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Πρόλογος ελληνικής έκδοσης

Η

παρούσα έκδοση είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας
(European Molecular Biology Organization, EMBO) στη
Χαϊδελβέργη τη Γερμανίας που αποσκοπεί στην ενημέρωση της
κοινής γνώμης στο θέμα της έρευνας των βλαστοκυττάρων. Το
βιβλίο αυτό περιλαμβάνει σύντομα άρθρα ανασκόπησης από
ερευνητές διεθνούς κύρους που:
■ Συνοψίζουν την τρέχουσα γνώση στο επιστημονικό

πεδίο των βλαστοκυττάρων.
■ Παρέχουν σε λιτή και απλουστευμένη, για το ευρύ

κοινό, γλώσσα τα κύρια σημεία των εφαρμογών των
βλαστοκυττάρων στην θεραπευτική αντιμετώπιση
διαφόρων ασθενειών του ανθρώπου.
■ Παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές για την καλύτερη

δυνατή αξιοποίηση της έρευνας στα βλαστοκύτταρα.
Η πρωτότυπη έκδοση του βιβλίου αυτού παρέχεται δωρεάν στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.embo.org/scisoc/stemcell.html.
Στην προσπάθεια για την ευρύτερη διάδοση του περιεχομένων
του βιβλίου αυτού στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΜΒΟ
ανέθεσε τη μετάφρασή του σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες, με
πρώτη την Ιταλική.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον συνάδελφο Δρ. Andrew
Moore, τ. διευθυντή του προγράμματος «Science and Society» της
EMBO και νυν αρχισυντάκτη της έγκριτης επιστημονικής
επιθεώρησης Bioessays, για την ανάθεση της μετάφρασης στα
ελληνικά του βιβλίου αυτού. Ευχαριστώ επίσης θερμά τον
συνάδελφο Δημήτρη Χαρβάτη για την εξαιρετική απόδοση στα
ελληνικά της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης και την άψογη
συνεργασία μας στην μετάφραση του βιβλίου αυτού.
Ευχαριστώ επίσης και συγχαίρω τo Ινστιτούτο Βιοϊατρικών
Επιστημών Golden Helix για την πρωτοβουλία αυτή που
αποσκοπεί στην ορθή ενημέρωση της κοινής γνώμης για τις
εφαρμογές των βλαστικών κυττάρων, αποδεικνύοντας και με αυτόν
τον τρόπο την προσήλωσή του στην αντικειμενική ενημέρωση της
ελληνικής κοινής γνώμης για τις τρέχουσες θεραπευτικές
εφαρμογές των βλαστοκυττάρων στον άνθρωπο.
Τέλος, ευχαριστώ εκ των προτέρων τους αναγνώστες για κάθε
καλοπροαίρετη κριτική επί των περιεχομένων του βιβλίου αυτού.
Γεώργιος Π. Πατρινός
Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα
Φαρμακευτικής, Πάτρα

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2009
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Συνοπτική παρουσίαση και προτάσεις

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΥ

Τ

ο έντυπο αυτό είναι προϊόν της συνεισφοράς ειδικών στην
έρευνα στα βλαστοκύτταρα, στις βιοϊατρικές εφαρμογές και
στην προάσπιση της έρευνας στα βλαστοκύτταρα, οι οποίοι
– εκτός από τη σύνταξη των κεφαλαίων του φυλλαδίου αυτού –
προσκλήθηκαν σε μια συμβουλευτική συνάντηση υπό την αιγίδα
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (European
Molecular Biology Organization, ΕΜΒΟ) στις 19 Απριλίου 2006. Το
παρόν περιληπτικό έντυπο αποτελεί μια εισαγωγή στον τομέα της
βιολογίας των βλαστοκυττάρων και στην αντίστοιχη ορολογία για
τους μη ειδικούς, και οριοθετεί τη σύγχρονη έρευνα στον τομέα
αυτόν ως προς την παραγωγή επιστημονικής γνώσης, τη σημασία
της για σοβαρές μη λοιμώδεις ασθένειες και την οικονομική της
αξία. Προσφέρει επίσης συστάσεις σχετικά με τις πολιτικές που
χρειάζονται ώστε η έρευνα στα βλαστοκύτταρα να πάρει την
αρμόζουσα θέση στην Ευρώπη.
Τα ζητήματα που καλύπτονται είναι:
Θέματα και τεχνικές
■ Η φύση των βλαστοκυττάρων και η διαφοροποίησή
τους προς ειδικούς κυτταρικούς τύπους
■ Εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα: δυνατότητες και δυναμικό
■ Μεταφορά πυρήνων σωματικών κυττάρων (SCNT)
στην παραγωγή εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων
Έρευνα σε συγκεκριμένους ιστούς
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Αίμα
Οστά
Καρκίνος (μοντέλο βλαστικού κυττάρου)
Μυοκάρδιο
Ενδοθήλιο (επένδυση των αγγείων του κυκλοφορικού
συστήματος)
Επιθήλιο (δέρμα και άλλες εξωτερικές επιφάνειες)
Εγκέφαλος και νευρικό σύστημα
Πάγκρεας
Σκελετικός μυς

Από τη θεωρία στη θεραπεία
■ Αξιολόγηση των θεραπευτικών δυνατοτήτων των
βλαστοκυττάρων

■ Εμπορική ανάπτυξη εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων:
αναφορά από μια εταιρεία που δραστηριοποιείται
στις Η.Π.Α.
■ Η προοπτική ενός διεθνούς οργανισμού ασθενών για
την προάσπιση της έρευνας

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΓΝΩΣΗ
Πολλές εφαρμογές των βλαστοκυττάρων σε δοκιμασμένες και
επικυρωμένες θεραπείες στον άνθρωπο είναι γνωστές σήμερα: από τη
μεταμόσχευση μυελού των οστών μέχρι τις πιο πρόσφατες προόδους στις
θεραπείες επιδιόρθωσης δέρματος και κερατοειδούς. Τα κύτταρα που
χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις αυτές είναι βλαστοκύτταρα ενήλικων
ιστών, η φυσιολογική λειτουργία των οποίων είναι η διατήρηση και η
επιδιόρθωση των ιστών καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Είναι γνωστό ότι
υπάρχουν βλαστοκύτταρα σε πολλούς ιστούς του ενηλίκου, αλλά
συνήθως είναι σπάνια. Ο ακριβής ρόλος τους, η ποσότητά τους και η
ταυτότητά τους δεν είναι απολύτως γνωστά.
Η παράλληλη έρευνα σε βλαστοκύτταρα που προέρχονται από τα
πρώτα στάδια της εμβρυϊκής ανάπτυξης κατέληξε στον προσδιορισμό
ενός πρωταρχικού προγονικού κυττάρου που μπορεί να παράγει όλους
τους τύπους ιστών του ενηλίκου (πολυδύναμο). Τα εμβρυϊκά
βλαστοκύτταρα (κύτταρα ES) έχουν τεράστιο δυναμικό από τη μία
πλευρά, ενώ από την άλλη ο έλεγχός τους με τις παρούσες γνώσεις είναι
δύσκολος.
Επειδή τα βλαστοκύτταρα ενήλικων ιστών περιορίζονται ως προς το
φάσμα των κυτταρικών τύπων που μπορούν να παραγάγουν, έχει
εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον για την προοπτική της μετατροπής
ενήλικων βλαστοκυττάρων σε πολυδύναμα βλαστοκύτταρα. Αυτό μπορεί
να επιτευχθεί είτε μέσω της τεχνικής της μεταφοράς πυρήνων σωματικών
κυττάρων (SCNT) – με την οποία δημιουργήθηκε το πρόβατο Ντόλυ – είτε
μέσω άλλων μεθόδων. Η έρευνα αυτή βρίσκεται σε αρχικά ακόμη στάδια,
αλλά μπορεί να προσφέρει μεγάλες δυνατότητες στην αναγεννητική
ιατρική στο μέλλον.
Η έρευνα στα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα και τα βλαστοκύτταρα
ενήλικων ιστών αυξάνει τις γνώσεις μας στη βιολογία των
βλαστοκυττάρων γενικά, ενώ προσφέρει επίσης προοπτικές για την
ανάπτυξη θεραπειών για μια ποικιλία παθήσεων που προσβάλλουν
συγκεκριμένους ιστούς, μεταξύ των οποίων σοβαρές ασθένειες όπως ο
διαβήτης τύπου 1 και η νόσος Parkinson. Η έρευνα προχωρά επίσης τις
γνώσεις μας για τη βιολογία του καρκίνου, ο οποίος πιθανόν να οφείλεται
σε μεταλλάξεις σε βλαστοκύτταρα.
Προς το παρόν δεν υπάρχει μεγάλη εμπορική υποστήριξη ούτε
συμμετοχή των ιδιωτικών φαρμακοβιομηχανιών στην έρευνα και ανάπτυξη
βλαστοκυττάρων στην Ευρώπη. Ένας σοβαρός ανασταλτικός
παράγοντας είναι η ερμηνεία που δίνει το Ευρωπαϊκό Γραφείο
Ευρεσιτεχνιών στη διάταξη περί ηθικής που περιλαμβάνεται στην Οδηγία
Βιοτεχνολογίας της Ε.Ε. (που έχει ενσωματωθεί στην Ευρωπαϊκή
Σύμβαση περί Ευρεσιτεχνιών), η οποία σχετίζεται με τη δυνατότητα
κατοχύρωσης εφευρέσεων που εξαρτώνται – σε κάποιο στάδιο της
ανάπτυξής τους – από τη χρήση ανθρώπινων εμβρύων. Η ερμηνεία αυτή
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θεωρείται σοβαρό εμπόδιο στην πλήρη αξιοποίηση της έρευνας και
ανάπτυξης στα βλαστοκύτταρα.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η έρευνα στα βλαστοκύτταρα βρίσκεται στα πρώτα στάδια της
ανάπτυξης θεραπευτικών προϊόντων που πιθανόν να βοηθήσουν
την αντιμετώπιση πολλών σοβαρών ασθενειών, ιδίως στον
γηράσκοντα πληθυσμό. Τα βλαστοκύτταρα δεν προσφέρουν μόνο
την ελπίδα της ανάπτυξης θεραπειών ανάπλασης: η καλύτερη
κατανόηση της βιολογίας τους και των βιολογικών δεικτών που τα
διακρίνουν από τα «κανονικά» κύτταρα αναμένεται να συμβάλει
στην καλύτερη πρόγνωση και την επακριβή στόχευση της
φαρμακευτικής θεραπείας των καρκίνων.
Κάποιες υποψήφιες βλαστοκυτταρικές θεραπείες βρίσκονται
ήδη στο στάδιο των προκλινικών δοκιμών σε ζώα. Στο δέρμα και
το αίμα, η έρευνα βλαστοκυττάρων προχωρά ήδη σε μια δεύτερη
φάση, κατά την οποία χρησιμοποιείται γονιδιακή διόρθωση σε
συνδυασμό με κυτταροθεραπεία για την αντιμετώπιση σοβαρών
κληρονομικών ασθενειών. Κατά τα επόμενα 2–5 έτη έχει
προγραμματιστεί η έναρξη κλινικών δοκιμών για περισσότερες
βλαστοκυτταρικές θεραπείες, κυρίως στους τομείς της μυϊκής
αναγέννησης και των οστικών κακώσεων.
Στην αναζήτηση θεραπείας για τον διαβήτη τύπου 1, δίνεται
μεγάλο ενδιαφέρον στις πηγές βλαστοκυττάρων – εμβρυϊκών και
ενήλικων ιστών – που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
ανανεωθούν τα β κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη και τα οποία
καταστρέφονται από αυτή τη χρόνια καταβλητική ασθένεια. Στην
έρευνα για την αθηροσκλήρωση, τα ευρήματα πάνω στα
ενδοθηλιακά προγονικά κύτταρα της κυκλοφορίας (τα κύτταρα που
παράγουν την επένδυση των αιμοφόρων αγγείων) πιθανόν να
συμβάλουν στη βελτίωση των προγνωστικών δεικτών και στην
ανάπτυξη νέων θεραπευτικών στρατηγικών. Για το αίμα, υπάρχει η
προοπτική της βελτίωσης των μεθόδων μεταμόσχευσης μυελού
των οστών και αίματος του ομφάλιου λώρου. Η έρευνα αυτή θα
βελτιώσει επίσης την κατανόηση της βιολογίας των λευχαιμικών
καρκινικών κυττάρων και, μέσω αυτής, στην καλύτερη στόχευση
των φαρμακευτικών θεραπειών.
Τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα μπορεί να αποδειχθούν πολύτιμα
σε μια ποικιλία θεραπειών ιστικής αναγέννησης. Οι δοκιμές σε
μοντέλα της νόσου Parkinson στον επίμυ αναδεικνύουν ήδη τις
δυνατότητες των θεραπειών κυτταρικής αντικατάστασης στο
νευρικό σύστημα. Επιπλέον, οι δυνατότητες πολλαπλασιασμού
των εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων μπορούν να προσφέρουν μια
αστείρευτη πηγή ανθρώπινων κυττάρων για τη δημιουργία
μοντέλων κυτταρικής ανάπτυξης και ασθενειών, καθώς και για
φαρμακευτικές δοκιμές. Οι έρευνες στα βλαστοκύτταρα ενήλικων
ιστών και στα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα αλληλοσυνδέονται και θα
ωφεληθούν αμοιβαία από την ανάπτυξη καλύτερων μεθόδων
πολλαπλασιασμού και κατευθυνόμενης διαφοροποίησης των
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων.
Αναφορικά με τα ενήλικα βλαστοκύτταρα, η έρευνα αποσκοπεί
επίσης στην ταυτοποίηση και τον χαρακτηρισμό των ενδογενών
βλαστοκυττάρων που διαρκώς εντοπίζονται σε περισσότερους
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ιστούς. Η καλύτερη κατανόηση των φυσιολογικών μηχανισμών
ενεργοποίησης σε περιπτώσεις επιδιόρθωσης των ιστκών βλαβών
αναμένεται να ανοίξει νέες οδούς για τον κατευθυνόμενο έλεγχο
αυτού του εγγενούς συστήματος επιδιόρθωσης με χρήση
φαρμακευτικών ουσιών, κυτοκινών και αυξητικών παραγόντων.
Ήδη υπάρχουν ενδείξεις τέτοιας προόδου στην έρευνα στον
εγκέφαλο και τους νευρικούς ιστούς, καθώς και στην καρδιά – με
τελικό στόχο την επίτευξη του ελέγχου αυτού σε όλες τις θέσεις του
ενήλικου οργανισμού όπου υπάρχουν ιστοειδικά βλαστοκύτταρα.
Προς το παρόν όμως δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία σχετικά με
τη διατήρηση πολυδύναμων κυττάρων στους ώριμους ιστούς. Ως
εκ τούτου, ένας βασικός στόχος της έρευνας βλαστοκυττάρων είναι
η ανακάλυψη μεθόδων «αναπρογραμματισμού» των ώριμων
κυττάρων προς μια πολυδύναμη κατάσταση. Η τεχνική μεταφοράς
πυρήνων σωματικών κυττάρων είναι μία τέτοια μέθοδος. Μπορεί
να χρησιμοποιηθεί στο προσεχές μέλλον για την παραγωγή
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων από ασθενείς για σκοπούς
διερεύνησης των νευροκινητικών παθήσεων (πλάγια μυοατροφική
σκλήρυνση). Και άλλες σοβαρές κληρονομικές εκφυλιστικές
παθήσεις είναι επιδεκτικές στην προσέγγιση αυτή – στο πλαίσιο
αυτό, οι πιθανές ωφέλειες συνίστανται στην κατανόηση των
κληρονομικών κυτταρικών παθήσεων για τις οποίες το/α
υποψήφιο/α γονίδια δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη ή για τις οποίες
δεν υπάρχει διαθέσιμο κάποιο κατάλληλο ερευνητικό μοντέλο. Η
έρευνα στην τεχνική μεταφοράς πυρήνων σωματικών κυττάρων
μπορεί επίσης να οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση του
μηχανισμού αναπρογραμματισμού και στην ταχύτερη ανάπτυξη
μεθόδων που δεν χρειάζονται μεταφορά πυρήνων σε
αποπυρηνοποιημένα ωάρια.
Ο ιδιωτικός τομέας θα παίξει έναν διαρκώς σημαντικότερο ρόλο
στην ανάπτυξη τεχνολογιών αξιοποίησης των βλαστοκυττάρων, και
στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό ήδη συμβαίνει στους ερευνητικούς
τομείς των νευρογλοιικών κυττάρων (βοηθητικά κύτταρα του
νευρικού συστήματος) για τη θεραπεία των κακώσεων του
νωτιαίου μυελού, των μυοκαρδιακών κυττάρων για τις
καρδιοπάθειες, των κυττάρων των παγκρεατικών νησίδων για τον
διαβήτη, των αιμοποιητικών κυττάρων για τις αιματογενείς
παθήσεις, και των ηπατοκυττάρων για φαρμακολογικές εξετάσεις.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Παρότι
η
ανάπτυξη βλαστοκυτταρικών εφαρμογών
παρουσιάζεται μερικές φορές ως μια επιλογή ανάμεσα στην
έρευνα στα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα και στα βλαστοκύτταρα των
ενήλικων ιστών, είναι πιθανόν ότι θα υπάρξει πρόοδος στη
βιοϊατρική έρευνα και προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις. Είναι
γνωστό ότι τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα είναι πολυδύναμα, καθώς
έχουν την ικανότητα να παράγουν οποιονδήποτε κυτταρικό τύπο
του οργανισμού. Το δυναμικό αυτό όμως αντισταθμίζεται από το
γεγονός ότι υπάρχει κάποια αβεβαιότητα ως προς τη σταθερότητά
τους στη μερικώς ή πλήρως διαφοροποιημένη κατάσταση, καθώς
και από τις περιορισμένες γνώσεις μας σχετικά με τα σήματα που
απαιτούνται για να επιτευχθεί οριστική διαφοροποίηση. Τα
ενήλικα βλαστοκύτταρα, αν και περιορισμένα ως προς το φάσμα

των κυτταρικών τύπων που μπορούν να παράγουν, είναι πιο
επιδεκτικά σε ελεγχόμενη διαφοροποίηση ακριβώς επειδή δεν
διαθέτουν τόσες επιλογές διαφοροποίησης. Έχει αποδειχθεί
οριστικά όμως ότι η έρευνα σε καθέναν από τους τομείς αυτούς
ωφελεί τον άλλο, σε επίπεδο βασικής επιστήμης και εφαρμογών.
Είναι συνεπώς καλό να δοθεί υποστήριξη και στους δύο τομείς της
έρευνας.
Το βλαστικό κύτταρο είναι μια οντότητα που πρέπει να
μελετηθεί και να ελεγχθεί στο εργαστήριο προτού επανεισαχθεί
στον ασθενή. Γενικά, η άμεση αναγεννητική δράση των
βλαστοκυττάρων οφείλεται στον πολλαπλασιασμό και τη
διαφοροποίηση των κυττάρων μέσα στον επιθυμητό ιστό. Σε
κάποιες περιπτώσεις, όμως, η κυτταρική μεταμόσχευση μπορεί να
έχει έμμεσες ωφέλιμες επιδράσεις λόγω των αντιφλεγμονωδών και
αυξητικών σημάτων που εκπέμπουν τα μεταμοσχευμένα κύτταρα –
το λεγόμενο «φαινόμενο παρευρισκομένου» (“bystander”).
Απαιτούνται περισσότερες έρευνες στο ιστικό επίπεδο
προκειμένου να διευκρινιστεί με ποιον ακριβώς τρόπο τα
μεταμοσχευμένα κύτταρα αλληλεπιδρούν με τον ιστό του ξενιστή
και ποια ακριβώς είναι η φύση των αναγεννητικών τους
δυνατοτήτων. Ξεκινώντας από την έρευνα αυτή, ελπίζεται ότι θα
αναπτυχθούν βελτιωμένες θεραπείες. Κάποιες μορφές ιστικής
αναγέννησης πιθανόν να χρειαστούν την εισαγωγή δύο ή
περισσότερων κυτταρικών τύπων για να επιτευχθεί το μεγαλύτερο
δυνατό κλινικό όφελος. Σε άλλες περιπτώσεις, ίσως είναι πιο
αποτελεσματική η χορήγηση ενός μίγματος κυτοκινών αντί – ή
επιπλέον – της μεταμόσχευσης κυττάρων.
Θεωρητικά, μια γενετική βλάβη στον υπό θεραπεία ιστό μπορεί
να επιδιορθωθεί με χρήση βλαστοκυττάρων. Με χρήση των
κυττάρων του ίδιου του ασθενούς και την επιδιόρθωση ή
αντικατάσταση του αλλοιωμένου γονιδίου αποφεύγονται τα
προβλήματα της ανοσολογικής απόρριψης ξένων κυττάρων. Η
μέθοδος αυτή μπορεί να επιτύχει τη μακροχρόνια αντιμετώπιση ή
και την πλήρη ίαση της ασθένειας. Η εφαρμοσιμότητα της χρήσης
τέτοιων «γενετικώς διορθωμένων» βλαστοκυττάρων έχει ήδη
διαπιστωθεί. Πιθανόν όμως να χρειαστεί να αναπτυχθούν
εναλλακτικές μέθοδοι αντί των ιικών φορέων που
χρησιμοποιούνται προς το παρόν, οι οποίες να εγκριθούν και να
γίνουν αποδεκτές για εκτεταμένη κλινική εφαρμογή.
Σε ορισμένες εφαρμογές (π.χ. στους σκελετικούς μύες και στην
επένδυση των αιμοφόρων αγγείων), η χορήγηση των
βλαστοκυττάρων μπορεί να πραγματοποιηθεί με έγχυση στο
κυκλοφορικό σύστημα. Στις περισσότερες εφαρμογές κυτταρικής
θεραπείας όμως, πιθανότατα θα χρειαστεί εισαγωγή κυττάρων
απευθείας στο σημείο επιδιόρθωσης ή αναγέννησης. Αυτό
σημαίνει ότι θα χρειαστούν τεχνικές και εξοπλισμός ειδικά για
κάθε κλινική εφαρμογή χωριστά, καθώς και χρήση εξελιγμένων
τεχνικών απεικόνισης για την παρακολούθηση των χορηγούμενων
κυττάρων. Επιπλέον, πολλές πειραματικές προσεγγίσεις – ιδίως
στους τομείς της επιδιόρθωσης οστών και χόνδρων – εξαρτώνται
από την ανάπτυξη κατάλληλων υλικών «ικριώματος» πάνω στα
οποία να αναπτύσσονται τα κύτταρα προτού εμφυτευτούν στον
οργανισμό. Η έρευνα στον τομέα αυτών των βιοσυμβατών υλικών
πρέπει να συμβαδίζει με την έρευνα στα βλαστοκύτταρα και η
κλίμακα παραγωγής των υλικών αυτών θα πρέπει να μπορεί να
καλύψει τις ανάγκες.

Τόσο στη βασική έρευνα όσο και στην κλινική έρευνα
βλαστοκυττάρων απαιτείται πρόοδος στον τομέα της επιλογής,
από κάθε ιστό, των σπάνιων γνήσιων βλαστοκυττάρων μέσα από
ένα μίγμα μερικώς διαφοροποιημένων προγονικών κυττάρων.
Αυτός ο διαχωρισμός των κυττάρων είναι σημαντικός για την
αυξημένη ειδικότητα και αποτελεσματικότητα της δόσης των
κυττάρων που θα χορηγηθούν. Σε πολλούς ερευνητικούς τομείς,
δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί εάν τα προγονικά κύτταρα που
καλλιεργούνται στο εργαστήριο διατηρούν την ικανότητα
διαφοροποίησης και σωστής λειτουργίας μετά τη μεταμόσχευσης.
Είναι σαφές ότι η σταθερή παραγωγή και ο έλεγχος ποιότητας
είναι προϋποθέσεις για την ασφαλή εφαρμογή των
κυτταροθεραπειών. Η αποτελεσματικότητα όμως των κυττάρων
που προορίζονται για θεραπευτικούς σκοπούς είναι τουλάχιστον
εξίσου σημαντική με την ασφάλειά τους. Ο έλεγχος των κυττάρων
με υπερβολικά αυστηρά κριτήρια πιθανόν να έχει κάποιο τίμημα:
τα κύτταρα είναι πιθανόν να χάνουν κάποιο αδιάκριτο στοιχείο της
αναγεννητικής τους ικανότητας, με αποτέλεσμα να μην
συμπεριφέρονται με τον επιθυμητό τρόπο μετά τη μεταμόσχευση.
Συνεπώς, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει επίγνωση του τελικού
στόχου και να αποφεύγεται ο κίνδυνος βλάβης των
βλαστοκυττάρων πριν από τη μεταμόσχευσή τους. Ένα σημαντικό
σημείο που πρέπει να αναφερθεί είναι το κατά πόσον θα
μπορούσαν να είχαν αναπτυχθεί σωτήριες θεραπείες με
βλαστοκύτταρα για αιματολογικές διαταραχές κατά τη δεκαετία του
1960 και για σοβαρά εγκαύματα τη δεκαετία του 1980 αν το
επίπεδο κανονιστικού ελέγχου που υπάρχει σήμερα – σε
συνάρτηση με την αντίστοιχη γραφειοκρατία και το επακόλουθο
κόστος – ήταν μικρότερο.
Ένα ακόμη ζήτημα, στο επίπεδο της χορήγησης των
βλαστοκυτταρικών θεραπειών, είναι το γεγονός ότι απαιτούνται
πολύ μεγάλες επενδύσεις προκειμένου να αναπτυχθούν τελικά οι
θεραπείες αυτές. Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί η υποδομή
για την κλιμάκωση της παραγωγής, για τον έλεγχο της ασφάλειας
και της ποιότητας και για τη διανομή και την αποθήκευση των
κυττάρων, προτού οι θεραπείες αυτές περάσουν από το στάδιο
των κλινικών δοκιμών και αρχίσουν να διατίθενται ευρέως.
Επιπλέον, εάν αποδειχθεί ότι τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν θεραπευτικά στην αντιμετώπιση
πολλών ασθενειών, τότε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το
πρόβλημα της ανοσολογικής απόρριψης. Αυτό θα μπορούσε να
γίνει με την αποθήκευση ενός σχετικά μεγάλου αριθμού
κυτταρικών σειρών εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων σε τράπεζες
βλαστοκυττάρων, οι οποίες να εξετάζονται ως προς την ιστολογική
συμβατότητα με κάθε ασθενή (όπως συμβαίνει στις
μεταμοσχεύσεις οργάνων), σε συνδυασμό με ανοσοκατασταλτικά
φάρμακα ή με μεθόδους επαγωγής ανοχής. Η παραγωγή
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων από τους ασθενείς μέσω της τεχνικής
μεταφοράς πυρήνων σωματικών κυττάρων ή με άμεσο
αναπρογραμματισμό είναι δύο εναλλακτικές δυνατότητες, αλλά θα
πρέπει να επιβεβαιωθούν και κατόπιν να αναπτυχθούν ως
αποδοτικές μέθοδοι.
Ένα μείζον θέμα στον τομέα της έρευνας βλαστοκυττάρων – και
ιδίως στην έρευνα των ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων –
είναι τα νομοθετικά εμπόδια στην ελεύθερη διεθνή συνεργασία και
ανταλλαγή υλικών. Οι διαφορές μεταξύ των εθνικών κανονισμών
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που διέπουν την έρευνα στα βλαστοκύτταρα στην Ευρώπη
εμποδίζουν τους ερευνητές να εκμεταλλευτούν τον διεθνή
χαρακτήρα των επιστημονικών εξελίξεων. Σε κάποιες χώρες
επιτρέπεται η έρευνα με περιορισμένο αριθμό ανθρώπινων
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων, αλλά οι ερευνητές αντιμετωπίζουν την
απειλή νομικών κυρώσεων εάν ασχοληθούν με άλλες κυτταρικές
σειρές που αναπτύχθηκαν από συνεργάτες τους σε άλλες χώρες
της Ευρώπης.
Σε επίπεδο οικονομικής αξίας και κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών,
οι ευρωπαίοι ερευνητές ανησυχούν για την προστασία της
πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζεται με τον χειρισμό
καθιερωμένων ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων και των
διαφοροποιημένων παραγώγων τους, και όχι με την παραγωγή
τους από το ανθρώπινο έμβρυο. Η ισχύουσα θέση του
Ευρωπαϊκού Γραφείου Ευρεσιτεχνιών (ΕΡΟ) όμως ορίζει ότι
απαγορεύεται η κατοχύρωση όλων των εφευρέσεων και
ευρεσιτεχνιών που σχετίζονται με τα ανθρώπινα εμβρυϊκά
βλαστοκύτταρα. Η θέση αυτή στηρίζεται στον κανονισμό 23d(c)
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί Ευρεσιτεχνιών (το νομικό πλαίσιο
βάσει του οποίου λειτουργεί το EPO), όπου ορίζεται ότι «Δεν
επιτρέπεται η χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
για βιοτεχνολογικές εφευρέσεις οι οποίες αφορούν ιδιαίτερα σε
χρήσεις ανθρώπινων εμβρύων για βιομηχανικούς ή εμπορικούς
σκοπούς». Σύμφωνα με την ερμηνεία του ΕΡΟ, αυτό σημαίνει ότι
αποκλείεται η κατοχύρωση οποιουδήποτε προϊόντος που απαιτεί
την άμεση και αναπόφευκτη χρήση ανθρώπινου εμβρύου,
συμπεριλαμβανομένων και των κυττάρων που προέρχονται από
ένα έμβρυο.
Η ορθότητα της ερμηνείας αυτής, και συγκεκριμένα η ορθότητα
της απαγόρευσης κατοχύρωσης εφευρέσεων που χρησιμοποιούν
υφιστάμενες σειρές εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων – οι οποίες
απέχουν πολύ από το έμβρυο από το οποίο προήλθαν – θα κριθεί
από το διευρυμένο συμβούλιο ενστάσεων του ΕΡΟ. Η απόφαση
αυτή δεν αναμένεται να ληφθεί πριν από το 2008. Εάν η τελική
ερμηνεία του άρθρου 23d(c) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί
Ευρεσιτεχνιών αποκλείσει τη δυνατότητα κατοχύρωσης όλων των
εφαρμογών και των τεχνικών που αφορούν σε ανθρώπινα
εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα, αυτό θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στις
μελλοντικές ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα αυτόν στην Ευρώπη.
Αυτή η ασυνήθιστη κατάσταση (δεδομένου ότι διπλώματα
ευρεσιτεχνίας για ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα
χορηγούνται σε άλλα μέρη του κόσμου, μεταξύ αυτών και στις
Ηνωμένες Πολιτείες) και η αναβολή της απόφασης του ΕΡΟ ωθούν
τους ερευνητές και τις εταιρείες να ζητήσουν την κατοχύρωση των
προϊόντων σε εθνικό επίπεδο, στις διάφορες χώρες της Ευρώπης.
Ανάλογα όμως με την κάθε περίπτωση χωριστά αλλά και με την
ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Βιοτεχνολογίας, η τακτική αυτή
ενδέχεται να παραβαίνει την ίδια τη Οδηγία που αποσκοπεί στην
εναρμόνιση των κανονισμών σε ολόκληρη την Ευρώπη, με
αποτέλεσμα την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Όπως φαίνεται λοιπόν, η ισχύουσα κατάσταση αναφορικά με
την πνευματική ιδιοκτησία είναι περίπλοκη, χωρίς να διαφαίνεται
κάποια προοπτική επίλυσής της στο άμεσο μέλλον, με αποτέλεσμα
να απουσιάζουν τα κίνητρα για εμπορική συμμετοχή στην
ανάπτυξη εφαρμογών των εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων στην
Ευρώπη. Και καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες
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προσφέρουν τη δυνατότητα κατοχύρωσης των εφαρμογών αυτών,
οι επενδυτές και η βιοϊατρική βιομηχανία επιλέγουν να εστιάσουν
σε αυτές τις ευκαιρίες. Η κατάσταση αυτή φέρνει τον ευρωπαϊκό
τομέα βιοτεχνολογίας σε δυσμενή θέση έναντι των ανταγωνιστών
του σε παγκόσμιο επίπεδο, με δυνητικά σοβαρές επιπτώσεις στην
οικονομία και την υγεία.
■ Τα βλαστοκύτταρα ενήλικων ιστών ήδη
χρησιμοποιούνται σε πολλές θεραπείες στον
άνθρωπο, αλλά είναι σπάνια και ανεπαρκώς
χαρακτηρισμένα.
■ Τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα μπορούν να
δημιουργήσουν όλους τους ιστούς του ενηλίκου, αλλά
ο έλεγχός τους είναι δύσκολος προς το παρόν.
■ Οι ερευνητές προσπαθούν να δημιουργήσουν
κύτταρα με παρόμοιες δυνατότητες από ενήλικα
κύτταρα.
■ Ο συνδυασμός των μελετών στα ενήλικα και στα
εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα αποτελεί πρόοδο για τη
βιοϊατρική.
■ Το ενδιαφέρον όμως του ιδιωτικού τομέα στην
Ευρώπη είναι περιορισμένο λόγω του καθεστώτος της
κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών.
■ Η έρευνα βλαστοκυττάρων αρχίζει να βοηθά στην
αντιμετώπιση πολλών σοβαρών ασθενειών και
κάποιες νέες θεραπείες θα περάσουν σύντομα από
τις προκλινικές στις κλινικές δοκιμές.
■ Οι θεραπείες του διαβήτη, της αθηροσκλήρωσης και
της λευχαιμίας αναμένεται να ωφεληθούν από την
έρευνα αυτή.
■ Τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα υπόσχονται να
βοηθήσουν ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση
εκφυλιστικών ασθενειών, αλλά και ως συστήματα
δοκιμής φαρμάκων.
■ Τα ενήλικα βλαστοκύτταρα, που ανακαλύπτονται σε
διαρκώς μεγαλύτερο αριθμό ιστών, πιθανόν να
μπορούν να ενεργοποιηθούν μέσω φαρμάκων ή
άλλων μεθόδων για να εκτελέσουν ενδογενή ιστική
επιδιόρθωση.
■ Επειδή τα ενήλικα βλαστοκύτταρα δεν έχουν πολλές
δυνατότητες διαφοροποίησης, οι ερευνητές
επιδιώκουν τον «αναπρογραμματισμό» του πυρήνα
προς μια πιο πρωτογενή κατάσταση. Η μέθοδος αυτή
ίσως επιτρέψει τη θεραπεία σοβαρών κληρονομικών
ασθενειών.

