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Τ - λεμφοκύτταρα με ειδικότητα έναντι πολλών ιών
Αναστασία Καρέλα, Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η απαρχή της κυτταρικής ανοσοθεραπείας προσδιορίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1950
όταν αποδείχθηκε πειραματικά η αντικαρκινική δράση των Τ-λεμφοκυττάρων και οδήγησε αργότερα στη
χορήγηση Τ-λεμφοκυττάρων για τη θεραπεία αιματολογικών κακοηθειών, μία εφαρμοσμένη πλέον πρακτική για πρόληψη και θεραπεία υποτροπών μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Οι ιογενείς λοιμώξεις είναι ένα από τα κύρια αίτια θνητότητας σε μεταμοσχευμένους ασθενείς και,
τα τελευταία χρόνια, αποτελούν πεδίο έντονου ερευνητικού ενδιαφέροντος για την εφαρμογή κυτταρικής ανοσοθεραπείας. Η διαθέσιμη αντι-ιική χημειοθεραπεία δεν είναι αποτελεσματική για τους περισσότερους ιούς, δεν προσφέρει μόνιμη προστασία, είναι δαπανηρή και έχει επιπλοκές, όπως τοξικότητα
και παραγωγή ανθεκτικών στελεχών του ιού. Η επιλεκτική αποκατάσταση της ανοσίας με μεταφορά exvivo παραγόμενων Τ-λεμφοκυττάρων με ειδικότητα έναντι πολλών ιών έχει διερευνηθεί ως μέθοδος για
την αποτελεσματική αντιμετώπιση ιογενών επιπλοκών μετά τη μεταμόσχευση. Αρκετές αρχικές μελέτες
συνέβαλλαν στην κατανόηση της αποτελεσματικότητας της Τ-κυτταρικής θεραπείας και στην σταδιακή ανάπτυξη απλουστευμένων πρωτοκόλλων για την κατασκευή ενός αποδοτικού θεραπευτικού προϊόντος. Πρόσφατα έγινε κλινική εφαρμογή χορήγησης ειδικών έναντι τριών ιών Τ-λεμφοκυττάρων από
τράπεζες κυτταρικών σειρών (third-party) και ειδικών έναντι πέντε ιών Τ-λεμφοκυττάρων του δότη, με
ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Παρ’ όλο που πολλά εμπόδια πρέπει ακόμα να υπερνικηθούν, έχουν γίνει σημαντικότατες πρόοδοι τα τελευταία χρόνια για την ανάπτυξη αποτελεσματικών ανοσοθεραπειών
των ιογενών επιπλοκών με τη χρήση ειδικών αντι-ιικών Τ-λεμφοκυττάρων.
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Εισαγωγή
Η κυτταρική ανοσοθεραπεία αποτελεί ένα πεδίο έντονου επιστημονικού ενδιαφέροντος και δυναμικής έρευνας στην ογκολογία και αιματολογία, επιδιώκοντας την
εφαρμογή των πειραματικών ευρημάτων στην καθημερινή θεραπευτική πρακτική.

Η θεραπευτική δράση των Τ-λεμφοκυττάρων
Η αντικαρκινική δράση των ανοσοποιητικών κυττάρων ήταν η πρώτη ιδιότητά τους που μελετήθηκε στα
πλαίσια της θεραπευτικής τους εφαρμογής. Το 1957, ο
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Barnes ανέδειξε πειραματικά ότι τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος δρουν εναντίον των καρκινικών
κυττάρων1. Οι παρατηρήσεις αυτές σε ζωικά μοντέλα,
οδήγησαν στην πειραματική χορήγηση λεμφοκυττάρων
σε ασθενείς με λευχαιμία περί τα τέλη της δεκαετίας του
19602-4. Η ανοσοθεραπεία με Τ-λεμφοκύτταρα έναντι κακοηθειών συνδέεται άμεσα με την αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών (αλλο-ΜΜΟ) και με το φαινόμενο
μοσχεύματος εναντίον λευχαιμίας όπου Τ-λεμφοκύτταρα
ενέχουν προστατευτικό ρόλο στην υποτροπή της νόσου5.
