εμβολίων με την χρήση 

PLGA μικροσφαιρών τόσο για τον καρκίνο του μαστού, αλλά και για άλλες  μορφές 

καρκίνου στο μέλλον. 

Ως πρότυπο αντιγόνο χρησιμοποιήθηκε εδώ το συνθετικό πεπτίδιο 

GSPYVSRLLGICLTSTVQLVQL (778-799), καθώς και το πεπτίδιο CLTSTVQLV  

(789-797). Και τα δύο αυτά πεπτίδια αντιστοιχούν σε περιοχές της ογκοπρωτεΐνης  

HER-2/neu (MB=185kDa), η οποία εκφράζεται σε ποικίλους τύπους καρκίνου, όπως π.χ. 

μαστού, ωοθηκών, νεφρού κλπ. Η πεπτιδική ακολουθία 778-799 περιλαμβάνει τον 

κυτταροτοξικό επίτοπο CLTSTVQLV (789-797) σε συνδυασμό με τον Th επίτοπο 

GSPYVSRLLGICL (778-790) της συγκεκριμένης ογκοπρωτεΐνης, ενώ η πεπτιδική 

ακολουθία 789-797 αποτελείται μόνο από τον κυτταροτοξικό επίτοπο. 

Όπως προαναφέρθηκε η σύνθεση των πεπτιδίων HER778-799 

(GSPYVSRLLGICLTSTVQLVQL) και HER789–797 (CLTSTVQLV) έγινε χρησιμοποιώντας 

την Fmoc μέθοδο σε 4-κυανο-4’-καρβοξυμεθυλ τριτυλ ρητίνη (Leondiadis et al., 1996) 

ακολουθώντας πρωτόκολλα πεπτιδικής σύνθεσης (Fields et al., 1990) με Fmoc 

προστατευμένα αμινοξέα. Τα ακατέργαστα πεπτίδια καθαρίστηκαν με ημι-παρασκευαστική 

RC-HPLC (E600 Waters) σε Prep Nova-Pak HR-18C (300 X 19ID, 6 μm, 60 Å, Waters) με 

ολική απόδοση της σύνθεσης να κυμαίνεται στο 60%–80%. Τα ακατέργαστα πεπτίδια 

(>95%) χαρακτηρίστηκαν με αναλυτική RP-HPLC (2690 Alliance Waters) και ESI 

φασματομετρία μάζας (AQA Navigator, Finnigan). 

Ως πειραματόζωα στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν διαγονιδιακοί μύες HHD, 

οι οποίοι εκφράζουν ανθρώπινα HLA-A2.1 μόρια ιστοσυμβατότητας, δεδομένου ότι η 

ακολουθία του πεπτιδίου που έχει επιλεγεί προέρχεται από την ανθρώπινη HER-2/neu. Η 

μετατροπή της ανοσοαπόκρισης Th2 τύπου, εναντίον διαλυτών αντιγόνων που εκφράζονται 

σε καρκινικούς όγκους, σε Τh1 τύπο ανοσοαπόκρισης είναι σημαντική στην ανοσοθεραπεία 
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του καρκίνου. Η δημιουργία αντιγονο-ειδικών CD8+ κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων, σε 

συνέργια με τα αντίστοιχα βοηθητικά Τ (CD4+) λεμφοκύτταρα, πιστεύεται ότι θα οδηγήσουν 

στην απόρριψη του όγκου ή στην επιβράδυνση της ανάπτυξης αυτού.  

Σύμφωνα με τα in vitro δεδομένα το πεπτίδιο απελευθερώνεται αργά από τις 

μικροσφαίρες (Σχήμα 34). Χαρακτηριστικό είναι ότι μέσα σε 6 ώρες έχει απελευθερωθεί 

μόνο το 15% και ο ρυθμός απελευθέρωσης φαίνεται να μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. 

Αν υποτεθεί ότι ισχύει το ίδιο και in vivo, αυτή η αργή απελευθέρωση του πεπτιδίου από τις 

μικροσφαίρες επιτρέπει το μεγαλύτερο μέρος του πεπτιδίου να φαγοκυτταρωθεί από τα APCs 

σε σωματιδιακή μορφή (δηλαδή προσροφημένο στις μικροσφαίρες). Και πιθανόν αυτός να 

είναι ο λόγος για τον οποίο παρατηρούνται διαφορές στην ανοσολογική απόκριση μετά από 

χορήγηση του πεπτιδίου σε διάλυμα ή προσροφημένου σε μικροσφαίρες. Επίσης αναφέρθηκε 

πρόσφατα ότι μετά από υποδόρια χορήγησή τους, φωσφορίζουσες PLGA μικροσφαίρες 

φορτωμένες με τοξίνη της διφθερίτιδας (DT) παρατηρήθηκαν μέσα στα κύτταρα από την 

περιτοναϊκή έκπλυση, κατά κύριο λόγο σε κύτταρα μορφολογίας μακροφάγων, ακόμη και 10 

min μετά την ανοσοποίηση (Peyre et al., 2004). Δεν χρειάστηκε λοιπόν να γίνει μελέτη για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα των 6 ωρών διότι αναμένεται οι μικροσφαίρες να έχουν 

φαγοκυτταρωθεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα μετά την χορήγηση τους in vivo, μιας και 

η φαγοκυττάρωση έχει ξεκινήσει από τα μακροφάγα από τα 10 min. 

Το συνθετικό πεπτίδιο HER778-799 ή HER789–797, ανάλογα με το πειραματικό 

πρωτόκολλο, χορηγήθηκε σε διάφορες μορφές χορήγησης υποδόρια σε HHD διαγονιδιακούς 

HLA-A2 μύες.  

Για τον έλεγχο του τύπου της ανοσοαπόκρισης Τh1/Τh2 απομονώθηκαν Τ και Β 

λεμφοκύτταρα από τους σπλήνες και τους λεμφαδένες ανοσοποιημένων μυών και 

αναπτύχθηκαν σε καλλιέργεια τόσο παρουσία, όσο και απουσία του προς μελέτη αντιγόνου.  

Στη συνέχεια μετρήθηκαν τα επίπεδα των κυτοκινών (IL-4, IL-10 και IFN-γ), στα 

υπερκείμενα καλλιεργειών και στον ορό των πειραματόζωων και μελετήθηκε η ικανότητα 

πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων παρουσία του αντιγόνου.  

Τα επίπεδα των κυτοκινών αξιολογήθηκαν με διάφορες μεθόδους οι οποίες 

διασταυρώνουν και επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα. Σε πρώτη φάση μετρήθηκαν τα επίπεδα 

των κυτοκινών (IFN-γ και IL-4) με τη μέθοδο του ELISPOT, όπου χρησιμοποιήθηκαν 

κύτταρα από καλλιέργειες λεμφοκυττάρων τα οποία εκκρίνουν αυτές τις κυτοκίνες. Η 

μέθοδος του ELISPOT είναι η πιο ευαίσθητη διότι θεωρητικά ανιχνεύει ακόμη και ένα μόνο 

κύτταρο το οποίο εκκρίνει μια από τις κυτοκίνες που μελετάμε. Παρόλα αυτά πολλές φορές 

υπεισέρχονται ψευδώς θετικά στοιχεία στις μετρήσεις. Στη συνέχεια οι κυτοκίνες IL-4, IL-10 

 269



ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

και IFN-γ μετρήθηκαν στον ορό και σε υπερκείμενα των κυτταροκαλλιεργειών 

λεμφοκυττάρων με ανοσοενζυμομετρικές μεθόδους ELISA ειδικές για κάθε κυτοκίνη.  

Η ικανότητα πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων μελετήθηκε μετά από 

ενσωμάτωση ραδιενεργού θυμιδίνης παρουσία του αντιγόνου, απουσία του αντιγόνου και 

παρουσία κονκαναβαλίνης Α (θετικός μάρτυρας).  

Η δυνατότητα ρύθμισης του τύπου της ανοσοαπόκρισης (Th1/Th2) μετά από 

χορήγηση του αντιγόνου εγκλεισμένου ή προσροφημένου σε μικροσφαίρες PLGA 

διαφορετικής σύστασης ελέγχθηκε με πειράματα σε κυτταρικό επίπεδο με τη χρήση μοντέλου 

ανάπτυξης του όγκου. 

 Κατά την διεξαγωγή του πρώτου πειραματικού πρωτοκόλλου στα αποτελέσματα από 

τα πειράματα πολλαπλασιασμού λεμφοκύτταρων φαίνεται ότι η ανοσοποίηση με το 

συνθετικό πεπτίδιο HER778-799 προσροφημένο στις PLA μικροσφαίρες έδωσε αντίστοιχη 

ανοσολογική απόκριση με το πεπτίδιο γαλακτωματοποιημένο με πλήρες ανοσοενισχυτικό του 

Freund (ενδεικτικός μάρτυρας Th1 τύπου ανοσοαπόκρισης) και καλύτερη από ότι το πεπτίδιο 

σε διάλυμα φυσιολογικού ορού (ενδεικτικός μάρτυρας Th1 τύπου ανοσοαπόκρισης)  

(Σχήμα 114). Ο SI στην περίπτωση των PLA μικροσφαιρών είναι διπλάσιος από ότι των 

πεπτιδίων σε διάλυμα και για τα σπληνοκύτταρα και για τους λεμφαδένες. Φαίνεται λοιπόν 

ότι καταρχήν στην περίπτωση της χορήγησης πεπτιδίων (εδώ πεπτίδιο HER778-799), όταν αυτά 

δίνονται σε διάλυμα προκαλούν μικρή ανοσολογική αντίδραση, ενώ όταν δίνονται μαζί με 

μικροσφαίρες έχουμε έντονη ανοσοαπόκριση, τουλάχιστον αντίστοιχη με αυτή που 

παίρνουμε μετά από χορήγηση του πεπτιδίου γαλακτωματοποιημένου με πλήρες 

ανοσοενισχυτικό του Freund. 
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Σχήμα 114: Αποτελέσματα μελέτης πολλαπλασιασμού λεμφοκυττάρων σε καλλιέργειες σπληνοκυττάρων και 

λεμφαδένων.  

 

 Η μέτρηση των κυτοκινών IFN-γ και IL-4 στο ELISPOT σε καλλιέργειες T 

λεμφοκυττάρων από σπληνοκύτταρα έδειξε ότι αυτές κυμαίνονται σε παρόμοια χαμηλά 

επίπεδα στην περίπτωση της χορήγησης του πεπτιδίου σε διάλυμα. Τα επίπεδα της IFN-γ 

αυξάνουν με την χορήγηση του πεπτιδίου γαλακτωματοποιημένου με CFA και παρουσιάζουν 

θεαματική αύξηση όταν το πεπτίδιο χορηγείται προσροφημένο σε μικροσφαίρες PLA  

(Σχήμα 115). Αντίθετα τα επίπεδα της IL-4 παραμένουν σε σταθερά χαμηλά επίπεδα σε όλες 

τις περιπτώσεις (Σχήμα 115). Συμπεραίνεται λοιπόν ότι η χορήγηση του πεπτιδίου μέσω 

μικροσφαιρών συγκεκριμένης σύστασης και μεγέθους προκαλεί έντονη Th1 ανοσοαπόκριση, 

ισχυρότερη από ότι αυτή που παίρνουμε μετά από χορήγηση του πεπτιδίου σε γαλάκτωμα με 

CFA και έχει δειχθεί ότι προκαλεί Th1 τύπου ανοσοαπόκριση. 
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Σχήμα 115: Αποτελέσματα ELISPOT συνολικά για IFN-γ και IL-4 σε καλλιέργειες α)σπληνοκυττάρων και  

β) λεμφαδένων. Τα αποτελέσματα εκφράζονται σε κηλίδες / 106 κύτταρα. **Στατιστικά σημαντική διαφορά ως 

προς HER(α)-CFA (p<0,01). 
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Σχήμα 116: Αποτελέσματα ELISPOT συνολικά για IFN-γ και IL-4 σε καλλιέργειες α)σπληνοκυττάρων και  

β) λεμφαδένων. Τα αποτελέσματα είναι εκφρασμένα σε SI. 

**Στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς HER(α)-CFA (p<0,01). 

 

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνονται και από την μέτρηση των κυτοκινών με ELISA 

στα υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων, όπου η IFN-γ μετρήθηκε στις σφαίρες PLA 

5 φορές μεγαλύτερη από ότι στην περίπτωση με το CFA, ενώ στο διάλυμα ήταν ελάχιστη. 
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Σχήμα 117: Συγκέντρωση κυτοκινών στα υπερκείμενα καλλιεργειών α)σπληνοκυττάρων και β) λεμφαδένων, 

μετά από ή χωρίς in vitro διέγερση με πεπτίδιο HER778-799.  

***Στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς HER(α)-CFA (p<0,001). 
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 Όπως φαίνεται κυρίως από τα αποτελέσματα του ELISPOT και της ELISA τα 

αποτελέσματα ήταν καλύτερα στις καλλιέργειες σπληνοκυττάρων. Αυτό μπορεί να οφείλεται 

στο μικρότερο αριθμό κυττάρων που απομονώνονται από τους λεμφαδένες. Αυτό ενισχύεται 

και από τα αποτελέσματα της μελέτης πολλαπλασιασμού λεμφοκυττάρων, όπου όμως ο 

δείκτης ενεργοποίησης ήταν χαμηλός οπότε και πρέπει να βελτιωθεί το σχήμα ανοσοποίησης 

και να ενισχυθεί με επαναληπτικές δόσεις ανοσοποίησης, ώστε  τα πρώτα ενδεικτικά 

αποτελέσματα να καταστούν πιο σαφή και ξεκάθαρα. Συνεπώς αξιόπιστα αποτελέσματα για 

την εξαγωγή συμπερασμάτων μπορούν να θεωρηθούν μόνο αυτά που ελήφθησαν με τις 

καλλιέργειες σπληνοκυττάρων.  

 Αξιοσημείωτο είναι ότι η μορφή ανοσοποίησης που προτείνεται με PLA 

μικροσφαίρες φαίνεται να  είναι πιο ισχυρή από την ανοσοποίηση με CFA (Σχήματα 115α, 

116α και 117α), που είναι γνωστό ισχυρό ανοσοενισχυτικό, το οποίο κατευθύνει την 

ανοσοποίηση προς τον Th1 τύπο. 

 Με βάση τα αποτελέσματα στο Σχήμα 117α φαίνεται να υπάρχει στροφή της 

ανοσολογικής απόκρισης προς το Th1 μονοπάτι όταν το αντιγόνο χορηγείται συνδεμένο με 

τις PLA μικροσφαίρες. 

 Τα αποτελέσματα μετρήσεων των κυτοκινών στον ορό ανοσοποιημένων 

πειραματόζωων έδειξαν ότι η IFN-γ και η IL-10 κυμαίνονταν σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα, και 

τα επίπεδα της  IL-4 ήταν ίδια με όλες τις μορφές χορήγησης (Σχήμα 117). 

Στο πειραματικό πρωτόκολλο 2 έγινε μια επιπλέον ανοσοποίηση (Χ1 αναμνηστική) 

σε σχέση με το πειραματικό πρωτόκολλο 1, έτσι ώστε να διερευνηθεί το αν και κατά πόσο θα 

ενισχυόταν με αυτόν τον τρόπο η ανοσολογική απόκριση. Για την ανοσοποίηση των 

πειραματόζωων χρησιμοποιήθηκε το πεπτίδιο HER778-799. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης και μη 

ανοσοποιημένοι μύες ως αρνητικοί μάρτυρες και δεν έγινε χρήση CFA.  

 Κατά την μελέτη πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων παρατηρήθηκε διαφορά 

μεταξύ των μη ανοσοποιημένων πειραματόζωων και αυτών που έχουν ανοσοποιηθεί, αλλά 

δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ της ανοσοποίησης με το πεπτίδιο 

HER778-799 σε διάλυμα (αρνητικός μάρτυρας) και το πεπτίδιο προσροφημένο στις PLA 

μικροσφαίρες (Σχήμα 118). 
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Σχήμα 118: Αποτελέσματα μελέτης πολλαπλασιασμού λεμφοκυττάρων σε καλλιέργειες σπληνοκυττάρων και 

λεμφαδένων με τη μορφή του SI. 

 

 Στη μελέτη του ELISPOT, στην περίπτωση των καλλιεργειών των σπληνοκυττάρων, 

παρατηρήθηκε ότι η IFN-γ αυξάνεται σημαντικά όταν το πεπτίδιο HER778-799 χορηγήθηκε 

προσροφημένο στις PLA μικροσφαίρες σε αντίθεση με το πεπτίδιο σε διάλυμα (Σχήμα 119α). 

Επίσης μειώθηκε η ποσότητα της IL-4. Όσον αφορά στις καλλιέργειες των λεμφαδένων δεν 

παρατηρούνται διακριτές διαφορές κατά την μέτρηση και έχουμε πολύ μικρό αριθμό κηλίδων 

σε σχέση πάντα με τα αποτελέσματα που εξάγουμε από τις καλλιέργειες σπληνοκυττάρων 

(Σχήμα 119β). 
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Σχήμα 119: Αποτελέσματα ELISPOT συνολικά για IFN-γ και IL-4 σε καλλιέργειες α)σπληνοκυττάρων και  

β) λεμφαδένων. Τα αποτελέσματα εκφράζονται σε κηλίδες / 106 κύτταρα. ***Στατιστικά σημαντική διαφορά ως 

προς HER(α) (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) (p<0,001). 
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Σχήμα 120: Αποτελέσματα ELISPOT συνολικά για IFN-γ και IL-4 σε καλλιέργειες α) σπληνοκυττάρων και  

β) λεμφαδένων. Τα αποτελέσματα είναι εκφρασμένα σε SI. 
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 Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνονται και με την ELISA, όμως οι απορροφήσεις 

παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα παρόλο που προστέθηκε μια επιπλέον ανοσοποίηση  

(Σχήμα 121). 
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Σχήμα 121: Συγκέντρωση κυτοκινών στα υπερκείμενα καλλιεργειών α) σπληνοκυττάρων και β) λεμφαδένων. 
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Σε αυτό το πείραμα επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι μετά από μια επιπλέον 

ανοσοποίηση (Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) έχουμε ενίσχυση της ανοσοποίησης και πιο έντονη 

ροπή προς τον Th1 τύπο ανοσοαπόκρισης με αυξημένα τα επίπεδα της IFN-γ στην περίπτωση 

που το αντιγόνο είναι συνδεμένο με τις μικροσφαίρες. 

 Η αύξηση δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο αναμενόταν και για αυτό το λόγο έγινε εκ νέου 

μελέτη με δύο αναμνηστικές χορηγήσεις σύμφωνα με το πειραματικό πρωτόκολλο 3.  

Στο πειραματικό πρωτόκολλο 3 έγιναν δύο επιπλέον ανοσοποιήσεις  

(Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) σε σχέση με το πειραματικό πρωτόκολλο 1, έτσι ώστε να διερευνηθεί 

το αν και κατά πόσο θα ενισχυόταν με αυτόν τον τρόπο η ανοσολογική απόκριση. Για την 

ανοσοποίηση των πειραματόζωων χρησιμοποιήθηκε το πεπτίδιο HER778-799. 

Χρησιμοποιήθηκαν επίσης και μη ανοσοποιημένοι μύες ως αρνητικοί μάρτυρες και δεν έγινε 

χρήση CFA.  

 Με την επιπλέον ανοσοποίηση παρατηρούμε αύξηση της ενεργοποίησης κατά την 

μελέτη του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων, αλλά και διεύρυνση της διαφοράς μεταξύ 

των πειραματόζωων που ανοσοποιήθηκαν με το πεπτίδιο HER778-799 σε διάλυμα και αυτών 

που ανοσοποιήθηκαν με το πεπτίδιο προσροφημένο στις PLA μικροσφαίρες (Σχήμα 122). 
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Σχήμα 122: Αποτελέσματα μελέτης πολλαπλασιασμού λεμφοκυττάρων σε καλλιέργειες σπληνοκυττάρων και 

λεμφαδένων με τη μορφή του SI. 
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 Παρατηρήθηκε ακόμα αύξηση του αριθμού των κηλίδων και του βαθμού 

ενεργοποίησης κατά την μελέτη του ELISPOT (Σχήμα 123α). 
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Σχήμα 123: Αποτελέσματα ELISPOT συνολικά για IFN-γ και IL-4 σε καλλιέργειες α)σπληνοκυττάρων και  

β) λεμφαδένων. Τα αποτελέσματα εκφράζονται σε κηλίδες / 106 κύτταρα. **Στατιστικά σημαντική διαφορά ως 

προς HER(α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) (p<0,01). 
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Σχήμα 124: Αποτελέσματα ELISPOT συνολικά για IFN-γ και IL-4 σε καλλιέργειες α) σπληνοκυττάρων και  

β) λεμφαδένων. Τα αποτελέσματα είναι εκφρασμένα σε SI. 
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 Και τελικά επιτεύχθηκε η αύξηση της απορρόφησης κατά την εκτέλεση της ELISA με 

αποτέλεσμα να έχουμε πιο διακριτές τις διαφορές και την κλίση της ανοσοαπόκρισης προς 

τον Th1 τύπο (Σχήμα125). 
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Σχήμα 125: Συγκέντρωση κυτοκινών στα υπερκείμενα καλλιεργειών α) σπληνοκυττάρων και β) λεμφαδένων. 

***Στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς HER(α) (Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ) (p<0,001). 
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Σε αυτό το πείραμα (δηλ. πειραματικό πρωτόκολλο 3) επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι 

μετά από μια επιπλέον ανοσοποίηση έχουμε ενίσχυση της ανοσοποίησης και πιο έντονη ροπή 

προς τον Th1 τύπο ανοσοαπόκρισης με αυξημένα τα επίπεδα της IFN-γ. 

 Για να εξακριβωθεί αν το πεπτίδιο που χρησιμοποιήθηκε στα τρία πρώτα πειράματα 

είναι καλή επιλογή και θα μας βοηθήσει να εξάγουμε ορθά συμπεράσματα διεξήχθη 

λεπτομερέστερο πείραμα (πειραματικό πρωτόκολλο 4) με τη χρήση ELISPOT, όπως 

περιγράφεται στο πρωτόκολλο ELISPOT στη σελίδα 134, Η μέθοδος ELISPOT αυτή 

(διαφορετικό πρωτόκολλο από τα συνήθη των πειραμάτων μας) είναι μία ακριβής και έγκυρη 

μέθοδος προσδιορισμού του τρόπου παρουσίασης του υβριδικού μας πεπτιδίου  

HER-2/neu (778-799) in vivo. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που πήραμε (Σχήμα 88), συμπεραίνουμε ότι η 

αναγνώριση δεν γίνεται μέσω HLA-Α2, διότι κατά την χρήση του ΒΒ7.2 αντισώματος 

(ΒΒ7.2 δεσμευτικό αντίσωμα από ασκίτη) προς δέσμευση των υποδοχέων του HLA-A2, 

ώστε να μην μπορεί να γίνει πρόσδεση του πεπτιδίου HER778-799 και κατά συνέπεια να μην 

δημιουργηθεί το σύμπλεγμα MHC τάξης I με το πεπτίδιο, όχι μόνο δεν παρατηρείται μείωση 

των κηλίδων στο ELISPOT αλλά έχουμε και αύξηση αυτών. Δηλαδή παρουσία του 

δεσμευτικού των υποδοχέων HLA-A2, το πεπτίδιό μας μας δίνει ισχυρότερη απόκριση, 

γεγονός που σηματοδοτεί ότι η αναγνώρισή του in vivo δεν γίνεται μέσω HLA-A2 

υποδοχέων, όπως θα αναμενόταν από την επιλογή της αμινοξικής αλληλουχίας του πεπτιδίου. 