■ Η τεχνολογία βλαστοκυττάρων θα συνεχίσει να
προοδεύει γρήγορα στις Η.Π.Α., με τη συμμετοχή του
ιδιωτικού τομέα.

■ Η επιτροπή ενστάσεων του Ευρωπαϊκού Γραφείου
Ευρεσιτεχνιών ασχολείται με το θέμα αυτό, αλλά δεν
αναμένεται απόφαση πριν από το 2008.

■ Τα ενήλικα και τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα έχουν
διάφορα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, και η
έρευνα και στους δύο αυτούς τύπους είναι
συμπληρωματική και πολύ σημαντική.

■ Εν τω μεταξύ, διπλώματα ευρεσιτεχνίας για
ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα χορηγούνται σε
άλλα μέρη του κόσμου.

■ Για την αποτελεσματική χορήγηση των
βλαστοκυττάρων, πρέπει να μελετηθούν και να
προετοιμαστούν κατάλληλα.
■ Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί ο
ρόλος των ίδιων των κυττάρων και των χημικών
ουσιών που παράγουν στην ιστική αναγέννηση.
■ Γενετικά τροποποιημένα βλαστοκύτταρα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση και τη
διόρθωση γενετικών ασθενειών, αλλά πιθανόν να
χρειαστεί η ανάπτυξη νέων μεθόδων για την εισαγωγή
του γονιδίου επιδιόρθωσης.
■ Οι περισσότερες θεραπείες θα χορηγούνται
απευθείας στον προσβεβλημένο ιστό και θα
χρειάζονται εξελιγμένες μεθόδους χορήγησης και
απεικόνιση, καθώς και ειδικά υλικά «ικριώματος» για
την ανάπτυξη των κυττάρων σε κάποιες περιπτώσεις.
■ Η λήψη των κατάλληλων κυττάρων από έναν ιστό και
η διασφάλιση της αποτελεσματικότητάς τους μέχρι τη
στιγμή της χορήγησης είναι εξαιρετικά σημαντικά. Οι
έλεγχοι αποτελεσματικότητας είναι εξίσου σημαντικοί
με τους ελέγχους ασφάλειας, και οι δεύτεροι δεν
πρέπει να επηρεάζουν τους πρώτους.
■ Απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις για την αύξηση της
παραγωγής ώστε να υπάρχουν ευρέως διαθέσιμα
κύτταρα. Ο περιορισμός της ανοσολογικής
απόρριψης θα χρειαστεί την αποθήκευση μεγάλου
αριθμού κυττάρων σε τράπεζες, καθώς και έρευνα
στην τεχνική μεταφοράς πυρήνων σωματικών
κυττάρων με τα κύτταρα του ίδιου του ασθενούς, ως
εναλλακτική προσέγγιση.
■ Όμως τα νομοθετικά εμπόδια δυσχεραίνουν τη
βασική έρευνα.
■ Οι τεχνικές και τα προϊόντα που περιλαμβάνουν τη
χρήση ανθρώπινων εμβρύων δεν είναι κατοχυρώσιμα
στην Ευρώπη, και οι ερευνητές ενδιαφέρονται κυρίως
για τις τεχνικές χειρισμού των βλαστοκυττάρων και
των παραγόμενων διαφοροποιημένων κυττάρων.

■ Σαν αποτέλεσμα, η Ευρώπη βρίσκεται σε δυσχερή
θέση λόγω του περίπλοκου καθεστώτος και της
μακρινής προοπτικής για τη θετική επίλυση του
θέματος, με συνέπεια να μην υπάρχει εμπορικό
ενδιαφέρον για έρευνα και ανάπτυξη στα εμβρυϊκά
βλαστοκύτταρα..

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Προκειμένου η έρευνα και η ανάπτυξη βλαστοκυττάρων στην
Ευρώπη να έχει τις μέγιστες εύλογες δυνατότητες να ωφελήσει στη
βελτίωση της περίθαλψης, των βιολογικών επιστημών και της
οικονομίας.

■ 1. Η δυνητική αξία της έρευνας βλαστοκυττάρων για την
υγεία, την παραγωγή γνώσεων και την οικονομία πρέπει να
αναγνωριστεί δημοσίως. Η έρευνα στα ανθρώπινα
βλαστοκύτταρα πρέπει να ενσωματωθεί στον κύριο κορμό της
βιοϊατρικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας
μοντέλων ασθενειών, της μελέτης των διεργασιών κυτταρικού
εκφυλισμού, της ανάπτυξης συστημάτων φαρμακευτικής και
τοξικολογικής εξέτασης και της αναγεννητικής θεραπείας.

■ 2. Οι έρευνες στα ενήλικα και στα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα
είναι απολύτως συμπληρωματικές και θα πρέπει να
υποστηριχθούν πλήρως. Το ίδιο ισχύει και για την έρευνα για
την κατανόηση του αναπρογραμματισμού του πυρήνα που
επιτελείται μέσω μεταφοράς πυρήνα σωματικών κυττάρων,
κυτταρικής σύντηξης και άλλων τεχνικών.

■ 3. Η επικοινωνία και η επαγγελματική πληροφόρηση για την
έρευνα και τις εφαρμογές των βλαστοκυττάρων πρέπει να
προωθείται, με την ενεργητική συμμετοχή επιστημόνων και
κλινικών ιατρών μαζί με ειδικούς σε θέματα ηθικής,
εκπροσώπους των αρμόδιων αρχών και εκπροσώπους των
οργανώσεων ασθενών.

■ 4. Η πνευματική ιδιοκτησία που σχετίζεται με τη
χρησιμοποίηση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων και
κυτταρικών σειρών, μετά τη δημιουργία τους από το έμβρυο,
θα πρέπει να είναι κατοχυρώσιμη προκειμένου να
υποστηριχθεί η απαραίτητη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα
για τη μετατροπή της έρευνας βλαστοκυττάρων σε κλινικές
εφαρμογές.
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■ 5. Οι κανονισμοί που αφορούν στην έρευνα και τις εφαρμογές
βλαστοκυττάρων πρέπει να αποσαφηνιστούν και να
εναρμονιστούν και, όπου είναι δυνατόν, τα νομοθετικά
εμπόδια στην ελεύθερη διεθνή συνεργασία μεταξύ
επιστημόνων θα πρέπει να απομακρυνθούν.
■

6. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε οι κανονιστικές απαιτήσεις
να μην είναι υπερβολικά αυστηρές και να μην συνιστούν
παράλογους οικονομικούς και γραφειοκρατικούς φραγμούς
στις κλινικές εφαρμογές, όπως συμβαίνει σήμερα.

■ 7. Θα πρέπει να αναπτυχθούν μέθοδοι μέτρησης της
αποτελεσματικότητας και τυπικές διαδικασίες για την κλινική
χρήση των βλαστοκυττάρων. Για την καθιέρωση κλινικών
πρακτικών, θα πρέπει να δίνεται τουλάχιστον ίση προσοχή
στις μετρήσεις αποτελεσματικότητας όπως και στους
ελέγχους ασφάλειας.

■ 8. Θα πρέπει να υποστηριχθεί η δημιουργία τραπεζών
βλαστοκυττάρων με υψηλά επίπεδα διασφάλισης ποιότητας
και να διευκολύνεται η πρόσβαση σε αυτές για επιστήμονες
και εταιρείες από όλον τον κόσμο.

■ 9. Πρέπει να προωθηθεί η εναρμόνιση και η αλληλοσύνδεση
των κλινικών δοκιμών και των αποτελεσμάτων τους στην
Ευρώπη, προκειμένου να διευκολύνεται η εκτέλεση διεθνών
δοκιμών και η αξιολόγηση όλων των κυτταρικών θεραπειών
(όπως οι θεραπείες βλαστοκυττάρων). Μια τέτοια
πρωτοβουλία θα πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον όλων
των πολιτών και να υποστηρίζεται με δημόσια
χρηματοδότηση.

■ 10. Θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις για την ανάπτυξη
τεχνολογίας που θα επιτρέψει την επεξεργασία
βλαστοκυττάρων σε μεγάλη κλίμακα για σκοπούς μελέτης
φαρμάκων, τοξικολογικών εξετάσεων και μεταμόσχευσης
κυττάρων.
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Εισαγωγή

Η

έρευνα στα βλαστοκύτταρα αποτελεί εξέλιξη και
επανάσταση στη σύγχρονη βιοϊατρική επιστήμη. Μπορεί να
θεωρηθεί ένα ακόμη ορόσημο σε μια σειρά επαναστατικών
ευρημάτων και εξελίξεων: από τα μικρομοριακά αντιβιοτικά (όπως
η πενικιλλίνη), τα αντισώματα και τα μονοκλωνικά αντισώματα
μέχρι τη σύγχρονη γενετική, τη γονιδιωματική και την
κυτταροθεραπεία. Η έρευνα αυτή έγινε εφικτή μόνο χάρη στην
πλειάδα ανακαλύψεων που προηγήθηκαν στον τομέα της
βιολογίας. Ταυτόχρονα όμως, είναι πολύ διαφορετική από κάθε
άλλο εγχείρημα μέχρι σήμερα στη βιοϊατρική, σε παγκόσμια
κλίμακα. Τα βλαστοκύτταρα – και ιδίως τα εμβρυϊκά
βλαστοκύτταρα – αποτελούν μέρος της μεταγονιδιωματικής
τεχνολογίας με την οποία υλοποιούνται οι ελπίδες που προήλθαν
από το Πρόγραμμα Χαρτογράφησης του Ανθρώπινου
Γονιδιώματος. Ιδιωτικές εταιρείες στις Η.Π.Α. έχουν ήδη αρχίσει να
χρησιμοποιούν τη γονιδιωματική για την παραγωγή κυτταρικών
σειρών εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων.
Παρά την επαναστατική της φύση, η ιδέα της χρήσης
βλαστοκυττάρων για θεραπευτικούς σκοπούς έχει πολλά κοινά με
τη συμβατική πλέον αρχή της μεταμόσχευσης οργάνων, με τη
διαφορά ότι χορηγείται στον ασθενή ένας ορισμένος πληθυσμός
κυττάρων αντί να εμφυτεύεται ένα ολόκληρο όργανο. Επιπλέον,
εάν τα κύτταρα αυτά προέρχονται από το ίδιο άτομο, τότε
αποφεύγεται το πρόβλημα της ανοσολογικής απόρριψης. Κάποιες
καθιερωμένες
κυτταροθεραπείες
που
βασίζονται
σε
βλαστοκύτταρα μπορούν να θεωρηθούν κάτι ενδιάμεσο μεταξύ της
μεταμόσχευσης οργάνων και της κυτταροθεραπείας: τέτοια
παραδείγματα είναι η μεταμόσχευση μυελού των οστών και η
μεταμόσχευση παγκρεατικών νησίδων (ομάδων β κυττάρων που
παράγουν ινσουλίνη στο πάγκρεας). Οι μεταμοσχεύσεις
επιτρέπουν τη θεραπεία ασθενών με τρόπους ασύλληπτους για
την απλή χειρουργική ή φαρμακευτική θεραπεία, και το ίδιο ισχύει
για τις προοπτικές της τεχνολογίας βλαστοκυττάρων. Επιπλέον, τα
βλαστοκύτταρα υπόσχονται να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση
μιας μεγάλης ποικιλίας ασθενειών, από πολύ κοινές μέχρι
σπάνιες, που εκδηλώνονται σε οποιαδήποτε ηλικία (π.χ.
ρευματοειδής αρθρίτιδα, μυϊκή δυστροφία Duchenne και συγγενείς
ανοσοανεπάρκειες).
Ήδη υπάρχουν καθιερωμένες κλινικές εφαρμογές των
βλαστοκυττάρων: για παράδειγμα, χιλιάδες ασθενείς έχουν
ωφεληθεί από μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών. Κατά την εποχή
του Ψυχρού Πολέμου, η απειλή του πυρηνικού πολέμου οδήγησε
σε επιτάχυνση της έρευνας στην επιδιόρθωση των ιστών που είναι
ιδιαίτερα ευπαθείς στις ακτινοβολίες (δηλαδή οι ιστοί που
ανανεώνονται διαρκώς καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής), όπως το
αίμα. Πειράματα σε ποντικούς έδειξαν ότι, μετά από ακτινοβόληση,
ολόκληρο το σύστημα κυττάρων του αίματος μπορεί να
αναγεννηθεί μέσω μεταμόσχευσης κυττάρων του μυελού των
οστών. Η πρώτη επιτυχής μεταμόσχευση μυελού οστών στον

άνθρωπο, που οδήγησε στη μακροχρόνια επιβίωση του ασθενούς
(ενός λευχαιμικού ασθενούς του οποίου ο μυελός είναι
καταστραφεί από την ακτινοθεραπεία) πραγματοποιήθηκε το 1956
από τον δρ. E. Donnall Thomas στη Νέα Υόρκη, σε μια επέμβαση
που μετέτρεψε τις μελέτες επιβεβαίωσης εφαρμοσιμότητας σε μια
σωτήρια κλινική εφαρμογή. Περαιτέρω επαναστατικές εξελίξεις
πραγματοποιήθηκαν από άλλους ερευνητές το 1968 (πρώτη
μεταμόσχευση μυελού από συγγενή δότη για μη καρκινική
θεραπεία) και το 1973 (πρώτη μεταμόσχευση μυελού από μη
συγγενή δότη). Μέχρι σήμερα έχουν σωθεί πολλές χιλιάδες ζωές
και με επεμβάσεις μεταμόσχευσης βλαστοκυττάρων δέρματος σε
θύματα εγκαυμάτων, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι έχουν αποφύγει
την τύφλωση χάρη σε ματαμόσχευση με βλαστοκύτταρα
κερατοειδούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις τραυματισμού του
κερατοειδούς, οι συμβατικές επεμβάσεις μεταμόσχευσης
αποτυγχάνουν επειδή το μόσχευμα δεν αναγεννάται όπως
συμβαίνει με τον φυσιολογικό ιστό. Τα βλαστοκύτταρα μπορούν
να λύσουν το πρόβλημα αυτό.
Πολλές ασθένειες για τις οποίες προσφέρει ελπίδες η θεραπεία
βλαστοκυττάρων οφείλονται σε κάποιο ελαττωματικό γονίδιο, το
οποίο εκδηλώνεται σε έναν ορισμένο ιστό ή υποπληθυσμό των
κυττάρων του ασθενούς. Η χρήση γενετικώς διορθωμένων
βλαστοκυττάρων για την επιδιόρθωση των ελαττωματικών
γονιδίων του ασθενούς αποτελεί μια ελκυστική εναλλακτική
επιλογή στη χρήση ιικών φορέων για τη μεταφορά του
επιδιορθωμένου γονιδίου in situ. Τα γενετικώς διορθωμένα
βλαστοκύτταρα έχουν αποδείξει την αξία τους σε κλινικές δοκιμές
για μία τουλάχιστον σοβαρή κληρονομική δερματική ασθένεια.
Τα βλαστοκύτταρα ποικίλλουν πολύ ως προς την προέλευσή
τους, την ικανότητα πολλαπλασιασμού και το φάσμα των ώριμων
κυτταρικών τύπων που μπορούν να παράγουν.
Πηγές βλαστικών κυττάρων:
■ Βλαστοκύτταρα ενηλίκου που λαμβάνονται από τις
λεγόμενες «θέσεις» (niches) στους ιστούς του
ενηλίκου (τέτοια κύτταρα έχουν βρεθεί σε πολλούς
ιστούς, από τον εγκέφαλο μέχρι τους μύες)
■ Βλαστοκύτταρα εμβρύων προχωρημένου σταδίου (π.χ.
από αποβληθέντα έμβρυα ή από αίμα ομφάλιου
λώρου)
■ Εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα:
 που απομένουν μετά από in vitro γονιμοποίηση
 μέσω μεταφοράς πυρήνα (με την τεχνική της
μεταφοράς πυρήνα σωματικών κυττάρων), κατά
την οποία ο πυρήνας ενός φυσιολογικού
σωματικού κυττάρου τοποθετείται σε ένα
γονιμοποιημένο ωάριο από το οποίο έχει
αφαιρεθεί ο αρχικός πυρήνας. Το περιβάλλον του
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εμβρύου προκαλεί επαναφέρει τον τοποθετούμενο
πυρήνα σε μια μορφή πρωταρχικής κατάστασης.
Συχνά διατυπώνεται η άποψη ότι τα ενήλικα βλαστοκύτταρα
μπορούν να αντικαταστήσουν τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα, ώστε
να αποφευχθούν οι ηθικές ανησυχίες από τη χρήση των δεύτερων.
Δεν θα πρέπει όμως να υπερτονίζονται οι δυνατότητες των
ενήλικων βλαστοκυττάρων, δεδομένου ότι – όπως φαίνεται στην
εικόνα 1 – η φύση των κυττάρων αυτών από τους διάφορους
ιστούς δεν έχει κατανοηθεί πλήρως. Η έρευνα στα εμβρυϊκά

επένδυση των αιμοφόρων αγγείων ή σε άλλα προσβάσιμα σημεία
του αγγειακού συστήματος).
Στις κλινικές εφαρμογές, τα βλαστοκύτταρα πιθανότατα θα
έχουν διαφοροποιηθεί τουλάχιστον εν μέρει προτού χορηγηθούν
στον ασθενή. Η χρήση αδιαφοροποίητων βλαστοκυττάρων θα
αποτελεί μια πολύ σπάνια εξαίρεση. Τα προδιαφοροποιημένα
κύτταρα μπορούν να ελεγχθούν καλύτερα, καθώς βρίσκονται ήδη
στην πορεία προς τον επιθυμητό ιστό. Παρ’ όλα αυτά, σήμερα
χρησιμοποιείται με επιτυχία ιστός επιδερμίδας που παράγεται in
vitro και περιέχει αδιαφοροποίητα ενήλικα βλαστοκύτταρα για την

Εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα

Ενήλικα βλαστοκύτταρα

Είναι πανταχού παρόντα στο έμβρυο, με πολύ γνωστή λειτουργία
και φυσική πορεία
Ορίζονται από τη θέση τους στο έμβρυο (στην εσωτερική κυτταρική
μάζα της βλαστοκύστης)

Είναι σπάνια, συχνά αναγνωρίζονται με δυσκολία, έχουν άγνωστη προέλευση και η
λειτουργία και η φυσική πορεία τους δεν είναι πλήρως κατανοητές
Ορίζονται από ένα πολύπλοκο σύνολο χαρακτηριστικών όπως δείκτες κυτταρικής
επιφάνειας, συμπεριφορά in vitro και, σε κάποιες περιπτώσεις, από τη θέση τους
στον ιστό
Μπορούν να διαιρεθούν λίγες ή πολλές φορές (μέχρι 200 ή περισσότερες) σε
καλλιέργεια, αλλά όχι επ’ αόριστο
Σε κάποιους ιστούς είναι δυνατόν να εντοπιστούν και να καλλιεργηθούν απολύτως
πανομοιότυπα πρόδρομα κύτταρα, αλλά αυτό δεν έχει αποδειχθεί σε όλους τους
ιστούς
Μερικά είναι ιστικώς πολυδύναμα: τα περισσότερα δημιουργούν μόνο τον ιστό από
τον οποίο προέρχονται, αλλά κάποια πιθανόν να σχηματίζουν διαφορετικούς
κυτταρικούς τύπους της ίδιας γενικής κατηγορίας (ενδοδερμικοί, μεσοδερμικοί και
εξωδερμικοί, φαινόμενο που ονομάζεται «πλαστικότητα»)

Μπορούν να διαιρούνται συμμετρικά επ’ άπειρο σε καλλιέργεια,
χωρίς αλλαγή των χαρακτηριστικών τους
Ένα μοναδικό κύτταρο μπορεί να δώσει μια αποικία γενετικώς
πανομοιότυπων κυττάρων με τις ίδιες ιδιότητες με το αρχικό κύτταρο
Είναι πολυδύναμα: μπορούν να σχηματίσουν και τους τρεις ιστικούς
τύπους του εμβρύου (ενδόδερμα, μεσόδερμα και εξώδερμα)

Εικόνα 6.1. Σύγκριση των εμβρυϊκών με τα ενήλικα βλαστοκύτταρα.