Μετά τον πρώτο ασθενή που έλαβε ανοσοθεραπεία με
Τ-λεμφοκύτταρα λόγω υποτροπής της νόσου μετά από
αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, στις
αρχές του 19906 διαπιστώθηκε η αποτελεσματικότητα της
συγκεκριμένης μεθόδου και σε ασθενείς με χρόνια μυελογενή λευχαιμία7,8. H έγχυση Τ-λεμφοκυττάρων (τροποποιημένων ή μη) αποτελεί πλέον μια εφαρμοσμένη
αντικαρκινική ανοσολογική θεραπευτική προσέγγιση9.
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Η ανάγκη ανάπτυξης Τ-λεμφοκυττάρων με
ειδικότητα έναντι ιών για την αντιμετώπιση
ιογενών λοιμώξεων σε μεταμοσχευμένους
ασθενείς
Η υποτροπή της αρχικής νόσου αποτελεί ένα μόνο από
τα προβλήματα της άλλο-ΜΜΟ. Οι ιογενείς λοιμώξεις
αποτελούν σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας σε μεταμοσχευμένους και βαριά ανοσοκατασταλμένους ασθενείς10,11. Το ένα τρίτο των θανάτων μετά από
άλλο-ΜΜΟ έχει σχετιστεί με ιογενείς λοιμώξεις12. Ειδικά, μετά από απλοταυτόσημη μεταμόσχευση όπου χρησιμοποιείται ισχυρή ανοσοκαταστολή ή αφαίρεση των
Τ-κυττάρων από το μόσχευμα, οι ιογενείς λοιμώξεις
αποτελούν ένα από τα κύρια αίτια θνητότητας. Συγκεκριμένα, αναζωπύρωση ή λοίμωξη με ερπητοϊούς, όπως
ο κυτταρομεγαλοϊός (CMV), ο ιός Epstein-Barr (EBV),
ο αδενοϊός (Adv), και o ιός ΒΚ (BKV), μεταξύ άλλων
ιών, αποτελούν συχνές, δυνητικά θανατηφόρες επιπλοκές μετά την άλλο-ΜΜΟ13. Η αντι-ιική φαρμακοθεραπεία δεν είναι αποτελεσματική για τους περισσότερους
ιούς, δεν προσφέρει μόνιμη προστασία, είναι δαπανηρή
και μπορεί να έχει επιπλοκές, όπως τοξικότητα και παραγωγή ανθεκτικών στελεχών του ιού14. Ένα σημαντικό
ποσοστό CMV αναζωπυρώσεων είναι ανθεκτικό στην
αντι-ιική θεραπεία, η οποία με τη σειρά της συνεπάγεται
αρκετές ανεπιθύμητες ενέργειες όπως ουδετεροπενία και
νεφρική ανεπάρκεια. Ο κίνδυνος CMV αναζωπύρωσης
είναι μεγαλύτερος σε CMV θετικούς ξενιστές με CMV
αρνητικούς δότες καθώς δεν υπάρχουν κύτταρα με ειδική
για τον ιό ανοσία στο χορηγούμενο μόσχευμα15,16. Η EBV
επανενεργοποίηση μετά από άλλο-ΜΜΟ μπορεί να οδηγήσει σε λεμφοϋπερπλαστική νόσο. Στην περίπτωση αυτή
τα κακοήθη κύτταρα είναι έντονα ανοσογενετικά, εκφράζοντας σε μεγάλο βαθμό EBV-ειδικά αντιγόνα και κατ’
επέκταση, αποτελούν δυνητικά εύκολους στόχους για τα
Τ-λεμφοκύτταρα17. Όσον αφορά τον ιό BK, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν ικανοποιητικές θεραπείες για τη σοβαρή BK-αιμορραγική κυστίτιδα και τη BK- νεφροπάθεια10.