Επίσης δεν είχαμε στατιστικά αυξημένο αριθμό κηλίδων μεταξύ WT και TgN A.2 

πειραματόζωων.  

Η έκλυση της IFN-γ από την άλλη είναι ειδική διότι με τη χρήση πεπτιδίου 369-377 

της τυροσινάσης (YMDGTMSQV) ως μη-σχετικό (irrelevant) πεπτίδιο είχαμε μικρή 

απάντηση. Επίσης δεδομένου ότι πήραμε κηλίδες στην περίπτωση που είχαν φορτωθεί με το 

πεπτίδιο τα T2 κύτταρα, κατά πάσα πιθανότητα το πεπτίδιο απελευθερώνεται από αυτά και 

γι’ αυτό παίρνουμε σήμα. Μετά από εισαγωγή της πεπτιδικής αλληλουχίας που 

χρησιμοποιούμε στο πρόγραμμα SYFPEITH φαίνεται ότι υπάρχουν επίτοποι, που θα 

μπορούσαν να αναγνωρισθούν μέσω του συστήματος H2Db και Η2Κb του μυός (δηλαδή του 

MHC συστήματος του μυός). Το πεπτίδιο HER778-799 δεν είναι φτιαγμένο με δυο επιτόπους 

(CTL και helper) συνδεμένους με spacer ώστε να είναι πιο σίγουρο ότι θα επεξεργαστούν in 

vivo χωριστά. Ακόμη επειδή δεν πήραμε ανοσοαπόκριση στην περίπτωση που 

χρησιμοποιήσαμε FM3 κύτταρα  μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το πεπτίδιο δεν είναι 

φυσιολογικώς επεξεργάσιμο (naturally processed), με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να 

πάρουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα που θα είχε μια συνεργατική δράση ενός 
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κυτταροτοξικού (CTL) και ενός T βοηθητικού (Th) επιτόπου. Γι’ αυτό το λόγο κρίθηκε 

σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί στα υπόλοιπα πειράματα μόνο ο κυτταροτοξικός επίτοπος  

HER-2/neu (789-797). 

Μετά τα έως αυτή τη στιγμή δεδομένα που συγκεντρώθηκαν σχεδιάστηκε νέο 

πείραμα (πειραματικό πρωτόκολλο 5), όπου εξετάστηκε ακόμα ένας τύπος πολυμερούς, 

χρησιμοποιήθηκε το πεπτίδιο HER-2/neu (789-797) [HER789-797] (κυτταροτοξικός επίτοπος) 

ως αντιγόνο, δοκιμάστηκε μια επιπλέον ανοσοποίηση σε μια ομάδα πειραματόζωων και 

ελέγχθηκε in vivo πλέον η αποτελεσματικότητα της χρήσης του πεπτιδίου απλώς 

αναμεμιγμένου με τις μικροσφαίρες του πολυμερούς [HER(β)-PLA] σε σχέση με το 

προσροφημένο στις μικροσφαίρες ύστερα από επώαση [HER(β)-PLA(2)]. 

Παρατηρήθηκε μικρός αριθμός κρούσεων και μεγάλες τυπικές αποκλίσεις στους 

λεμφαδένες και για μια ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι έχουμε καλύτερες 

μετρήσεις και πιο διακριτά αποτελέσματα με τα σπληνοκύτταρα, γι’ αυτό η μελέτη από εδώ 

και στο εξής περιορίστηκε στα σπληνοκύτταρα. 
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Σχήμα 126: Αποτελέσματα μελέτης πολλαπλασιασμού λεμφοκυττάρων σε καλλιέργειες σπληνοκυττάρων με τη 

μορφή του SI. ***Στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς HER(β)-CFA και HER(β)-PLA(2) (p<0,001). 

 

 Ακόμη παρατηρήθηκε ότι όχι μόνο δεν υπήρχε πρόβλημα κατά την απλή ανάμιξη 

στιγμιαία σε αναδευτήρα [HER(β)-PLA], σε σχέση με την επώαση σε υδατόλουτρο στους 
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37οC υπό ήπια ανάδευση για 2 ώρες [HER(β)-PLA(2)], αλλά τα αποτελέσματα όσον αφορά 

τον πολλαπλασιασμό των λεμφοκυττάρων (SI) ήταν καλύτερα (Σχήμα 126). 
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Σχήμα 127: Συγκριτική απεικόνιση της IFN-γ και της IL-4 με ELISPOT εκφρασμένη α) σε κηλίδες / 106 

κύτταρα και β) ως SI σε καλλιέργειες σπληνοκυττάρων. ***Στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς  

HER(β)-CFA και HER(β)-PLA(2) (p<0,001). 
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Κατά την μέτρηση των κυτοκινών με ELISA παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικά 

αυξημένα επίπεδα IFN-γ στις καλλιέργειες σπληνοκυττάρων (Σχήμα 128). Μετά από 

μέτρηση των επιπέδων της IFN-γ στο ορό των ανοσοποιημένων πειραματόζωων αυτά 

βρέθηκαν μη σημαντικά. Δηλαδή σχεδόν παντού μηδενική η IFN-γ (κάτω από το όριο 

ανίχνευσης της καμπύλης). Μόνο στην περίπτωση που έγιναν δύο αναμνηστικές χορηγήσεις 

HER(β)-PLA είχαμε απόκριση (Σχήμα 128). 

Η IL-4 φαίνεται σχεδόν παντού μηδενική, δηλαδή κάτω από το όριο ανίχνευσης της 

καμπύλης (Πίνακας 61). Επίσης η ConA είναι πολύ χαμηλή (Πίνακας 61), άρα υπάρχει 

πρόβλημα στην καλλιέργεια. Πιθανόν η in vitro ενεργοποίηση έγινε με πολύ μικρότερη 

συγκέντρωση αντιγόνου με αποτέλεσμα να μην γίνει ισχυρή ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας 

ποσότητας παρά μόνο στην περίπτωση που είχαμε δύο αναμνηστικές ανοσοποιήσεις, γεγονός 

που μας οδήγησε προς αυτό το σχήμα ανοσοποίησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι ναι μεν οι 

διαφορές που παρατηρηθήκαν σε μικρότερη κλίμακα (Πίνακας 61) ήταν πραγματικές, αλλά 

δεν μπορούμε να εξάγουμε αδιαμφισβήτητα αποτελέσματα. 

Μετά από μέτρηση των επιπέδων της IL-10 στο ορό των ανοσοποιημένων 

πειραματόζωων αυτά βρέθηκαν μη σημαντικά (Σχήμα 128). 
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Σχήμα 128: Συγκέντρωση κυτοκινών σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων. 

***Στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς HER(β)-CFA και HER(β)-PLA(2) (p<0,001). 
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Στο πείραμα γενικότερα υπήρξε πρόβλημα ενεργοποίησης των κυττάρων με το 

πεπτίδιο, γι’ αυτό και είχαμε λίγες κρούσεις στο πείραμα πολλαπλασιασμού λεμφοκυττάρων, 

μικρό αριθμό κηλίδων στο ELISPOT και χαμηλά ίσως και μη ανιχνεύσιμα επίπεδα κυτοκινών 

στην ELISA. Όμως στα σημεία που παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές αυτές 

αναδεικνύονται και δείχνουν την τάση του πειράματος. 

Στο προηγούμενο πείραμα (πειραματικό πρωτόκολλο 5) είδαμε ότι ούτε το 

γαλάκτωμα CFA, ούτε οι κενές PLA μικροσφαίρες επηρεάζουν την ανοσοαπόκριση. Ακόμη 

παρατηρήθηκε ότι έχουμε λίγο καλύτερα αποτελέσματα με τις PLA μικροσφαίρες  σε σχέση 

με τις PLGA (60:40), πιθανώς λόγω πιο αποτελεσματικής προσρόφησης του πεπτιδίου στο 

περισσότερο υδρόφοβες και αρνητικά φορτισμένες PLA μικροσφαίρες, λόγω του ότι το 

πεπτίδιο έχει θετικό φορτίο, και τέλος όπως ήταν αναμενόμενο το σχήμα με τις δύο 

ενισχυτικές ανοσοποιήσεις στην 14η και την 28η ημέρα από την πρώτη ανοσοποίηση είχε 

καλύτερα αποτελέσματα. Οπότε, στο πειραματικό πρωτόκολλο 6 (σελ. 117), 

χρησιμοποιήθηκαν 4 ομάδες πειραματόζωων: α) μη ανοσοποιημένοι μύες, β) ανοσοποίηση με 

διάλυμα πεπτιδίου HER789–797 σε στείρο φυσιολογικό ορό [HER(β)] (αρνητικός μάρτυρας), γ) 

γαλάκτωμα πεπτιδίου HER789–797 με πλήρες ανοσοενισχυτικό του Freund [HER-CFA(β)] 

(θετικός μάρτυρας) και δ) πεπτίδιο HER789–797 προσροφημένο σε μικροσφαίρες PLA  

(5 mg/δόση) με την χρήση CH2Cl2, ως οργανικού διαλύτη / απλή ανάμιξη [HER(β)- PLA]. 
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Σχήμα 129: Αποτελέσματα μελέτης του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων απεικονισμένη με SI για τις 

διάφορες ομάδες πειραματόζωων. ***Στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς HER(β)-CFA (p<0,001). 
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Σχήμα 130: Συγκριτική απεικόνιση της IFN-γ και της IL-4 με ELISPOT α) εκφρασμένη σε κηλίδες /106 κύτταρα 

και β) ως SI σε καλλιέργειες σπληνοκυττάρων. ***Στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς HER(β)-CFA 

(p<0,001). 
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Σχήμα 131: Συγκέντρωση κυτοκινών σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων. 

**Στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς HER(β)-CFA (p<0,01). 

 

 Τόσο στο πείραμα πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων, όσο και στο ELISPOT 

έχουμε στατιστικά σημαντική ενεργοποίηση στην περίπτωση HER(β)-PLA, όπως φαίνεται 

στα Σχήματα 129 και 130β. Ακόμη βλέπουμε στο Σχήμα 130α ότι ο αριθμός των κηλίδων που 

μετρήθηκαν στο ELISPOT για την IL-4 είναι πολύ χαμηλός για όλες τις ομάδες των μυών, 

ενώ στη περίπτωση της IFN-γ αυξάνεται σημαντικά (p<0,001) όταν οι μύες ανοσοποιούνται 

με το πεπτίδιο προσροφημένο στις PLA μικροσφαίρες. 

 Το πειραματικό πρωτόκολλο 6 επαναλήφθηκε με την προσθήκη ενός ακόμη 

αρνητικού μάρτυρα (δηλ. πειραματικό πρωτόκολλο 7, σελ. 117) (ανοσοποίηση με κενές PLA 

μικροσφαίρες) για επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων. 
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Σχήμα 132: Αποτελέσματα μελέτης του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων απεικονισμένη με SI για τις 

διάφορες ομάδες πειραματόζωων. **Στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς HER(β)-CFA (p<0,01). 
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Σχήμα 133: Συγκέντρωση κυτοκινών σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων. 

*  Στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς HER(β)-CFA (p<0,05). 
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Σχήμα 134: Συγκριτική απεικόνιση των αποτελεσμάτων του ELISPOT για IFN-γ και IL-4 εκφρασμένη σε  

α) κηλίδες/106 κύτταρα και β) ως SI σε καλλιέργειες σπληνοκυττάρων.  

***Στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς HER(β)-CFA (p<0,001). 
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 Τα αποτελέσματα που ελήφθησαν μετά την διεξαγωγή του πειραματικού 

πρωτοκόλλου 7, όπως φαίνεται στα Σχήματα 132, 133 και 134 είναι αντίστοιχα με αυτά του 

πειραματικού πρωτοκόλλου 6, αλλά λίγο χαμηλότερα σε απόλυτες τιμές. Σε αυτό το 

πειραματικό πρωτόκολλο επιβεβαιώθηκε επίσης ότι οι μικροσφαίρες δεν εμπλέκονται ούτε 

επηρεάζουν την ανοσολογική απόκριση. 

Τέλος το πειραματικό πρωτόκολλο 8 (σελ. 117) διεξήχθη τρεις ανεξάρτητες φορές 

τόσο για το υποπείραμα 1 όσο και για το υποπείραμα 2. 

Και για τα δύο υποπειράματα έγιναν έλεγχοι με ενεργοποίηση με ConA για κάθε 

ομάδα πειραμάτων (μελέτη του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων, μέτρηση των 

κυτοκινών με ELISPOT και μέτρηση των επιπέδων των κυτοκινών με ELISA) για όλες τις 

ομάδες κυττάρων που ελήφθησαν από ανοσοποιημένα πειραματόζωα, έτσι ώστε να 

εξασφαλιστεί η ορθότητα των αποτελεσμάτων. 

Τα σπληνοκύτταρα ανέπτυξαν τις ισχυρότερες απαντήσεις, στο πείραμα 

πολλαπλασιασμού λεμφοκυττάρων, στην περίπτωση ανοσοποίησης των μυών με HER-PLA 

στο πεπτίδιο HER-2/neu in vitro (SI=2.9) από εκείνες που αναπτύχθηκαν στους μύες που 

ανοσοποιήθηκαν με HER-CFA ή διαλυτό HER και ήταν ειδικές για το πεπτίδιο HER-2/neu 

δεδομένου ότι το πεπτίδιο τυροσινάσης (369-377) που χρησιμοποιήθηκε ως πεπτίδιο ελέγχου 

δεν αναγνωρίστηκε (Σχήμα 135α). Οι ανοσολογικές απαντήσεις που λήφθηκαν με τις 

μικροσφαίρες HER-PLA (πεπτίδιο HER-2/neu προσροφημένο σε μικροσφαίρες PLA / απλή 

ανάμιξη πριν την χορήγηση) δεν ήταν στατιστικά σημαντικά διαφορετικές από εκείνες που 

λήφθηκαν με τις μικροσφαίρες HER-PLA(2) (πεπτίδιο HER-2/neu προσροφημένο σε 

μικροσφαίρες PLA / επώαση σε υδατόλουτρο στους 37οC υπό ήπια ανάδευση για 2 ώρες), 

γεγονός που αποδεικνύει ότι ο χρόνος της επώασης πεπτιδίων με τις μικροσφαίρες πριν από 

την ανοσοποίηση δεν είχε επιπτώσεις στις ανοσολογικές αποκρίσεις. Μετά από δύο 

αναμνηστικές ανοσοποιήσεις, ο πολλαπλασιασμός των λεμφοκυττάρων ενάντια στο πεπτίδιο 

HER-2/neu ενισχύθηκαν για όλες τις μορφές ανοσοποίησης. Οι ανοσολογικές απαντήσεις 

στην περίπτωση HER-PLA (SI=6,2) ήταν σημαντικά υψηλότερες (p<0,01) έναντι των άλλων 

ομάδων (δηλ. μύες που ανοσοποιήθηκαν με HER-CFA ή διαλυτό HER) (Σχήμα 135β). 

 Όπως φαίνεται από το Σχήμα 135 οι ανοσολογικές αποκρίσεις ήταν εξαιρετικά 

καλύτερες για το ΥΠΟΠΕΙΡΑΜΑ 2, όπου είχαμε 2 ενισχυτικές  ανοσοποιήσεις 14 και 28 

μέρες αντίστοιχα μετά την πρώτη ανοσοποίηση, οπότε οι μετρήσεις των κυτοκινών με 

ELISPOT και ELISA έγιναν μόνο για το ΥΠΟΠΕΙΡΑΜΑ 2.  
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Σχήμα 135: Αποτελέσματα μελέτης του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων απεικονισμένη με SI για τις 

διάφορες ομάδες πειραματόζωων α) ΥΠΟΠΕΙΡΑΜΑ 1 – μη αναμνηστικές ανοσοποιήσεις, β) ΥΠΟΠΕΙΡΑΜΑ 2 

– με 2 αναμνηστικές ανοσοποιήσεις. Τα αποτελέσματα εκφράζονται ως μέση τιμή ± S.D. τριών (3) ανεξάρτητων 

πειραμάτων. ** Στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς HER(β)-CFA (p<0,01). 
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Σχήμα 136: Συγκριτική απεικόνιση των αποτελεσμάτων του ELISPOT σε καλλιέργειες σπληνοκυττάρων για 

IFN-γ και IL-4 εκφρασμένη σε κηλίδες/106 κύτταρα. (ΥΠΟΠΕΙΡΑΜΑ 2– με 2 αναμνηστικές ανοσοποιήσεις). 

Τα αποτελέσματα εκφράζονται ως μέση τιμή ± S.D. τριών (3) ανεξάρτητων πειραμάτων. 

***  Στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς HER(β)-CFA (p<0,001) 

 

 Με την εφαρμογή δύο διαφορετικών προσεγγίσεων (δηλ., ELISPOT και ELISA), 

επίσης παρατηρήσαμε ότι οι αποκρίσεις από την μελέτη του πολλαπλασιασμού των 

λεμφοκυττάρων συνοδεύθηκαν από την υψηλή έκκριση IFN-γ και στα δύο πρωτόκολλα 

ανοσοποίησης. Στη δοκιμή ELISPOT, όταν οι μύες έλαβαν 2 συμπληρωματικές 

ανοσοποιήσεις, ανιχνεύθηκαν περισσότερες από 400 κηλίδες ανά 106 κύτταρα στη μελέτη 

έκκρισης IFN-γ για τα πειραματόζωα που ανοσοποιήθηκαν με HER-PLA σε σύγκριση με 

περίπου 100 κηλίδες ανά 106 κύτταρα για τα πειραματόζωα που έλαβαν HER-CFA ή περίπου 

10 κηλίδες ανά 106 κύτταρα  για αυτά που ενέθηκαν με διαλυτό HER. Tα επίπεδα της IL-4 

ήταν αμελητέα (Σχήμα 136).  
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Σχήμα 137: Συγκέντρωση κυτοκινών σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων  (ΥΠΟΠΕΙΡΑΜΑ 2– με 2 

αναμνηστικές ανοσοποιήσεις). Τα αποτελέσματα εκφράζονται ως μέση τιμή ± S.D. τριών (3) ανεξάρτητων 

πειραμάτων. ***  Στατιστικά σημαντική διαφορά ως προς HER(β)-CFA (p<0,001)  
 

Παρόμοια αποτελέσματα επιτεύχθηκαν κατά την αξιολόγηση της έκκρισης κυτοκινών 

σε υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων με ELISA, όπως φαίνεται στο Σχήμα 137. 

Στα υπερκείμενα των καλλιεργειών λεμφοκυττάρων μετρήθηκαν υψηλότερα επίπεδα IFN-γ 

(3 φορές) μετά από ανοσοποίηση με HER-PLA έναντι εκείνων που ελήφθησαν μετά από 

ανοσοποίηση με HER-CFA (2400 pg/ml έναντι 760 pg/ml). Αυτή η διαφορά ήταν εντονότερη 

σε σχέση με τα πειραματόζωα που έλαβαν διαλυτό HER (360 pg/ml). Σε όλες τις μορφές 

χορήγησης, τα επίπεδα της IL-4 ήταν πολύ χαμηλά (Σχήμα 137) και τα επίπεδα της IL-10 

ήταν αμελητέα. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στις μέρες μας, υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των θεραπευτικών εμβολίων 

που στοχεύουν στην παραγωγή κλινικά αποτελεσματικών CD8+ T κυτταρικών αποκρίσεων 

έναντι του καρκίνου. Τα καρκινικά αντιγόνα μπορούν να είναι συνθετικά πεπτίδια, νεκρά 

καρκινικά κύτταρα όγκων, ή προϊόντα λύσης κυττάρων. Η πρόκληση παραμένει. Εντούτοις, 

της χορήγησης αυτών των αντιγόνων με έναν τρόπο ώστε να επάγουν αποτελεσματικές CTL 

αποκρίσεις. Πολλά είναι τα φυσικά και συνθετικά ανοσοενισχυτικά που δοκιμάζονται αυτήν 

την περίοδο και στα πειραματόζωα και στις κλινικές μελέτες (Pawelec et al., 1999). Μια νέα 

προσέγγιση για την ενίσχυση των CTL αποκρίσεων για την ανοσοθεραπεία του καρκίνου 

αναπτύχθηκε από την παρατήρηση ότι τα CD8+ T κύτταρα ενεργοποιούνται/διεγείρονται 

αποτελεσματικότερα από το αντιγόνο εάν αυτό παρουσιάζεται στις επιφάνειες σωματιδίων 

σχεδόν ίδιου μεγέθους με τα κύτταρα (Mescher, 1992). Σε αυτό το πλαίσιο, οι PLA και 

PLGA μικροσφαίρες φαίνεται ότι προάγουν την αύξηση της ανοσογονικότητας πεπτιδίων 

εγκλεισμένων ή προσροφημένων σε αυτές, όπως αυτό καθορίστηκε από τη δυνατότητά τους 

να προκαλέσουν ισχυρές χυμικές και κυτταρικές ανοσολογικές αποκρίσεις (O’Hagan et al., 

1993, Men et al., 1995, Men et al., 1996, Nixon et al., 1996, Igartua et al., 1998, Rosas et al., 

2002,  Stivaktakis et al., 2005). Σε μερικές περιπτώσεις, οι μικροσφαίρες ήταν σε θέση να 

επάγουν μια ανοσολογική απόκριση συγκρίσιμη ή ακόμα και ανώτερη από αυτήν που 

προκλήθηκε από χορήγηση του πεπτιδίου σε γαλάκτωμα με CFA (Partidos et al., 1997, 

Newman et al., 1998, Ertl et al., 1996, O’Hagan et al., 1997). Τα σωματιδιακά συστήματα 

χορήγησης παρουσιάζουν πολλαπλά αντίγραφα των αντιγόνων στο ανοσοποιητικό σύστημα 

και προωθούν την παγίδευση και τη διατήρηση των αντιγόνων στους τοπικούς/εγγύς 

λεμφαδένες. Επιπλέον, τα μόρια που λαμβάνονται από τα μακροφάγα και τα δενδριτικά 

κύτταρα οδηγούν στην ενισχυμένη παρουσίαση αντιγόνων και την έκκριση κυτοκινών, για να 

προωθηθεί η επαγωγή μιας ανοσολογικής απόκρισης.  