βλαστοκύτταρα συνεχίζει να βοηθά στην κατανόηση της βιολογίας
των ενήλικων βλαστοκυττάρων, και αντιστρόφως. Απαιτούνται
περισσότερες έρευνες προκειμένου ο τομέας αυτός να βγει από το
στάδιο της αβεβαιότητας ως προς τα οφέλη και τις αρετές των
διάφορων βλαστοκυτταρικών πληθυσμών.
Ένα πολύ σημαντικό τμήμα των ερευνών αυτών θα
πραγματοποιηθεί αναπόφευκτα σε ζώα. Από τα πρώτα πειράματα
μεταμόσχευσης μυελού των οστών μέχρι τα σημερινά πειράματα
γονιδιωματικής (όπου προσδιορίζεται η γενετική φύση και η
ανάπτυξη των βλαστοκυττάρων), τα πειράματα σε ζώα ήταν
πάντοτε απαραίτητα. Προκειμένου για θεραπευτικές εφαρμογές,
καμία αρμόδια κανονιστική υπηρεσία (ούτε η Υπηρεσία Τροφίμων
και Φαρμάκων στις Η.Π.Α., ούτε η ΕΜΕΑ στην Ευρώπη) θα
ενέκριναν ποτέ κάποιο προϊόν χωρίς προκλινικές δοκιμές
ασφάλειας και τοξικότητας σε ζώα.
Προτού αρχίσει η κλινική χρήση κάποιας θεραπείας
βλαστοκυττάρων, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πολλά
προβλήματα. Υπάρχουν πολλά ανοικτά θέματα σχετικά με τον
τρόπο χορήγησης των κυττάρων. Η μέθοδος, η οδός και το σημείο
χορήγησης στον ασθενή πιθανότατα θα διαφέρουν ανάλογα με το
εκάστοτε βλαστοκύτταρο και τον στόχο του. Οι δυνατότητες
τοπικής χορήγησης στον προσβεβλημένο ιστό έχουν βελτιωθεί
σημαντικά χάρη στις εξελίξεις στην τεχνολογία καθετήρων, με
παράλληλη αύξηση της ασφάλειας. Η ιδέα της έγχυσης κυττάρων
στο αίμα ώστε να φθάσουν στον επιθυμητό στόχο θα αποδειχθεί
εφαρμόσιμη σε λίγες μόνο περιπτώσεις (π.χ. βλάβες στην
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επιδιόρθωση εξωτερικών βλαβών του δέρματος.
Αν και τα βλαστοκύτταρα αντιμετωπίζονται κυρίως ως ένα υλικό
που προορίζεται για θεραπευτική χορήγηση, είναι σημαντικό να
συνειδητοποιήσουμε ότι τα κύτταρα αυτά βοηθούν επίσης τους
ερευνητές να βρουν έναν τρόπο για να κινητοποιηθούν τα
ενδογενή βλαστοκύτταρα ώστε να επιδιορθωθούν οι ιστικές
βλάβες εκ των έσω. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι οι εργασίες στον
τομέα της μυϊκής δυστροφίας και της μυϊκής ατροφίας. Επιπλέον,
τα βλαστοκύτταρα αποτελούν επίσης καλό πειραματικό υλικό,
αφού επιτρέπουν στους ερευνητές να κατανοήσουν πτυχές της
καρκινογένεσης, της αναπτυξιακής βιολογίας, της φαρμακολογίας,
των εκφυλιστικών παθήσεων και της διατήρησης της φυσιολογικής
κυτταρικής λειτουργίας, μεταξύ άλλων.
Τα βλαστοκύτταρα, δεδομένου ότι διαφοροποιούνται προς μια
ποικιλία κυτταρικών τύπων του οργανισμού, αποτελούν ιδανικό
υλικό για τη δοκιμή φαρμακευτικών ουσιών ως προς τη
θεραπευτική τους δράση πάνω σε συγκεκριμένα κύτταρα, ως προς
τις παρενέργειές τους και ως προς τον μεταβολισμό τους από τα
ηπατοκύτταρα. Θεωρητικά, τα βλαστικά κύτταρα που λαμβάνονται
από κάποιον άνθρωπο μπορούν να προσδιορίσουν το προφίλ
ανταπόκρισης και τοξικότητας ενός φαρμάκου στον άνθρωπο
αυτόν. Πιστεύεται ότι τέτοιες χρήσεις των βλαστοκυττάρων θα
αποτελέσουν έναν τεράστιο τομέα εφαρμογών, με σημαντικές
επιπτώσεις στην ασφάλεια των φαρμάκων. Για τη μελέτη των
συνεπειών μιας ορισμένης ασθένειας πάνω σε διάφορους ιστούς,
αλλά και για φαρμακευτικές δοκιμές, η τεχνολογία μεταφοράς
πυρήνα σωματικών κυττάρων αποτελεί μια ελκυστική πιθανή
μέθοδο για την παραγωγή των απαραίτητων βλαστοκυττάρων. Η

μέθοδος μεταφοράς πυρήνα σωματικών κυττάρων μπορεί
θεωρητικά να επιτρέψει την ελεγχόμενη παραγωγή γενετικώς
πανομοιότυπων αλλά λειτουργικών διαφορετικών κυττάρων από
ένα άτομο. Είναι επίσης μια ενδιαφέρουσα μέθοδος μελέτης
«ορφανών» παθήσεων, δηλαδή σπάνιων ασθενειών για τις οποίες
δεν υπάρχουν πολλά κλινικά δείγματα.
Συνοψίζοντας, τα βλαστοκύτταρα αποτελούν μια τεράστια πηγή
βιολογικών γνώσεων, που προς το παρόν δεν έχει αξιοποιηθεί
πλήρως, και ελπίζεται ότι θα οδηγήσει σε νέες και βελτιωμένες
θεραπείες. Έχουν ήδη αποδείξει την αξία τους στην αντιμετώπιση
ορισμένων ασθενειών και τύπων ιστικής βλάβης. Έχουν ήδη
βοηθήσει χιλιάδες ασθενείς και προσφέρουν απτές προοπτικές
εφαρμογές σε άλλες ασθένειες και κλινικές ανάγκες. Επιπλέον, η
έρευνα στα βλαστοκύτταρα οδηγεί στη συγκέντρωση εξαιρετικά
σημαντικών πληροφοριών σε ερευνητικούς τομείς που εκτείνονται
από τον καρκίνο μέχρι τις εκφυλιστικές ασθένειες. Τα στοιχεία από
τις καθιερωμένες κλινικές εφαρμογές, την έρευνα και την ανάπτυξη
δείχνουν ότι η επιστήμη και η τεχνολογία των βλαστοκυττάρων
μπορούν να βοηθήσουν την ιατρική, τη βιομηχανία και την
οικονομία γενικότερα με πολύ σημαντικούς τρόπους, εφόσον
δεχθούν την κατάλληλη υποστήριξη σε επίπεδο χρηματοδότησης
και πολιτικής.

■ Η έρευνα στα βλαστοκύτταρα προσφέρει επίσης
πληροφορίες για τους ενδογενείς μηχανισμούς ιστικής
επιδιόρθωσης, τις νοσογόνες διεργασίες και τις
φυσιολογικές λειτουργίες των ιστών.
■ Μπορεί επίσης να αποτελέσει τη βάση για καλύτερες
μεθόδους φαρμακολογικών δοκιμών και για τρόπους
μελέτης των ασθενειών, ιδίως των σπανιότερων.

■ Η τεχνολογία βλαστοκυττάρων αποτελεί έναν
επαναστατικό τρόπο αξιοποίησης των δεδομένων για
το ανθρώπινο γονιδίωμα.
■ Συνδέεται επίσης στενά με την καθιερωμένη και
επιτυχημένη τεχνολογία μεταμοσχεύσεων.
■ Έχει ήδη αποδειχθεί χρήσιμη σε πολλές κλινικές
εφαρμογές και μπορεί να βοηθήσει στην
αντιμετώπιση μιας μεγάλης ποικιλίας ασθενειών.
■ Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην επιδιόρθωση των
γενετικών βλαβών που προκαλούν ορισμένες
ασθένειες.
■ Τα βλαστοκύτταρα μπορούν να ληφθούν από
ενήλικους ιστούς και από έμβρυα σε αρχικά ή
προχωρημένα στάδια ανάπτυξης.
■ Τα χαρακτηριστικά τους όμως διαφέρουν πολύ
ανάλογα με την πηγή.
■ Τα ενήλικα βλαστοκύτταρα δεν μπορούν να
υποκαταστήσουν τα εμβρυϊκά.
■ Οι προκλινικές δοκιμές σε ζώα είναι απαραίτητες για
την ασφάλεια των βλαστοκυτταρικών θεραπειών.
■ Τα κύτταρα θα χορηγούνται απευθείας στο σημείο της
επιδιόρθωσης στις περισσότερες περιπτώσεις.
■ Και πιθανότατα θα έχουν ήδη διαφοροποιηθεί εκ των
προτέρων, τουλάχιστον εν μέρει.
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Κεφάλαιο 1ο

Η φύση των βλαστοκυττάρων και η διαφοροποίησή τους προς ειδικούς
κυτταρικούς τύπους
■ Martin Evans
Cardiff School of Biosciences, Cardiff, Ηνωμένο Βασίλειο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τ

α βλαστοκύτταρα είναι ένα πανταχού παρόν στοιχείο της
πρώιμης και της όψιμης εμβρυϊκής ανάπτυξης και της
συντήρησης, της αναγέννησης και της επιδιόρθωσης των
ιστών. Αντίστοιχα, τα βλαστοκύτταρα είναι απαραίτητα για τη
φυσιολογική αύξηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου οργανισμού,
αλλά αποτελούν επίσης πιθανή πηγή νέων κυττάρων για τη
θεραπευτική αναγέννηση νοσούντων ή κατεστραμμένων ιστών. Το
σώμα αποτελείται από έναν μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων
(«διαφοροποιημένων») κυττάρων, με διαφορετικές λειτουργίες,
που συγκροτούνται σε ιστούς και όργανα. Κατά την ανάπτυξη του
οργανισμού, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, πολλοί
από τους ιστούς αυτούς μπορούν να αυτοεπιδιορθώνονται όταν
υποστούν βλάβη. Αυτή η δυνατότητα αναγέννησης και
επιδιόρθωσης βασίζεται σε εφεδρικούς πληθυσμούς κυττάρων
που διαιρούνται αργά προκειμένου να διατηρούν τον αριθμό τους,
αλλά μπορούν επίσης να πολλαπλασιαστούν έντονα για να
δώσουν τις πρόδρομες μορφές των ειδικών, διαφοροποιημένων
κυττάρων. Αυτοί οι πληθυσμοί βλαστικών κυττάρων είναι μερικώς
εξειδικευμένοι, έχουν δηλαδή δεσμευτεί να ακολουθήσουν
συγκεκριμένες κατευθύνσεις διαφοροποίησης. Αν και κάποιες
μελέτες πέτυχαν να εξαγάγουν βλαστικά κύτταρα από έναν ιστό
και να εποικίσουν με αυτά κάποιον άλλο, τα αποτελέσματα αυτών
των πειραμάτων παραμένουν αμφιλεγόμενα.(1) Ωστόσο, ένας
πληθυσμός έντονα εξειδικευμένων κυττάρων ειδικών για κάποιον
ιστό είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για μια θεραπεία, εφόσον
αυτά μπορούν να απομονωθούν σε επαρκείς αριθμούς.
Είναι προφανές ότι στα πρώτα στάδια της διαφοροποίησης θα
υπάρχουν διαιρούμενοι πληθυσμοί κυττάρων με πολύ ευρύ
δυναμικό διαφοροποίησης (αλλά δεν θα είναι όλα αυτά τα κύτταρα
πολλαπλασιαζόμενα βλαστοκύτταρα, δηλαδή κύτταρα με
ικανότητα εκτεταμένης διαίρεσης). Δεν είναι όπως προφανές μέχρι
ποιο στάδιο αυτής της πορείας από την ολοδυναμικότητα μέχρι τον
περιορισμό σε έναν μοναδικό κυτταρικό τύπο, τα κύτταρα έχουν τη
δυνατότητα να διαιρούνται μιτωτικά και να διατηρούν άθικτο το
αναπτυξιακό τους δυναμικό. Τέτοια εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα
(Embryonic Stem Cells; ES) απομονώθηκαν πρώτα από έμβρυα
ποντικού και κατόπιν από έναν μικρό αριθμό άλλων ειδών, μεταξύ
αυτών και ο άνθρωπος.
Τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα είναι πολυδύναμα, βρίσκονται
δηλαδή ακόμη στη «ρίζα» του δέντρου διαφοροποίησης και
διατηρούν την εμβρυϊκή τους ικανότητα να παράγουν τους

περισσότερους – και πιθανόν όλους – τους κυτταρικούς τύπους.
Ένα πλεονέκτημα των εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων είναι η
δυνατότητα απομόνωσης και καλλιέργειάς τους σε μεγάλους
αριθμούς, μαζί με την ικανότητά τους να διαφοροποιούνται προς
οποιονδήποτε τύπο κυττάρων του οργανισμού. Η δυνατότητα αυτή
μπορεί να προσφέρει έναν τρόπο απόκτησης πληθυσμών
πρόδρομων κυττάρων, οι οποίοι θα επιτρέψουν τη θεραπευτική
αναγέννηση των κατεστραμμένων ιστών του ενήλικου ατόμου οι
οποίοι δεν διαθέτουν ενδογενή ή επαρκή πηγή αναγέννησης.
Η μεταμόσχευση ιστών ενέχει τον κίνδυνο ανοσολογικής
αντίδρασης και απόρριψης, εκτός εάν τα κύτταρα του δότη έχουν
μεγάλη ανοσολογική ομοιότητα ή (ιδανικά) είναι πανομοιότυπα με
του ασθενούς. Ένα πολύ ελκυστικό σενάριο (που ευθύνεται για
μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος που έχει προσελκύσει αυτός ο
ερευνητικός τομέας) είναι η δημιουργία μιας πηγής εμβρυϊκών
βλαστοκυττάρων, γενετικά πανομοιότυπων με τον ασθενή, από τα
οποία θα μπορούν να ληφθούν τα απαιτούμενα εξειδικευμένα
πρόδρομα κύτταρα. Το σενάριο αυτό προϋποθέτει την
«αποδιαφοροποίηση» ενός κυττάρου του ασθενούς προς την
κατάσταση αυτή. Η μόνη μέθοδος για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, η
οποία έχει αποδειχθεί αποτελεσματική σε ζωικά μοντέλα, είναι η
μεταμόσχευση ενός πυρήνα σε ένα ωοκύτταρο και η δημιουργία
κυτταρικής σειράς εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων από το έμβρυο που
προκύπτει. Αυτή η τεχνική μεταφοράς πυρήνων σωματικών
κυττάρων (SCNT) μπορεί να δώσει κυτταρικές σειρές εμβρυϊκών
βλαστοκυττάρων ad hominem, ειδικές για κάποιον ασθενή. Το
σενάριο της δημιουργίας ενός εμβρύου μέσω μεταφοράς του
πυρήνα ενός ώριμου κυττάρου σε ένα αποπυρηνωμένο
ωοκύτταρο, της ίδρυσης της κυτταρικής σειράς ES και της χρήσης
της για την παραγωγή κυττάρων που θα επαναποικίσουν τους
ιστούς ενός ενήλικου ατόμου έχει επιδειχθεί στην πράξη, σε ένα
μοντέλο ποντικού.(2)

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΓΝΩΣΗ
Η λήψη εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων από ανθρώπινα έμβρυα
που δημιουργήθηκαν μέσω τεχνητής γονιμοποίησης έχει
επιτευχθεί και μάλιστα με επαρκή επαναληψιμότητα, ενώ σήμερα
υπάρχουν διαθέσιμες πολλές κυτταρικές σειρές για ερευνητική
χρήση. Η δημιουργία ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων
από έμβρυα που δημιουργήθηκαν μέσω πυρηνικής μεταφοράς δεν
έχει ακόμη επιτευχθεί αποδεδειγμένα. Οι δημοσιεύσεις του Hwang
και της ομάδας των Κορεατών συνεργατών του αποδείχθηκαν
παραποιημένες.(3) Δεν υπάρχουν πλέον αξιόπιστα στοιχεία που να
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αποδεικνύουν την επιτυχή λήψη ανθρώπινων εμβρυϊκών
βλαστοκυττάρων από κλωνοποιημένο έμβρυο. Η παραγωγή
ανθρώπινων εμβρύων σε αρχικό στάδιο διαίρεσης, μέσω
πυρηνικής μεταφοράς, έχει περιγραφεί και από άλλους ερευνητές,
αλλά όχι σε κάποιο από τα γνωστότερα επιστημονικά
περιοδικά.(4,5) Τόσο η διαφοροποίηση εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων
ποντικού προς συγκεκριμένα πρόδρομα ή διαφοροποιημένα
κύτταρα (νευρώνες, παγκρεατικές νησίδες κ.ά.) όσο και η ειδική
διαφοροποίηση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων έχουν
επιτευχθεί αποδεδειγμένα, και υπάρχουν διαθέσιμες θεραπείες
κυτταρικής μεταμόσχευσης (είτε καθιερωμένες είτε υπό ανάπτυξη)
στις οποίες χρησιμοποιούνται βλαστοκύτταρα ενηλίκου – όχι όμως
εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η ανακάλυψη των ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων και
οι ιδέες για τις μελλοντικές θεραπευτικές προοπτικές της χρήσης
βλαστικών και πρόδρομων κυττάρων είναι η απαρχή μιας μείζονος
αλλαγής στη θεραπευτική πρακτική, η οποία θα αφορά πολλούς
τομείς μεγάλης σημασίας, ιδίως εάν ληφθεί υπόψη η γήρανση του
πληθυσμού. Η Ευρώπη μπορεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην
ανάπτυξη επιστημονικών εφαρμογών για μια μορφή περίθαλψης
που θα επικεντρώνεται στον ασθενή και θα στηρίζεται σε
επιστημονικά στοιχεία και ηθικές βάσεις. Σήμερα ζούμε την αρχή
σημαντικών μεταβολών στην ιατρική, που προκύπτουν από τη
μεγάλη αύξηση των γνώσεών μας στη βιολογία και στη γενετική. Η
έννοια της ασφάλισης συνίσταται στον διαμοιρασμό άγνωστων
κινδύνων. Ως εκ τούτου, μια ιατρική επιστήμη που θα βασίζεται σε
διαρκώς μεγαλύτερο βαθμό στην πρόβλεψη δεν συμβαδίζει με την
παροχή υγειονομικής περίθαλψης μέσω της ασφάλισης των
ασθενών. Επιπλέον, η μετάβαση σε εξατομικευμένες (π.χ.
κυτταρικές ή γενετικά καθορισμένες) θεραπείες ίσως αλλάξει το
εμπορικό φαρμακευτικό μοντέλο του «φαρμάκου-θαύματος».
Για αυτούς τους λόγους, η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στην
αιχμή της έρευνας και των εφαρμογών των βλαστοκυττάρων. Για
να το επιτύχουμε αυτό, χρειάζονται κανονισμοί που θα
διευκολύνουν την πρόοδο και θα απαγορεύουν την κατάχρηση της
προόδου αυτής, και οι οποίοι θα εμπνέουν εμπιστοσύνη στο ευρύ
κοινό. Χρειάζονται ηθικά και νομικά πλαίσια που θα διαχωρίζουν
τις ανησυχίες για τυχόν παρεμβάσεις στην ανθρώπινη
αναπαραγωγή από την εργαστηριακή και θεραπευτική κυτταρική
βιολογία. Τα κύτταρα ES πρέπει να αντιμετωπίζονται ως
κυτταρικός τύπος και όχι ως έμβρυο.
Είναι βέβαιο ότι ο πυρήνας ενός ώριμου κυττάρου μπορεί να
αναπρογραμματιστεί – δηλαδή να αντιστραφεί η διαφοροποίησή
του – αλλά προς το παρόν γνωρίζουμε μόνο μία ολοκληρωμένη
μέθοδο για να το επιτύχουμε αυτό: τη μεταφορά πυρήνων σε
ωοκύτταρα.
Επίσης,
οι
πυρήνες
μπορούν
να
αποδιαφοροποιηθούν μετά από κυτταρική σύντηξη. Αρχίζουμε να
κατανοούμε τα περισσότερα από τα συστατικά της σταθερότητας
της διαφοροποιημένης κατάστασης, τα οποία είναι όλα
αναστρέψιμα. Στην παρούσα φάση, πρέπει να αναπτυχθούν
μέθοδοι απευθείας αποδιαφοροποίησης των σωματικών
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κυττάρων. Επιπλέον, δεδομένου ότι το θεραπευτικό προϊόν θα
είναι ένας πληθυσμός «δεσμευμένων» πρόδρομων κυττάρων,
χρειάζονται πολύ περισσότερες πληροφορίες για την επαγωγή και
την επιβεβαίωση της ειδικής κυτταρικής διαφοροποίησης. Θα
χρειαστεί να επενδύσουμε αρκετά στην κυτταρική και την
αναπτυξιακή βιολογία, χρησιμοποιώντας τόσο ζωικά μοντέλα
(κυρίως τον ποντικό) όσο και καλλιεργούμενα ανθρώπινα κύτταρα.
■

Η έρευνα στα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα, στα
βλαστοκύτταρα του ενηλίκου και στα πρόδρομα
κύτταρα προαναγγέλλει μια επανάσταση στη
θεραπεία των ασθενειών, ιδίως για τους
ηλικιωμένους, και αναμένεται να συμβάλει ιδιαίτερα
στην εξατομίκευση της ιατρικής.

■ Οι κανονισμοί και τα ηθικά και νομικά πλαίσια πρέπει
να διαμορφωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει
η Ευρώπη να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες των
εφαρμογών των βλαστοκυττάρων.
Η έρευνα στην κυτταρική αναπτυξιακή βιολογία σε ζωικά
μοντέλα και σε ανθρώπινα κύτταρα θα είναι ιδιαίτερα σημαντική
για την ερμηνεία του αναπρογραμματισμού του κυτταρικού πυρήνα
στην μεταφορά πυρήνων σωματικών κυττάρων, της
διαφοροποίησης και της αναστροφής της διαφοροποίησης.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Το φιάσκο της ομάδας του Hwang τονίζει τόσο τα πρακτικά όσο
και τα ηθικά προβλήματα που ενέχει η προσέγγιση μεταφοράς
πυρήνων σωματικών κυττάρων. Η προμήθεια επαρκών αριθμών
ωοκυττάρων με ηθικά αποδεκτές μεθόδους μπορεί να αποδειχθεί
σοβαρό εμπόδιο. Η παραγωγή εμβρύων μέσω πυρηνικής
μεταφοράς πρέπει να έχει υψηλή απόδοση, πράγμα που
συνεπάγεται μεγάλες προσπάθειες για τη βελτίωση της τεχνικής
αυτής.
Προκειμένου να ληφθούν κύτταρα για θεραπευτική χρήση, η
πηγή πρέπει να είναι ιστοσυμβατή με τον ασθενή. Η
εξατομικευμένη προσέγγιση ad hominem, είτε μέσω
«κλωνοποίησης»
είτε
με
κάποια
άλλη
μέθοδο
αποδιαφοροποίησης, θα επιτύχει απόλυτη ιστοσυμβατότητα, αλλά
στο μέλλον πιθανόν να αναπτυχθούν άλλες, περισσότερο
πρακτικές μέθοδοι. Εάν επιτευχθεί η δημιουργία μιας μεγάλης
τράπεζας με γενετικά ποικίλα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα, οι
περισσότεροι ασθενείς θα μπορούν να εξασφαλίσουν μια σχεδόν
απόλυτα συμβατή κυτταρική σειρά. Μια άλλη πιθανή προσέγγιση
είναι η δημιουργία μιας μικρότερης τράπεζας από
προχαρακτηρισμένα κύτταρα, η μεταμόσχευση των οποίων θα
ήταν ανεκτή από πολλούς ασθενείς. Ο εκτιμώμενος αριθμός των
κυτταρικών σειρών που απαιτούνται για να εντοπιστεί μια σειρά
με το ελάχιστα αποδεκτό επίπεδο συμβατότητας είναι απρόσμενα
μικρός, εφόσον ο γονότυπός τους επιλεγεί πολύ προσεκτικά.(6) Μια
τέτοια προσεκτικά σχεδιασμένη τράπεζα ίσως χρειαστεί να
δημιουργηθεί από γενετικά επιλεγμένα έμβρυα από τεχνητή

γονιμοποίηση από γενετικά επιλεγμένα άτομα (δηλαδή «κατά
παραγγελία»). Αυτό και μόνο μπορεί να αποδειχθεί τεράστιο
πρόβλημα από ηθικής πλευράς, ίσως ακόμα μεγαλύτερο και από
την τεχνική μεταφοράς πυρήνων σωματικών κυττάρων.(7) Για να
είναι διαθέσιμες αυτές οι κυτταρικές σειρές για θεραπευτική
χρήση, πρέπει να καθιερωθούν, να επικυρωθούν και να
διατηρηθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς περί ορθής
κατασκευαστικής πρακτικής.
■

Εφόσον η τεχνική μεταφοράς πυρήνων σωματικών
κυττάρων καταστεί πρακτικά εφαρμόσιμη, η λήψη
επαρκών ανθρώπινων ωοκυττάρων μπορεί να
αποτελέσει ηθικό πρόβλημα.

■ Η πιθανώς αναγκαία δημιουργία τραπεζών από
αλλογενή βλαστοκύτταρα με προσεκτικά επιλεγμένο
γονότυπο πιθανόν να αποτελέσει ηθικό πρόβλημα
αντίστοιχης ή και μεγαλύτερης σοβαρότητας από την
τεχνική μεταφοράς πυρήνων σωματικών κυττάρων.
■ Θα χρειαστεί να καθιερωθούν και να επικυρωθούν
πρακτικές και κανονισμοί ορθής παραγωγής τέτοιων
κυττάρων (κανονισμοί GMP).
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Κεφάλαιο 2ο

Εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα: δυνατότητες και δυναμικό
■ Austin Smith
Wellcome Trust Centre for Stem Cell Research, University of Cambridge, Ηνωμένο Βασίλειο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τ

α εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα (κύτταρα ES) είναι μοναδικές
βιολογικές οντότητες που έχουν την ικανότητα να
αναπαράγονται επ’ αόριστο αλλά και να παράγουν όλους
τους εξειδικευμένους κυτταρικούς τύπους του οργανισμού. Η
ικανότητα παραγωγής όλων των κυτταρικών τύπων ονομάζεται
«πολυδυναμικότητα». Η ιδιότητα αυτή φυσιολογικά περιορίζεται
σε κύτταρα που διατηρούνται για λίγες μόνο ημέρες, στο πρώιμο
έμβρυο, προτού σχηματιστεί το αρχικό σχέδιο του οργανισμού. Τα
εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα όμως διατηρούν την πολυδυναμικότητά
τους ακόμα και μετά από εκτεταμένο πολλαπλασιασμό στο
εργαστήριο. Ως εκ τούτου, μπορούν να χρησιμεύσουν ως μόνιμη
πηγή εξειδικευμένων κυττάρων για σκοπούς βασικής έρευνας,
δημιουργίας μοντέλων ασθενειών, δοκιμές φαρμάκων, και ίσως σε
μελλοντικές θεραπείες κυτταρικής αντικατάστασης.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΓΝΩΣΗ
Η ικανότητα παραγωγής εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων προήλθε
από βασικές έρευνες πάνω στις ιδιότητες μιας ορισμένης
νεοπλασίας, του τερατοκαρκινώματος, που περιέχει πολλούς
εξειδικευμένους τύπους κυττάρων όπως κύτταρα τρίχας, δοντιού ή
εντέρου.(1) Τα τερατοκαρκινώματα περιέχουν επίσης μη
εξειδικευμένα κύτταρα τα οποία, όπως αποδείχθηκε κατά τη
δεκαετία του 1970, είναι τα καρκινικά βλαστοκύτταρα. Αυτά τα
βλαστοκύτταρα μπορούν από μόνα τους να δημιουργήσουν όλα τα
εξειδικευμένα κύτταρα του όγκου. Είναι συνεπώς πολυδύναμα
κύτταρα. Επιπλέον, είναι δυνατή η καλλιέργειά τους στο
εργαστήριο. Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι τα πρώιμα έμβρυα
ποντικού, εάν αφαιρεθούν από τη μήτρα και τοποθετηθούν σε
άλλους ιστούς, σχηματίζουν τερατοκαρκινώματα. Οι παρατηρήσεις
αυτές οδήγησαν στην αύξηση των προσπαθειών για την
παραγωγή πολυδύναμων κυττάρων απευθείας από έμβρυα. Αυτό
επιτεύχθηκε για πρώτη φορά στον ποντικό το 1981 και κατόπιν σε
πρωτεύοντα, μεταξύ αυτών και στον άνθρωπο, κατά τη δεκαετία
του 1990.
Τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα λαμβάνονται από πρώιμα έμβρυα,
στο στάδιο της βλαστοκύστης. Στο στάδιο αυτό το έμβρυο δεν έχει
ακόμη εμφυτευτεί στη μήτρα, ούτε έχει σχηματίσει εξειδικευμένους
ιστούς. Μια βλαστοκύστη περιέχει μέχρι και 100 μη εξειδικευμένα,
πολυδύναμα κύτταρα, που θα αποτελέσουν τους προγόνους όλων
των κυττάρων του οργανισμού εφόσον το έμβρυο εμφυτευτεί. Τα
πολυδύναμα κύτταρα του εμβρύου δεν διατηρούνται μετά την