Οι πρώτες πειραματικές προσεγγίσεις
στη δημιουργία ειδικών αντί-ιικών
Τ-λεμφοκυττάρων
Η επιλεκτική αποκατάσταση της ανοσίας με μεταφορά
ex-vivo παραγόμενων αντιικών Τ-κυττάρων έχει διερευνηθεί ως μια αποτελεσματική μέθοδος για την πρόληψη ή
τη θεραπεία ιογενών λοιμώξεων μετά τη μεταμόσχευση.
Ο Riddel et al ήταν οι πρώτοι οι οποίοι προέβησαν στην
κλινική χορήγηση ex vivo παραγόμενων CMV-ειδικών
Τ-λεμφοκυττάρων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον έλεγχο CMV λοίμωξης18. Μετέπειτα, οι Rooney και Heslop et
al παρήγαγαν EBV-ειδικά Τ-λεμφοκύτταρα που αποδεί-
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χτηκαν αποτελεσματικά για τον έλεγχο της EBV μεταμεταμοσχευτικής λεμφουπερπλαστικής νόσου19.

Παράγοντες δημιουργίας
αποτελεσματικών ειδικών αντι-ιικών
Τ-λεμφοκυττάρων
Αυτές οι πρώιμες κλινικές μελέτες, συνέβαλαν στην
κατανόηση των βασικών παραμέτρων που θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη κατά τη δημιουργία αποτελεσματικών Τ-κυτταρικών θεραπειών20, όπως:
1. Επιλογή συγκεκριμένων αντιγόνων. Τα αντιγόναστόχοι που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κυτταρικές
θεραπείες πρέπει να έχουν ισχυρή αντιγονικότητα, ειδικότητα και έκφραση.
2. Παραγωγή Τ- κυττάρων με συγκεκριμένο φαινότυπο και με υψηλή ειδικότητα έναντι συγκεκριμένων αντιγόνων. Σημαντική εξέλιξη σε αυτό τον τομέα αποτελεί
η ανάπτυξη πρωτοκόλλων παραγωγής δενδριτικών κυττάρων σε κλινική κλίμακα τα οποία είναι ικανά για την
επιλογή και την έκπτυξη Τ-κυττάρων υψηλής ειδικότητας21. Είναι πλέον σαφές ότι το τελικό Τ- κυτταρικό προϊόν θα πρέπει να περιέχει όχι μόνο CD8+ αλλά και CD4+
Τ-λεμφοκύτταρα καθώς και κεντρικά κύτταρα μνήμης
(central memory subsets, Tcm) για την επίτευξη και τη
διατήρηση του in vivo θεραπευτικού αποτελέσματος22,23.
Η ανακάλυψη νέων κυτταροκινών, όπως της IL-15, έχει
διευκολύνει τη διαφοροποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων
προς αυτούς τους φαινοτύπους.
3. Η προετοιμασία του ασθενούς. Αρκετές κλινικές
μελέτες κατέδειξαν ότι η in vivo έκπτυξη των χορηγούμενων Τ-λεμφοκυττάρων εξαρτάται από το ανοσολογικό
προφίλ του ασθενούς. Για παράδειγμα, τα TIL (tumor infiltrating lymphocytes) είναι πιο αποδοτικά όταν εγχέονται σε λεμφοπενικό περιβάλλον που επιτυγχάνεται μετά
από λεμφοαφανιστικό σχήμα χημειοθεραπείας24.
4. Η γενετική τροποποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων.
Τα επιτεύγματα στη μεταφορά γονιδίων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης αποτελεσματικών ιικών φορέων
για το μετασχηματισμό των Τ-λεμφοκυττάρων, οδήγησε
στη δυνατότητα δημιουργίας γενετικά τροποποιημένων
Τ-λεμφοκυττάρων ικανών να ανταπεξέρχονται αποτελεσματικά σε μηχανισμούς διαφυγής, όπως της παραγωγής ανοσοκατασταλτικών κυτταρoκινών (π.χ. TGF-β)25.