Στην παρούσα μελέτη, και ειδικά μετά την διεξαγωγή του πειραματικού  

πρωτοκόλλου 8, ένας CTL HLA-A2.1 περιορισμένος επίτοπος της HER-2/neu πρωτεΐνης 

(πεπτίδιο 789-797) που συγχορηγήθηκε με PLA μικροσφαίρες χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 

φορά για να προκαλέσει μια ειδική προς το πεπτίδιο απόκριση σε HLA-A2.1 διαγονιδιακούς 

μύες. Ο τύπος της ανοσολογικής απόκρισης που προκλήθηκε από την χορήγηση μίγματος του 

πεπτιδίου της HER-2/neu πρωτεΐνης με PLA μικροσφαίρες προσδιορίστηκε από τον τύπο των 

κυτοκινών που εκκρίθηκαν από τα σπληνοκύτταρα των ανοσοποιημένων μυών. Μετά από  
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3 διαδοχικές ανοσοποιήσεις με το πεπτίδιο της HER-2/neu αναμεμιγμένο με PLA 

μικροσφαίρες, παρατηρήθηκαν στα υπερκείμενα καλλιεργειών σπληνοκυττάρων υψηλά 

επίπεδα IFN-γ και συγχρόνως χαμηλά επίπεδα IL-4 και αμελητέα επίπεδα IL-10, γεγονός που 

υποδεικνύει μια Th1 τύπου ανοσολογική απόκριση. Επιπλέον, οι ισχυρές κυτταρικές 

αποκρίσεις που βεβαιώθηκαν από την μελέτη πολλαπλασιασμού λεμφοκυττάρων ειδικής ως 

προς το πεπτίδιο HER-2/neu (789-797) υποδεικνύουν ότι τα λεμφοκύτταρα της σπλήνας των 

HHD μυών αναγνωρίζουν ειδικά την HER-2/neu πρωτεΐνη, και παράγουν υψηλά επίπεδα 

IFN-γ. Η αμινοξική αλληλουχία CLTSTVQLV (789-797) της ανθρώπινης HER-2/neu 

πρωτεΐνης που χρησιμοποιείται στις μελέτες μας παρουσιάζει 100% ομολογία με αυτή των 

μυών έτσι ώστε η ανοσολογική απόκριση έναντι στη HER-2/neu που παρατηρείται μετά τον 

εμβολιασμό/ανοσοποίηση δεν απεικονίζει μια ξένη προς το είδος (xenogenic) απάντηση. Τα 

στοιχεία μας παρέχουν μάλλον μια σημαντική μεθοδολογία για την πρόκληση μιας anti-self 

HER-2/neu ανοσολογικής απόκρισης που είναι σημαντική για να ξεπεραστεί η ανοχή έναντι 

σε αυτόν τον συγκεκριμένο επίτοπο. Οι Kemp και Ronchese (Kemp and Ronchese, 2001) 

πρόσφατα έχουν αναφέρει ότι η ικανότητα CD8+ T κυττάρων να εκκρίνουν υψηλά επίπεδα 

IFN-γ αντιπροσωπεύει τον σημαντικότερο in vivo μηχανισμό ενάντια στους όγκους 

(αντικαρκινικό μηχανισμό). Αυτό σημαίνει ότι η συγχορήγηση πεπτιδίου HER-2/neu με PLA 

μικροσφαίρες μπορεί να ενισχύσει τις CD8+ T κυτταρικές αποκρίσεις έναντι καρκινικών 

κυττάρων που υπερεκφράζουν την HER-2/neu πρωτεΐνη. Η ενεργοποίηση αντιγονο-ειδικών 

CTL απαιτεί το αντιγόνο να υποβάλλεται σε επεξεργασία και να παρουσιάζεται από 

αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (APC) (δηλ., δενδριτικά κύτταρα, μακροφάγα), οδηγώντας 

στην αμοιβαία ενεργοποίηση των T βοηθητικών κυττάρων και APCs (Baxevanis et al., 2000). 

Η δυνατότητα αλλαγής του τύπου της ανοσοαπόκρισης, μετά από  χορήγηση μίγματος 

PLA μικροσφαιρών με HER-2/neu πεπτίδια, προς τον Th1 τύπο μπορεί να είναι μια απόκριση 

υποβοηθούμενης πρόσληψης και παρουσίασης του πεπτιδίου σε μικροσφαίρες από τα 

φαγοκύτταρα. Το πεπτίδιο εμφανίστηκε να προσροφάται σταθερά στις μικροσφαίρες, 

παρουσιάζοντας πολύ αργό ρυθμό αποδέσμευσης. Πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι ο Sedlik και 

οι συνεργάτες του (Sedlik et al., 1997) έδειξαν ότι υπάρχει αδυναμία Th1 πόλωσης της CD4+ 

T κυτταρικής απόκρισης μόνο με απλή στόχευση σωματιδιακών αντιγόνων σε  φαγοκύτταρα. 

Κατά συνέπεια, επιπρόσθετοι παράγοντες εμπλέκονται πιθανώς στην επαγωγή Th1 

αποκρίσεων από την χορήγηση του HER-2/neu πεπτιδίου απλά αναμεμιγμένου με PLA 

μικροσφαίρες. Επομένως, περαιτέρω μελέτες απαιτούνται για να καθοριστούν τα μοριακά 

μονοπάτια που εμπλέκονται στη αλλαγή προς μια Th1-τύπου ανοσοαπόκριση στην 
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συγκεκριμένη περίπτωση που προκαλείται από το HER-2/neu πεπτίδιο (ή το μίγμα πεπτιδίων) 

που φορτώνεται επάνω στις PLA μικροσφαίρες. 

Ένα σύνηθες πρόβλημα με την χρήση των PLA και PLGA μικροσφαιρών στην 

χορήγηση αντιγόνων είναι ότι η διαδικασία εγκλεισμού μπορεί να έχει μια καταστρεπτική 

επίδραση στη δομή αντιγόνων (Alonso et al., 1994). Οι έντονες διατμητικές δυνάμεις και η 

έκθεση στη διεπιφάνεια υδατικού/οργανικού διαλύτη κατά τη διάρκεια της παρασκευής του 

διπλού γαλακτώματος έχουν θεωρηθεί οι καταστρεπτικότεροι παράγοντες για τη 

σταθερότητα αντιγόνων (Morlock et al., 1997, Cleland et al., 1996). Επιπλέον, μετά από τη 

χορήγηση in vivo, των μικροσφαιρών κατά την αποικοδόμηση των PLA/PLGA πολυμερών 

παράγονται όξινα προϊόντα και μειώνεται το pH μέσα στις μικροσφαίρες. Αυτό μπορεί να 

οδηγήσει στην περαιτέρω αποσταθεροποίηση (και αδρανοποίηση) του εγκλεισμένου 

αντιγόνου (Van de Weert et al., 1996). Με την απλή ανάμιξη του πεπτιδίου HER-2/neu με 

ήδη παρασκευασμένες PLA μικροσφαίρες η σταθερότητα του αντιγόνου δεν μπορεί να 

επηρεαστεί. Επίσης το γεγονός ότι ο χρόνος επώασης του πεπτιδίου με τις μικροσφαίρες πριν 

από την ανοσοποίηση δεν επηρεάζει την ανοσολογική απόκριση, διευκολύνει πολύ την 

διαδικασία παρασκευής τέτοιων εμβολίων. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι η 

ποσότητα του προσροφημένου αντιγόνου δεν επηρεάζεται από τον χρόνο επώασης, γεγονός 

που αποτελεί επιπλέον πλεονέκτημα για την χρήση του μίγματος πεπτιδίου-μικροσφαιρών ως 

εμβόλιο. 

Συμπερασματικά το μίγμα HER-2/neu πεπτιδίου με PLA μικροσφαίρες επάγει ισχυρή 

Th1 τύπου ανοσολογική απόκριση μετά από υποδόριο πρωτόκολλο χορήγησης σε HHD μύες. 

Ο χρόνος επώασης του πεπτιδίου με τις μικροσφαίρες δεν επηρεάζει την ανοσολογική 

απόκριση. Αυτά τα αποτελέσματα δικαιολογούν την περαιτέρω διερεύνηση της δυνατότητας 

επαγωγής ισχυρών κυτταρικών αποκρίσεων έναντι καρκινικών κυττάρων που υπερεκφράζουν 

HER-2/neu πρωτεΐνη με απλή ανάμιξη πεπτιδικών αντιγόνων της HER-2/neu με PLA 

μικροσφαίρες.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

7. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 

Ab: Antibody (=αντίσωμα) 

ABTS: 2,2'-azino-bis(3-ethylbenz-thiazolin-6-sulfonic acid) [=2,2’-αζνο-δισ-(3-

αιθυλοβενζοθεαζολινε-6σουλφονικό οξύ)] 

AcN: AcetoNitril (=ακετονιτρίλιο) 

ADCC: Antibody-Dependent Cell-mediated Cytotoxicity (=κυτταροτοξικότητα κυτταρικής 

μεσολάβησης εξαρτώμενη από αντισώματα) 

AML: Acute Myelogenous Leukemia (=οξεία μυελογενής λευχαιμία) 

aP: Acellular Pertussis (=κοκκύτης) 

AP: Alkaline Phosphatase (=αλκαλική φωσφατάση) 

APC: AlloPhycoCyanin (=αλοφυκοκυανίνη) 

APCI: Atmospheric Pressure Chemical Ionization (=ατμοσφαιρικής πίεσης χημικός ιονισμός) 

APCs: Antigen Presenting Cells (=αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα) 

Arg, R: Arginine (=αργινίνη) 

Asp, D: Aspartate (=ασπαραγινικό οξύ) 

ATP: Adenosine-triphosphate (=τριφωσφορική αδενοσίνη) 

β2m: beta 2-microglobulin (=β2-μικροσφαιρίνη) 

BAGE: B melanoma AntiGen Encoding 

BCA: BicinChoninic Acid (=δικινχονινικό οξύ) 

BCG: Bacillus Calmette-Guerin (=βάκιλλος φυματίωσης) 

BCIP: 5-Bromo-4-Chloro-3'-IndolyPhosphate p-toluidine salt 

BIMAS: BioInformatics Molecular Analysis Section (=τομέας μοριακής ανάλυσης με 

βιοπληροφορική) 

BLAST: Basic Local Alignment Sequence Tool  

Boc: Tertiary-ButyloxyCarbonyl group (=τριτοταγής βουτυλοξυκαρβονυλομάδα) 

BSA: Bovine Serum Albumin (=αλβουμίνη βόειου ορού) 

BuLi: ButylLithium 

C: Constant (=σταθερή) 

CAD: Caspase-3-Αctivated DNase (=νουκλεάση που ενεργοποιείται μέσω κασπάσης) 

CD: Cluster of Differentiation (=ομάδα διαφοροποίησης) 

cDNA: complementary DeoxyriboNucleic Acid [=συμπληρωματικό 

δε(σ)οξυριβο(ζο)νουκλεϊ(νι)κό οξύ] 
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CDR: Complementary Determining Regions (=περιοχές καθορισμού συμπληρωματικότητας) 

CEA: CarcinoEmbrionic Antigen (=καρκινοεμβρυϊκό αντιγόνο) 

CFA: Complete Freund’s Adjuvant (=πλήρες ανοσοενισχυτικό του Freund) 

cGy: centi-Gray units (=μονάδες cG) 

CI: Chemical Ionization (=χημικός ιονισμός) 

CISH: Chromogenic In Situ Hybridization (=χρωμογόνος in situ υβριδοποίηση) 

CLIP: Class I- associated Ii-chain Peptides (=αμετάβλητο πεπτίδιο σχετιζόμενο με την τάξη ΙΙ 

της αμετάβλητης Ii αλυσίδας) 

CLL: Chronic Lymphocytic Leukemia (=χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία)  

Con A: Concanavalin A (=κονκαναβαλίνη Α) 

CpG: Cytosine-phosphate-Guanosine 

cpm: counts per minute (=ραδιενεργές κρούσεις το λεπτό) 

CPP: Cysteine Protease Protein (=κασπάση) 

CRC: Colorectal Cancer (=καρκίνος του παχέος εντέρου) 

CT: Cholera Toxin (=τοξίνη χολέρας) 

CTB: Cholera Toxin B (=τοξίνη της χολέρας Β) 

CTL: Cytotoxic T Lymphocytes (=κυτταροτοξικά T λεμφοκύτταρα) 

CTLA-4: Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen – 4 (=υποδοχέας που ανήκει στην οικογένεια 

CD28 που εκφράζεται κυρίως στα CD4 + Τ κύτταρα και δεσμεύει τα Β7 μόρια με δεσμό 

ισχυρότερης συγγένειας από ό,τι το CD28) 

Cys, C: Cysteine (=κυστεΐνη) 

CZE: Capillary Zone Electrophoresis (=ηλεκτροφόρηση τριχοειδούς)  

D: Diphtheria (=διφθερίτιδα) 

DC: Dendritic Cell (=δενδριτικό κύτταρο) 