εμφύτευση, αλλά μετατρέπονται σε εξειδικευμένα κύτταρα με τη
διαδικασία της διαφοροποίησης. Στο εργαστήριο όμως μπορούμε
να δημιουργήσουμε μια κατάσταση που ονομάζεται
«αυτοανανέωση», κατά την οποία τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται
χωρίς να διαφοροποιούνται. Η αυτοανανέωση των εμβρυϊκών
βλαστοκυττάρων εξαρτάται από ειδικά σήματα που καλούνται
«αυξητικοί παράγοντες». Η κατάσταση αυτή είναι τεχνητή και τα
εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα του ποντικού, εάν τοποθετηθούν ξανά σε
βλαστοκύστεις, σταματούν την αυτοανανέωση και επανέρχονται
στη φυσιολογική ανάπτυξη, διαφοροποιούμενα προς όλους τους
κυτταρικούς τύπους του αναπτυσσόμενου εμβρύου. Τα ζώα που
προκύπτουν από τη διαδικασία αυτή ονομάζονται «χίμαιρες» και
φέρουν σε διάφορους ιστούς λειτουργικά κύτταρα που
προέρχονται από τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα. Τα εμβρυϊκά
βλαστοκύτταρα όμως, αν και μπορούν να συνεισφέρουν στους
ιστούς και τα όργανα του αναπτυσσόμενου ποντικού, το
επιτυγχάνουν αυτό μόνο με την υποστήριξη των κυττάρων της
βλαστοκύστης-δέκτη. Δεν είναι δηλαδή «ολοδύναμα».
Τα ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα παράγονται με
αντίστοιχες μεθόδους από υπεράριθμες βλαστοκύστεις οι οποίες
προορίζονταν αρχικά για θεραπείες υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής ή από νοσούσες βλαστοκύστεις που εντοπίζονται
μέσω προεμφυτευτικής γενετικής διάγνωσης. Κατόπιν
συγκατάθεσης, τα έμβρυα αυτά παραχωρούνται για ερευνητικούς
σκοπούς, στις χώρες εκείνες όπου επιτρέπεται η παραγωγή
ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Οι κλώνοι ανθρώπινων
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων μπορούν να διαφοροποιηθούν προς
μια μεγάλη ποικιλία κυτταρικών τύπων – είναι δηλαδή
πολυδύναμοι. Αξίζει να αναφερθεί το ενδιαφέρον εύρημα πως τα
ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα χρειάζονται διαφορετικούς
αυξητικούς παράγοντες από τα κύτταρα ES των ποντικών.
Επιπλέον, για ηθικούς λόγους, δεν πρέπει να γίνει γνωστό εάν
τα ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα μπορούν να συμμετέχουν
στον σχηματισμό χίμαιρας. Είναι μάλλον ατυχές το γεγονός ότι στα
κύτταρα των δύο ζωικών ειδών δόθηκε το ίδιο όνομα, προτού
επιβεβαιωθεί η κοινή τους ταυτότητα.(2)
■ Τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα είναι «πολυδύναμα» –
μπορούν δηλαδή να δημιουργήσουν όλους τους
κυτταρικούς τύπους του οργανισμού.
■ Τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα παράγονται στο
εργαστήριο με ειδική επεξεργασία κυττάρων που
αφαιρούνται από βλαστοκύστεις.
■ Η παραγωγή ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων
χρησιμοποιεί βλαστοκύστεις που απορρίφθηκαν από
θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ή που
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διαγνώστηκαν ως φορείς κάποιου θανατηφόρου
γονιδίου μετά από γενετική εξέταση.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Κατά τη διαφοροποίηση πραγματοποιείται μια μόνιμη αλλαγή
στη δραστηριότητα των γονιδίων προκειμένου αυτά να λάβουν
ειδικές ιδιότητες (π.χ. ικανότητα συστολής για τα κύτταρα της
καρδιάς, ηλεκτρική δραστηριότητα για τα νευρικά κύτταρα κ.λπ.).
Ένα πολυδύναμο κύτταρο μπορεί να διαφοροποιηθεί προς πολλές
διαφορετικές κατευθύνσεις. Ένας βασικός στόχος για τους
επιστήμονες που ασχολούνται με τα κύτταρα ES είναι συνεπώς ο
έλεγχος της διαφοροποίησης. Με οδηγό τις ανακαλύψεις στη
βασική αναπτυξιακή βιολογία, και με τη βοήθεια των
μεταγονιδιωματικών πληροφοριών και τεχνολογιών, οι ερευνητές
συγκεντρώνουν διαρκώς περισσότερες γνώσεις για τους
μηχανισμούς που διατηρούν την αυτοανανέωση ή καθοδηγούν τη
διαφοροποίηση των εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων του ποντικού.(3)
Έχουν σχεδιαστεί πρωτόκολλα και τεχνικές διαλογής για την
παραγωγή σχετικά καθαρών πληθυσμών από συγκεκριμένους
κυτταρικούς τύπους. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτά τα
διαφοροποιημένα προϊόντα δεν συνιστούν κίνδυνο σχηματισμού
όγκων, όπως τα μη διαφοροποιημένα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα.
Οι διαφορές μεταξύ ανθρώπου και ποντικού, ως προς τη βασική
βιολογία των εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων και τα πρώιμα στάδια
της ανάπτυξης, συνιστούν μια δυσκολία, αλλά δεν είναι παράλογο
να περιμένει κανείς ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα επιτευχθεί η
επαρκώς
ελεγχόμενη
και
κλιμακούμενη
παραγωγή
διαφοροποιημένων κυτταρικών πληθυσμών από ανθρώπινα
εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα. Αυτό θα προσφέρει στη βασική έρευνα
και στη βιοφαρμακευτική βιομηχανία μια σημαντική νέα πηγή
βιολογικού υλικού για την ανακάλυψη και την ανάπτυξη
φαρμάκων. Η κατευθυνόμενη διαφοροποίηση προς κυτταρικούς
τύπους με κλινική αξία – όπως π.χ. ντοπαμινεργικοί νευρώνες ή
παγκρεατικά β-κύτταρα – θα προσφέρει επίσης μια πλατφόρμα για
την εντατική προκλινική αξιολόγηση των θεραπειών κυτταρικής
αντικατάστασης.
Μια άλλη δυνατότητα που θα προσφέρουν τα εμβρυϊκά
βλαστοκύτταρα είναι η παραγωγή και ο χαρακτηρισμός ιστικών
βλαστικών κυττάρων που συχνά είναι πολύ σπάνια in vivo. Αυτό
ίσως επιτρέψει την ανάπτυξη μεθόδων για την απομόνωση τέτοιων
βλαστοκυττάρων απευθείας από ιστούς του ενηλίκου, ή ακόμα και
την ανάπτυξη φαρμάκων που θα μπορούν να ενεργοποιήσουν
αυτά τα ιστικά βλαστοκύτταρα για την επιδιόρθωση του
οργανισμού.
Τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα είναι κρίσιμης σημασίας για τις
δυνατότητες αυτές, επειδή δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία υπέρ της
ύπαρξης πολυδύναμων κυττάρων στον ενήλικο οργανισμό. Η
χρήση όμως των εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων σε εφαρμογές
μεταμόσχευσης μπορεί να προκαλέσει απόρριψή τους από το
ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού. Κάτι τέτοιο μπορεί να
αποτραπεί με τη χρήση ανοσοκατασταλτικών ουσιών, αλλά αυτές
είναι δαπανηρές και συνδέονται με επιβλαβείς παρενέργειες. Ένας
φιλόδοξος στόχος των ερευνητών είναι συνεπώς η ανακάλυψη
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μεθόδων για τη μετατροπή ενήλικων κυττάρων σε πολυδύναμα
κύτταρα. Είναι ήδη γνωστό ότι αυτό επιτυγχάνεται μέσω
μεταφοράς πυρήνων σε ωοκύτταρα ή μέσω σύντηξης με εμβρυϊκά
βλαστοκύτταρα. Επιπλέον, στον ποντικό, τα αναπτυσσόμενα
γεννητικά κύτταρα μπορούν υπό ορισμένες συνθήκες να
μετατραπούν σε πολυδύναμα κύτταρα παρόμοια με τα εμβρυϊκά
βλαστοκύτταρα.(4) Οι επόμενοι στόχοι της έρευνας είναι η
αναγνώριση των πρωτεϊνών που επιτελούν αυτόν τον
«αναπρογραμματισμό» και η μετατροπή ενήλικων πλέον
κυττάρων.
■ Οι ερευνητές θα επιτύχουν διαρκώς καλύτερο έλεγχο
του πολλαπλασιασμού και της κατευθυνόμενης
διαφοροποίησης των ανθρώπινων εμβρυϊκών
βλαστοκυττάρων προκειμένου να αποκτήσουν νέες
πηγές βιολογικού υλικού.
■ Οι βιολογικοί πόροι από εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα θα
συνεισφέρουν στην καλύτερη κατανόηση των ιστικών
βλαστοκυττάρων και σε σημαντικές προόδους στον
σχεδιασμό μοντέλων για την ανάπτυξη του
οργανισμού και τις διάφορες ασθένειες, την
ανακάλυψη φαρμάκων και τη μεταμόσχευση
κυττάρων.
■ Οι πειραματισμοί για τη δημιουργία πολυδύναμων
κυττάρων από κύτταρα που λαμβάνονται απευθείας
από το σώμα θα αποτελέσει το επίκεντρο διαρκώς
μεγαλύτερων ερευνητικών προσπαθειών.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Η έρευνα στα ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα βρίσκεται
ακόμη στα πρώτα της στάδια και οι επιστημονικές δυσκολίες στην
αξιοποίηση του δυναμικού των κυττάρων αυτών δεν πρέπει να
παραβλέπονται. Νέες θεραπείες βασισμένες στην τεχνολογία αυτή
θα πρέπει να αναμένονται σε μερικές δεκαετίες μάλλον, παρά σε
μερικά χρόνια. Μία από τις δυσκολίες είναι, για παράδειγμα, το
γεγονός ότι τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα είναι γενετικά ετερογενή,
και δεν είναι ακόμη βέβαιο εάν μπορούν να τυποποιηθούν στον
ίδιο βαθμό με τα γενετικώς ομοιόμορφα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα
του ποντικού. Η γενετική σταθερότητα των εμβρυϊκών
βλαστοκυττάρων κατά τη μακροχρόνια ανάπτυξη είναι επίσης
άγνωστη και θα πρέπει να παρακολουθηθεί σταθερά προτού
ξεκινήσει η χρήση τους σε κλινικές εφαρμογές. Θα χρειαστούν
εξελιγμένες τεχνικές βιολογικής επεξεργασίας για την παραγωγή
λειτουργικώς ώριμων φαινοτύπων σε μεγάλη κλίμακα, κατάλληλων
για βιοφαρμακευτικές εφαρμογές. Οι πολύπλοκες νομοθετικές και
κανονιστικές απαιτήσεις για τις κυτταρικές θεραπείες ίσως
παρεμποδίσουν τη μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας σε
κλινικό επίπεδο, αυξάνοντας παράλληλα το κόστος τους. Θα
χρειαστούν νέες διαδικασίες για τη χρηματοδότηση πολυκεντρικών
κλινικών μελετών χωρίς τη συμμετοχή μεγάλων βιομηχανιών. Όλα
αυτά τα εμπόδια θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με έναν

συνδυασμό δημιουργικότητας εκ μέρους των επιστημόνων, και
συντονισμού και επενδύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ωστόσο, το πολιτικό κλίμα διχασμού που επικρατεί σήμερα
είναι ένα σημαντικό εμπόδιο στην προώθηση της έρευνας στα
βλαστοκύτταρα στην Ευρώπη. Το πιο σοβαρό στοιχείο του
κλίματος αυτού είναι η νομοθεσία που εμποδίζει τους ερευνητές σε
κάποιες χώρες να μελετήσουν κυτταρικές σειρές ανθρώπινων
κυττάρων ES που δημιουργήθηκαν μετά από κάποια αυθαίρετη
ημερομηνία. Έτσι, η πλήρης συνεργασία των επιστημόνων στις
χώρες αυτές με συνεργάτες στους σε άλλες χώρες, στο αντικείμενο
των ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων, μπορεί να αποτελεί
ποινικό αδίκημα! Η ευρωπαϊκή ερευνητική βάση στη βιολογία των
βλαστοκυττάρων διατρέχει έτσι τον κίνδυνο του κατακερματισμού,
ενώ μεμονωμένοι ερευνητές βρίσκονται υπό την απειλή νομικών
κυρώσεων.
Ένας άλλος φραγμός εμποδίζει τη βιοτεχνολογική εκμετάλλευση
της έρευνας στα κύτταρα ES στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό
Γραφείο Ευρεσιτεχνιών (European Patent Office, EPO) έχει
αναστείλει προς το παρόν όλες τις αιτήσεις κατοχύρωσης
ευρεσιτεχνιών που σχετίζονται με τα ανθρώπινα εμβρυϊκά
βλαστοκύτταρα. Το ΕΡΟ έχει υιοθετήσει μια αυστηρή ερμηνεία της
διάταξης περί ηθικής στην Οδηγία Βιοτεχνολογίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η οποία δηλώνει ότι «η χρήση ανθρώπινων εμβρύων για
βιομηχανικούς ή εμπορικούς σκοπούς» δεν είναι κατοχυρώσιμη.(5)
Ακόμα κι αν αγνοήσουμε το γεγονός ότι τα εμβρυϊκά
βλαστοκύτταρα δεν είναι έμβρυα, η στάση αυτή του ΕΡΟ
παραβλέπει την άποψη της Ευρωπαϊκής Ομάδας Ηθικής που
ορίζει ότι θα πρέπει να επιτρέπεται η κατοχύρωση
τροποποιημένων ανθρώπινων βλαστοκυττάρων και των
διεργασιών που χρησιμοποιούν ανθρώπινα βλαστοκύτταρα,
ανεξαρτήτως προέλευσης.
Αν και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες δεν συμμορφώνονται με τη
στάση αυτή και επιτρέπουν την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών με
ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα σε εθνικό επίπεδο, η
αντιμετώπιση του ΕΡΟ θέτει την Ευρώπη σε μειονεκτική θέση
έναντι της Βορείου Αμερικής ή της Ασίας, όπου χορηγούνται
τακτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας για εφαρμογές σε εμβρυϊκά
βλαστοκύτταρα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες
για την αξιοποίηση μεταγονιδιωματικών πληροφοριών στην
κατανόηση της κυτταρικής ανάπτυξης, της λειτουργικής
διαφοροποίησης και των ασθενειών. Από τις ευκαιρίες αυτές θα
πρέπει να προέλθουν ιατρικά οφέλη με τη μορφή νέων βιολογικών
δεικτών, βελτιωμένων φαρμάκων και, στο απώτερο μέλλον,
θεραπειών
κυτταρικής
αντικατάστασης.
Τα
εμβρυϊκά
βλαστοκύτταρα αποτελούν επίσης το κλειδί στην κατανόηση της
πολυδυναμικότητας, που μπορεί κάποτε να επιτρέψει στους
επιστήμονες να μετατρέψουν κάποιον τύπο εξειδικευμένου
κυττάρου σε κάποιον άλλο, για τη θεραπεία ασθενειών ή
τραυματισμών στον ίδιο ασθενή. Προκειμένου η Ευρώπη να
συμμετάσχει πλήρως και να ωφεληθεί από την έρευνα στα
βλαστοκύτταρα, θα χρειαστεί διεθνής συνεργασία τόσο σε
ερευνητικό όσο και σε νομοθετικό/κανονιστικό επίπεδο.
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■ Απαιτούνται συντονισμένα διεπιστημονικά
προγράμματα για την αντιμετώπιση των μεγάλων
επιστημονικών, τεχνικών, κλινικών και νομοθετικών
προβλημάτων στη μεταφορά της έρευνας στα
βλαστοκύτταρα από το εργαστήριο στον ασθενή, με
ασφαλή, αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο.
■ Θα χρειαστούν νέες διαδικασίες χρηματοδότησης για
την υποστήριξη των κλινικών δοκιμών με θεραπείες
κυτταρικής αντικατάστασης.
■ Οι απαγορευτικές εθνικές νομοθεσίες και η άρνηση
της κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών υποσκάπτουν το
ηθικό και την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού
ερευνητικού τομέα και θέτουν σε κίνδυνο τα
μελλοντικά οικονομικά αλλά και ιατρικά οφέλη από
την έρευνα στα βλαστοκύτταρα.
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Μεταφορά πυρήνων σωματικών κυττάρων (SCNT): προοπτικές για τη μελέτη
και την αντιμετώπιση ασθενειών
■ Ian Wilmut
Centre for Regenerative Medicine, The Queen’s Medical Research Institute, University of Edinburgh, Ηνωμένο Βασίλειο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σ

τη βιολογία και στην ιατρική, νέες προοπτικές θα προέλθουν
από τη δυνατότητα παραγωγής εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων
(Embryonic Stem Cells, ES) από τεχνητά έμβρυα που θα
δημιουργούνται in vitro με την τεχνική της μεταφοράς πυρήνων
σωματικών κυττάρων (somatic cell nuclear transfer, SCNT) και
από τη δυνατότητα ελέγχου της διαφοροποίησής τους προς
οποιοδήποτε κύτταρο του ενήλικου οργανισμού. Η μέθοδος
μεταφοράς πυρήνων σωματικών κυττάρων συνίσταται στην
αφαίρεση των γενετικών πληροφοριών από ένα μη
γονιμοποιημένο ωάριο και την αντικατάστασή τους με γενετικές
πληροφορίες από κάποιο άλλο κύτταρο του σώματος του ατόμου
υπό θεραπεία.
Στην περίπτωση ατόμων που πάσχουν από κληρονομικές
ασθένειες, το «έμβρυο» που σχηματίζεται θα έχει τα κληρονομικά
γενετικά χαρακτηριστικά του ασθενούς, και άρα το ίδιο θα
συμβαίνει με τα βλαστοκύτταρα που θα προκύψουν από το έμβρυο
αυτό. Εάν τα βλαστοκύτταρα διαφοροποιηθούν τεχνητά προς τον ή
τους τύπους κυττάρων που προσβάλλονται από την ασθένεια, τα
κύτταρα αυτά θα παρουσιάζουν τα ίδια προβλήματα με τον
ασθενή. Η μέθοδος αυτή, αφού εξελιχθεί, θα επιτρέψει τη μελέτη
των γενετικών διαταραχών του ανθρώπου με εντελώς νέους
τρόπους.
Η προσέγγιση αυτή μπορεί να μας προσφέρει πολλές
δυνατότητες – που δεν παρέχονται μέσω καμίας άλλης
προσέγγισης – για τη μελέτη εκείνων των κληρονομικών
ασθενειών των οποίων το αίτιο δεν έχει εντοπιστεί. Η ομάδα
ασθενειών που είναι γνωστή ως νόσος κινητικού νευρώνα, πλάγια
μυοατροφική σκλήρωση (ALS) ή νόσος Lou Gehrig, θα
χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα για να περιγραφούν οι
δυνατότητες της μεθόδου αυτής.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΓΝΩΣΗ
Η μελέτη των κληρονομικών ασθενειών του ανθρώπου με
χρήση ενός κλωνικά πολλαπλασιασμένου και διαφοροποιημένου
in vitro πληθυσμού βλαστοκυττάρων περιλαμβάνει τρία στάδια: (1)
Τη μεταφορά πυρήνα σωματικού κυττάρου για τη δημιουργία ενός
μοναδικού κυττάρου αντίστοιχου με το γονιμοποιημένο ωάριο,
δηλαδή ενός «εμβρύου» με τα κληρονομικά χαρακτηριστικά του

ασθενούς που πάσχει από την ασθένεια, (2) την παραγωγή
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων από το κύτταρο αυτό, και (3) την
καλλιέργεια του τύπου των κυττάρων που εκδηλώνουν την
ασθένεια, από την κυτταρική σειρά των εμβρυϊκών
βλαστοκυττάρων. Το δεύτερο και το τρίτο στάδιο έχουν ήδη
επιτευχθεί με έμβρυα που προέκυψαν μέσω τεχνητής
γονιμοποίησης (in vitro fertilization, IVF), αλλά μέχρι στιγμής δεν
έχει δημοσιευτεί κάποια αδιαμφισβήτητη περιγραφή της
δημιουργίας βλαστοκυττάρων από ανθρώπινο έμβρυο που
παρήχθη μέσω μεταφοράς πυρήνων σωματικών κυττάρων (στάδιο
2).
Η αδυναμία παραγωγής κυτταρικών σειρών βλαστοκυττάρων
από έμβρυα που προέρχονται από μεταφορά πυρήνων σωματικών
κυττάρων πιθανόν να συνδέεται με τους περιορισμούς των
σημερινών τεχνικών μεταφοράς πυρήνων σωματικών κυττάρων.
Τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα λαμβάνονται από έμβρυα μετά την 6η
ημέρα της ανάπτυξης, στο στάδιο της βλαστοκύστης (μιας κοίλης
σφαίρας κυττάρων από την οποία θα προκύψει η αναγνωρίσιμη
μορφή του εμβρύου). Δύο εργαστήρια έχουν περιγράψει τη
δημιουργία ανθρώπινης βλαστοκύστης από κύτταρα που
προέρχονται από μεταφορά πυρήνων σωματικών κυττάρων. Προς
το παρόν δεν είναι σαφές για ποιους λόγους αποτυγχάνουν οι
προσπάθειες απομόνωσης εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων από
αυτές, αλλά οι πειραματικές προσπάθειες για τη δημιουργία ζώων
μέσω μεταφοράς πυρήνων σωματικών κυττάρων έδειξαν ότι τα
έμβρυα αυτά έχουν μειωμένο αναπτυξιακό δυναμικό. Ενδέχεται να
χρειαστεί τροποποίηση της τεχνικής της μεταφοράς πυρήνων
σωματικών κυττάρων για τα πρωτεύοντα, όπως ο άνθρωπος.
■ Είναι δυνατή η λήψη εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα από
έμβρυα σχηματισμένα μέσω τεχνητής γονιμοποίησης,
και η διαφοροποίηση αυτών προς διάφορους
κυτταρικούς τύπους του ενηλίκου.
■ Έχει αποδειχθεί ότι τα έμβρυα που προέρχονται από
μεταφορά πυρήνων σωματικών κυττάρων μπορούν
(σε μερικές περιπτώσεις) να αναπτυχθούν μέχρι το
στάδιο της βλαστοκύστης.
■ Δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα μέθοδοι για την
παραγωγή εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων από έμβρυα
που προέρχονται από μεταφορά πυρήνων σωματικών
κυττάρων.
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η ικανότητα παραγωγής βλαστοκυττάρων από έμβρυα που
προέρχονται από μεταφορά πυρήνων σωματικών κυττάρων θα
δώσει νέες δυνατότητες μελέτης των κληρονομικών ασθενειών
όπως η ALS, μια νόσος προϊούσας μυϊκής εξασθένησης που
ευθύνεται για τον θάνατο περισσότερων από 130.000 ανθρώπων
κάθε χρόνο. Ο εκφυλισμός των κινητικών νευρώνων είναι το κοινό
αίτιο της μοιραίας αυτής πάθησης, αλλά οι λόγοι για τον
εκφυλισμό αυτό δεν είναι γνωστοί. Σε ένα μικρό ποσοστό
περιπτώσεων η ασθένεια πλήττει πολλά άτομα της ίδιας
οικογένειας, όμως το πιθανότερο φαίνεται ότι είναι πως στην
παθογένεση της ALS εμπλέκονται πολλοί γενετική και
περιβαλλοντικοί παράγοντες. Πειράματα σε ποντικούς δείχνουν ότι
η τοξική δράση μιας ανώμαλης πρωτεΐνης προκαλεί βλάβες στους
κινητικούς νευρώνες και στα γειτονικά κύτταρα, αλλά το φαινόμενο
αυτό δεν έχει ακόμη κατανοηθεί λεπτομερώς.
Η δυνατότητα εργαστηριακής μελέτης νευρικών κυττάρων από
ασθενείς με ALS θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη για την κατανόηση
των μηχανισμών μέσω των οποίων η ανώμαλη πρωτεΐνη προκαλεί
τη νόσο. Δυστυχώς όμως δεν είναι εφικτή η μελέτη κυττάρων που
λαμβάνονται απευθείας από τους ασθενείς, καθώς τα
προσβεβλημένα κύτταρα βρίσκονται βαθιά στο κεντρικό νευρικό
σύστημα. Επιπλέον, ακόμη και εάν απομονωθούν τέτοια κύτταρα,
πιθανότατα θα είναι αδύνατον να διατηρηθούν σε καλλιέργεια και
να πολλαπλασιαστούν ώστε να ληφθεί ο αριθμός κυττάρων που
απαιτείται για τη μελέτη τους. Τέλος, μετά τον θάνατο του
ασθενούς τα κύτταρα αυτά πιθανότατα έχουν υποστεί
δευτερογενείς βλάβες λόγω της νόσου ή της φυσικής γήρανσης.
Θα μπορούσαν να ληφθούν κατάλληλες κυτταρικές σειρές από
έμβρυα που προέρχονται από μεταφορά πυρήνων σωματικών
κυττάρων με τρόπο ώστε να φέρουν μια κληρονομήσιμη μορφή της
νόσου. Η μέθοδος αυτή θα επέτρεπε, για πρώτη φορά, τη μελέτη
της πορείας της ALS σε νευρικά κύτταρα παρόμοια με τα κύτταρα
των ασθενών. Επίσης, θα επέτρεπε τη σύγκρισή τους με νευρικά
κύτταρα από υγιή έμβρυα.
Μετά από ανάλυση των πρωτεϊνών που παράγουν τα «ασθενή»
κύτταρα, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν μέθοδοι ταχείας
εξέτασης των υποψήφιων φαρμάκων ώστε να εντοπιστούν ουσίες
να μπορούν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση του ασθενούς
και να εμποδίσουν την επιδείνωση της ασθένειας. Πρώτα όμως
πρέπει να κατανοήσουμε τα αίτια της ασθένειας και να
εντοπίσουμε κάποια μεταβολή που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως δοκιμή για την αξιολόγηση των φαρμακευτικών ουσιών. Θα
ήταν τότε δυνατόν να χρησιμοποιηθούν συστήματα ταχείας
διαλογής ώστε να αξιολογούνται εκατοντάδες φάρμακα με σχετικά
μικρό κόστος. Σήμερα, αντιθέτως, τα φάρμακα δοκιμάζονται σε
πειραματόζωα. Η ίδια δαπάνη επιτρέπει την αξιολόγηση
ελάχιστων μόνο φαρμάκων κάθε χρόνο, αντί για τις εκατοντάδες
φάρμακα που θα μπορούσαν να εξεταστούν με τα κυτταρικά
συστήματα ταχείας διαλογής.
Η ίδια προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μελέτη
οποιασδήποτε κληρονομικής νόσου του ανθρώπου. Είναι μάλιστα
πιο αποτελεσματική εάν η γενετική βλάβη που προκαλεί τη νόσο
είναι άγνωστη. Εννοείται ότι οι προσβαλλόμενοι κυτταρικοί τύποι
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θα πρέπει να μπορούν να παραχθούν στο εργαστήριο από
εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα. Άλλες παθήσεις που είναι υποψήφιες
για μελέτη με τη μέθοδο αυτή είναι οι νευροεκφυλιστικές νόσοι, οι
ψυχιατρικές ασθένειες, οι καρδιακές ανωμαλίες που μπορούν να
προκαλέσουν αιφνίδιο θάνατο (μυοκαρδιοπάθειες) και κάποιες
μορφές καρκίνου.
Εκτός όμως από τη μελέτη και τη θεραπεία γνωστών ασθενειών,
οι κυτταρικοί τύποι που λαμβάνονται με τη μέθοδο μεταφοράς
πυρήνων σωματικών κυττάρων θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν
και
αλλού:
η
αξιολόγηση
της
αποτελεσματικότητας και των παρενεργειών των φαρμάκων σε
διάφορους ιστούς του σώματος θα διευκολυνθεί αφάνταστα από
την ύπαρξη γενετικά πανομοιότυπων κυττάρων, διαθέσιμων σε
μεγάλους αριθμούς. Στη σημερινή εποχή της «εξατομικευμένης
ιατρικής», κύτταρα που αντιπροσωπεύουν διάφορους
«γονότυπους» ασθενών θα μπορούσαν να παραχθούν μαζικά και
να χρησιμοποιηθούν για μια πιο ουσιαστική δοκιμή της δράσης
ενός φαρμάκου σε μια ποικιλία ασθενών.
■ Τα διαφοροποιημένα κύτταρα από εμβρυϊκά
βλαστοκύτταρα που θα παράγονταν μέσω μεταφοράς
πυρήνων σωματικών κυττάρων θα έδιναν νέες
δυνατότητες μελέτης των κληρονομικών νόσων του
ανθρώπου και αναζήτησης κατάλληλων φαρμάκων
για τη θεραπεία τους.
■ Κύτταρα με χαρακτηριστικά όμοια με των ασθενών με
κληρονομικές νόσους θα ανοίξουν νέες κατευθύνσεις
μελέτης των ασθενειών αυτών και ανάπτυξης
φαρμάκων για την αντιμετώπισή τους. Παραδείγματα
τέτοιων ασθενειών είναι η ALS, η νόσος Parkinson και
κάποιες μορφές καρκίνου.
■ Με τη μέθοδο μεταφοράς πυρήνων σωματικών
κυττάρων είναι θεωρητικά δυνατή η παραγωγή
μεγάλου αριθμού πανομοιότυπων κυττάρων
διάφορων ιστών, με σκοπό την αξιολόγηση της
ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των
φαρμάκων σε μια σειρά «τύπων» ασθενών του
γενικού πληθυσμού, γεγονός που θα συνέβαλε
ουσιαστικά στην ιδέα της «εξατομικευμένης ιατρικής».