5. Η απλουστευμένη παρασκευή των κυττάρων. Οι
GMP εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη προηγμένων κυτταρικών θεραπειών (advanced
cellular therapies) έχουν υψηλό κόστος δημιουργίας και
συντήρησης. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται διαδικασίες παρασκευής Τ-λεμφοκυττάρων ολοένα και περισσότερο αυτοματοποιημένες, αποδοτικές και κλειστού
τύπου, κάτι που στο μέλλον θα οδηγήσει και στη δυνατότητα παραγωγής κυτταρικών θεραπειών σε μεσαίας κλί-
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μακας νοσοκομεία. Οι κλειστοί θάλαμοι εργασιών ειδικών
συνθηκών (Glove Box με ISO-14644-1:5) ή οι κλειστοί
επωαστές GREX αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα προόδου προς αυτή την κατεύθυνση27.

Μεθοδολογίες παραγωγής αντι-ιικών
Τ-λεμφοκυττάρων
Επί του παρόντος, τρεις τεχνολογίες είναι διαθέσιμες
για την παραγωγή αντί-ιικών κυτταροτοξικών Τ-κυττάρων
(CTLs) για κλινική χρήση, αλλά όλες έχουν σημαντικούς περιορισμούς. Πρώτον, η μαγνητική απομόνωση
με χρήση πολυμερών HLA-πεπτιδίου είναι ταχεία, αλλά
περιορίζεται σε ορισμένους HLA απλότυπους, σε συγκεκριμένα εμπορικά διαθέσιμα HLA πεπτίδια και δεν μπορεί
να επιλέξει CD4+ κύτταρα28. Δεύτερον, η τεχνολογία δέσμευσης IFN-γ εκκρινόντων κυττάρων μπορεί να απομονώσει Τ-κύτταρα με μία μόνο αντιγονική ειδικότητα και,
όπως και στην πρώτη περίπτωση, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή Τ-κυττάρων από δότες που δεν
έχουν εκτεθεί προηγουμένως στον ιό29. Παρότι αυτές οι
τεχνικές άμεσης απομόνωσης ειδικών Τ κυττάρων είναι
GMP-συμβατές μεθοδολογίες, η ευρύτερη χρήση τους
περιορίζεται επίσης, τόσο από το γεγονός ότι απαιτούνται μεγάλες ποσότητες αίματος, όσο και από τον ελάχιστο αριθμό κυκλοφορούντων ειδικών Τ-κυττάρων για
τους περισσότερους ιούς στους δότες28,29.
Τρίτον, αντι-ιικά κυτταροτοξικά Τ κύτταρα (CTLs)
μπορούν να παραχθούν ex-vivo με επαναλαμβανόμενη
αντιγονική διέγερση Τ-κυττάρων του δότη με αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα30-32. Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της συχνότητας στην
καλλιέργεια των ειδικών έναντι αντιγόνων Τ-κυττάρων
με αντίστοιχη μείωση στη συχνότητα εμφάνισης των μη
ειδικών Τ-κυττάρων (Εικόνα 1). Αυτή η τελευταία τεχνολογία έχει το πλεονέκτημα ότι επιτρέπει την παραγωγή αντί-ιικών CTLs με ειδικότητα εναντίον πολλών
ιών (mutlivirus)33-36. Αν και η ανοσοθεραπεία με μεταφορά ex-vivo παραγόμενων αντί-ιικών CTLs έχει αποδειχθεί ασφαλής και αποτελεσματική, είμαστε ακόμη πολύ

Εικόνα 1. Εx-vivo παραγωγή αντι-ιικών CTLs με επαναλαμβανόμενη αντιγονική διέγερση Τ-κυττάρων.
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μακριά από την τακτική παραγωγή αυτών των κυττάρων
για κλινική χρήση. Οι τρέχουσες διαδικασίες παραγωγής
είναι πολύπλοκες, απαιτούν μολυσματικό υλικό του ιού
ή ιικούς φορείς κλινικής ποιότητας και παρατεταμένη
in vitro καλλιέργεια30-36. Ειδικά, η παρατεταμένη (10-12
εβδομάδες) ex vivo παρασκευή καθιστά τα CTLs πρακτικά «μη διαθέσιμα» για την αντιμετώπιση ιογενών λοιμώξεων που βρίσκονται σε έξαρση και η θεραπεία επείγει.
Επίσης, η επαναληψιμότητα παραμένει ένα πρόβλημα.