DCM: DiChloroMethane (=διχλωρομεθάνιο) 

DIEA: N,N-Diisopropylethylamine ή Hünig's base (=διισοπροπυλαιθυλαμίνη) 

DIPC: N,N'-DiIsoPropylCarbodiimide (=N,N-διισοπροπυλοκαρβοδιιμίδιο) 

DMF: DiMethylFormamide (=διμεθυλοφορμαμίδιο) 

DMSO: DiMethyl SulfOxide (=διμέθυλο σουλφοξείδιο) 

DNA: DeoxyriboNucleic Acid [=δε(σ)οξυριβο(ζο)νουκλεϊ(νι)κό οξύ] 

DPT: Diphtheria-Pertussis-Tetanus (=διφθερίτιδα-κοκίτης-τέτανος) 

DRV: Dehydration-Rehydration Vesicle(=μέθοδος λυοφιλοποίησης-ανασύστασης κυστιδίων) 

DT: Diphtheria Τoxoid (=ανατοξίνη της διφθερίτιδας) 

DTH: Delayed Type Hypersensitivity (=υπερευαισθησία επιβραδυνόμενου τύπου) 
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EGFR: Epidermal Growth Factor Receptor (=υποδοχέας του επιδερμικού αυξητικού 

παράγοντα) 

EI: Electron Ionization (=ιονισμός μορίου με σύγκρουση με ηλεκτρόνιο)  

ELISA: Enzyme Linked Immunosorbent Assay (=ενζυμικός ανοσοπροσροφητικός 

προσδιορισμός ή ανοσοπροσροφητική ανάλυση στερεάς φάσεως με σύνδεση ενζύμου) 

ELISPOT: Enzymed Linked Immunosorbent SPOT (=ανοσοπροσροφητική ανάλυση στερεάς 

φάσεως με σύνδεση ενζύμου σε δοκιμές σημείων) 

EpCam: Epithelial Cell Adhesion Molecule (=μόριο προσκολλήσεως επιθηλιακών κυττάρων) 

ESI: ElectroSpray Ionization (= ιοντισμός με ηλεκροψεκασμό) 

EtAc: Ethyl Acetate (=οξικός αιθυλεστέρας) 

ETEC: EnteroToxigenic Escherichia Coli (=εντεροτοξική E.coli) 

EtOH: Ethanol (=αιθυλική αλκοόλη) 

FAB: Fast Atom Bombardment (=βομβαρδισμός με ταχέα άτομα) 

FACS: Fluorescence Activated Cell Sorter (=διαλογή κυττάρων ενεργοποιούμενη με 

φθορισμό) 

FasL: Fas Ligand (=είναι μια τύπου ΙΙ διαμεμβρανική πρωτεΐνη που ανήκει στην οικογένεια 

του TNF) 

FCS: Foetal Calf Serum (=ορός βόειου νεοσσού) 

FDC: Follicular Dendritic Cells (=θηλακιώδη δενδριτικά κύτταρα) 

Fmoc: 9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl (=9-φλουορενυλο-μεθοξυ-καρβονυλομάδα) 

FISH: Fluorescence In Situ Hybridization (=φθορισμομετρική  in situ υβριδοποίηση) 

FITC: Fluorescein IsoThioCyanate (=φλουορεσκεΐνη ισοθειοκυανική)  

GE: glykolide (=γλυκολίδιο) 

Glu, Q: Glutamine (=γλουταμίνη) 

Gly, G: Glycine (=γλυκίνη) 

GM-CSF: Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor (=παράγοντας αποικισμού 

κοκκιοκυττάρων-μακροφάγων) 

GPC: Gel Permaeation Chromatography (=χρωματογραφία διαπέρασης πηκτής) 

HBSS: Hank's Balanced Salt Solution 

HBV: Hepatitis B Virus (=ιός της ηπατίτιδας Β) 

HCL: HydroChLoric acid (=υδροχλωρικό οξύ) 

HER778-799: Πεπτίδιο HER-2/neu (778-799) (GSPYVSRLLGICLTSTVQLVQL) 

HER789-797: Πεπτίδιο HER-2/neu (789–797) (CLTSTVQLV) 
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HER2, HER-2/neu ή c-erbB-2: Human Epidermal growth factor Receptor-2 (=ανθρώπινος 

υποδοχέας-2 του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα) 

HER(β)-PLA-TYR: Πεπτίδιο HER789-797 προσροφημένο σε μικροσφαίρες PLA (με απλή 

ανάμιξη στιγμιαία σε αναδευτήρα), που όμως κατά την in vitro ενεργοποίηση στις 

καλλιέργειες σπληνοκυττάρων ενεργοποιείται με  το πεπτίδιο TYR369-377 [δηλαδή ένα άσχετο 

πεπτίδιο (irrelevant peptide)] 

HF: Hydrogen Fluoride (=υδροφθόριο) 

HHD: Human Human Db 

Hib: Haemophilus influenzae b (=αιμόφιλος της γρίπης β) 

HIV: Human Immunodeficiency Virus (=ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας) 

HLA: Human Leucocyte Antigens (=ανθρώπινα λευκοκυτταρικά αντιγόνα) 

HOBt: Hydroxybenzotriazole (=1-υδροξυβενζοτριαζόλιο) 

HPLC: High-Performance Liquid Chromatography ή High Pressure Liquid Chromatography 

(=υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης) 

HPV: Human Papiloma Virus (=ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων) 

HRP: HorseRadish Peroxidase (=υπεροξειδάση της ραπανίδας) 

HSP: Heat Shock Protein (=πρωτεΐνη θερμικού σοκ) 

HSV: Herpes Simplex Virus (=έρπης απλούς ιός) 

HVEM: Herpes Virus Entry Mediator 

ICAM: IntraCellular Adhension Molecule (=διακυτταρικό προσκολλητικό μόριο) 

ICOS: Inducible T-cell COStimulator (=επαγώγιμος συνδιεγέρτης T κυττάρων) 

IEMA: ImmunoEnzymoMetric Assay (=ανοσοενζυμομετρική μέθοδος) 

IFA: Incomplete Freund’s Adjuvant (=μη πλήρες ανοσοενισχυτικό του Freund) 

IFN-γ: Interferon-γ (=ιντερφερόνη-γ) 

Ii: Invariant chain (=αμετάβλητη αλυσίδα) 

Ig: Immunoglobulin (=ανοσοσφαιρίνη) 

IL: Interleukin (=Ιντερλευκίνη) 

Ile, I: Isoleucine (=ισολευκίνη) 

i.m.: intra muscular (=ενδομυικά) 

i.p.: intra peritoneal (=ενδοπεριτοναϊκά) 

IPV: Inactivated Polio Vaccine (=Πολιομυελίτιδα) 

ISCOMS: ImmunoStimulatory CoMplexeS (=ανοσοδιεγερτικά συμπλέγματα) 

ISS: ImmunoStimulatory Sequences (=ανοσοδιεγερτικές αλληλουχίες) 

IU: International Units (=διεθνείς μονάδες) 
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i.v.: in vein (=ενδοφλέβια) 

KCN: Potassium cyanide (=κυανιούχο κάλιο) 

KLH : Keyhole Limpet Haemocyanin (=αιμοκυανίνη του Keyhole Limpet) 

LE: dl-lactide (=γαλακτίδιο) 

Leu, L: Leucine (=λευκίνη) 

LFA-1: Lymphocyte Function-associated Antigen-1 (=αντιγόνο-1 σχετιζόμενο με την 

λειτουργία των λεμφοκυττάρων) 

LIGHT: ομόλογο με την λυμφοτοξίνη, παρουσιάζει επαγώγιμη έκφραση, και ανταγωνίζεται 

με την γλυκοπρωτεΐνης D του HSV για τον μεσολαβητή εισόδου του HSV, υποδοχέας που 

εκφράζεται από τα Τ-λεμφοκύτταρα 

LMP2 και LMP7: Low Molecular weight Proteins 2 και 7 (=χαμηλού μοριακού βάρους 

πρωτεΐνες 2 και 7) 

LN: Lymph Nodes (=λεμφαδένες) 

LPS : LipoPolySaccharide (=λιποπολυσακχαρίδιο) 

LT: LymphoToxin (=λυμφοτοξίνη)  

mAb: monoclonal Antibody (=μονοκλωνικό αντίσωμα) 

MAGE: Melanoma AntiGen Encoding 

MALDI: Matrix-Assisted Laser Desorption and Ionization (=ιοντισμός εκρόφησης με την 

βοήθεια υλικού μήτρας) 

MDS: MyeloDysplastic Syndrome (=μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο)  

Met, M: Methionine (=μεθειονίνη) 

MHC: Major Histocompatibility Complex (=μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας) 

MMR: Measles-Mumps-Rubella (=ιλαρά-παρωτίτιδα-ερυθρά) 

MPLA: MonoPhosphoryl-Lipid A (=μονοφωσφορυλ-λιπίδιο Α) 

MUC: MUCin (=βλεννίνη) 

MS: Mass Spectroscopy (=φασματοσκοπία μάζας) 

NBT: p-NitroBlue Tetrazolium chloride 

NHL: Non-Hodgkin's Lymphoma (=Non-Hodgkin's λέμφωμα) 

NK: Natural Killers (=φυσικά φονικά κύτταρα) 

NSCLC: Non-Small Cell Lung Carcinoma (=μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα) 

ODN: Oligo DeoxyNucleotide (=ολιγονουκλεοτίδια) 

OVA: Ovalbumin (=οβαλβουμίνη) 

PA: Proteasome Activator (=ενεργοποιητής πρωτεοσώματος) 

PBS: Phosphate Buffer Solution (=ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών περιέχον 9/οο NaCl) 
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PCR: Polymerase Chain Reaction (=αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης) 

pDNA: plasmid DNA (=πλασμιδιακό DNA) 

PAPROC: Prediction Algorithm for PROteasomal Cleavages (=αλγόριθμος πρόβλεψης 

πρωτεοσωμικής διαίρεσης) 

PBMC: Peripheral Blood Monocyte Cell (=μονοκύτταρα περιφερικού αίματος) 

PDMS: Plasma Desorption Mass Spectroscopy (=φασματοσκοπία μάζας εκρόφησης 

πλάσματος) 

PE: PhycoErythrin (=φυκοερυθρίνη) 

PEG: Poly-Ethylen-Glycol (=πολυαιθυλενογλυκόλη) 

PEM: Polymorphic Epithelial Mucin (=πολυμορφική επιθηλιακή βλεννίνη) 

PerCP: Peridinin Chlorophyll Protein 

PI3K: PhosphatidylInositide 3’-Kinase (=φωσφατιδυλινοσιτιδική 3’-κινάση)  

PITC : PhenylIsoThioCyanate (=Ισοθειοκυανικός φαινυλεστέρας) 

PLA: Poly-Lactic Acid (=πολυ-γαλακτικό οξύ) 

PLGA: Poly (Lactic-co-Glycolic) Acid (=πολυ-γαλακτικό-γλυκολικό οξύ) 

PNAd: Peripheral lymph Node Addressin (=«διευθυνσίνη» περιφερικών λεμφαδένων) 

ppm: parts per million (=μέρη στο εκατομμύριο) 

Pro, P:  Proline (=προλίνη) 

PRR: Pattern Recognition Receptors (=υποδοχείς αναγνώρισης δομών) 

PVA: Poly-Vinyl-Alcohol (=πολυ-βινυλ-αλκοόλη) 

PVDF: PolyVinylDiene Fluoride 

RIA: Radio Immuno Assay (=ραδιο-ανοσο-ανάλυση) 

RNA: RiboNucleic Acid (=ριβονουκλεικό οξύ) 

RP-HPLC: Reverse Phase High-Performance Liquid Chromatography (=υγρή 

χρωματογραφία υψηλής απόδοσης αντίστροφης φάσης) 