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Οι δυνατότητες που προσφέρει η μέθοδος μεταφοράς πυρήνων
σωματικών κυττάρων θα συμπληρώσουν τις δυνατότητες άλλων
προσεγγίσεων. Για ένα μικρό ποσοστό ασθενειών, η γενετική
βλάβη που προκαλεί τη νόσο έχει εντοπιστεί ήδη. Όπου η βλάβη
έχει εντοπιστεί, μπορεί να εισαχθεί σε υπάρχουσες κυτταρικές
σειρές εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων με τις κοινές μεθόδους της
μοριακής βιολογίας ώστε να δημιουργηθούν κύτταρα που
φυσιολογικά θα παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά της ασθένειας.
Τα τροποποιημένα αυτά κύτταρα μπορούν κατόπιν να συγκριθούν
με τα κύτταρα της αρχικής κυτταρικής σειράς με τα οποία θα είναι

πανομοιότυπα, με εξαίρεση τη συγκεκριμένη αλλαγή που προκαλεί
την ασθένεια. Η προσέγγιση αυτή είναι απλή και άμεση, αλλά
μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στο μικρό ποσοστό των περιπτώσεων
όπου η μετάλλαξη έχει αναγνωριστεί. Στην περίπτωση της ALS, το
ποσοστό αυτό είναι 2%. Σε μια τέτοια περίπτωση, είναι δυνατή η
επακριβής σύγκριση των νευρικών κυττάρων από την κυτταρική
σειρά εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων με και χωρίς τη γενετική βλάβη.
Στις περιπτώσεις όπου η βλάβη έχει εντοπιστεί, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μοριακές εξετάσεις για να αναγνωριστούν τα
έμβρυα που έχουν κληρονομήσει τη νόσο επειδή ένας από τους
γονείς τους φέρει μια κληρονομική μορφή της (κληρονομούμε ένα
αντίγραφο κάθε γονιδίου από τον κάθε γονέα). Στην περίπτωση
της κληρονομικής μορφής της ALS, συνήθως μόνο το ένα από τα
δύο αντίγραφα του γονιδίου φέρει τη βλάβη. Ως εκ τούτου, μόνο τα
μισά από τα έμβρυα που θα παραχθούν από έναν ασθενή θα
έχουν κληρονομήσει την ασθένεια. Σε μια τέτοια περίπτωση
μπορούν να ληφθούν κύτταρα από κάθε έμβρυο και να
χρησιμοποιηθούν μοριακές τεχνικές για να διαπιστωθεί εάν το
συγκεκριμένο έμβρυο φέρει το μεταλλαγμένο γονίδιο (μια
διαδικασία γνωστή ως «προεμφυτευτική γενετική διάγνωση»). Οι
εξετάσεις αυτές εντοπίζουν έμμεσα τα έμβρυα εκείνα που έχουν
κληρονομήσει τη νόσο και τα οποία θα καταστραφούν εάν δεν
χρησιμοποιηθούν στην έρευνα. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να ληφθούν κύτταρα για οποιαδήποτε
ασθένεια για την οποία η υπαίτια μετάλλαξη είναι γνωστή.
Η μεταφορά πυρήνων σωματικών κυττάρων προσφέρει
δυνατότητες για τις περιπτώσεις όπου η αιτία της νόσου δεν είναι
γνωστή. Δυστυχώς οι υπάρχουσες μέθοδοι κλωνοποίησης έχουν
μικρή απόδοση, αν και έχουν μεγάλη επαναληψιμότητα και
χρησιμοποιούνται από πολλά εργαστήρια σε όλον τον κόσμο.
Αυτή η μικρή συνολική απόδοση οφείλεται στην αδυναμία των
σύγχρονων τεχνικών να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας των
γενετικών πληροφοριών, από τη λειτουργία του ώριμου κυττάρου
στη λειτουργία που απαιτείται για τη φυσιολογική εμβρυϊκή
ανάπτυξη. Δεν είναι γνωστό εάν τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα που
θα προέκυπταν με τη μέθοδο μεταφοράς πυρήνων σωματικών
κυττάρων θα εμφάνιζαν αντίστοιχες ανωμαλίες στη γονιδιακή
λειτουργία. Κατά την ανάπτυξη και την αξιολόγηση της μεθόδου
μεταφοράς πυρήνων σωματικών κυττάρων για τέτοιους
ερευνητικούς σκοπούς, πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν συγκρίσεις
για να διαπιστωθεί εάν τυχόν σφάλματα στην κυτταρική λειτουργία
που οφείλονται στη μέθοδο μεταφοράς πυρήνων σωματικών
κυττάρων καλύπτουν και αποκρύπτουν τα σφάλματα που
οφείλονται στη νόσο. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να γίνει με την
εφαρμογή της μεθόδου μεταφοράς πυρήνων σωματικών κυττάρων
σε κυτταρικές σειρές εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων που φέρουν
γνωστές γενετικές βλάβες, προτού παραχθούν νέες κυτταρικές
σειρές εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Θα μπορούσε τότε κανείς να
συγκρίνει την εκδήλωση του γενετικού σφάλματος στις συμβατικές
κυτταρικές σειρές εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων και στις σειρές που
προήλθαν από μεταφορά πυρήνων σωματικών κυττάρων.
■ Το ποσοστό επιτυχίας της μεταφοράς πυρήνων
σωματικών κυττάρων στην παραγωγή ανθρώπινων
εμβρύων με (ουσιαστικά) φυσιολογική εικόνα είναι
χαμηλό προς το παρόν. Απαιτείται καλύτερη

κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο μεταφερόμενος
πυρήνας μπορεί να «επαναφερθεί» σε εμβρυϊκή
κατάσταση.
■ Απαιτούνται περισσότερες έρευνες για να βρεθούν
μέθοδοι παραγωγής εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων από
έμβρυα που προέρχονται από μεταφορά πυρήνων
σωματικών κυττάρων (ή για την τελειοποίηση της
παραγωγής εμβρύων που προέρχονται από μεταφορά
πυρήνων σωματικών κυττάρων, εάν διαπιστωθεί ότι η
αποτυχία της μεθόδου οφείλεται σε αυτό το στάδιο).
■ Εάν επιτευχθεί η αξιόπιστη παραγωγή εμβρυϊκών
βλαστοκυττάρων μέσω μεταφοράς πυρήνων
σωματικών κυττάρων, τότε πρέπει να γίνουν
κατάλληλες συγκρίσεις μεταξύ των συμβατικά
παραγόμενων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων και των
κυττάρων που παράγονται μέσω μεταφοράς πυρήνων
σωματικών κυττάρων ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος
παρενεργειών που οφείλονται αποκλειστικά στη
μέθοδο μεταφοράς πυρήνων σωματικών κυττάρων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι δυνατότητες που θα προσφέρει η αξιόπιστη παραγωγή
κυτταρικών σειρών βλαστοκυττάρων από έμβρυα που
σχηματίζονται με τη μέθοδο μεταφοράς πυρήνων σωματικών
κυττάρων είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Μεταξύ αυτών είναι η
βελτίωση της μελέτης και της θεραπείας σοβαρών εκφυλιστικών
κληρονομικών ασθενειών, αλλά και η ανάπτυξη μεθόδων γενικής
εφαρμογής με τις οποίες η φαρμακευτική βιομηχανία θα μπορέσει
να βελτιώσει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων.
Τα κύτταρα που παράγονται με τη μέθοδο μεταφοράς πυρήνων
σωματικών κυττάρων μπορούν, σε κάποιες περιπτώσεις, να
συμβάλουν στη μείωση του αριθμού των ζώων που
χρησιμοποιούνται για την έρευνα για κάποια ασθένεια ή για τη
δοκιμή φαρμάκων εναντίον κάποιας ασθένειας. Η καλλιέργεια
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων από έμβρυα που προέρχονται από
τεχνητή γονιμοποίηση και η δημιουργία σταθερών κυτταρικών
σειρών έχει ήδη επιτευχθεί και δεν συνιστά πλέον τεχνική
πρόκληση.
Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι πολλοί ιστοί μπορούν να
παραχθούν μέσω της τεχνητής διαφοροποίησης των εμβρυϊκών
βλαστοκυττάρων στο εργαστήριο (π.χ. με χρήση κατάλληλων
αυξητικών παραγόντων). Η δυσκολία στη μετάβαση από το έμβρυο
που προέρχεται από μεταφορά πυρήνων σωματικών κυττάρων
στο κύτταρο ενός ιστού του ενηλίκου έγκειται στην παραγωγή
κανονικών εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων από το έμβρυο που
προέρχεται από μεταφορά πυρήνων σωματικών κυττάρων. Οι
ερευνητικές προσπάθειες για την επίλυση του προβλήματος αυτού
είναι εξαιρετικά σημαντικές για την υλοποίηση των σημαντικών
δυνατοτήτων που περιγράφονται παραπάνω.
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Κεφάλαιο 4ο

Σωματικά βλαστικά κύτταρα του αίματος: αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα
■ Elaine Dzierzak
Erasmus University Medical Center, Department of Cell Biology, Rotterdam, Ολλανδία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τ

α βλαστικά κύτταρα που παράγουν το αίμα των ενηλίκων,
δηλαδή τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα (hematopoietic stem
cells, HSC), είναι ένα σύστημα κυτταρικής διαφοροποίησης
και μεταμόσχευσης που έχει μελετηθεί πιο εκτεταμένα και έχει
χρησιμοποιηθεί κλινικά περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Η
έρευνα στον τομέα αυτόν διαρκεί ήδη αρκετές δεκαετίες και έχει
οδηγήσει στην ανάπτυξη βελτιωμένων θεραπειών κυτταρικής
αντικατάστασης για αιματολογικές κακοήθειες και γενετικές
ασθένειες. Μερικοί από τους σημερινούς στόχους της έρευνας
είναι: 1) Πολλαπλασιασμός των κυττάρων HSC ex vivo για κλινική
χρήση σε αυτόλογες και αλλογενείς μεταμοσχεύσεις, 2)
διαλεύκανση του μοριακού προγράμματος των βλαστοκυττάρων
για τον αποτελεσματικό χειρισμό των υγιών και των λευχαιμικών
κυττάρων, 3) διέγερση της παραγωγής αιμοποιητικών
βλαστοκυττάρων από εμβρυϊκά βλαστικά (ES) ή πρόδρομα
κύτταρα.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΓΝΩΣΗ
Ένας τεράστιος αριθμός ώριμων κυττάρων του αίματος, όπως
τα ερυθροκύτταρα, τα μακροφάγα, τα λεμφοκύτταρα και τα
αιμοπετάλια, παράγονται καθημερινά από τα αιμοποιητικά
βλαστοκύτταρα μέσω μιας περίπλοκης ιεραρχίας κυτταρικής
διαφοροποίησης. Τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα ορίζονται
αυστηρά από την ικανότητά τους να παράγουν όλους τους τύπους
κυττάρων του αίματος για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά από τη
μεταμόσχευσή τους σε αποδέκτες με ανεπάρκεια του
αιμοποιητικού συστήματος. Η μεταμόσχευση αιμοποιητικών
βλαστοκυττάρων ήταν η πρώτη εφαρμοσμένη θεραπεία κυτταρικής
αντικατάστασης στον άνθρωπο.(1) Εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς
έχουν δεχθεί επιτυχημένες μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών
βλαστοκυττάρων από τον μυελό των οστών, τον ιστό του ενηλίκου
στον οποίο εδρεύουν τα κύτταρα αυτά. Πιο πρόσφατα
χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία και το αίμα από τον ομφάλιο λώρο
σε θεραπεία αντικατάστασης κυττάρων του αίματος.(1) Η
πιθανότητα εμφάνισης της νόσου μοσχεύματος κατά ξενιστή είναι
πολύ μικρότερη στους ασθενείς που δέχονται μεταμόσχευση
βλαστοκυττάρων από τον ομφάλιο λώρο, ενώ και η συλλογή των
κυττάρων αυτών είναι πολύ ευκολότερη. Ο αριθμός όμως των
αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων που μπορούν να ληφθούν από

τους ιστούς αυτούς είναι περιορισμένος. Για τους λόγους αυτούς,
και δεδομένου ότι τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα είναι το
καλύτερα χαρακτηρισμένο σύστημα κυτταρικής διαφοροποίησης
με κλινική αξία, τα κύτταρα αυτά αποτελούν αντικείμενο εντατικής
βασικής έρευνας.
Η κυτταρική, η μοριακή και η αναπτυξιακή έρευνα έχουν
αυξήσει τις γνώσεις μας για τις διεργασίες μέσω των οποίων
παράγονται,
διατηρούνται,
πολλαπλασιάζονται
και
διαφοροποιούνται τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα.(2,3) Για
παράδειγμα,
η
διαφοροποίηση
των
αιμοποιητικών
βλαστοκυττάρων προς ερυθροκύτταρα (ερυθρά αιμοσφαίρια),
κοκκιοκύτταρα, μακροφάγα και λεμφοκύτταρα (κατηγορία λευκών
αιμοσφαιρίων) είναι το αποτέλεσμα της δράσης κάποιων
αιμοποιητικών αυξητικών παραγόντων. Τέτοιοι αυξητικοί
παράγοντες έχουν ανακαλυφθεί και χρησιμοποιούνται ευρέως
στην κλινική πρακτική για τη διέγερση της αιμοποίησης και την
κινητοποίηση των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων ώστε να
περάσουν στην κυκλοφορία. Οι γνώσεις μας όμως για τους
παράγοντες αυτοανανέωσης των κυττάρων είναι πολύ λιγότερες: Η
αυτοανανέωση είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένα
αιμοποιητικό βλαστοκύτταρο διαιρείται και παράγει δύο θυγατρικά
κύτταρα, από τα οποία το ένα διαφοροποιείται προς αιμοκύτταρο
και το άλλο διατηρεί το δυναμικό του βλαστικού κυττάρου. Μέχρι
σήμερα δεν έχει εντοπιστεί κάποιος αυξητικός παράγοντας ή
συνδυασμός παραγόντων που να προωθεί πιστά τον
πολλαπλασιασμό των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων (δηλαδή
την παραγωγή δύο θυγατρικών βλαστικών κυττάρων).
Επειδή τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα κανονικά εντοπίζονται
σε συγκεκριμένους ιστούς/θέσεις του σώματος, τα μη αιμοποιητικά
κύτταρα των θέσεων αυτών έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των
ερευνητών. Τα κύτταρα αυτά προέρχονται από μεσεγχυματικά
βλαστοκύτταρα που διαφοροποιούνται προς οστεοκύτταρα,
λιποκύτταρα, χονδροκύτταρα, λεία μυϊκά κύτταρα και αγγειακά
κύτταρα. Αυτά τα λεγόμενα «κύτταρα του στρώματος» ή
«στρωματικά» κύτταρα παράγουν τα απαραίτητα σήματα για τη
διατήρηση των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων καθ’ όλη τη
διάρκεια της ζωής του ενηλίκου. Πιστεύεται ότι υπάρχει ένας
περιορισμένος μόνο αριθμός τέτοιων θέσεων και ότι ο αριθμός των
αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων καθορίζεται από τον αριθμό αυτό
και από το είδος των παραγόντων που συντίθενται στις θέσεις
αυτές. Έχουν παραχθεί στρωματικές κυτταρικές σειρές από μυελό
των οστών για ex vivo εργαστηριακή μελέτη των μοριακών
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων και
του περιβάλλοντός τους. Η γνώση των μοριακών προγραμμάτων
των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων και των στρωματικών
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κυττάρων στις θέσεις αυτές είναι εξαιρετικά σημαντική για τη
βελτίωση των αιματολογικών θεραπειών.
Το αναπτυξιακό περιβάλλον και οι αυξητικοί παράγοντες της
αιμοποίησης αποτελούν σήμερα το αντικείμενο έντονης έρευνας.(2,
3) Πιστεύεται ότι τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα παράγονται μόνο
κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη και δεν δημιουργούνται στον ενήλικα.
Πρόσφατες έρευνες στη μεταμόσχευση κυττάρων σε
πειραματόζωα εντόπισαν την πηγή των αιμοποιητικών
βλαστοκυττάρων στα κύτταρα των αναπτυσσόμενων εμβρυϊκών
αιμοφόρων αγγείων, όπως η ραχιαία αορτή και η ομφαλική
αρτηρία. Πολλοί άλλοι ιστοί, όπως ο λεκιθικός ασκός και ο
πλακούντας, πιθανόν να συνεισφέρουν στη δεξαμενή των
αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων του ενηλίκου. Η παραγωγή
αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων στο ανθρώπινο έμβρυο φαίνεται
ότι γίνεται με τρόπο παρόμοιο με το έμβρυο του ποντικού.(3) Μέσα
στις πρώτες τέσσερις εβδομάδες από τη σύλληψη ανευρίσκονται
αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα στη ραχιαία αορτή, και λίγο
αργότερα στον λεκιθικό ασκό. Φαίνεται ότι έχουν δυναμικό
τουλάχιστον ισοδύναμο με των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων
του μυελού των οστών του ενηλίκου και του αίματος του ομφάλιου
λώρου. Ο μοριακός χειρισμός των γενετικών και των επιγενετικών
προγραμμάτων που κατευθύνουν την παραγωγή και τον
πολλαπλασιασμό των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων κατά την
ανάπτυξη αναμένεται να αποδώσει νέες σημαντικές πληροφορίες
για τη ρύθμιση των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων, και μπορεί
συνεπώς να οδηγήσει σε βελτιωμένες θεραπείες αντικατάστασης
αιμοκυττάρων.
■ Τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα παράγουν όλα τα
αιμοκύτταρα του ενηλίκου.
■ Τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα παράγονται σε
διάφορες θέσεις στο έμβρυο και πιστεύεται ότι
συμμετέχουν στη δημιουργία του αιμοποιητικού
συστήματος του ενηλίκου.
■ Θέσεις στρωματικών κυττάρων υποστηρίζουν την
ανάπτυξη των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων μέσω
της παραγωγής αυξητικών παραγόντων.
■ Η εξερεύνηση του γενετικού και επιγενετικού
προγραμματισμού των αιμοποιητικών
βλαστοκυττάρων έχει αρχίσει.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Οι προοπτικές από τη χρήση των πληροφοριών που
προκύπτουν από την έρευνα στα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα σε
θεραπευτικές εφαρμογές περιλαμβάνουν την ικανότητα
παραγωγής αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων de novo στον ενήλικα,
από κύτταρα άλλης προέλευσης. Είναι σαφές ότι η διαπιστωμένη
πρώτη ανάπτυξη των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων από το
εμβρυϊκό αγγειακό σύστημα προϋποθέτει μια ορισμένη μοριακή
κατάσταση (γενετική και επιγενετική) για τη διαδικασία
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δημιουργίας τους. Η διαλεύκανση του προγράμματος αυτών των
εμβρυϊκών πρόδρομων, πρώιμων αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων
και των κυττάρων του εμβρυϊκού στρωματικού περιβάλλοντος, και
η σύγκρισή του με τα προγράμματα των αιμοποιητικών
βλαστοκυττάρων και των κυττάρων του στρωματικού
περιβάλλοντος στον ενήλικα, μπορούν να υποδείξουν οδούς
σηματοδοσίας που θα επιδέχονται διέγερση ή καταστολή μέσω
μικρών, εξειδικευμένων φαρμάκων. Έχει αποδειχθεί ότι ήδη
γνωστές οδοί αναπτυξιακής σηματοδοσίας, όπως οι οδοί Notch,
Hedgehog και Wnt, επηρεάζουν την ανάπτυξη των αιμοποιητικών
κυττάρων. Με τον τρόπο αυτόν λαμβάνονται πρόσθετες κυτταρικές
και μοριακές πληροφορίες για τον σχηματισμό και τον
πολλαπλασιασμό των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων κατά τα
εμβρυϊκά στάδια της ανάπτυξης, και άρα και για την πιθανή
συνεισφορά τους στο αιμοποιητικό σύστημα του ενηλίκου. Αξίζει
να σημειωθεί ότι δεν είναι ακόμη γνωστό εάν, στα θηλαστικά, τα
αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα που παράγονται κατά τα εμβρυϊκά
στάδια μετακινούνται και αποικίζουν τον μυελό των οστών του
ενηλίκου για να επιτελέσουν αιμοποίηση καθ’ όλη τη διάρκεια της
ζωής του ατόμου. Υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα ότι σπάνια
ενδοθηλιακά κύτταρα σε διάφορα σημεία του αγγειακού
συστήματος του ενηλίκου – πιθανόν στα άφθονα αγγεία του
πλακούντα – διατηρούν την ικανότητα να παράγουν αιμοποιητικά
κύτταρα. Εάν αυτό ισχύει, τότε οι προοπτικές για τον περαιτέρω
πολλαπλασιασμό και την επαγωγή της δημιουργίας αυτών των
αγγειακών κυττάρων για θεραπευτικές εφαρμογές είναι
ενθαρρυντικές.
Η ύπαρξη απεριόριστων διαθέσιμων εμβρυϊκών βλαστικών
κυττάρων για διαφοροποίηση προς τους επιθυμητούς κυτταρικούς
τύπους θέτει ως πιθανή προοπτική τη δυνατότητα χρήσης
κυττάρων εμβρυϊκών βλαστικών σε θεραπείες αντικατάστασης
αιμοκυττάρων, ως εναλλακτική επιλογή αντί της χρήσης
αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων από μυελό οστών ενηλίκου ή από
αίμα ομφάλιου λώρου.(3) Επιπλέον, η ανάπτυξη στελεχώνπανδότες αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων (στελέχη γενικού δότη)
από εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα μπορεί να λύσει τα εγγενή
προβλήματα στη λήψη βλαστοκυττάρων με υψηλό βαθμό
συμβατότητας. Από τον καιρό της πρώτης πειραματικής
διαφοροποίησης αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων ποντικού πριν
από 20 χρόνια, πολλές από τις γνώσεις μας για την εμβρυϊκή
ανάπτυξη του αιμοποιητικού συστήματος του ποντικού έχουν
αξιοποιηθεί στην αιμοποιητική διαφοροποίηση των εμβρυϊκών
βλαστικών κυττάρων. Χάρη στις επίμονες προσπάθειες λίγων
εργαστηρίων, η τελειοποίηση των συνθηκών κυτταροκαλλιέργειας
των εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων βελτίωσε τις δυνατότητες
παραγωγής κυττάρων της ερυθροειδούς σειράς (πρόδρομων των
ερυθροκυττάρων), της μυελοειδούς σειράς (πρόδρομων των
λευκοκυττάρων με μη ειδικές και μη προσαρμόσιμες ανοσολογικές
λειτουργίες) και της λεμφοειδούς σειράς (πρόδρομων των Β και
των Τ λεμφοκυττάρων του εξειδικευμένου, προσαρμόσιμου
ανοσοποιητικού συστήματος), και προώθησε τις προσπάθειες
εντοπισμού ενός κοινού αγγειακού και αιμοποιητικού
προδρόμου.(4)
Εκτός από τα παραπάνω, έχει επιτευχθεί επίσης αιμοποιητική
διαφοροποίηση ανθρώπινων εμβρθϊκών βλαστικών κυττάρων.(5)
Αυτές οι μελέτες προώθησαν τις γνώσεις μας για κάποια από τα

γενετικά προγράμματα που κατευθύνουν τη διαφοροποίηση των
αιμοποιητικών κυττάρων σε πρώιμα αναπτυξιακά στάδια.
Αξίζει να αναφερθεί η μεγάλη πρόοδος που πραγματοποιήθηκε
πρόσφατα στη θεραπεία αιματολογικών κακοηθειών και
λευχαιμιών με το φάρμακο Gleevac. Ωστόσο, παρότι το φάρμακο
αυτό επιδρά στα κύτταρα που συνιστούν το μεγαλύτερο μέρος του
λευχαιμικού πληθυσμού, μικρές ομάδες κυττάρων επιβιώνουν και
οδηγούν τελικά στην επανεμφάνιση της λευχαιμίας. Αυτά τα
«λευχαιμικά βλαστοκύτταρα» είναι ενδιαφέροντες στόχοι για νέες
φαρμακευτικές θεραπείες, οι οποίες πιθανόν να προκύψουν από
τις γνώσεις μας για τα γενετικά και τα επιγενετικά προγράμματα
των υγιών και των λευχαιμικών αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων.
Μερικές από τις ρεαλιστικές προοπτικές για τα αποτελέσματα
τις έρευνας είναι:
■ Εκκίνηση του αναπτυξιακού προγράμματος που
κατευθύνει την de novo παραγωγή αιμοποιητικών
βλαστοκυττάρων από αγγειακά πρόδρομα κύτταρα,
■ Αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα προερχόμενα από
εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα σε απεριόριστο αριθμό
και κατάλληλα για μεταμόσχευση σε οποιονδήποτε
δέκτη, στο πλαίσιο θεραπειών αντικατάστασης
αιμοκυττάρων,
■ Στοχευμένη φαρμακολογική αντιμετώπιση των
«λευχαμικών βλαστοκυττάρων» για την εξάλειψη των
παραμενουσών αυτοανανεούμενων κυτταρικών
πηγών λευχαιμίας,

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Δυστυχώς, η αιμοποιητική διαφοροποίηση των κυττάρων ES
του ποντικού και του ανθρώπου δεν έχει πετύχει μέχρι σήμερα την
παραγωγή αποτελεσματικών μεταμοσχεύσιμων αιμοποιητικών
βλαστοκυττάρων για τον ενήλικα.(5) Θα χρειαστούν περισσότερες
μελέτες για την in vivo ανάπτυξη των αιμοποιητικών
βλαστοκυττάρων προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία σχετικά
με την κατευθυνόμενη διαφοροποίηση των εμβρυϊκών βλαστικών
κυττάρων προς αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα. Εάν η ταυτόχρονη
διαφοροποίηση του περιβάλλοντος του αναπτυσσόμενου
εμβρυϊκού ιστού είναι απαραίτητη για την επαγωγή των
αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων (όπως φαίνεται ότι συμβαίνει στη
ραχιαία αορτή κατά το μέσον της κύησης περίπου), τότε θα
χρειαστεί
να
αναπτυχθούν
πολυδιάστατα
συστήματα
κυτταροκαλλιέργειας για τη διαφοροποίηση των εμβρυϊκών
βλαστικών κυττάρων, στα οποία θα πραγματοποιείται επίσης
επαγωγή και άλλων κυτταρικών σειρών. Η πραγματοποίηση νέων
μελετών θα αποφέρει περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με
τον οποίο μπορούν να παραχθούν αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα
από εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα μέσω του χειρισμού των
αναπτυξιακών προγραμμάτων, και θα προσφέρει επίσης νέες
δυνατότητες για τη λήψη μεγάλου αριθμού αιμοποιητικών
βλαστοκυττάρων από ιστούς με εύκολη πρόσβαση, όπως ο

πλακούντας. Επίσης, οι μελέτες αυτές θα βελτιώσουν την
κατανόηση του τρόπου με τον οποίο παράγονται τα αιμοποιητικά
βλαστοκύτταρα από το εμβρυϊκό αγγειακό σύστημα.
■ Η παραγωγή αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων από
εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα ή αγγειακά κύτταρα θα
χρειαστεί πιθανότατα ένα πολυσύνθετο περιβάλλον
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το αιμοποιητικό σύστημα είναι ένα δυναμικό και πολυσύνθετο
σύστημα διαφοροποίησης και έντονου πολλαπλασιασμού, με
πολλά επίπεδα ρύθμισης. Η λανθασμένη ρύθμιση της
αυτοανανέωσης των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων μπορεί να
οδηγήσει είτε σε υπερπολλαπλασιασμό, όπως συμβαίνει στη
λευχαιμία, είτε σε αδυναμία διατήρησης βλαστικών κυττάρων. Η
αύξηση των γνώσεών μας για τη διαδικασία αυτοανανέωσης, αλλά
και για τα αναπτυξιακά σήματα και το περιβάλλον που οδηγεί στην
παραγωγή των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων, είναι απαραίτητη
για την επαγωγή της δημιουργίας και του πολλαπλασιασμού των
αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων από ενήλικους ή εμβρυϊκούς
ιστούς ή από εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα για τη θεραπεία
αιματολογικών ασθενειών.
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Κεφάλαιο 5ο

Έρευνα βλαστοκυττάρων στα οστά
■ Paolo Bianco
La Sapienza University, Ρώμη, Ιταλία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κ

άθε χρόνο πραγματοποιούνται παγκοσμίως πάνω από
800.000 μεταμοσχεύσεις οστών, με συνολικό κόστος 300
εκατομμυρίων ευρώ περίπου. 27 εκατομμύρια Ευρωπαίοι
υποβάλλονται σε οδοντιατρικές επεμβάσεις που απαιτούν οστική
επαύξηση για να πετύχουν. Η οστεοπόρωση προσβάλλει 44
εκατομμύρια Αμερικανούς, και υπολογίζεται ότι η ευρωπαϊκή
αγορά έχει αντίστοιχο μέγεθος. Το συνολικό κόστος για τη
θεραπεία των ασθενών αυτών ξεπερνά τα 14 δισεκατομμύρια
ευρώ ετησίως. Οι οστεολογικές νόσοι, είτε χειρουργικής είτε
ιατρικής φύσης, αποτελούν μείζον πρόβλημα υγείας στις χώρες
της Δύσης. Η έρευνα βλαστοκυττάρων στα οστά αποτελεί μια
πρωτοποριακή, εύλογη και ενδιαφέρουσα οδό, που υπόσχεται
μεγάλες επιστημονικές και πρακτικές ανταμοιβές.(1,2)