Αρκετοί παράγοντες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την
επιτυχή ενεργοποίηση λειτουργικών CTLs, όπως α) η μη
αποτελεσματική παρουσίαση του αντιγόνου από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, β) η χαμηλή συχνότητα των
πρόδρομων αντιγόνο-ειδικών Τ κυττάρων από δότες που
δεν έχουν προσβληθεί ποτέ από τον ιό, γ) το μη κατάλληλο περιβάλλον κυττοκινών στην καλλιέργεια και δ) η
αναστολή έκπτυξης των CTLs από άλλα κύτταρα στην
καλλιέργεια, όπως ρυθμιστικά Τ-κύτταρα. Η ευρύτερη
εφαρμογή χορήγησης αντι-ιικών CTLs απαιτεί την ανάπτυξη απλούστερων πρωτοκόλλων37.
Πράγματι, αρχικά για τη δημιουργία αντιγονικά διεγερμένων Τ-λεμφοκυττάρων χρησιμοποιήθηκαν μετασχηματισμένα Β-λεμφοκύτταρα με διαγονιδιακούς EBV-φορείς38.
Κατόπιν για την ανοσοδιέγερση των Τ-λεμφοκυττάρων
χρησιμοποιήθηκαν ιικοί φορείς, ιικές πρωτεΐνες και πεπτίδια. Κάθε μία από τις προαναφερθείσες μεθόδους έχει
τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς της.
Οι ιοί και οι ιικοί φορείς, επιτρέπουν την ταυτόχρονη
παρουσίαση πολλών αντιγόνων από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα με διάφορους μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης δομικών πρωτεϊνών για
αναγνώριση από τα CD4+ και ενδοκυττάριων πρωτεϊνών
για αναγνώριση από τα CD8+ κύτταρα. Ωστόσο, αυτή η
μέθοδος απαιτεί επαρκή τροπισμό από τον ιό, η επιλοίμωξη μπορεί να επηρεάσει την αντιγονοπαρουσιαστική
λειτουργία και ταυτόχρονα εγείρονται θέματα ασφάλειας με τη χρησιμοποίηση ιών με διατηρημένη την ικανότητα πολλαπλασιασμού.
Όσον αφορά τις ιικές πρωτεΐνες είναι ασφαλέστερες
και παράγονται εύκολα, αλλά είναι λιγότερο αποδοτικές
στην αντιγονοπαρουσίαση τύπου Ι. Προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση μολυσματικού υλικού ή ιικών φορέων
για την ενεργοποίηση των Τ κυττάρων, εμπορικά διαθέσιμα, επικαλυπτόμενα 15μερή πεπτιδίων (pepmixes) που
επικαλύπτουν πιθανούς CD8+ και CD4+ επίτοπους ιικών
αντιγόνων μπορούν να είναι μία πολλά υποσχόμενη εναλλακτική τεχνική για αντιγονική διέγερση και δημιουργία
Τ-λεμφοκυττάρων με ειδικότητα έναντι πολλαπλών ιών39.
