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Η σημασία των Τ λεμφοκυττάρων – Τ κυτταρικές ανοσοανεπάρκειες

Ανοσοανεπάρκεια Αιτία Αποτέλεσμα
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Ευπάθεια σε λοιμώξεις

Ευπάθεια σε καρκίνο



Οντογέννεση των Τ λεμφοκυττάρων

Tregs



T cell receptor
(TCR)

Ο υποδοχέας των Τ λεμφοκυττάρων (T Cell Receptor – TCR)



Το περιφερικό ρεπερτόριο των Τ λεμφοκυττάρων

CD4+ βοηθητικά
T λεμφοκύτταρα

CD8+ κυτταροτοξικά
T λεμφοκύτταρα



Ενεργοποίηση και πολλαπλασιασμός των Τ κυττάρων στα δευτερογενή λεμφικά
όργανα



Ενεργοποίηση Τ λεμφοκυττάρων

Cytokine



Ενεργοποίηση Τ λεμφοκυττάρων



Ενεργοποίηση Τ λεμφοκυττάρων



Πολλαπλασιαμός Τ λεμφοκυττάρων



Δράση των Τ λεμφοκυττάρων



b

A. Παραγωγή κυτταροτοξικών
κυτταροκινών Β. Υποδοχείς θανάτου Γ. Θρυμματίνη/

Περφορίνη

Μηχανισμοί δράσης των κυτταροτοξικών CD8+ T λεμφοκυττάρων

Μάρτυρας
Αφαίρεση CD8+

Πειραματικό μοντέλο καρκίνου του μαστού



Μηχανισμοί δράσης των CD4+ βοηθητικών T λεμφοκυττάρων - Υπότυποι

• διαφορετικές κυτταροκίνες
που επάγουν τη
διαφοροποίηση τους

• διαφορετκοί μεταγραφικοί
παράγοντες

• διαφορετικές κυτταροκίνες
που παράγουν

• διαφορετικοί μηχανισμοί
δράσης

παραγωγή κυτταροκινών για την ενίσχυση της δράσης αλλών κυττάρων του
ανοσοποιητικού



Μηχανισμοί δράσης των Τ βοηθητικών τύπου 1 (Th1) λεμφοκυττάρων
Ενδοκυττάρια βακτηριακή λοίμωξη, ιική λοίμωξη και καρκινικά κύτταρα

Διαφοροποίηση Δράση

Πειραματικό μοντέλο ινωσαρκώματος



Μηχανισμοί δράσης των Τ βοηθητικών τύπου 2 (Th2) λεμφοκυττάρων
Παράσιτα (αρκετά μεγάλα για να φαγοκυτταρωθούν), αλλεργικές αντιδράσεις

IL-4

GATA-3



Μηχανισμοί δράσης των Τ βοηθητικών τύπου 17 (Th17) λεμφοκυττάρων
Εξωκυττάρια παθογονα (μύκητες, βακτηρια), αυτοάνοσα νοσήματα

Διαφοροποίηση Δράση



Θεραπείες βασισμένες στη βιολογία των Τ λεμφοκυττάρων



Αυτοανοσία
αυξημένη ενεργοποίηση,
πολ/σμος και δράση των

δραστικών Τ λεμφοκυττάρων

Καρκίνος
μειωμένη ενεργοποίηση,
πολ/σμος και δράση των

δραστικών Τ λεμφοκυττάρων



Αναστολή της ενεργοποίησης των Τ λεμφοκυττάρων στα αυτοάνοσα νοσήματα

Αναστολή της ενεργοποίησης των δραστικών Τ λεμφοκυττάρων

Dapirolizumab
MEDI-570,
AMG557Theralizumab



Ενίσχυση της ενεργοποίησης των Τ λεμφοκυττάρων στον καρκίνο



Ενίσχυση της ενεργοποίησης των Τ λεμφοκυττάρων στον καρκίνο

Nivolumab
Peprolizumab

Atezolizumab



Αναστολή της δράσης των κυτταροκινών στα αυτοάνοσα νοσήματα



Αναστολή της δράσης των κυτταροκινών στα αυτοάνοα νοσήματα

Secukinumab



CAR T κύτταρα



CAR T κύτταρα

FDA approved KYMRIAH and YESCARTA target CD19 antigen in B-cell lymphoma and
lymphoblastic leukemia non-Hodgkin’s lymphoma