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΓΝΩΣΗ
Η έννοια του σκελετικού βλαστοκυττάρου δεν είναι πρωτότυπη,
καθώς διατυπώθηκε για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του
’60. Πιο πρόσφατα, τα σκελετικά βλαστοκύτταρα ήρθαν στο
προσκήνιο ως μια μορφή μεταγεννητικού βλαστικού κυττάρου, και
μετονομάστηκαν σε «μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα». Τα
σκελετικά βλαστοκύτταρα περιέχονται στο κλάσμα εκείνο του
μυελού των οστών που δεν παράγει αιμοκύτταρα (στον λεγόμενο
«στρωματικό ιστό») και μπορούν να απομονωθούν με καλλιέργεια
μικρών δειγμάτων από μυελό οστών ενηλίκου, που λαμβάνονται με
απλές τεχνικές. Τα σκελετικά βλαστοκύτταρα (skeletal stem cells,
SSC), μπορούν να πολλαπλασιαστούν σε καλλιέργεια και να
διεγερθούν ώστε να παραγάγουν ώριμα κύτταρα, τα οποία
μπορούν να σχηματίσουν οστίτη ιστό (το κύριο συστατικό των
οστών), χόνδρο (το κύριο συστατικό των αρθρικών επιφανειών
των οστών), λιπώδη ιστό (συστατικό του μυελού των οστών που
πληρώνει τις οστικές κοιλότητες, καθώς και των μαλακών ιστών
γύρω από τα οστά), ινώδη ιστό (το κύριο συστατικό των τενόντων
και των συνδέσμων) και τον ιστό που απαιτείται για την
υποστήριξη της αιμοποίησης (αιμοποιητικό στρώμα, το οποίο
διαμορφώνει το απαραίτητο περιβάλλον για την παραγωγή
αιμοκυττάρων από τον μυελό).
Άρα λοιπόν όλοι οι ιστοί που σχηματίζουν τον σκελετό
παράγονται από έναν μοναδικό τύπο σκελετικού βλαστοκυττάρου.
Αυτό αποδεικνύεται με χρήση κατάλληλων μοντέλων
μεταμόσχευσης, στα οποία στελέχη κυττάρων που προέρχονταν

από ένα μοναδικό σκελετικό βλαστοκύτταρο, μετά από
πολλαπλασιασμό σε καλλιέργεια, δημιουργούν έναν ή
περισσότερους τύπους σκελετικών κυττάρων in vivo. Οι μελέτες
μεταμόσχευσης, που αρχικά εκτελούνταν ως μελέτες «απόδειξης
βασικής αρχής» (proof-of-principle) και χρησιμοποιούσαν
ανοσοκατεσταλμένους ποντικούς ως αποδέκτες, εξελίχθηκαν σε
προκλινικά μοντέλα και κατόπιν σε πιλοτικές κλινικές μελέτες.
Αυτές οι μελέτες εστίασαν στη χρήση των σκελετικών
βλαστοκυττάρων για την αναγέννηση των οστών. Με τον ίδιο
σκοπό σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιάζονται κλινικές
δοκιμές σε ολόκληρο τον κόσμο. Η χρήση σκελετικών
βλαστοκυττάρων για οστική επιδιόρθωση μέσω μηχανικής ιστών
μπορεί να θεωρηθεί κλινικώς εφικτή – εάν όχι σήμερα, τότε
τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον.
Η πιο κοινή προσέγγιση στη μηχανική οστικών ιστών σήμερα
βασίζεται στην παραγωγή ενός κατασκευάσματος κυτταρικού
βιοϋλικού, το οποίο κατόπιν μεταμοσχεύεται στον ασθενή. Το
κυτταρικό συστατικό του κατασκευάσματος λαμβάνεται μέσω in
vitro
καλλιέργειας
σκελετικών
βλαστοκυττάρων
που
απομονώνονται από τον μυελό οστών του ίδιου του ασθενούς. Το
κυτταρικό στέλεχος που λαμβάνεται με τον τρόπο αυτό κατόπιν
συνδυάζεται με ένα ικρίωμα, το οποίο συνήθως αποτελείται από
μια ανόργανη φάση (υδροξυαπατίτης, φωσφορικό ασβέστιο,
ανθρακικό ασβέστιο ή συνδυασμούς αυτών). Τα κύτταρα
προσκολλώνται στην ανόργανη φάση, γεγονός που επιτρέπει
κατόπιν την εναπόθεση νέου οστίτη ιστού από τα κύτταρα.
Ιδανικά, το ικρίωμα θα πρέπει να επιδέχεται επαναπορρόφηση
από τον οργανισμό του αποδέκτη, αφήνοντας μόνο τον
νεοσχηματισμένο οστίτη ιστό.
■ Τα σκελετικά (μεσεγχυματικά) κύτταρα απομονώνονται
εύκολα από τον μεταγεννητικό μυελό οστών.
■ Τα σκελετικά βλαστικά κύτταρα παράγουν οστό,
χόνδρο, λιπώδη και ινώδη ιστό, καθώς και
αιμοποιητικό στρώμα.
■ Η ικανότητα των σκελετικών βλαστοκυττάρων να
παράγουν συγκεκριμένους σκελετικούς ιστούς έχει
δοκιμαστεί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
παραγωγή οστού – και πιθανώς άλλων ιστών στο
μέλλον.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
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Πιστεύεται ότι οι πραγματοποιούμενες κλινικές δοκιμές θα
αποδώσουν θετικά αποτελέσματα στη μηχανική οστίτη ιστού με
χρήση σκελετικών βλαστοκυττάρων μέσα στα επόμενα δύο
χρόνια. Τα αποτελέσματα των μελετών θα δώσουν περισσότερες
πληροφορίες για την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και τη
δυνατότητα υλοποίησης της προσέγγισης αυτής. Παράλληλα, οι
μελέτες αυτές αναμένεται να αναδείξουν συγκεκριμένα
προβλήματα. Τέτοια είναι π.χ. η διαχείριση του μεγάλου αριθμού
προσεγγίσεων που θα χρειαστούν στον χειρουργικό τομέα στο
μέλλον, καθώς και η ανάγκη για τον σχεδιασμό συγκεκριμένων
στρατηγικών για διάφορες εφαρμογές (π.χ. τμηματική ανασύνθεση
έναντι οστικής επαύξησης ή σπονδυλοδεσίας κ.λπ.).
Εξίσου σημαντικές είναι οι προοπτικές στον τομέα της
κυτταρικής θεραπείας με χρήση σκελετικών βλαστοκυττάρων. Αν
και η κλίμακα του κλινικού προβλήματος – και η αντίστοιχη αγορά
– για τη μηχανική οστίτη ιστού είναι τεράστια, οι επιμέρους
ασθένειες που μπορούν θεωρητικά να ιαθούν μέσω κυτταρικής
θεραπείας είναι σχετικά σπάνιες. Η σοβαρότητα όμως των
κλινικών, κοινωνικών και ανθρώπινων προβλημάτων που
αντιπροσωπεύουν επαρκεί για να δικαιολογήσει την ανάληψη
έντονων προσπαθειών στην κατεύθυνση αυτή. Όπως ακριβώς η
έννοια του βλαστοκυττάρου στην αιμοποίηση επέτρεψε στους
ερευνητές να σχεδιάσουν μια θεραπεία για ασθένειες που
έμοιαζαν ανίατες, όπως η λευχαιμία, έτσι και τα σκελετικά
βλαστοκύτταρα προσφέρουν την προοπτική της θεραπείας
ασθενειών του σκελετού που προκαλούν αναπηρία ή και τον
θάνατο. Υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να
αντιμετωπιστούν μέσω εντατικής και στοχευμένης έρευνας,
προκειμένου η δυνατότητα αυτή να φθάσει σε επίπεδο
υλοποίησης. Οι τρέχουσες θεραπευτικές προσεγγίσεις για
ασθένειες όπως η ατελής οστεογένεση και η ινώδης δυσπλασία
δεν προσφέρουν τη δυνατότητα ίασης των ασθενειών αυτών. Η
πρωτοποριακή οδός της θεραπείας βλαστοκυττάρων για τις
νόσους αυτές αποτελεί μάλλον ιατρική αναγκαιότητα παρά
ερευνητική επιλογή.
Μερικές σημαντικές προοπτικές συνδέονται και με κάποιες από
τις λιγότερο εμφανείς ιδιότητες των σκελετικών βλαστοκυττάρων. Η
δυνατότητα των κυττάρων αυτών να δημιουργούν το στρωματικό
περιβάλλον για την παραγωγή αιμοκυττάρων έχει μεγάλες
θεωρητικές και πρακτικές συνέπειες που συνδέουν το ερευνητικό
πεδίο των σκελετικών βλαστοκυττάρων με το πεδίο της
αιμοποίησης και των αιματολογικών ασθενειών. Πρόκειται για
έναν νέο τομέα ενδιαφέροντος που έχει μεγάλη αξία τόσο για τις
σκελετικές όσο και για τις αιματολογικές ασθένειες.(3)
■ Αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό εξέλιξη κλινικές
δοκιμές για τη χρήση σκελετικών βλαστοκυττάρων
στην επιδιόρθωση οστών.
■ Τα σκελετικά βλαστοκύτταρα επιτρέπουν θεωρητικά
την ίαση σοβαρών σκελετικών ασθενειών για τις
οποίες δεν υπάρχει θεραπεία σήμερα.
■ Τα σκελετικά βλαστοκύτταρα και τα κύτταρα που
προέρχονται από τη διαίρεσή τους έχουν λειτουργική
συγγένεια με τα αιμοποιητικά κύτταρα.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Στον κλάδο της μηχανικής οστίτη ιστού, υπάρχουν μεγάλες
ανάγκες αλλά και προσδοκίες από την τεχνολογία βιοϋλικών. Τα
υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στον πρώτο κύκλο μελετών (τόσο
προκλινικών όσο και κλινικών) επελέγησαν με βάση την ικανότητά
τους να υποστηρίζουν τον σχηματισμό οστού από κύτταρα που
συνήθως εκτελούν τη λειτουργία αυτή in vivo (οστεοεπαγωγικά
υλικά). Η χρήση βλαστοκυττάρων στη μηχανική οστίτη ιστού ενέχει
ορισμένες δυσκολίες, ενώ τα υλικά που χρησιμοποιούνται ως
ικριώματα θα πρέπει να τελειοποιηθούν ώστε να διατηρήσουν
μακροπρόθεσμα
τις
χαρακτηριστικές
ιδιότητες
των
βλαστοκυττάρων μετά από μεταμόσχευση in vivo. Σήμερα
διεξάγονται μελέτες για τον σχεδιασμό και τη δοκιμή υλικών
«εξελιγμένης γενιάς», όπως αυτά που εκλύουν βιοδραστικούς
παράγοντες με ελεγχόμενο ρυθμό.
Η χρήση σκελετικών βλαστοκυττάρων για την επιδιόρθωση
άλλων σκελετικών ιστών, όπως ο αρθρικός χόνδρος (που καλύπτει
την επιφάνεια των αρθρώσεων), δεν θα έλθει τόσο σύντομα,
καθώς απαιτείται ακόμα εκτεταμένη έρευνα στο προκλινικό στάδιο.
Και σε αυτήν την περίπτωση, το κλινικό πρόβλημα και η
αντίστοιχη αγορά είναι πολύ μεγάλα. Παρότι είναι σχετικά εύκολο
να ληφθεί γνήσιος ιστός χόνδρου από σκελετικά βλαστοκύτταρα
(τόσο σε πειράματα in vitro όσο και σε κάποια μοντέλα in vivo),
απαιτούνται περισσότερες έρευνες για να βρεθούν καλύτερα
βιοϋλικά και να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του τελικού ιστού.
Στον τομέα της κυτταρικής θεραπείας, αναμένεται πρόοδος στις
τεχνολογίες που αποσκοπούν α) στην τροποποίηση
βλαστοκυττάρων πριν από τη χρήση τους in vivo και β) στην
τοποθέτηση των κυττάρων με άλλες μεθόδους εκτός από την
απευθείας επιτόπου μεταμόσχευση. Χρειάζεται μεγαλύτερη
πρόοδος και στους δύο αυτούς τομείς προκειμένου να
σχεδιαστούν μελέτες στη χρήση βλαστοκυττάρων για τη θεραπεία
γενετικών ασθενειών. Αυτό ισχύει και για άλλες ασθένειες που
προσβάλλουν ολόκληρο τον σκελετό, αντί για ένα μόνο οστό ή
τμήμα οστών. Με στόχο τη γενετική τροποποίηση των
βλαστοκυττάρων αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια κάποια
βασικά εργαλεία (όπως ιικοί φορείς), τα οποία πρέπει να
προσαρμοστούν για χρήση σε συγκεκριμένα κυτταρικά
συστήματα. Πρέπει επίσης να αναπτυχθούν συστήματα που να
επιτρέπουν όχι μόνο τη μεταφορά συγκεκριμένων γονιδίων σε
βλαστοκύτταρα, αλλά και την αδρανοποίηση συγκεκριμένων
γονιδίων στα βλαστοκύτταρα. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για τη
θεραπεία σκελετικών νόσων στις οποίες η ανωμαλία στη δομή ή τη
λειτουργία του οστού οφείλεται στην υπέρμετρη λειτουργία και όχι
στην έλλειψη κάποιου γονιδιακού προϊόντος. Η επινόηση
αποτελεσματικών μεθόδων για την τοποθέτηση των
βλαστοκυττάρων σε οποιοδήποτε σημείο του σκελετού είναι
απαραίτητη για τη θεραπεία ασθενειών που προσβάλλουν
ολόκληρο τον σκελετό. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πειστικά
στοιχεία που να αποδεικνύουν τη δυνατότητα μεταφοράς των
σκελετικών βλαστοκυττάρων σε ολόκληρο τον σκελετό μέσω της
κυκλοφορίας του αίματος, δηλαδή με ενδοφλέβια ένεση.

Στο κλάδο της βιολογίας των βλαστοκυττάρων που σχετίζεται
άμεσα με την κλινική χρήση, χρειάζεται και αναμένεται πρόοδος
στις τεχνικές απομόνωσης του γνήσιου κλάσματος
βλαστοκυττάρων που περιέχεται στον πληθυσμό κυττάρων ο
οποίος απομονώνεται και καλλιεργείται σήμερα. Ο πληθυσμός
αυτός περιλαμβάνει μια κλίμακα βλαστικών και πρόδρομων
κυττάρων με διαφορετικές δυνατότητες διαίρεσης και ωρίμασης
προς συγκεκριμένους τύπους σκελετικών κυττάρων. Η
διαθεσιμότητα καθαρών πληθυσμών βλαστοκυττάρων θα
επιτρέψει την ανάπτυξη μεθόδων που θα παρακάμπτουν το στάδιο
της κυτταροκαλλιέργειας πριν από την κλινική χρήση. Με τον
τρόπο αυτό θα απλοποιηθεί εξαιρετικά η κλινική χρήση των SSC
και πιθανώς θα βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους.
■ Πρέπει να αναπτυχθούν εξελιγμένα υλικά ικριώματος,
συμβατά με τα βλαστοκύτταρα, για σκοπούς
μηχανικής ιστών.

παθήσεων, μεταξύ των οποίων και ασθένειες με πολύ μεγάλη
διάδοση και τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.
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■ Πρέπει να αναπτυχθούν και να επικυρωθούν μέθοδοι
γενετικής διόρθωσης των σκελετικών
βλαστοκυττάρων.
■ Πρέπει να αναπτυχθούν και να επικυρωθούν μέθοδοι
για τη χορήγηση των σκελετικών βλαστοκυττάρων σε
ολόκληρο τον οργανισμό.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η έρευνα βλαστοκυττάρων στον τομέα των σκελετικών νόσων
ανοίγει σημαντικές προοπτικές σε πολλούς κλάδους της ιατρικής
και της ορθοπαιδικής χειρουργικής.
Στην ορθοπαιδική χειρουργική, δίνει τη δυνατότητα
χρησιμοποίησης των βλαστικών κυττάρων για την παραγωγή των
ιστών που απαιτούνται για την επιδιόρθωση οστικών ελλειμμάτων
(π.χ. για την αντικατάσταση αφαιρεθέντων τμημάτων ενός οστού,
για την αύξηση της οστικής μάζας σε κάποιο σημείο ή για τη
γεφύρωση ελλειμμάτων που οφείλονται στην ανεπαρκή πώρωση
ενός κατάγματος κ.λπ., δηλαδή για εφαρμογής μηχανικής οστίτη
ιστού).
Πέρα από τον τομέα της ορθοπαιδικής χειρουργικής, η γνώση
ότι οι σκελετικοί ιστοί προκύπτουν από βλαστικά κύτταρα ανοίγει
την προοπτική της χρήσης βλαστοκυττάρων για τη θεραπεία
ανίατων ασθενειών, όπως οι γενετικές παθήσεις του σκελετού που
προκαλούν αναπηρία.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, η θεραπεία βλαστοκυττάρων μπορεί να
συνδυαστεί με μεθόδους γενετικής διόρθωσης. Επίσης, η γνώση
πως η ανάπτυξη και η αναγέννηση του σκελετού καθ’ όλη τη
διάρκεια ης ζωής εξαρτάται ουσιαστικά από τη βιολογία των
σκελετικών βλαστοκυττάρων προσφέρει μια προοπτική για την
αντιμετώπιση των σκελετικών ασθενειών εν γένει, και θα
επηρεάσει επίσης τον σχεδιασμό νέων φαρμάκων και την
κατανόηση των νοσογόνων μηχανισμών.
Όλα αυτά καθιστούν τα σκελετικά βλαστοκύτταρα έναν στόχο
για φαρμακολογικές παρεμβάσεις σε μια μεγάλη ποικιλία οστικών
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Κεφάλαιο 6ο

Βλαστικά κύτταρα και καρκίνος
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τ

ο καρκινικό βλαστοκύτταρο είναι ένα χρήσιμο μοντέλο – που
υποστηρίζεται από αυξανόμενο όγκο πειραματικών
ευρημάτων – για την ερμηνεία και τη διερεύνηση των
μηχανισμών της καρκινογένεσης. Γενικά πιστεύεται ότι ο καρκίνος
προκύπτει από φυσιολογικούς ιστούς, μέσα από μια διαδικασία
πολλαπλών σταδίων που ξεκινά από πρόδρομες αλλοιώσεις και
προχωρά σε περισσότερο διηθητικές (κακοήθεις) μορφές. Οι
τοπικές και απομακρυσμένες μεταστάσεις που ξεκινούν από αυτές
τις πρωτοπαθείς κακοήθεις αλλοιώσεις αποτελούν ακόμα και
σήμερα μία από τις σημαντικότερες αιτίες νοσηρότητας και
θνησιμότητας για τους καρκινοπαθείς στις βιομηχανοποιημένες
χώρες. Κατά την πορεία της διαδικασίας αυτής, η σταδιακή
συσσώρευση γενετικών αλλοιώσεων σε συγκεκριμένα καρκινικά
γονίδια πιστεύεται ότι αποτελεί τον κινητήριο παράγοντα στην
εμφάνιση, την αύξηση και τη μετάσταση των όγκων.
Κάποιες καλώς καθορισμένες κυτταρικές αλλαγές, όπως η
ανεξαρτησία από τα μηνύματα κυτταρικής αύξησης, η αντίσταση
στον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο (απόπτωση), η έλλειψη
ευαισθησίας στα σήματα αναστολής της αύξησης, το απεριόριστο
δυναμικό αντιγραφής και η ικανότητα επαγωγής της ανάπτυξης
νέων αιμοφόρων αγγείων (αγγειογένεση), πιστεύεται ότι
αποτελούν ουσιαστικές προϋποθέσεις για την αύξηση και τη
μετάσταση των καρκινικών κυττάρων.(1) Το μοντέλο αυτό όμως, αν
και τυπικά σωστό, δεν λαμβάνει υπόψη άλλα βασικά
χαρακτηριστικά των καρκίνων του ανθρώπου, και συγκεκριμένα
την έντονη ετερογένεια των κυττάρων τους (οι όγκοι συχνά
περιέχουν πολλούς διαφορετικούς κυτταρικούς τύπους) και τον
πιθανολογούμενο ρόλο ενός υποπληθυσμού κυττάρων, των
καρκινικών βλαστοκυττάρων (cancer stem cells, CSC), στην
προώθηση της αύξησης του όγκου και στον έλεγχο της διήθησης
στους παρακείμενους ιστούς και της μετάστασης σε
απομακρυσμένα σημεία.(2, 3)
Οι όγκοι δεν είναι αυτόνομα συστήματα πολλαπλασιασμού,
αλλά παρουσιάζουν μεγάλη ετερογένεια, τόσο από μορφολογική
όσο και από λειτουργική άποψη. Πράγματι, σε κάποιον όγκο
ενδέχεται να υπάρχουν χωριστές περιοχές όπου τα κύτταρα
εκτελούν ενεργητική κυτταρική διαίρεση, βρίσκονται καθηλωμένα
σε κάποιο σημείο του κυτταρικού κύκλου, διαφοροποιούνται προς
επιθηλιακά κύτταρα, προσκολλώνται σε άλλα κύτταρα ή
διασπείρονται σε άλλα σημεία. Σύμφωνα με αυτό το δυναμικό
μοντέλο καρκινικών βλαστοκυττάρων (Εικ. 6.1), οι περισσότεροι
τύποι όγκων προκύπτουν από θέσεις βλαστοκυττάρων που
χαρακτηρίζονται από αυστηρά καθορισμένη ισορροπία μεταξύ

αυτοανανέωσης,
μετανάστευσης,
πολλαπλασιασμού,
διαφοροποίησης και απόπτωσης. Οι μεταλλάξεις στα γονίδια που
είναι υπεύθυνα για τη διατήρηση της ισορροπίας αυτής στους
φυσιολογικούς ιστούς οδηγούν στη δημιουργία ενός μερικώς
διαφοροποιημένου και ετερογενούς όγκου ο οποίος, μετά από νέες
μεταλλάξεις και με τη θετική επίδραση παραγόντων του
μικροπεριβάλλοντός του, εξελίσσεται σε κακοήθη.
Καρκινικά κύτταρα αποπίπτουν από την ετερογενή αυτή μάζα
προς το περιβάλλον της. Τα κύτταρα αυτά όμως θα είναι εξίσου
ετερογενή με τον αρχικό όγκο, και μόνο λίγα από αυτά, τα
μεταναστεύοντα καρκινικά βλαστοκύτταρα, διατηρούν την
απαιτούμενη πλαστικότητα για να υποστούν μεταδιαφοροποίηση
(trans-differentiation)
και
να
μεταναστεύσουν
προς
απομακρυσμένα όργανα.(3) Πράγματι, η πορεία προς επιθετικές
μορφές καρκίνου συνδέεται με την απώλεια του επιθηλιακού
χαρακτήρα και την απόκτηση μεταναστευτικού φαινότυπου. Το
φαινόμενο
αυτό
ονομάζεται
επιθηλιακή–μεσεγχυματική
μετάπτωση (ΕΜΤ) και θεωρείται καθοριστικό σημείο στην κακοήθη
εξαλλαγή. Τα επόμενα στάδια, κατά τα οποία επιτυγχάνεται η
διασπορά και η μετάσταση, είναι πιθανώς αναστρέψιμα
(μεσεγχυματική–επιθηλιακή μετάπτωση, ΜΕΤ) και συνεπώς η
μετάπτωση ΕΜΤ αυτή δεν μπορεί να ερμηνευτεί αποκλειστικά
μέσω γενετικών τροποποιήσεων, αλλά θα πρέπει να υπάρχει
κάποιο δυναμικό στοιχείο στην εξέλιξη των όγκων στον άνθρωπο,
καθώς και κάποιος ρυθμιστικός ρόλος από το περιβάλλον του
όγκου.
■ Η ετερογένεια των όγκων δεν ερμηνεύεται με τα
σύγχρονα γενετικά μοντέλα για την εμφάνιση και την
πορεία του όγκου προς την κακοήθεια και τη
μετάσταση.
■ Καρκινικά βλαστοκύτταρα σχηματίζονται από τα
αντίστοιχα φυσιολογικά κύτταρα στις θέσεις
βλαστοκυττάρων του ενήλικου ατόμου.
■ Τα kαρκινικά βλαστοκύτταρα αποτελούν έναν μικρό
αλλά πολύ σημαντικό υποπληθυσμό της μάζας των
όγκων.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΓΝΩΣΗ
Ένας σημαντικός ερευνητικός τομέας είναι οι ογκοειδικοί
επιφανειακοί δείκτες των καρκινικών βλαστοκυττάρων που
συνδέονται με μοριακές και κυτταρικές βλάβες. Η ιδέα του
καρκινικού βλαστοκυττάρου έχει προταθεί εδώ και περισσότερο
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από εκατό χρόνια, αλλά το ενδιαφέρον για τη θεωρία αυτή
αναζωπυρώθηκε πρόσφατα χάρη στις πρόσφατες εξελίξεις στη
βιολογία των βλαστοκυττάρων. Τα φυσιολογικά βλαστοκύτταρα
ορίζονται συνήθως με βάση δύο κύρια εγγενή χαρακτηριστικά: την
ικανότητα διαιώνισής τους (μέσω της αυτοανανέωσης) και την
ικανότητα απόκτησης και επιτέλεσης ειδικευμένων λειτουργιών
(μέσω της διαφοροποίησης). Η αυτοανανέωση και η
διαφοροποίηση απορρέουν από την ικανότητα του κυττάρου να
διαιρείται «ασύμμετρα», δηλαδή να παράγει ένα πολυδύναμο

αποφευχθεί η απώλεια κυττάρων (απίσχναση των ιστών λόγω
εντονότερης διαφοροποίησης έναντι της αυτοανανέωσης) ή ο
πολλαπλασιασμός κυττάρων (ιστικές μάζες ή νεοπλασίες λόγω
εντονότερης αυτοανανέωσης έναντι της διαφοροποίησης).
Καρκινικά κύτταρα προκύπτουν από τα αντίστοιχα μακρόβια
φυσιολογικά κύτταρα μετά από μεταλλάξεις που επηρεάζουν τις
οδούς σηματοδοσίας (π.χ. Wnt, Hedgehog και Notch) οι οποίες
είναι γνωστό ότι ρυθμίζουν αυτή την αυστηρά ελεγχόμενη
ισορροπία. Αυτό μπορεί να γίνει π.χ. εάν ευνοηθεί η συμμετρική

Εικόνα 6.1. Σχηματική αναπαράσταση της θεωρίας του καρκινικού βλαστοκυττάρου για την ερμηνεία του σχηματισμού όγκων και της πορείας προς την
κακοήθεια. Σε μια θέση βλαστοκυττάρων του ενηλίκου, τα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα, τα αναπτυξιακώς δεσμευμένα πρόδρομα κύτταρα και τα πλήρως
διαφοροποιημένα (εξειδικευμένα) κύτταρα διατηρούνται σε ισορροπία. Οι γονιδιακές μεταλλάξεις που οδηγούν στον καρκίνο μεταβάλλουν αυτή την ισορροπία
μεταξύ των βλαστικών και των πιο εξειδικευμένων κυττάρων. Η ανισορροπία αυτή οδηγεί σε υπερβολικό κυτταρικό πολλαπλασιασμό ή/και σε κατάργηση της
προγραμματισμένης κυτταρικής νέκρωσης (απόπτωση), με αποτέλεσμα τον σχηματισμό μιας ετερογενούς κυτταρικής μάζας (καλοήθης όγκος). Άλλες γονιδιακές
μεταλλάξεις προωθούν την εξέλιξη προς περισσότερο κακοήθη στάδια. Κύτταρα διάφορων τύπων αποσπώνται από τον αρχικό όγκο, κατ’ αναλογία προς την
ετερογενή κυτταρική του σύσταση. Τα καρκινικά βλαστοκύτταρα, λόγω της πλαστικότητάς τους και της ικανότητάς τους να μεταδιαφοροποιούνται, μετακινούνται
σε άλλα σημεία του σώματος και εισβάλλουν σε απομακρυσμένα όργανα, σχηματίζοντας μικρομεταστάσεις (πλούσιες σε καρκινικά βλαστοκύτταρα), και τελικά
μακρομεταστάσεις οι οποίες είναι αντίγραφα του αρχικού όγκου ως προς την κυτταρική σύσταση και ετερογένεια.