Το ενδιαφέρον των ερευνητών στράφηκε στη ανάπτυξη απλούστερων πρωτοκόλλων για τη δημιουργία αντιιικών CTLs. Το 2011 δημοσιεύτηκε από τον Gerdemann
et al, ένα πρωτόκολλο συμβατό με μεθοδολογία σωστής
παρασκευαστικής πρακτικής (GMP) για τη δημιουργία
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CTLs με ειδικότητα έναντι τριών ιών: ΕBV, CMV και
Adv. Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δενδριτικά κύτταρα
μετασχηματισμένα με πλασμιδιακό DNA που κωδικοποιεί LMP2, EBNA1 και BZLF1 (EBV), Hexon and Penton
(Adv) και pp65 και IE1 (CMV) ως αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα (ΑPCs). Η παραγωγή των ειδικών CTLs
έναντι τριών ιών (ΕBV, CMV και Adv) έγινε παρουσία
IL-4 και IL-7 σε ειδικούς επωαστές GREX με μειωμένο
κόστος και σε σύντομο διάστημα 10 ημερών40. Το 2012
ανακοινώθηκε από τους Σπυριδωνίδη και συν. μια απλή,
ταχεία (9 ημέρες) GMP-συμβατή μεθοδολογία χωρίς τη
χρήση μολυσματικού υλικού για την ανάπτυξη σε μία
ενιαία καλλιέργεια ενός πολλαπλά-αντιικού (multivirus)
CTL πληθυσμού με ειδικότητα εναντίων τεσσάρων ιών
ΕBV, CMV, Adv και ΒΚ41. Στη μελέτη αυτή, ώριμα δενδριτικά κύτταρα (DC) επωάστηκαν με 15μερή πεπτιδίων
(pepmixes) που καλύπτουν αμινικές αλληλουχίες αντιγονικών περιοχών του CMV, EBV, Adenovirus και BK, είτε
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό (Mix). O συνδυασμός IL7, IL-15, και χαμηλής δόσης IL-2 επιλέχθηκε ως ο βέλτιστος συνδυασμός κυττοκινών για τη δημιουργία των
αντιγονο-ειδικών CTL. Τα αντι-ιικά CTLs αναγνωρίστηκαν με κυτταρομετρία ροής βάσει της ικανότητάς τους
να παράγουν ΙFΝ-γ, TNF-a, ή/και IL-2, μετά από ειδική
αντιγονοδιέγερση. Ειδικά εναντίον των τεσσάρων ιών
CD4+ και CD8+ CTLs επάχθηκαν επιτυχώς στο σύνολο των δοτών που ελέγχθηκαν (Εικόνα 2Α). Τα αντι-ιικά
CTLs διατήρησαν φαινότυπο κυττάρων κεντρικής μνήμης
ενώ μόνο ένα μικρό υποσύνολο έδειξε δείκτες τερματικής διαφοροποίησης ή γήρανσης (Εικόνα 2Β). Το παραπάνω πρωτόκολλο χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία και για
την παραγωγή αντι-CMV CTLs σε κλινική κλίμακα σε
επωαστή GREX (Εικόνα 2Γ).

Κλινική εφαρμογή Τ-λεμφοκυττάρων
με ειδικότητα έναντι πολλαπλών ιών
για την αντιμετώπιση ιογενών λοιμώξεων
Πολλά εργαστήρια ανά τον κόσμο ασχολούνται με
την παραγωγή ειδικών Τ-λεμφοκυττάρων είτε για την
πρόληψη, είτε για τη θεραπεία ιογενών λοιμώξεων μετά
από μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων ή συμπαγών οργάνων42-45. Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι ακόμη και πολύ μικρός αριθμός ειδικών Τ-λεμφοκυττάρων
της τάξης του 103/kg είναι ικανός να ελέγξει μια ιογενή
λοίμωξη όταν εγχυθεί in vivo29. Το 2013 δημοσιεύτηκε
μια πολύ ενδιαφέρουσα πολυκεντρική μελέτη που παρουσίασε τη χρησιμοποίηση “third-party” πολύ-αντιικών
(multivirus) CTL πληθυσμών για την αντιμετώπιση σοβαρών ιογενών λοιμώξεων μετά από άλλο-ΜΜΟ. Η χρησιμοποίηση “third-party” αποθηκευμένων Τ-λεμφοκυττάρων
παρέχει εξαιρετικές δυνατότητες για την ευρύτερη χρήση
ειδικών αντι-ιικών Τ-λεμφοκυττάρων καθώς ανταπεξέρ-
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χεται διαφόρων περιορισμών της δημιουργίας εξατομικευμένων κυτταρικών σειρών από ξεχωριστά ζευγάρια