RPMI: Rosweli Park Memorial Institute 

SAF-1: Syntex Adjuvant Formulation-1 (=είναι νέος τύπος ανοσοενισχυτικού) 

s.c.: sub cutaneous (=υποδόρια) 

SC: Spleen Cells (=σπληνοκύτταρα) 

SCLC: Small Cell Lung Carcinoma (=μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα) 

SD: Standard Deviation (=τυπική απόκλιση) 

SDS: Sodium Dodecul Sulphate (=διχλωρομεθάνιο) 

Ser, S: Serine (=σερίνη) 
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SEREX: SErologic analysis of Recombinant cDNA EXpression libraries (=ορολογική 

ανάλυση ανασυνδυασμένων βιβλιοθηκών έκφρασης) 

SI: Stimulation Index (=δείκτης ενεργοποίησης) 

T: Tetanus (=τέτανος) 

TAA: Tumor Associated Antigens (=καρκινικά αντιγόνα) 

TAP: Τransporter Αssociated with Ρrocessing (=μεταφορέας συνδεμένος με την επεξεργασία 

αντιγόνων) 

tBu: Tertiary Butyl (=τριτοταγής βουτυλομάδα) 

Tc: T cytotoxic (=T κυτταροτοξικά κύτταρα) 

TCR: T Cell Receptor (=υποδοχέας Τ λεμφοκυττάρων) 

TEA: TriEthanolAmine (=τριαιθυλαμίνη ή τριαιθανολαμίνη) 

TFA: TriFluoroAcetic acid (=τριφθοροξικό οξύ) 

TFMSA: TriFluoroMethaneSulfonic Acid (=τριφθορομεθανο-σουλφονικό οξύ) 

TGF-β: Transforming Growth Factor beta (=αυξητικός παράγοντας της μεταμόρφωσης ή 

πολυλειτουργικού αυξητικού παράγοντα) 

TgN: Transgenic (=διαγονιδιακό) 

Th: T helper (=T βοηθητικά κύτταρα) 

THF: TetraHydroFuran (=τετραϋδροφουράνιο) 

Thimerosal: sodium ethylmercury thiosalicylate 

Thr, T: Threonine (=θρεονίνη) 

ΤΙL: Tumor Infiltrating Lymphocytes (=διηθούντα τον όγκο λεμφοκύτταρα)  

TMB: 3,3',5,5'-TetraMethyl-Benzidine (=3,3',5,5'-τετραμεθυλοβενζιδίνη) 

TNFα: Tumor Necrosis Factor α (=ογκονεκρωτικός παράγοντας α) 

TNFR-I: Tumor Necrosis Factor Receptor (=υποδοχέας ογκονεκρωτικού παράγοντα) 

TOF: Time of Flight (=χρόνος πτήσης)  

TSTA: Tumor-Specific Transplantation Antigen (=ογκο-ειδικά μεταμοσχευμένα αντιγόνα) 

Tr: T regulatory (=ρυθμιστικά Τ λεμφοκύτταρα) 

TT: Tetanus Toxoid (=ανατοξίνη του τετάνου) 

Tyr, Y: Tyrosine (=τυροσίνη) 

TYR ή TYR369-377: Πεπτίδιο τυροσινάσης (369–377) (YMDGTMSQV) 

V: Variant (=μεταβλητή) 

Val, V: Valine (=βαλίνη) 

VEGF: Vascular Endothelial Growth Factor (=αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός 

παράγοντας) 
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VZV: Varicella Zoster Virus (=ανεμοβλογιά ή  έρπης ζωστήρ ιός) 

w/o: water-in-oil (=ύδωρ σε έλαιο) 

w/o/w: water-in-oil-in water (=ύδωρ σε έλαιο σε ύδωρ) 

WT: Wild Type (=άγριος τύπος) 

 

Συντομογραφίες μορφών χορήγησης αντιγόνου στα πειραματόζωα, όπως φαίνονται στα 

σχήματα. 

Συντομογραφίες Μορφές χορήγησης 
HER(α) διάλυμα πεπτιδίου HER-2/neu (778-799) σε στείρο φυσιολογικό ορό 

HER(β) διάλυμα πεπτιδίου HER-2/neu (789–797) σε στείρο φυσιολογικό ορό 

HER(α)-CFA 
γαλάκτωμα πεπτιδίου HER-2/neu (778-799) με πλήρες ανοσοενισχυτικό του 

Freund 

HER(β)-CFA 
γαλάκτωμα πεπτιδίου HER-2/neu (789–797) με πλήρες ανοσοενισχυτικό του 

Freund 

HER(α)- PLA 
πεπτίδιο HER-2/neu (778-799) προσροφημένο σε μικροσφαίρες PLA (5mg/δόση) 

με την χρήση CH2Cl2, ως οργανικού διαλύτη / απλή ανάμιξη  

HER(β)- PLA 
πεπτίδιο HER-2/neu (789–797) προσροφημένο σε μικροσφαίρες PLA (5mg/δόση) 

/ απλή ανάμιξη  

HER(α)- PLA(2) 
πεπτίδιο HER-2/neu (778-799) προσροφημένο σε μικροσφαίρες PLA (5mg/δόση) 

/ επώαση σε υδατόλουτρο στους 37οC υπό ήπια ανάδευση για 2 ώρες 

HER(β)- PLA(2) 

πεπτίδιο HER-2/neu (789–797) προσροφημένο σε μικροσφαίρες PLA (5mg/δόση) 

με την χρήση CH2Cl2, ως οργανικού διαλύτη / επώαση σε υδατόλουτρο στους 

37οC υπό ήπια ανάδευση για 2 ώρες 

HER(β)- PLGA 60/40 
πεπτίδιο HER-2/neu (789–797) προσροφημένο σε μικροσφαίρες PLGA 60/40 

(5mg/δόση) με την χρήση CH2Cl2, ως οργανικού διαλύτη  

CFA απλό γαλάκτωμα πλήρους ανοσοενισχυτικού του Freund 

PLA Μικροσφαίρες PLA (5mg/δόση) σε στείρο φυσιολογικό ορό  

Χ1 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ή 

Χ1 

σημαίνει ότι έχει γίνει πέρα από την αρχική ανοσοποίηση και μια ακόμη 

αναμνηστική χορήγηση την 14η ημέρα 

Χ2 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ή 

Χ2 

σημαίνει ότι έχουν γίνει πέρα από την αρχική ανοσοποίηση και δυο ακόμη 

αναμνηστικές χορηγήσεις την 14η και την 28η ημέρα 

(-) 
κύτταρα τα οποία δεν υπέστησαν in vitro ενεργοποίηση με αντιγόνο [πεπτίδιο 

HER778-799 ή HER789-797] 

(+) 

κύτταρα που διεγέρθηκαν in vitro με αντιγόνο (50μg/ml) [πεπτίδιο HER778-799 ή 

HER789-797] ανάλογα με το πειραματικό πρωτόκολλο, ώστε να εξασφαλιστεί η 

ειδικότητα της μέτρησης 
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2006 1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της European Society for Quality in HealthCare (ESQH) 
 

2007 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ» 
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2006 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας – Το μέλλον της 

Δημόσιας Υγείας: από την Τοπική στην Παγκόσμια Κοινωνία. (18 C.M.E. Credits) 
 

2006 2ος Δεκάλογος στς Λοιμώξεις (12 C.M.E. Credits) 
 

2006 5th Hellenic Forum on Bioactive Peptides 
 

2006 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας (18 
C.M.E. Credits)  
 

2007 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας 
 

2007 3ος Δεκάλογος στις λοιμώξεις (12 C.M.E. Credits) 
 

2007 3ο Πανελλήνιο Διαιτερικό Αντικαρκινικό Συνέδριο (21 C.M.E. Credits) 
 

2007 13ο  Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο 
 

2007 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας (21 
C.M.E. Credits)  
 

2008 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας – Περιβάλλον και 
Δημόσια Υγεία. (18 C.M.E. Credits) 
 

2008 11o Θεματικό Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας & Επείγουσας Ιατρικής: Κλινικές 
Περιπτώσεις & Σπάνια Νοσήματα. (12 C.M.E. Credits) 
 

2008 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Δεικτών Καρκίνου και Στοχευμένης Θεραπείας. (17 C.M.E. 
Credits) 
 

2008 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας (21 
C.M.E. Credits)  
 

2008 2ο Συνέδριο Ογκολογίας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη (12 C.M.E. Credits)  
 

2008 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας 
 

2008 6ο Ελληνικό Forum Βιοδραστικών Πεπτιδίων 
 

2009 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων (18 C.M.E. Credits) 
 

2009 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας – Διεπιστημονική Προσέγγιση στην 
Ογκολογία (18 ESMO-MORA points Category 1 )  
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2009 14ο  Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Συνέδριο 
 

2009 Πανελλήνιο Συνέδριο για την Πανδημία της νέας Γρίπης A(H1N1) και τις Πολιτικές 
Προάσπισης της Δημόσιας Υγείας 
 

2009 12ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Λιπιδολογίας Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής 
Νόσου (13 C.M.E. Credits) 
 

2009 Θέματα Αιχμής στη Σύγχρονη Ογκολογία: Σημερινές Απαντήσεις και Μελλοντικές 
Προοπτικές. (9 C.M.E. C.P.D. Credits) 
 

2009 15ο «Επετειακό» Πανελλήνιο Συνέδριο Εσωτερικής Παθολογίας 
 

2009 Σύγχρονο Κλινικό Εργαστήριο 2009 (14 C.M.E. C.P.D. Credits) 
 

2009 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κατ’ Οίκον Νοσηλείας (6 C.M.E. Credits) 
 

2009 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελέγχουν Λοιμώξεων (12 C.M.E. Credits) 
 

2009 6ο Διαβητολογικό Συνέδριο με θέμα: «Σακχαρώδης Διαβήτης: Γνώση βασισμένη στην 
ένδειξη. Κάνουμε το σωστό; Ένα διαχρονικό δίλημμα» (12 C.M.E. Credits) 

 
2009 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας (21 

C.M.E. Credits) 
 

2009 3ο Συνέδριο Ογκολογίας στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη με θέμα: «Περιβάλλον και 
Καρκίνος» (12 C.M.E. C.P.D. Credits) 
 

2009 3ο Συμπόσιο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Εταιρίας Αθηροσκλήρωσης  
 

2009 7ο Συνέδριο Φαρμακευτικού Marketing   
 

2009 Συνέδριο «Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Διασφάλιση Ποιότητας & Εργαλεία 
Πιστοποίησης»   
 

 
ΗΜΕΡΙΔΕΣ 
2005  Επιστημονική Ημερίδα του ΕΔΝΠΥ – «Ημερήσια Νοσηλεία» 

 
2005 8η Ετήσια Ημερίδα & Μετεκπαιδευτικό Μάθημα : «Καρκίνος του Μαστού»: Εξελίξεις, 

αλλαγές και προβληματισμοί στη Διαγνωστική και Θεραπευτική προσέγγιση» 
 

2007 Επιστημονική Ημερίδα της Π.Ε.Φ. – «ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΘΕΩΡΙΑ και 
ΠΡΑΞΗ» 
 

2007 Επιστημονική Ημερίδα της Π.Ε.Φ. – «ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ – ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ: Τρέχοντα Προβλήματα» 
 

2007 Επιστημονική Ημερίδα της Π.Ε.Φ. – «Φαρμακοεπαγρύπνηση: Νομικό πλαίσιο, 
Εφαρμογή και Εξελίξεις» 
 

2008 Ημερίδα Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου – «Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας» 
 

2008 Επιστημονική Ημερίδα του ΕΔΝΠΥ – «Κλινικές Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
Υγείας (E-Health)» 
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2008 Επιστημονική Ημερίδα ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» - «Ο ασθενής νοσεί. Νοσεί η 

οικογένεια; Αναζητώντας ολιστικά τη “θεραπεία”» 
 

2008 Επιστημονική Ημερίδα της Π.Ε.Φ. – «Τα Οικονομικά της Υγείας και το Φάρμακο» 
 