(βλαστικό) και ένα δεσμευμένο (διαφοροποιημένο) θυγατρικό
κύτταρο με κάθε διαίρεση, με αυστηρώς ελεγχόμενο τρόπο.
Εκτός από τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα, «ενήλικα»
βλαστοκύτταρα υπάρχουν – αν και σε μικρούς αριθμούς – σε όλα
σχεδόν τα όργανα του σώματος, όπου παίζουν σημαντικό ρόλο
στη συντήρηση και την αναγέννηση των ιστών. Επιπλέον,
συγκεκριμένες θέσεις βλαστοκυττάρων αναπτύσσονται σε μέγεθος
μετά από ορμονικά ερεθίσματα (π.χ. ο μαζικός αδένας κατά την
εγκυμοσύνη) ή χρησιμοποιούνται για την επιδιόρθωση ιστικών
βλαβών (π.χ. κατά την επούλωση τραυμάτων). Σε αυτές τις θέσεις
βλαστοκυττάρων του ενηλίκου είναι εξαιρετικά σημαντική η
αυστηρή διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ της αυτοανανέωσης
και της διαφοροποίησης, αλλά και της κυτταρικής μετανάστευσης
και της προγραμματισμένης κυτταρικής νέκρωσης, ώστε να
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αντί της ασύμμετρης κυτταρικής διαίρεσης ή εάν χαθεί η
ευαισθησία στα σήματα αναστολής της κυτταρικής αύξησης από
το περιβάλλον της θέσης βλαστοκυττάρων.
Άρα λοιπόν, σύμφωνα με το μοντέλο CSC, ένας μικρός
υποπληθυσμός κυττάρων διατηρεί τις ιδιότητες του
βλαστοκυττάρου και ευθύνεται για την αύξηση του όγκου (μέσω
αυτοανανέωσης) και για την ετερογένειά του (λόγω της
διαφοροποίησης). Έχουν προκύψει πειραματικά στοιχεία υπέρ της
ύπαρξης καρκινικών βλαστοκυττάρων σε μια ποικιλία νεοπλασιών,
όπως η λευχαιμία, το πολλαπλό μυέλωμα, ο καρκίνος του μαστού,
του εγκεφάλου, του προστάτη και του πνεύμονα (Πίνακας 6.1).
Στα πειράματα αυτά οι όγκοι αποσυντίθενται προς εναιωρήματα
μεμονωμένων κυττάρων, τα οποία διαχωρίζονται με βάση τους

δείκτες στην επιφάνειά τους και μεταμοσχεύονται σε
ανοσοκατεσταλμένα πειραματόζωα (NOD/SCID).
Τα καρκινικά βλαστοκύτταρα ταυτοποιούνται με βάση την
ικανότητά τους να επιτελούν εκ νέου ογκογένεση, ακόμα και όταν
μεταμοσχεύονται σε μικρούς αριθμούς σε ένα πειραματόζωο. Για
παράδειγμα, 1 στα 105 κύτταρα στην οξεία μυελοειδή λευχαιμία
(AML) εκφράζει τους δείκτες κυτταρικής επιφάνειας CD34+CD38+
και μπορεί να επανασχηματίζει την ιστολογική ετερογένεια της
νόσου όταν μεταμοσχευτεί σε πειραματόζωα NOD/SCID, ενώ τα
λευχαιμικά κύτταρα CD34+CD38+ δεν μπορούν, ακόμη και όταν
εμφυτευτούν σε μεγαλύτερους αριθμούς. Ομοίως, οι καρκίνοι του
μαστού στον άνθρωπο περιλαμβάνουν έναν υποπληθυσμό (110%) κυττάρων που φέρουν τους δείκτες CD44+CD24lowlin-. Αυτά τα
κύτταρα (πιθανώς καρκινικά βλαστοκύτταρα του καρκίνου του
μαστού) μπορούν να σχηματίσουν όγκους σε ποντικούς
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1. ΠΡΟΟΠΤΙΚΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Τύπος καρκίνου

Ειδικοί δείκτες καρκινικών
βλαστοκυττάρων

Βιβλιογραφία

Λευχαιμία
Μαστού
Εγκεφάλου
Μυέλωμα
Προστάτη
Πνεύμονα

CD34+ / CD38 –
CD44+ / CD24low lin –
CD133+
CD138–
CD44+ / α2β1hi / CD133+
Sca-1+ / CD45– / Pecam–

6
7
8
9
10
11

NOD/SCID ακόμη και εάν μεταμοσχευθούν μόλις 200 κύτταρα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί επιφανειακοί κυτταρικοί δείκτες
είναι κοινοί σε καρκινικά βλαστοκύτταρα που απομονώθηκαν από
διάφορους τύπους καρκίνου, γεγονός που υποδεικνύει ότι πιθανόν
να ενεργοποιούνται κοινές οδοί σηματοδοσίας. Για παράδειγμα,
έχει βρεθεί ότι η απορρύθμιση της σηματοδοτικής οδού Wnt
αποτελεί πρώιμο συμβάν σε κακοήθεις παθήσεις του παχέος
εντέρου, του μαστού, του δέρματος και του αίματος, και πιθανόν
να ενεργοποιεί την αυτοανανέωση και να ενισχύει τον
βλαστοκυτταρικό χαρακτήρα σε θέσεις βλαστοκυττάρων στους
αντίστοιχους ιστούς.(4, 5)
■ Η αυτοανανέωση και η διαφοροποίηση αποτελούν τα
κύρια χαρακτηριστικά των καρκινικών
βλαστοκυττάρων: η πρώτη προωθεί τον σχηματισμό
και την αύξηση των όγκων, ενώ η δεύτερη είναι
υπεύθυνη για την ετερογένεια των όγκων.
■ Η απορρύθμιση των σηματοδοτικών οδών που
ρυθμίζουν την αυτοανανέωση και τη διαφοροποίηση
κατά την ανάπτυξη του οργανισμού, αλλά και στις
θέσεις βλαστοκυττάρων του ενηλίκου, αποτελεί τη
βάση της δημιουργίας και της διηθητικής
συμπεριφοράς των καρκινικών βλαστοκυττάρων.
■ Ο κυτταρικός διαχωρισμός με βάση συγκεκριμένους
συνδυασμούς δεικτών της κυτταρικής επιφάνειας και
η μεταμόσχευση σε ανοσοανεπαρκείς ποντικούς
επέτρεψε την προοπτική ταυτοποίηση και απομόνωση

καρκινικών βλαστοκυττάρων από διάφορους τύπους
καρκίνου του ανθρώπου.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η έρευνα στον τομέα των καρκινικών βλαστοκυττάρων
προσφέρει πολλές προοπτικές για την βελτίωση της πρόγνωσης
και της θεραπείας του καρκίνου. Η διαπίστωση της παρουσίας, σε
πολλές κακοήθεις νόσους του ανθρώπου, μιας μειονότητας
καρκινικών βλαστοκυττάρων που μπορούν να αναπαράγουν σε
πειραματόζωα την ετερογένεια και το κακόηθες δυναμικό της
ανθρώπινης νόσου έχει πολλές συνέπειες για την πρόγνωση και
τη θεραπεία του καρκίνου. Η ανάλυση του προφίλ γονιδιακής
έκφρασης θεωρείται σήμερα το πιο ελπιδοφόρο εργαλείο για την
πρόγνωση και τη μελέτη της θεραπευτικής ανταπόκρισης του
καρκίνου. Εάν όμως η εκδήλωση και η διηθητική συμπεριφορά
ενός όγκου οφείλεται σε μια μειονότητα καρκινικών
βλαστοκυττάρων, τότε το ποσοστό των κυττάρων αυτών μέσα στον
όγκο πιθανόν να συσχετίζεται με τον κίνδυνο τοπικών και
απομακρυσμένων μεταστάσεων. Άρα λοιπόν η ανάλυση του
προφίλ γονιδιακής έκφρασης ολόκληρου του όγκου, με χρήση
μικροσυστοιχιών που περιλαμβάνουν όλα τα ανθρώπινα γονίδια,
δεν θα εντοπίσει το χαρακτηριστικό προφίλ των καρκινικών
βλαστοκυττάρων επειδή το προφίλ αυτό χάνεται μέσα στην
ετερογένεια των πολυάριθμων κυτταρικών τύπων. Ομοίως, τα
προφίλ έκφρασης ολόκληρου του όγκου δεν θα είναι ιδιαίτερα
χρήσιμα για τον σχεδιασμό εξειδικευμένων θεραπευτικών
προσεγγίσεων.
Ο εντοπισμός των ειδικών προφίλ έκφρασης ενός καρκινικού
βλαστοκυττάρου μέσω ανάλυσης προφίλ σε παρασκεύασμα
καθαρών καρκινικών βλαστοκυττάρων θα επιτρέψει την
πραγματοποίηση ελεγχόμενων αναλύσεων βιοπληροφορικής στα
προφίλ έκφρασης ολόκληρου του όγκου, καθώς και την
τελειοποίηση της κλινικής πρόβλεψης της μεταστατικής
συμπεριφοράς και της ανταπόκρισης στη θεραπεία. Θα
διευκολύνει επίσης τον εντοπισμό νέων θεραπευτικών στόχων στα
καρκινικά βλαστοκύτταρα. Με τη συμβατική χημειοθεραπεία ή
ακτινοθεραπεία, η συρρίκνωση ενός όγκου επιτυγχάνεται κυρίως
λόγω νέκρωσης των διαφοροποιημένων κυττάρων του όγκου.
Δεδομένου όμως ότι τα καρκινικά βλαστοκύτταρα αποτελούν μικρό
ποσοστό των καρκινικών κυττάρων και, όπως αναφέρεται στη
βιβλιογραφία, διαθέτουν εγγενή αντοχή στην ακτινοβολία και τις
χημικές ουσίες, είναι πολύ πιθανόν να επιβιώσουν από τη
θεραπεία και να αποτελέσουν το βασικό αίτιο της υποτροπής του
καρκίνου. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη θεραπειών που στρέφονται
ειδικά κατά των καρκινικών βλαστοκυττάρων αναμένεται να
βελτιώσει σημαντικά τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των
καρκινοπαθών.
Η θεωρία του καρκινικού βλαστοκυττάρου οδηγεί επίσης σε
νέες προοπτικές για την ανίχνευση των καρκινικών κυττάρων στην
κυκλοφορία, μετά από χειρουργική αφαίρεση της πρωτοπαθούς
νεοπλασίας. Γενικά, είναι γνωστό ότι υπάρχουν καρκινικά κύτταρα
στο αίμα και στον μυελό των οστών των καρκινοπαθών, σε
διάφορους αριθμούς. Τα καρκινικά κύτταρα στην κυκλοφορία
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όμως θα εμφανίζουν τον ίδιο βαθμό ετερογένειας με τον
πρωτοπαθή όγκο, και συνεπώς μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτών θα
δημιουργήσει μετάσταση σε απομακρυσμένα όργανα. Λόγω της
εγγενούς πλαστικότητάς τους και την ικανότητάς τους να
μεταδιαφοροποιούνται μετά από σήματα από το εγγύς
περιβάλλον, τα καρκινικά βλαστοκύτταρα αποτελούν έναν κλινικά
πολύ σημαντικό υποπληθυσμό μεταναστευόντων καρκινικών
κυττάρων που μπορούν να αναδημιουργήσουν τον πρωτοπαθή
όγκο σε απομακρυσμένα σημεία. Ο εντοπισμός επιφανειακών
δεικτών καρκινικών βλαστοκυττάρων για συγκεκριμένους τύπου
καρκίνου (Πίνακας 6.1) θα επιτρέψει την ανίχνευση και την
ποσοτική
μέτρηση
των
μεταναστευόντων
καρκινικών
βλαστοκυττάρων στα σωματικά υγρά, στο αίμα και στον μυελό των
οστών, και θα καθοδηγήσει τη μετεγχειρητική κλινική αντιμετώπιση
και παρακολούθηση των ασθενών.
■ Το προφίλ γονιδιακής έκφρασης ενός ολόκληρου όγκου
θα περιλαμβάνει πιθανότατα πολλούς ετερογενείς
κυτταρικούς τύπους, με αποτέλεσμα να αποκρύπτεται
ο κλινικά σημαντικός υποπληθυσμός καρκινικών
βλαστοκυττάρων.
■ Ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών γονιδιακών
προφίλ των καρκινικών βλαστοκυττάρων θα βελτιώσει
την ικανότητά μας να προβλέπουμε την πρόγνωση του
καρκίνου και την ανταπόκριση του ασθενούς στη
θεραπεία, με βάση το προφίλ έκφρασης ολόκληρου
του όγκου.
■ Τα ίδια αυτά προφίλ έκφρασης των καρκινικών
βλαστοκυττάρων θα διευκολύνουν τον εντοπισμό
θεραπευτικών στόχων για εξειδικευμένες αγωγές.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η θεωρία του καρκινικού βλαστοκυττάρου αποτελεί μια
πραγματικά πρωτοποριακή ιδέα στον τομέα της βιολογίας του
καρκίνου, με βαθιές επιπτώσεις στη βασική και την κλινική έρευνα.
Η έρευνα στα καρκινικά βλαστοκύτταρα θα ακολουθήσει
παράλληλη πορεία με την έρευνα στα φυσιολογικά εμβρυϊκά
βλαστοκύτταρα και τα βλαστοκύτταρα του ενηλίκου. Και οι δύο
γραμμές έρευνας θα επικεντρωθούν στον εντοπισμό δεικτών στην
κυτταρική επιφάνεια, με στόχο την προοπτική αναγνώριση
κυττάρων από υγιείς και νοσούντες ιστούς. Ο επακόλουθος
μοριακός χαρακτηρισμός των απομονωμένων βλαστοκυττάρων
μέσω γονιδιωματικής και πρωτεϊνωματικής ανάλυσης θα
αποτελέσει το θεμέλιο για τη διαλεύκανση των μοριακών και
κυτταρικών μηχανισμών που ελέγχουν την αυτοανανέωση και τη
διαφοροποίηση στην ομοιόσταση και στον καρκίνο. Αυτή η
πρόοδος στην κατανόηση της βιολογίας του καρκινικού
βλαστοκυττάρου θα ανοίξει νέες οδούς για τη βελτίωση της
αξιολόγησης, της πρόγνωσης, της παρακολούθησης, της
πρόληψης και της στοχευμένης θεραπείας του καρκίνου. Για τον
σκοπό αυτόν, θα πρέπει να υποστηριχθεί τόσο η βασική όσο και η
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κλινική έρευνα που θα συνδυάζει γενετική, κυτταρική και μοριακή
ανάλυση πειραματικών μοντέλων καρκινικών βλαστοκυττάρων in
vitro και in vivo με τον προοπτικό εντοπισμό, την απομόνωση και
την ανάλυση καρκινικών βλαστοκυττάρων από χειρουργικά
δείγματα και σωματικά υγρά καρκινοπαθών.
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Κεφάλαιο 7ο

Εφαρμογές των βλαστοκυττάρων στη θεραπεία της οξείας καρδιακής
προσβολής και της χρόνιας στεφανιαίας καρδιοπάθειας
■ Michael Brehm, και Bodo E. Strauer
Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Γερμανία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο

ι θεραπευτικές επιτυχίες στο πεδίο της έρευνας των
βλαστοκυττάρων έχουν ανοίξει πολλές νέες προσεγγίσεις
στην αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών ασθενειών,
ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην εκδήλωση καρδιακής ανεπάρκειας
λόγω οξείας καρδιακής προσβολής (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου
οφειλόμενο σε αιφνίδια και παρατεταμένη στέρηση οξυγόνου) ή
λόγω χρόνιας στεφανιαίας καρδιοπάθειας (προοδευτική στέρηση
οξυγόνου λόγω βαθμιαίας στένωσης των στεφανιαίων αρτηριών).
Μόνο στη Γερμανία, περίπου 330.000 άνθρωποι κάθε χρόνο
υφίστανται οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, την κλασική καρδιακή
προσβολή. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό διερεύνηση, ως
θεραπεία της οξείας καρδιακής προσβολής και της χρόνιας
στεφανιαίας καρδιοπάθειας, η λήψη βλαστοκυττάρων από τον
μυελό των οστών και η χορήγησή τους μέσω της στεφανιαίας
αρτηρίας
(ενδοστεφανιαία),
της
αριστερής
κοιλίας
(διενδοκαρδιακά) αλλά και απευθείας στο μυοκάρδιο, στο πλαίσιο
επεμβάσεων καρδιακής παράκαμψης (ενδομυοκαρδιακά).
Όλοι αυτοί οι τρόποι χορήγησης έχουν τον ίδιο στόχο, την
αναγέννηση του τραυματισμένου μυοκαρδίου, είτε μέσω της
μεταδιαφοροποίησης αυτόλογων βλαστοκυττάρων από τον μυελό
των οστών του ίδιου του ασθενούς προς καρδιακά κύτταρα, είτε
μέσω της επιδιόρθωσης των τραυματισμένων μυοκαρδιακών
κυττάρων με τη δράση των κυτοκινών, είτε μέσω του εμπλουτισμού
των ενδογενών καρδιακών βλαστοκυττάρων στο εμφραγμένο
μυοκάρδιο. Αυτοί οι διαφορετικοί μηχανισμοί δράσης έχουν
διαφορετικούς ρόλους στους διάφορους τύπους καρδιοπαθειών,
γεγονός που έχει καθοριστική σημασία για την εξατομικευμένη
φύση της θεραπείας τους.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΓΝΩΣΗ
Τα βλαστοκύτταρα που προέρχονται από τον μυελό των οστών
έχουν την ικανότητα να διαιρούνται και – ανάλογα με το
περιβάλλον τους – να μετατρέπονται σε διάφορες μορφές
λειτουργικών καρδιακών κυττάρων (ενδοθηλιακά, λεία μυϊκά ή
κύτταρα τπυ καρδιακού μυ), αλλά το φαινόμενο αυτό μπορεί να
συμβαίνει σε χαμηλό επίπεδο μόνο, σύμφωνα με τις πιο
πρόσφατες έρευνες – αν και το σημείο αυτό παραμένει υπό

αμφισβήτηση. Παρ’ όλα αυτά, η θεραπευτική χρήση των
βλαστοκυττάρων και η έκλυση των ενδοκυττάριων κυτοκινών και
αυξητικών παραγόντων τους έχει ως αποτέλεσμα να αποτρέπεται
η αποπτωτική κυτταρική νέκρωση των καρδιακών κυττάρων στην
παρυφή του εμφράγματος. Επιπλέον, μέσω της τοπικής χρήσης
βλαστοκυττάρων μπορούμε να επιτύχουμε υψηλές συγκεντρώσεις
κυτοκινών προερχόμενων από βλαστοκύτταρα, μέσα στην περιοχή
του εμφράγματος. Οι κυτοκίνες κατόπιν ρυθμίζουν τη
μετανάστευση των ενδογενών καρδιακών βλαστοκυττάρων από τις
θέσεις τους στην καρδιά (π.χ. τον κόλπο και την κορυφή της
αριστερής κοιλίας) προς τις τραυματισμένες περιοχές του
μυοκαρδίου.
Η έννοια της αναγέννησης επιβεβαιώθηκε για πρώτη φορά
μέσω ενός in vivo μοντέλου καρδιακού εμφράγματος σε ποντικό, το
2001(1), με τη μικροσκοπική μελέτη χρωματισμένων τομών
καρδιακού ιστού (με την καθιερωμένη τεχνική της ιστολογίας). Το
παλιό δόγμα που όριζε ότι η καρδιά δεν διαθέτει εγγενείς
μηχανισμούς επιδιόρθωσης έγινε πλέον παρωχημένο και η θεωρία
της μυϊκής αύξησης (νεομυογένεση) και της αγγειακής αύξησης
(νεοαγγειογένεση)
επιβεβαιώθηκε.
Στον
τομέα
αυτόν
πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμα πειράματα σε ζώα, καθώς και
ένας μικρότερος αριθμός κλινικών μελετών σε ανθρώπους που
είχαν υποστεί οξεία καρδιακή προσβολή ή έπασχαν από χρόνια
στεφανιαία καρδιοπάθεια. Οι μελέτες αυτές επιβεβαίωσαν τη
θεωρία της μυοκαρδιακής αναγέννησης μετά από εφαρμογή
αυτόλογων βλαστοκυττάρων προερχόμενων από μυελό των
οστών, με χρήση διάφορων ερευνητικών μεθόδων: ιστολογικών,
ανοσοϊστολογικών (με χρήση αντισωμάτων για τη χρώση του
ιστού), μοριακής βιολογίας και, τέλος, κλινικών δοκιμών. Ωστόσο,
οι μοριακοί και κυτταρικοί βιολογικοί μηχανισμοί παραμένουν
αντικείμενο έντονης έρευνας, ενώ η in vivo και in vitro
παρακολούθηση
των
χορηγούμενων
βλαστοκυττάρων
προερχόμενων από τον μυελό των οστών έχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για την καλύτερη κατανόηση των αναγεννητικών
διεργασιών που επιτελούνται στο μυοκάρδιο.
■ Τα βλαστοκύτταρα που προέρχονται από τον μυελό
των οστών μπορούν να διαφοροποιηθούν προς
καρδιακά κύτταρα (π.χ. ενδοθηλιακά, λεία μυϊκά
κύτταρα και κύτταρα του καρδιακού μυ).
■ Η παρατηρηθείσα ικανότητα επιδιόρθωσης του
τραυματισμένου μυοκαρδίου μπορεί να οφείλεται σε
τέτοιου είδους μεταδιαφοροποίηση, ή και στη
μετανάστευση και τη διαφοροποίηση ενδογενών
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καρδιακών βλαστοκυττάρων λόγω της έκλυσης
παραγόντων από τα χορηγούμενα βλαστοκύτταρα.
■ Διάφορες κλινικές μελέτες επιβεβαίωσαν το γεγονός
ότι τα αυτόλογα βλαστοκύτταρα που προέρχονται από
τον μυελό των οστών του ίδιου του ασθενούς
μπορούν να επιδιορθώσουν την τραυματισμένη
καρδιά, βελτιώνοντας την καρδιακή λειτουργία, την
αιμάτωση και τον μεταβολισμό σε διάφορες καρδιακές
παθήσεις.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Στην αντιμετώπιση των καρδιακών παθήσεων πρέπει να
αξιολογηθούν τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις στη χρήση
βλαστοκυττάρων για την επιδιόρθωση του μυοκαρδίου: (i)
μεταμόσχευση αυτόλογων βλαστοκυττάρων από τον μυελό των
οστών μέσω διάφορων οδών, κατά προτίμηση μέσω της
ενδοστεφανιαίας οδού, (ii) διέγερση της μυογένεσης και της
αγγειογένεσης από ενδογενή καρδιακά βλαστοκύτταρα ή
πρόδρομα κύτταρα, και (iii) βλαστοκύτταρα από τον μυελό των
οστών που κινητοποιούνται από τις κυτοκίνες και μετακινούνται
προς το τραυματισμένο μυοκάρδιο. Η αντιμετώπιση της οξείας
καρδιακής προσβολής και της χρόνιας στεφανιαίας καρδιοπάθειας
έχουν ωφεληθεί από τη μεταμόσχευση αυτόλογων
βλαστοκυττάρων προερχόμενων από τον μυελό των οστών.
Μεγαλύτερη πρόοδος έχει επιτευχθεί στην αντιμετώπιση της
οξείας καρδιακής ανεπάρκειας, και μάλιστα χωρίς μεγάλες
επιπλοκές, τα τελευταία πέντε χρόνια. Οι Strauer και συνεργάτες
ήταν οι πρώτοι που πραγματοποίησαν έγχυση αυτόλογων
βλαστοκυττάρων προερχόμενων από μυελό των οστών στο
πλαίσιο καθετηριασμού ρουτίνας σε μια διανοιγμένη στεφανιαία
αρτηρία (αριστερή πρόσθια κατιούσα στεφανιαία αρτηρία) σε
ασθενή με έμφραγμα πρόσθιου τοιχώματος, τον Μάρτιο του 2001.
Το αποτέλεσμα της επέμβασης αυτής ήταν μια σαφής ανάκτηση
της κίνησης του πρόσθιου τοιχώματος, της αιμάτωσης του
πρόσθιου τοιχώματος και της συνολικής αντλητικής λειτουργίας
της καρδιάς.(2) Σε μεγαλύτερες κλινικές μελέτες, επιβεβαιώθηκε η
ύπαρξη οφέλους από τη χρήση αυτόλογων βλαστοκυττάρων από
τον μυελό των οστών σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου,
τόσο στους 3 μήνες όσο και στους 24–36 μήνες μετά την
επέμβαση. Σε ένα μικρό ποσοστό μελετών, το αποτέλεσμα αυτό
δεν ήταν εξίσου εμφανές: σε αυτές τις μελέτες τα κύτταρα
χορηγήθηκαν στη διάρκεια της οξείας φάσης, εντός 24 ωρών από
το οξύ έμφραγμα, οπότε και βρισκόταν στο αποκορύφωμά της η
διάσπαση των νεκρωμένων μυοκαρδιακών κυττάρων, και θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη η φλεγμονώδης αντίδραση.
Η μακροχρόνια παρακολούθηση μετά από μεταμόσχευση
βλαστοκυττάρων έχει αποδώσει διφορούμενα αποτελέσματα. Σε
μία μελέτη καταγράφηκε βελτιωμένη αντλητική λειτουργία στην
πλειονότητα των ασθενών, η οποία παρέμενε και μετά από
διάστημα 3 ετών. Σε μια άλλη μελέτη, στην οποία
χρησιμοποιήθηκε τομογραφία μαγνητικού συντονισμού (MRT),
καταγράφηκε προσωρινή μόνο βελτίωση μετά από 3 μήνες, ενώ
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μετά από 12 μήνες δεν υπήρχε βελτίωση σε σύγκριση με την
ομάδα ελέγχου στην οποία δεν είχε πραγματοποιηθεί
μεταμόσχευση. Σε μία πολυκεντρική μελέτη με έλεγχο εικονικού
φαρμάκου όμως, καταγράφηκε σημαντική βελτίωση της τμηματικής
και της συνολικής αντλητικής λειτουργίας της καρδιάς (όπως αυτή
μετρήθηκε μέσω αγγειογραφίας αριστερής κοιλίας) μετά από 4
μήνες στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν θεραπεία
βλαστοκυττάρων, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (που δεν είχε
λάβει βλαστοκύτταρα).
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των θεραπειών μυοκαρδιακής
επιδιόρθωσης με βλαστοκύτταρα προερχόμενα από τον μυελό των
οστών δεν περιορίζεται στην αντικατάσταση του τραυματισμένου
καρδιακού ιστού (μυοκαρδιακά, ενδοθηλιακά και λεία μυϊκά
κύτταρα), αλλά περιλαμβάνει και τη λειτουργική συνεργασία των
νέων μυοκαρδιακών κυττάρων με τον υπάρχοντα ιστό. Τα
βλαστοκύτταρα που προέρχονται από τον μυελό ενδέχεται να
επιτελούν πρόσθετες ωφέλιμες ενέργειες μέσω της διέγερσης
τοπικών, ενδογενών, καρδιακών βλαστοκυττάρων. Τα
μεταμοσχευμένα βλαστοκύτταρα ίσως παράγουν καρδιοτροφικές
κυτοκίνες (αυξητικοί και χημειοελκτικοί παράγοντες), οι οποίες
πιθανόν να υποστηρίζουν την επιβίωση των τραυματισμένων
μυοκαρδιακών κυττάρων ή να ρυθμίζουν την ανοσολογική
αντίδραση που λαμβάνει χώρα μετά από βλάβη της καρδιάς.
Μια ελκυστική εναλλακτική επιλογή αντί της μεταμόσχευσης
αυτόλογων βλαστοκυττάρων από τον μυελό των οστών είναι η
ενεργοποίηση της διαφοροποίησης των ενδογενών καρδιακών
βλαστοκυττάρων ή των καρδιακών πρόδρομων κυττάρων προς νέα
καρδιακά κύτταρα. Τα ενδογενή βλαστοκύτταρα απαντούν σε
συγκεκριμένες θέσεις (“niches”) του καρδιακού ιστού. Η
προσέγγιση αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να
πραγματοποιηθεί αναίμακτα και αξιοποιεί αποκλειστικά τα
ενδογενή βλαστοκύτταρα του ασθενούς. Εκ πρώτης όψεως αυτό
ίσως φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο, καθώς περιλαμβάνει διάφορα
στάδια όπως η μετανάστευση, ο πολλαπλασιασμός και η
διαφοροποίηση των βλαστοκυττάρων, όλα από τα οποία θα
πρέπει να εξελιχθούν με επιτυχία προκειμένου να επιτύχει η
θεραπεία. Είναι όμως βέβαιο ότι το ενήλικο μυοκάρδιο έχει την
ικανότητα να αυτοεπιδιορθώνεται. Πειραματικές μελέτες έδειξαν ότι
τα ενδογενή καρδιακά βλαστοκύτταρα προσελκύονται από
ορισμένες κυτοκίνες (καρδιοτροφικοί παράγοντες), όταν αυτές
ενεθούν στην καρδιά.
Η ευκολότερη ίσως προσέγγιση στη θεραπευτική μυογένεση
είναι η ενίσχυση της διεργασίας αυτής με την κινητοποίηση
βλαστοκυττάρων από τον μυελό των οστών, μέσω της χορήγησης
των λεγόμενων «χημειοελκτικών παραγόντων» όπως ο
παράγοντας διέγερσης αποικιών κοκκιοκυττάρων (G-CSF) και ο
παράγοντας διέγερσης αποικιών κοκκιοκυττάρων–μακροφάγων
(GM-CSF) στη συστηματική κυκλοφορία. Η χορήγηση αυτή
ενισχύει την κινητοποίηση, καθώς και την είσοδο στην περιφερική
κυκλοφορία, των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων, των
μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων και των καρδιακών
δεσμευμένων πρόδρομων κυττάρων από τον μυελό των οστών. Τα
βλαστοκύτταρα της κυκλοφορίας μπορούν έτσι να μεταναστεύσουν
προς την τραυματισμένη περιοχή της καρδιάς. Την προσέγγιση
αυτή, η οποία μπορεί πράγματι να αποδειχθεί χρήσιμη στην
αντιμετώπιση των καρδιοπαθειών, πρότειναν πρώτοι οι Anversa