δοτών-ασθενών, όπως η χρονοβόρα διαδικασία, το κόστος και η δυσκολία της δημιουργίας τέτοιων κυττάρων
από μη ανοσοποιημένους δότες. Στην προαναφερθείσα
μελέτη, κατασκευάστηκε μία τράπεζα από 32 κυτταρικές σειρές από άτομα με κοινούς HLA πολυμορφισμούς
και ανοσία στους EBV, CMV και Adv. Συνολικά 18 σειρές χορηγήθηκαν σε ασθενείς με σοβαρές, ανθεκτικές
ιογενείς λοιμώξεις από τους προαναφερθέντες ιούς μετά
από άλλο-ΜΜΟ. Η πλήρης ή μερική ανταπόκριση μετά
από 6 εβδομάδες από τη χορήγηση των κυττάρων ήταν
74% στο σύνολο των ασθενών και των ιών-στόχων. Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 73,9% για
CMV λοίμωξη, 77,8% για λοίμωξη με Adv και 66,7% για
EBV λοίμωξη. Δεν παρατηρήθηκαν άμεσα με την έγχυση των κυττάρων σχετιζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες
και το φαινόμενο μοσχεύματος κατά ξενιστή παρουσιάστηκε μόνο σε 2 από τους 50 συμμετέχοντες. Οι μικρές αυτές κυτταρικές τράπεζες που χρησιμοποιήθηκαν
αποδείχτηκαν αποτελεσματικές ακόμα και όταν υπήρχε
μια μοναδική σχετική HLA αντιστοιχία με τον ασθενή,
με την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο HLA αλληλόμορφο αντιπροσώπευε σχετιζόμενο με τον ιό αντιγόνο46.
Ένα νέο πρωτόκολλο παραγωγής CTLs πολλαπλής ειδικότητας ελέγχθηκε πρόσφατα σε κλινική μελέτη φάσης
Ι. Το καινοτόμο αυτό πρωτόκολλο επιτρέπει την ταχεία
έκπτυξη μίας κυτταρικής σειράς Τ-κυττάρων που δύναται
να στοχεύει ταυτόχρονα 5 ιούς (AdV, CMV, ΕBV, BKV
και HHV6). Η νέα στρατηγική περιλαμβάνει την απ’ ευθείας διέγερση των PBMCs με μείγμα 15μερών πεπτιδίων και την καλλιέργειά τους σε GREX βιοαντιδραστήρες
για 9-11 ημέρες, σε θρεπτικό υλικό εμπλουτισμένο με IL4 και IL-7. Το καινούριο πρωτόκολλο είναι οικονομικότερο, καθώς αποφεύγει τη χρήση ιών και ιικών φορέων,
απλούστερο, εφόσον αποδίδει CTLs πενταπλής ειδικότητας με μία μόνο διέγερση, σε μία μόνο καλλιέργεια και
τέλος ταχύτερο, καθώς μειώνει τον χρόνο παραγωγής των
CTLs σε μόλις 10 ημέρες. Τα CTLs χορηγήθηκαν σε 11
ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αλλογενή μεταμόσχευση
προφυλακτικά αλλά και ως θεραπεία για μία ή περισσότερες ενεργείς λοιμώξεις και φάνηκαν ασφαλή αλλά και
αποτελεσματικά επάγοντας ανοσολογική απόκριση στο
94% των περιπτώσεων47.

Θεραπευτικό και οικονομικό όφελος από
τη χρήση αντι-ιικών Τ-λεμφοκυττάρων
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η δυνατότητα χορήγησης
ειδικών έναντι πολλαπλών ιών CTLs και ως προφυλακτική θεραπεία σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε αλλο-MMO για την έγκαιρη πρόληψη ιογενών λοιμώξεων.
Και ενώ ίσως το κόστος φαντάζει απαγορευτικό για τη
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Εικόνα 2. (A) Τα αντι-ικά CTLs (CD4+ και CD8+) αναγνωρίστηκαν με κυτταρομετρία ροής με την ικανότητα τους να παράγουν
ΙFΝγ μετά από ειδική αντιγονοδιέγερση (κάτω σειρές). Οι πάνω σειρές δείχνουν την μη ειδική ενεργότητα που παρουσιάζεται
στην καλλιέργεια. Η ειδικότητα των CTLs έναντι κάθε ιού αναγράφεται στην εικόνα. Τα multivirus καταδεικνύουν CTLs που δείχνουν ειδικότητα εναντίον και των τεσσάρων ιών (CMV, EBV, Adv, BK). (B) Φαινοτυπική ανάλυση των αντιικών (multivirus) CTLs.
