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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι οι βακτηριοφάγοι (φάγοι) μπορούν να αποτελέσουν
θεραπευτικό μέσο για την αποκατάσταση της διαταραγμένης μικροχλωρίδας και του προβλήματος της
μικροβιακής αντοχής. Ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος αποικίζει το 80% του υγιούς πληθυσμού και αποτελεί
σημαντικό αίτιο χρόνιας ή οξείας λοίμωξης του αναπνευστικού.

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρούσα εργασία διενεργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος CURE: «Constructing
a Eubiosis Reinstatement Therapy for Asthma», και έχει ως στόχο την προσομοίωση της συμβίωσης
ανθρώπινων βρογχικών επιθηλιακών κυττάρων με Staphylococcus aureus και τους φάγους PYOSa
μέσω ενός in-vitro μοντέλου τριμερούς αλληλεπίδρασης.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Μελετήθηκαν οι in-vitro αλληλεπιδράσεις των επιμέρους διμερών συστημάτων και
προσδιορίστηκαν οι παράμετροι: χρόνοι επώασης και αναλογίες συγκέντρωσης. Η προφυλακτική
και αντιφλεγμονώδης δράση των φάγων στο τριμερές μοντέλο, προσδιορίστηκε με χρώση με
κρυσταλλικό ιώδες των βιώσιμων κυττάρων και με ενζυμική ανοσοδοκιμασία ELISA στα κυτταρικά
υπερκείμενα, αντίστοιχα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι φάγοι δεν έχουν καμία κυτταροτοξική επίδραση στο βρογχικό επιθήλιο και η
παρουσία τους στο τριμερές σύστημα παρατείνει σημαντικά την κυτταρική βιωσιμότητα
συγκριτικά με τα κύτταρα που εκτίθενται μόνο στο βακτήριο. Η παραγωγή κυτταροκινών από τα
κύτταρα που εκτίθενται μόνο σε σταφυλόκοκκο είναι χρόνο-εξαρτώμενη και σημαντικά
μεγαλύτερη συγκριτικά με την παραγωγή τους στο τριμερές μοντέλο, όπου η παρουσία των φάγων
μειώνει συστηματικά την φλεγμονή.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η παρουσία φάγων στην αναπνευστική κοιλότητα συμβάλλει στη διατήρηση ενός
υγιούς επιθηλιακού φραγμού και μπορεί να ρυθμίσει την ανοσολογική απόκριση στον βακτηριακό
αποικισμό. Η απομόνωση και ο χαρακτηρισμός λυτικών φάγων για τα βακτήρια που αποικίζουν το
αναπνευστικό σύστημα αποτελεί έναν από τους κυριότερους στόχους στην προσπάθεια
αποτελεσματικού ελέγχου και πρόληψης της μικροβιακής αντοχής και των συστηματικών
επιπτώσεων βακτηριακού αποικισμού.