2008 Ημερίδα Νοσηλευτικής Ογκολογίας 
 

2008 Διημερίδα: Καρκίνος Μαστού. Πόσο κοντά στην ίαση; (9 C.M.E. Credits)  
 

2009 Επιστημονική Ημερίδα της Π.Ε.Φ. – «Λιτή Αποθήκη (Lean Warehouse) – Ελεγχόμενες 
συνθήκες διαχείρισης, μεταφοράς και αποθήκευσης φαρμακευτικών και 
βιοτεχνολογικών προϊόντων» Νομικό πλαίσιο – Ελληνική πραγματικότητα - Εξελίξεις  
 

2009 2η Ημερίδα Χημειοθεραπείας 
 

2009 Επιστημονική Ημερίδα: Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας 
 

2009 Επιστημονική Ημερίδα της Π.Ε.Φ. – «Το Σύγχρονο Νοσοκομειακό Φαρμακείο» 
 

2009 Επιστημονική Διημερίδα: Βελτίωση Ποιότητας & Διαχείριση Κινδύνου στα Νοσοκομεία 
 

2009 12η Ετήσια Ημερίδα & Μετεκπαιδευτικό Μάθημα : Καρκίνος Μαστού «Τεκμηρίωση 
Θεραπευτικών Αποφάσεων» (6 C.M.E. C.P.D. Credits) 
 

2009 7η Διημερίδα «Επιπλοκές στην Γαστρεντερολογία» (9 C.M.E. Credits) 
 

2009 Ευαισθητοποίηση του Νοσηλευτικού Προσωπικού της Χώρας για την Επιτάχυνση της 
Υιοθέτησης των ΤΠΕ στην Παροχή Ποιοτικών Διοικητικών, Νοσηλευτικών και 
Ιατρικών Υπηρεσιών Υγείας» (μέτρο 2.7 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία 
της Πληροφορίας» (5 Διδακτικές Μεταπτυχιακές Μονάδες) 
 

2009 Ημερίδα ΠΕΦΝΙ «Φαρμακευτική Ογκολογία» 
 

2009 Διημερίδα «Καρκίνος Μαστού: από την άναρχη Συσσώρευση πληροφορίας στη 
Σύνθεση» (10 C.M.E. C.P.D. Credits) 
 

 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
1999 Scientific meeting on “Biodegradable micro/nano-particles and their applications in 

Medicine 
 

2000 Training course in “Introduction to Dissolution” 
 

2000 2nd International Intensive course and workshop on “Liposome Technology and 
Application in Therapeutics) 

 
2001 2nd Mediterranean Meating CRS “New perspectives in controlled release” 

 
2001 Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο “ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ σε 

λοιμώδη και αυτοάνοσα νοσήματα” - Ελληνικό ινστιτούτο Pasteur. 
 

2002 “The 2002 Lectures in Biology: Cell Signaling in Health and Disease” (Heraclion Crete) 
Onassis Foundation Science Lecture Series (μετά από λήψη υποτροφίας του 
κοινοφελούς ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης) 

 
2003 Εισαγωγική Εκπαίδευση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Δοιήκησης 

 
2005 Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση με θέμα: «Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστήματος 
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Ποιότητας κατά ISO 9001:2000» - Priority Quality Consultants. 
 

2007 Επιμορφωτκό Σεμινάριο Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών με θέμα : «Οργάνωση & 
Λειτουργία των Φαρμακευτικών Τμημάτων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ» «Φαρμακευτική 
Βιομηχανία: Έρευνα – Καινοτομία – Παραγωγή» 
 

2008 European Resuscitation Council – BLS/AED PROVIDER COURSE  
Certificate No. 30-08-07664-02-25 
 

2008 Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών – ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ) 
 

2008 Επιμορφωτικό Σεμινάριο Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών – «Η Νοσοκομειακή 
Φαρμακευτική Σήμερα Προκλήσεις Προβληματισμοί Προοπτική» 
 

2008 Ειδικό Φροντιστήριο: «Ρυθμίσεις και Διαδικασίες Νοσοκομειακής και Φαρμακευτικής 
Διαχείρισης» 
 

2009 Γ΄ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΗΜΕΡΕΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 2009» 
 

2009 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τη Διάγνωση και Θεραπευτική Αντιμετώπιση της 
Πνευμονικής Αρτηριακής Υπέρτασης με τίτλο: Perspectives in Pulmonary Hypertension 
2009 (6 C.M.E. Credits) 
 

2009 Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα «Προβληματισμός στη θεραπεία λοιμώξεων στην 
Κοινότητα & Νοσοκομείο», στο πλαίσιο των εργασιών του 15ου «Επετειακού» 
Πανελληνίου Συνεδρίου Εσωτερικής Παθολογίας. 
 

2009 Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα «Εργαλεία Ελέγχου – Audit tools» στο πλαίσιο των 
εργασιών του 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελέγχουν Λοιμώξεων. 
 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
2006 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Της ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ (Υ05-Υ.05-05Ε011) [Ε.Π. ΥΓΕΙΑ – 
ΠΡΟΝΟΙΑ  2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4:  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ] (60 
ώρες θεωρητική κατάρτιση και 40 ώρες πρακτική άσκηση) 
 

2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
(Υ05-Υ.05-09/Ε024) [Ε.Π. ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ  2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4:  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ] (120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 
180 ώρες πρακτική άσκηση) 
 

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
1994-1998 Εργασία σε κεντρικό φαρμακείο στην Πάτρα 

 
1998-1999 Πρακτική εξάσκηση στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ του Φαρμακευτικού 

τμήματος του Πανεπιστημιου Πατρών σε φαρμακεία, νοσοκομεία και βιομηχανίες 
 

1998 3μηνη πρακτική άσκηση στο Φαρμακείο του Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος 
Νοτιοδυτικής Ελλάδος «Ο Άγιος Αντρέας» ΠΑΤΡΑ 

 
1998 9μηνη πρακτική άσκηση στο Φαρμακείο στην Πάτρα 

 
2000-2001 Ερευνητικό Πρόγραμμα 99ΕΔ125 (ΠΕΝΕΔ99) - Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 

 
2003- Φαρμακοποιός στο Φαρμακείο του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία». 
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2005 Υπεύθυνη φαρμακοποιός για τη διαχείριση Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού, 

Χημικών και Αντιδραστηρίων καθώς  και των Πυρηνικών. 
 

2006 Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001: 2000 στην Παραλαβή Διακίνηση 
και Διαχείριση Φαρμάκων, Υγειονομικού Υλικού, Αντιδραστηρίων και Χημικών 
Προϊόντων. 
 

2006 Οργάνωση των υλικών και των αναλυτών του συνοσδού εξοπλισμού και ηλεκτρονική 
παρακολούθηση κιήσεων και συμβάσεων για όλα τα εργαστήρια και τις κλινικές. 
Οργάνωση των διαδικασιών του Συνοδού Εξοπλισμού και ενσωμάτωσή τους στο 
σύστημα Ποιότητας κατά  ISO 9001: 2000. 
 

2006-2007 Υπεύθυνη φαρμακοποιός για τη διαχείριση Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού, 
Χημικών και Αντιδραστηρίων, Συνοδού Εξοπλισμού καθώς  και των Πυρηνικών. 
 

2008 Υπεύθυνη φαρμακοποιός για τη διαχείριση Φαρμάκων. 
 

2009 Υπεύθυνη φαρμακοποιός για τη διαχείριση Φαρμάκων. 
 

2010 Υπεύθυνη Ποιότητας στο ISO 9001:2008 στο Νοσοκομειακό Φαρμακείο του 
ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 
 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών (Π.Ε.Φ.) 
 
Μέλος Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Π.Ε.Φ.Ν.Ι.) 
 
Μέλος European Association of  Hospital Pharmacists (EAHP) 
 
Συμμετοχή στην  ομάδα εργασίας του Επιστημονικού Κέντρου Management Νοσοκομείων, με 
αντικείμενο  την "Οργάνωση Διαδικασιών Παραγωγής και Παροχής Υπηρεσιών στο Νοσοκομείο" 
 
 
 
 

                                                                                             Κωνσταντίνα Ν.  Νίκου 
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	Παρά τις προόδους των κλασικών θεραπευτικών στρατηγικών για τον καρκίνο, η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών υποτροπιάζει και καταλήγει. Η ανάγκη για την αντιμετώπιση της νόσου με εναλλακτικό τρόπο οδήγησε στην ανάπτυξη ανοσοθεραπευτικών μεθόδων. Η ιδέα της ανοσοθεραπείας του καρκίνου έγινε γνωστή στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα, όταν ο William Coley χρησιμοποίησε ζωντανά στελέχη του πυογενούς βακτηρίου Streptococcus erysipelas με σκοπό τη δημιουργία γενικευμένης ανοσολογικής απάντησης, μέρος της οποίας να κατευθυνθεί ενάντια σε όγκους σαρκώματος. Οι σποραδικές θετικές αποκρίσεις που παρατήρησε οφείλονταν κατά πάσα πιθανότητα σε ενίσχυση της ανοσολογικής απάντησης από τις φλεγμονώδεις αντιδράσεις που προκάλεσαν τα βακτήρια. Για να επαχθεί όμως ειδική ανοσολογική απάντηση ενάντια σε όγκους απαιτείται να χαρακτηριστούν στα καρκινικά κύτταρα συγκεκριμένα αντιγόνα, ώστε να δύναται το ανοσολογικό σύστημα να τα αναγνωρίσει ως στόχους. Συνεπώς, το πρώτο βήμα στην προσπάθεια για ανοσοθεραπεία του καρκίνου είναι η απομόνωση αντιγόνων που εκφράζουν τα καρκινικά κύτταρα, τα οποία κατά προτίμηση να μην εκφράζονται από τους φυσιολογικούς ιστούς ώστε να αποφευχθεί η αυτοάνοση απάντηση. 
	Η ταυτοποίηση ογκοειδικών αντιγόνων, τα οποία αναγνωρίζονται από τα Τ λεμφοκύτταρα, έδωσε ιδιαίτερη ώθηση στην ανάπτυξη της κατευθυνόμενης από τα Τ κύτταρα ανοσολογικής απάντησης, στο επίπεδο τόσο της έρευνας της ανοσολογίας του καρκίνου, όσο και της κλινικής ανοσοθεραπευτικής εφαρμογής και έθεσε τις βάσεις για τη χρησιμοποίηση πεπτιδικών εμβολίων στην ανοσοθεραπεία του καρκίνου. Από την πληθώρα των γνωστών καρκινικών αντιγόνων, έχουν ταυτοποιηθεί κατά κύριο λόγο επίτοποι ικανοί να συνδεθούν με μόρια του μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας (MHC) τάξης Ι και συνεπώς να επάγουν την ενεργοποίηση των CD8+ T κυττάρων, δεδομένου ότι οι περισσότεροι όγκοι είναι θετικοί ως προς τα μόρια MHC τάξης Ι, αλλά αρνητικοί ως προς τα μόρια MHC τάξης ΙΙ. Επιπρόσθετα, τα CD8+ Τ κύτταρα μπορούν να καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα απευθείας, μέσω της αναγνώρισης του συμπλόκου MHC τάξης Ι-πεπτιδίου που εκφράζεται στην επιφάνεια του όγκου.
	O εγκλεισμός του αντιγόνου σε μικροσφαίρες πολυ-γαλακτικού-γλυκολικού οξέος (PLGA) έχει δειχθεί ότι επάγει ισχυρή και παρατεταμένη ανοσοαπόκριση. Μέχρι σήμερα, δεν φαίνεται να έχει αναφερθεί μελέτη στην οποία να αναλύεται η επίδραση των χαρακτηριστικών του PLGA συμπολυμερούς και του σχήματος ανοσοποίησης στον τύπο της λαμβανόμενης ανοσοαπόκρισης μετά την χορήγηση PLGA μικροσφαιρών του αντιγόνου in vivo. 
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