(Γ) Ανάπτυξη ειδικών anti-CMV CTLs σε μεγάλη κλίμακα σε επωαστή GREX.
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χρήση μιας τόσο ακριβά παρασκευαζόμενης κυτταρικής
θεραπείας ως προληπτικό μέσο, η πρόσφατη ανάλυση της
Jain et al, 2014, καταδεικνύει αντίθετα αποτελέσματα. Η
παρούσα μελέτη αφορούσε στη χορήγηση ειδικών αντιCMV CTLs ως πρόληψη για την CMV ενεργοποίηση σε
μεταμοσχευμένους ασθενείς. Η τρέχουσα δαπάνη για την
παρασκευή ειδικών αντι-CMV CTLs σύμφωνα με τους
κανόνες GMP ανέρχεται σε 10.000$. Ωστόσο αν λάβει
κανείς υπόψη του το κόστος της αντι-ιικής αγωγής και
της ενδονοσοκομειακής νοσηλείας, το οποίο υπολογίζεται σε πάνω από 50.000$, ακόμα και αν η αποτελεσματικότητα της προφυλακτικής χορήγησης ειδικών CTLs
περιοριστεί στο 50% αυτή θα εξακολουθούσε να αποτελεί την πιο οικονομική επιλογή48. Ανεξαρτήτως οικονομικών δεδομένων και περιορισμών, η δυνατότητα να
προληφθούν οι ιογενείς λοιμώξεις μέσω ειδικών CTLs
παρέχει νέα προοπτική για αλλογενείς μεταμοσχεύσεις

αιμοποιητικών κυττάρων με λιγότερες επιπλοκές.

Επίλογος
Συνοψίζοντας η κυτταρική ανοσοθεραπεία αποτελεί
ένα δυναμικό πεδίο εντατικής έρευνας στην αιματολογία. Παρόλο που πολλά εμπόδια ακόμα πρέπει να υπερνικηθούν για να φτάσουμε στην ευρεία εφαρμογή της, η
κυτταρική ανοσοθεραπεία των ιογενών επιπλοκών έχει
φτάσει σε ένα επεκτεινόμενο επίπεδο εφαρμογής και αποδοτικότητας. Προς το παρόν, λίγοι μόνο ασθενείς έχουν
πρόσβαση σε αυτές τις πολλά υποσχόμενες θεραπείες. Η
χορηγούμενη Τ-κυτταρική θεραπεία θα πρέπει να γίνει
ακόμα πιο προσιτή, απλή και αποδοτική. Η προοπτική
για την εφαρμογή ασφαλούς και αποδοτικής κυτταρικής
θεραπείας απαιτεί στενή συνεργασία μεταξύ βασικών
ερευνητών και κλινικών ιατρών.

Multi-virus specific T-cells
by Anastasia Karela, Alexandros Spyridonidis
Bone Marrow Transplantation Unit, University General Hospital of Patras, Rio, Greece
ABSTRACT: The notion that immunocompetent cells are capable of mediating an antitumor effect was
first validated experimentally in late 1950s. These findings led to the therapeutic infusion of antitumor
specific T-lymphocytes to treat hematologic malignancies, for example donor lymphocyte infusions for
relapse after allogeneic stem cells transplant (HSCT). Besides relapse, viral infections consist a major and
potential fatal complication after HSCT. Antiviral chemotherapy is not universally effective, is expensive and carries its own complications, like organ toxicity and generation of resistant virus strains. The
use of multi-virus specific T-cells for the treatment of viral infections is an emerging field of research.
Early clinical trials have helped to understand the hallmarks of T-cell therapies and provided critical insights to the manufacturing of a therapeutically robust product. Recently, very encouraging results in
treating severe post-transplantation viral infections have been reported with virus-specific T cells, from
third-party or the stem cell donors, targeting 3 to 5 viruses. Although many hurdles remain unresolved,
the use of multi-virus specific T-cells has now reached a stage of increasing feasibility and efficacy.
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