και συνεργάτες (2002).(3) Η χορήγηση χημειοελκτικών παραγόντων
(χημειοκινών) στη συστηματική κυκλοφορία (π.χ. GCSF και GMCSF) προωθεί (i) τη μετανάστευση βλαστοκυττάρων
προερχόμενων από τον μυελό των οστών προς το εμφραγμένο
μυοκάρδιο και (ii) τον πολλαπλασιασμό των βλαστικών και των
πρόδρομων κυττάρων προερχόμενων από τον μυελό των οστών
στο μυοκάρδιο, με στόχο την επιδιόρθωση και την ανάκτηση της
λειτουργικότητας της καρδιάς μετά από καρδιακή προσβολή.
Επιπλέον, σε μελέτες στον άνθρωπο διαπιστώθηκε μικρό μόνο
όφελος από την ένεση παρασκευασμάτων G-CSF σε ασθενείς με
οξεία καρδιακή προσβολή, αν και κάποιοι ερευνητές έδειξαν ότι
συμβαίνει αυξημένη επαναστένωση της εμφραγμένης αρτηρίας, σε
μη αμελητέο βαθμό. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι η μυοκαρδιακή
αντικατάσταση πιθανόν να αφορά περιοχές όπου υπό
φυσιολογικές συνθήκες δεν πραγματοποιείται αύξηση των
μυοκυττάρων (μυογένεση) σε αξιοσημείωτο επίπεδο.
■ Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η μεταμόσχευση
αυτόλογων βλαστοκυττάρων προερχόμενων από τον
μυελό των οστών είναι ωφέλιμη τόσο στην οξεία
καρδιακή προσβολή όσο και στη χρόνια στεφανιαία
καρδιοπάθεια.
■ Τα μυοκύτταρα και τα ενδοθηλιακά κύτταρα που
παράγονται από τα βλαστοκύτταρα ελαττώνουν τα
κλινικά συμπτώματα, όπως η στηθάγχη και η
δύσπνοια, και βελτιώνουν το επίπεδο καθημερινής
δραστηριότητας και την ποιότητα ζωής των
ανθρώπων με καρδιοπάθεια.
■ Η φαρμακευτική διέγερση της ανάπτυξης του
μυοκαρδίου από ενδογενή καρδιακά βλαστοκύτταρα
πιθανόν να αποτελέσει μια μη επεμβατική
προσέγγιση στην επιδιόρθωση του μυοκαρδίου.
■ Η κινητοποίηση βλαστικών κυττάρων από τον μυελό
των οστών με χρήση κυτοκινών είναι μια εναλλακτική
τεχνική για τη μυοκαρδιακή αναγέννηση, αλλά ο
κίνδυνος για κλινικώς σημαντική επαναστένωση της
στεφανιαίας αρτηρίας αντίκειται στην προσέγγιση
αυτή προς το παρόν.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Η μεγαλύτερη δυσκολία στην ανάπτυξη οποιασδήποτε
καρδιολογικής θεραπείας βασισμένης στα βλαστοκύτταρα είναι ο
έλεγχος της μετανάστευσης, του πολλαπλασιασμού και της
διαφοροποίησης των κυττάρων τόσο ex vivo όσο και in vivo – η
απόκτηση δηλαδή υψηλού αριθμού αναπτυξιακά δεσμευμένων
καρδιακών πρόδρομων κυττάρων χωρίς την παρουσία άλλων
ανεπιθύμητων τύπων κυττάρων. Η δυνατότητα αυτή είναι πολύ
σημαντική για τη βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων που
έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα, αλλά και για τη μεταμόσχευση των
κυττάρων αυτών σε ηλικιωμένους ασθενείς όπου τα αποθέματα

βλαστοκυττάρων στον μυελό των οστών είναι μειωμένα. Η
αξιολόγηση των πειραματικών και των κλινικών αποτελεσμάτων σε
ζωϊκά μοντέλα και σε κλινικές δοκιμές είναι δύσκολη, επειδή οι
διάφορες μυοκαρδιακές παθήσεις συνδέονται με διαφορετικούς
μηχανισμούς παθογένεσης.
■ Η διαφοροποίηση των καρδιακών βλαστοκυττάρων
πρέπει να ελεγχθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η
παραγωγή των επιθυμητών κυτταρικών τύπων.
■ Πρέπει να αποτραπεί η παραγωγή ανεπιθύμητων
κυτταρικών τύπων.
■ Οι κλινικές μελέτες για την παρακολούθηση των
βλαστικών κυττάρων, ώστε να διαπιστωθεί η πορεία
τους (ακριβής θέση και ταυτότητα), είναι εξαιρετικά
σημαντικές.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το συμβατικό δόγμα που όριζε ότι η καρδιά δεν διαθέτει την
ικανότητα της αυτοεπιδιόρθωσης είναι πλέον παρωχημένο. Πολλές
κλινικές δοκιμές έχουν αποδείξει τα οφέλη της θεραπείας
αντικατάστασης μετά από μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων σε
περιπτώσεις στεφανιαίας καρδιοπάθειας.(4) Επίσης, θα είναι
δυνατόν να θεραπευτούν και άλλες καρδιοπάθειες όταν θα
βελτιωθούν οι γνώσεις μας για τις διεργασίες μετανάστευσης και
τις οδούς κυτταρικού πολλαπλασιασμού των βλαστοκυττάρων και
των πρόδρομων κυττάρων, καθώς και για την υλοποίηση της
κυτταρικής σύντηξης και την επίδραση των αυξητικών ορμονών και
άλλων χημικών σημάτων που εκλύονται από την περιοχή του
αναγεννούμενου καρδιακού ιστού.
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Κεφάλαιο 8ο

Έρευνα βλαστοκυττάρων στο αγγειακό ενδοθήλιο
■ Stefanie Dimmeler
Molecular Cardiology Department of Internal Medicine III, University of Frankfurt, Γερμανία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τ

ο ενδοθήλιο, η εσωτερική επένδυση του αγγειακού
τοιχώματος, παίζει έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην
αποτροπή της αθηροσκλήρωσης και στην έναρξη του
σχηματισμού νέων αιμοφόρων αγγείων μετά από την απόφραξη
ενός αγγείου και τη διακοπή της παροχής οξυγόνου προς έναν
ιστό (ισχαιμία). Υπάρχουν ενδείξεις ότι η ακεραιότητα του
μονόστιβου ενδοθηλίου διατηρείται μέσω της δράσης πρόδρομων
ενδοθηλιακών κυττάρων που βρίσκονται στο αίμα και επιταχύνουν
την επιδιόρθωση του ενδοθηλίου (επανενδοθηλίωση),
περιορίζοντας έτσι τον σχηματισμό αθηροσκληρωτικών βλαβών.
Τα πρόδρομα αυτά κύτταρα της κυκλοφορίας μετακινούνται επίσης
προς τα σημεία τυχόν τραυματισμών και συμμετέχουν στη
δημιουργία νέων αιμοφόρων αγγείων.

ΒΛΑΣΤΙΚΑ/ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗ
Η ακεραιότητα και η λειτουργικότητα της ενδοθηλιακής
μονοστιβάδας είναι εξαιρετικά σημαντική για την πορεία του
σχηματισμού των αθηρωματικών βλαβών. Κάθε τραυματισμός του
ενδοθηλίου μέσω μηχανικής απόξεσης (π.χ. κατά τη διεύρυνση του
αγγείου με διαστελλόμενο καθετήρα ή με εισαγωγή ημιάκαμπτου
νάρθηκα) και κάθε φλεγμονώδης ενεργοποίηση των ενδοθηλιακών
κυττάρων προκαλούν την εκκίνηση μιας αλληλουχίας φλεγμονικών
διεργασιών που οδηγούν στη διήθηση κυττάρων του
ανοσοποιητικού συστήματος και στον πολλαπλασιασμό των λείων
μυϊκών κυττάρων. Οι διεργασίες αυτές καταλήγουν στον
σχηματισμό αθηροσκληρωτικών βλαβών και μπορούν να
οδηγήσουν σε ρήξη μιας πλάκας, και τελικά σε έμφραγμα του
μυοκαρδίου (καρδιακή προσβολή), που παραμένει η κυριότερη
αιτία θανάτου στις χώρες του δυτικού κόσμου. Ως εκ τούτου, η
διατήρηση της ακεραιότητας του ενδοθηλίου είναι πολύ σημαντική
για την αποτροπή των αρχικών σταδίων του εμφράγματος του
μυοκαρδίου και της στεφανιαίας καρδιοπάθειας.
Παλαιότερα πιστευόταν ότι ο ρυθμός ανανέωσης των
ενδοθηλιακών κυττάρων είναι πολύ χαμηλός. Διαρκώς
περισσότερα στοιχεία όμως δείχνουν ότι οι παράγοντες κινδύνου
για στεφανιαία καρδιοπάθεια αυξάνουν τον ρυθμό
προγραμματισμένης νέκρωσης (απόπτωσης) των ενδοθηλιακών
κυττάρων, με αποτέλεσμα την πρόκληση διαταραχών στην
ενδοθηλιακή μονοστιβάδα. Επιπλέον, πρόσφατα ευρήματα
δείχνουν ότι το τραυματισμένο ενδοθήλιο μπορεί να αναγεννηθεί
με τη δράση πρόδρομων ενδοθηλιακών κυττάρων της

κυκλοφορίας.(1) Πράγματι, βρέθηκε ότι εμφυτευμένα μοσχεύματα
από Dacron ανακτώνται γρήγορα από έναν ορισμένο πληθυσμό
αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων προερχόμενων από τον μυελό των
οστών.
Στον άνθρωπο, η επιφάνεια των ιατρικών συσκευών που
εισάγονται στην αριστερή κοιλία για την υποβοήθηση της
καρδιακής λειτουργίας καλύπτεται από μια υποκατηγορία λιγότερο
ώριμων τέτοιων κυττάρων. Επίσης, πολλές μελέτες έδειξαν ότι τα
πρόδρομα ενδοθηλιακά κύτταρα της κυκλοφορίας προσελκύονται
από τα απογυμνωμένα τμήματα της αρτηρίας μετά από
τραυματισμό του αγγείου από διαστελλόμενο καθετήρα. Έχει
διαπιστωθεί ότι τα ενσωματούμενα κύτταρα προέρχονται από τον
μυελό των οστών. Η υψηλότερη ενσωμάτωση ορισμένων κυττάρων
προερχόμενων από τον μυελό των οστών συνδέεται με ταχύτερη
επιδιόρθωση του ενδοθηλίου και με μείωση του κινδύνου
επαναστένωσης του αγγείου μετά από την επέμβαση. Συνολικά, οι
μελέτες αυτές δείχνουν ότι τα πρόδρομα ενδοθηλιακά κύτταρα της
κυκλοφορίας παίζουν σημαντικό ρόλο στην επανενδοθηλίωση.
Αξίζει να αναφερθεί η εξής παρατήρηση: ο αριθμός πρόδρομων
ενδοθηλιακών κυττάρων στην κυκλοφορία, τα οποία έχουν πιθανή
αντιαθηρογόνο δράση, είναι σημαντικά μειωμένος στους ασθενείς
με στεφανιαία καρδιοπάθεια. Οι τυπικοί παράγοντες κινδύνου της
αθηροσκλήρωσης, όπως η προχωρημένη ηλικία και ο διαβήτης,
μειώνουν τον αριθμό των πρόδρομων κυττάρων στην κυκλοφορία,
γεγονός που δείχνει ότι τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο να
εμφανίσουν στεφανιαία καρδιοπάθεια έχουν μειωμένη ικανότητα
επιδιόρθωσης του ενδοθηλίου. Η υπόθεση αυτή υποστηρίζεται
από πρόσφατα ευρήματα που δείχνουν ότι ο αριθμός των
πρόδρομων ενδοθηλιακών κυττάρων στην κυκλοφορία αποτελεί
προγνωστικό δείκτη για τους ασθενείς με στεφανιαία
καρδιοπάθεια.(2)
■ Κύτταρα της κυκλοφορίας του αίματος, προερχόμενα
από τον μυελό των οστών, συμμετέχουν στην
αναγέννηση της ενδοθηλιακής μονοστιβάδας μετά
από τραυματισμό και βελτιώνουν επίσης την
ικανότητα επούλωσης των αγγείων.
■ Ασθενείς με στεφανιαία καρδιοπάθεια εμφανίζουν
μειωμένο αριθμό και λειτουργικότητα των πρόδρομων
ενδοθηλιακών κυττάρων της κυκλοφορίας.
■ Η ποσοτική μέτρηση των πρόδρομων ενδοθηλιακών
κυττάρων στην κυκλοφορία ίσως είναι χρήσιμη στην
παρακολούθηση των ασθενών που διατρέχουν
κίνδυνο αθηροσκλήρωσης.
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΒΛΑΣΤΙΚΑ/ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΝΕΩΝ
ΑΙΜΟΦΟΡΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

Με βάση τα προκαταρκτικά ευρήματα που δείχνουν ότι τα
πρόδρομα ενδοθηλιακά κύτταρα της κυκλοφορίας συμμετέχουν
στις διεργασίες ενδοθηλιακής επιδιόρθωσης και έχουν
αντιαθηροσκληρωτική δράση, αναδύεται η δυνατότητα ανάπτυξης
θεραπευτικών στρατηγικών με στόχο την αύξηση του αριθμού των
κυττάρων αυτών. Παράλληλα, η μέτρηση των κυττάρων αυτών
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως «κυτταρικός» βιολογικός δείκτης
πρόβλεψης της πρόγνωσης των ασθενών υπό κίνδυνο για
στεφανιαία καρδιοπάθεια.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό εξέλιξη ερευνητικά προγράμματα
για τη διαλεύκανση ορισμένων ζητημάτων σχετικών με την
ταυτοποίηση και τη συνεισφορά των πρόδρομων ενδοθηλιακών
κυττάρων στην αθηροσκλήρωση:
■ Χαρακτηρισμός και ταυτοποίηση των πρόδρομων
ενδοθηλιακών κυττάρων: Πολλές μελέτες έχουν
αποδώσει πειστικά στοιχεία υπέρ της άποψης ότι τα
πρόδρομα ενδοθηλιακά κύτταρα μπορούν να
προκύψουν από αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα που
εκφράζουν τους πρωτεϊνικούς δείκτες CD133 ή CD34,
οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον
εντοπισμό και τη μέτρηση των πρόδρομων κυττάρων
στον άνθρωπο (π.χ. CD34/KDR, CD133/KDR). Αυτό
όμως δεν αποκλείει την περίπτωση να υπάρχουν
ενδοθηλιακά πρόδρομα κύτταρα που να προέρχονται
από άλλες πηγές στον μυελό των οστών (π.χ.
μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα, κύτταρα SP) ή από
ενδογενή βλαστοκύτταρα των ιστών. Επιπλέον,
ενδιάμεσοι τύποι μυελοειδών κυττάρων (που θα
ωριμάσουν προς λευκά αιμοσφαίρια) πιθανόν να
συνεισφέρουν στην επιδιόρθωση του ενδοθηλίου. Ο
προσδιορισμός και ο χαρακτηρισμός αυτών των
πρόδρομων ενδοθηλιακών κυττάρων συνεχίζεται.(3)
■ Ο διττός ρόλος των πρόδρομων ενδοθηλιακών
κυττάρων: Επειδή τα πρόδρομα ενδοθηλιακά κύτταρα
προωθούν τη νεοαγγείωση, είναι πιθανόν να
συμβάλλουν στον σχηματισμό αιμοφόρων αγγείων σε
σημεία αθηροσκληρωτικών πλακών, με κίνδυνο να
αποσταθεροποιηθεί η πλάκα. Παρότι οι κλινικές
δοκιμές και οι μελέτες σε πειραματόζωα δεν έδειξαν
κάποια έντονη αθηροσκληρωτική δράση από τα
ενδογενή ή τα χορηγούμενα πρόδρομα κύτταρα, θα
πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά οι δυνητικές
ανεπιθύμητες επιδράσεις σε μελλοντικές μελέτες.
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Πειραματικές μελέτες δείχνουν ότι τα πρόδρομα ενδοθηλιακά
κύτταρα της κυκλοφορίας προσελκύονται από τα σημεία
τραυματισμού και συμμετέχουν στη νεοαγγείωση, βελτιώνοντας
έτσι την αιμάτωση των ιστών και προωθώντας τις διεργασίες
επιδιόρθωσης. Ένα εύρημα που συμφωνεί με τις παρατηρήσεις
αυτές είναι το ότι η έγχυση πρόδρομων κυττάρων από διάφορες
πηγές (π.χ. περιφερικό αίμα, μυελός των οστών, κύτταρα
σχετιζόμενα με τα αγγεία, λιπώδης ιστός, καρδιακός ιστός κ.λπ.)
βελτιώνει την ανάρρωση μετά από ιστική ισχαιμία. Με βάση τα
πειραματικά αυτά ευρήματα ξεκίνησαν το 2001 κλινικές δοκιμές
φάσης Ι προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσον η κυτταροθεραπεία
ωφελεί τους ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου ή με
περιφερική αγγειοπάθεια.(4) Αυτές οι αρχικές πιλοτικές δοκιμές
έδειξαν ότι η χορήγηση, είτε με έγχυση (μέσω καθετήρα) είτε με
ένεση, πρόδρομων κυττάρων προερχόμενων από τον μυελό των
οστών ή από το αίμα βελτιώνει την αιμάτωση της καρδιάς ή των
κάτω άκρων στους ασθενείς με ισχαιμία. Το τελικό αποτέλεσμα
ήταν η βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας ή η αύξηση της
απόστασης βάδισης χωρίς πόνο, αντίστοιχα. Εν τω μεταξύ, αυτές
οι αρχικές κλινικές δοκιμές επιβεβαιώθηκαν από μεγαλύτερες,
τυχαιοποιημένες δοκιμές που κατέδειξαν τη θετική επίδραση της
κυτταροθεραπείας στην αιμάτωση της καρδιάς.
Η αύξηση του σχηματισμού νέων αιμοφόρων αγγείων είναι μια
σημαντική θεραπευτική επιλογή για τους ασθενείς με οξεία ή
χρόνια ισχαιμία, αλλά η ενίσχυση του σχηματισμού αιμοφόρων
αγγείων στους όγκους, από τα πρόδρομα κύτταρα της
κυκλοφορίας, μπορεί να αποδειχθεί επιβλαβής. Πρέπει να
σημειωθεί ότι μελέτες σε ποντικούς που δεν διαθέτουν την
ικανότητα κινητοποίησης ενδοθηλιακών και αιμοποιητικών
βλαστικών κυττάρων έδειξαν μειωμένο ρυθμό αύξησης των όγκων,
γεγονός που υποστηρίζει την άποψη πως τα πρόδρομα κύτταρα
της κυκλοφορίας διευκολύνουν τον σχηματισμό αιμοφόρων
αγγείων στους όγκους, και άρα και την αύξηση των όγκων. Παρότι
ο βαθμός συνεισφοράς των πρόδρομων κυττάρων στην
αγγειοποίηση των όγκων ποικίλλει, η καταστολή της
κινητοποίησης των πρόδρομων κυττάρων ίσως αποτελέσει μια
πρωτότυπη θεραπευτική επιλογή για τη θεραπεία του καρκίνου.
■ Η έγχυση πρόδρομων κυττάρων προερχόμενων από
τον μυελό των οστών ή από την κυκλοφορία βελτίωσε
τον σχηματισμό νέων αιμοφόρων αγγείων και την
αιμάτωση των ισχαιμικών ιστών, σε πειραματικές
μελέτες και σε κλινικές δοκιμές φάσης ΙΙ/ΙΙΙ.
■ Η συνεισφορά των πρόδρομων ενδοθηλιακών
κυττάρων στον σχηματισμό αιμοφόρων αγγείων
στους όγκους πιθανόν να εξαρτάται από τον τύπο του
όγκου. Η μέτρηση του αριθμού των πρόδρομων
ενδοθηλιακών κυττάρων στην κυκλοφορία ίσως
αποδειχθεί χρήσιμη στην παρακολούθηση της
ανταπόκρισης στις αντικαρκινικές θεραπείες.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η χρήση κυτταροθεραπείας για την αντιμετώπιση των
ισχαιμικών ασθενειών βρίσκεται υπό κλινική διερεύνηση και
πρέπει να επιβεβαιωθεί σε κλινικές δοκιμές μεγαλύτερης κλίμακας,
με αυστηρά τελικά σημεία. Μέχρι στιγμής, μόνο πρόδρομα
κύτταρα προερχόμενα από τον μυελό των οστών ή από την
κυκλοφορία έχουν χρησιμοποιηθεί σε μελέτες θεραπευτικής
αγγειογένεσης
σε
ασθενείς.
Άλλοι
πληθυσμοί
βλαστικών/πρόδρομων κυττάρων του ενήλικου ατόμου θα
εξεταστούν συγκριτικά, προκειμένου να προσδιοριστεί ο πιο
αποδοτικός τύπος βλαστικού/πρόδρομου κυττάρου για τη
θεραπεία των ισχαιμικών ασθενειών. Μπορούν επίσης να
αναπτυχθούν θεραπείες ενίσχυσης που αποσκοπούν στη
βελτίωση του αριθμού των κυττάρων (π.χ. βελτίωση της επιβίωσης
και του πολλαπλασιασμού των κυττάρων), της προσέλκυσης των
κυττάρων (π.χ. αυξημένη ικανότητα προσκόλλησης στον ιστόστόχο) και της προετοιμασίας του ιστού-στόχου για την υποδοχή
των κυττάρων, με στόχο τη βελτίωση των μεθόδων
κυτταροθεραπείας.

Το κυριότερο εμπόδιο προς το παρόν συνίσταται στις τεράστιες
διαφορές μεταξύ των ποσοστών ενσωμάτωσης των πρόδρομων
κυττάρων της κυκλοφορίας στο αγγειακό ενδοθήλιο. Σε
πειραματικές μελέτες έχουν περιγραφεί ποσοστά ενδοθηλιακής
ενσωμάτωσης πρόδρομων κυττάρων που κυμαίνονται από 0 έως
100% των νεοσχηματιζόμενων αιμοφόρων αγγείων, σε μοντέλα
ισχαιμίας και νεοπλασιών. Ο βαθμός ενσωμάτωσης μπορεί να
εξαρτάται άμεσα από το πειραματικό μοντέλο (π.χ. είδος
τραυματισμού, τύπος όγκου κ.λπ.) και από την πηγή των
πρόδρομων κυττάρων. Ωστόσο, το θεραπευτικό αποτέλεσμα της
κυτταροθεραπείας στις ισχαιμικές νόσους πιθανόν να μην
εξαρτάται μόνο από τη φυσική ενσωμάτωση των κυττάρων στο
ενδοθήλιο, αλλά και από τους αυξητικούς παράγοντες που
ελευθερώνονται από τα πρόδρομα κύτταρα, οι οποίοι με τη σειρά
τους προωθούν τον σχηματισμό νέων αιμοφόρων αγγείων και την
ιστική επιδιόρθωση με παρακρινή τρόπο (δηλαδή με τοπική
επίδραση στους παρακείμενους ιστούς).
Τα πρόδρομα κύτταρα ενσωματώνονται επίσης στο αγγειακό

Εικόνα 8.1. Πιθανά θεραπευτικά οφέλη από τα πρόδρομα ενδοθηλιακά κύτταρα (EPC) για το καρδιαγγειακό σύστημα

Άφθονα στοιχεία δείχνουν ότι τα πρόδρομα κύτταρα της
κυκλοφορίας παίζουν ρόλο στον σχηματισμό αιμοφόρων αγγείων
(νεοαγγείωση) στους όγκους.(5) Χρειάζονται περαιτέρω μελέτες για
να διαπιστωθεί κατά πόσον η τροποποίηση της κινητοποίησης ή
της στρατολόγησης των πρόδρομων κυττάρων μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για θεραπευτικούς σκοπούς. Εναλλακτικά, η
μέτρηση του αριθμού των πρόδρομων κυττάρων της κυκλοφορίας
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της
ανταπόκρισης των ασθενών στις αντικαρκινικές θεραπείες.(5)

τοίχωμα (περιαγγειακή εντόπιση) και όχι μόνο στο μονόστιβο
ενδοθήλιο, υποστηρίζοντας έτσι τη σταθερότητα και την ωρίμαση
του αγγείου. Δεν είναι ακόμη σαφές κατά πόσον η ενίσχυση του
σχηματισμού νέων αιμοφόρων αγγείων που επάγει η θεραπεία
βλαστικών/πρόδρομων
κυττάρων
εξαρτάται
από
τις
«βλαστοκυτταρικές» ιδιότητες των κυττάρων ή μπορεί να
πραγματοποιηθεί και από άλλους κυτταρικούς τύπους, όπως αυτοί
που παράγουν τα λευκά αιμοσφαίρια (μυελοειδής γραμμή).
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Έρευνα βλαστοκυττάρων στο επιθήλιο
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H

αναγεννητική ιατρική, που αποσκοπεί στη μόνιμη
αποκατάσταση τραυματισμένων ιστών ή οργάνων,
συνδέεται στενά με τη βιολογία των βλαστοκυττάρων. Η
αναγεννητική ιατρική περιλαμβάνει την κυτταροθεραπεία (κλινική
πρακτική κατά την οποία κάποια κύτταρα απομονώνονται,
συνήθως καλλιεργούνται και κατόπιν μεταμοσχεύονται ξανά στον
ασθενή) και τη γονιδιακή θεραπεία (κλινική πρακτική κατά την
οποία τα βλαστοκύτταρα επιπλέον τροποποιούνται προκειμένου
να θεραπευθεί κάποια γενετική ασθένεια). Οι αυτοανανεούμενοι
ιστοί, όπως το αίμα και τα επιθήλια, περιέχουν έναν πληθυσμό
βλαστοκυττάρων μέσω των οποίων δημιουργούνται και
ανανεώνονται διαρκώς οι ιστοί αυτοί. Η ακεραιότητα και η
επιδιόρθωση του ιστού εξαρτάται πλήρως από τα κύτταρα αυτά.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΓΝΩΣΗ
Εξαιρετική πρόοδος έχει επιτευχθεί στην κατανόηση του τρόπου
με τον οποίο τα επιθηλιακά βλαστοκύτταρα αναπτύσσονται σε
ιστούς, όπως το δέρμα. Ένας τύπος ενήλικου βλαστοκυττάρου από
την επιδερμίδα (την εξωτερική προστατευτική στιβάδα του
δέρματος, που δεν διαθέτει αιμοφόρα αγγεία), ο λεγόμενος
«ολοκλώνος» (holoclone), φαίνεται ότι έχει μεγάλη θεραπευτική
χρησιμότητα. Κατ’ αρχάς, οι ολοκλώνοι είναι πολυδύναμα
κύτταρα, μπορούν δηλαδή να δημιουργήσουν όλους τους
κυτταρικούς τύπους του ιστού από τον οποίο προέρχονται.
Μπορούν επίσης, εάν μεταμοσχευτούν σε ασθενείς με εκτεταμένη
επιθηλιακή βλάβη ή έλλειμμα, να αποκαταστήσουν μόνιμα το
επιθήλιο. Αυτό επιτυγχάνεται εν μέρει χάρη στις τεράστιες
ικανότητες αυτοανανέωσης και τη μεγάλη αντοχή τους: έχουν
απομονωθεί και αναγεννηθεί ολοκλώνοι από ανθρώπινο δέρμα
μετά από διάστημα μερικών ετών από την πρώτη μεταμόσχευσή
τους. Αυτά τα ιδιαίτερα κύτταρα ανθίστανται στη φυσιολογική
διαδικασία βράχυνσης των χρωμοσωμάτων, η οποία προκαλεί τη
γήρανση των φυσιολογικών κυττάρων, και έχουν τεράστια
ικανότητα πολλαπλασιασμού. Ένας μοναδικός επιδερμικός
ολοκλώνος μπορεί να διαιρεθεί τόσες φορές ώστε να καλύψει την
επιφάνεια του δέρματος ενός ενήλικου ανθρώπου (8x1010
κύτταρα). Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, τέτοια ανθρώπινα
κερατινικά βλαστοκύτταρα (που παράγουν τη σκληρή στιβάδα

κερατίνης του δέρματός μας) μπορούν να διατηρηθούν σε
καλλιέργεια και χρησιμοποιούνται πλέον σε πολλά πρωτόκολλα
κυτταροθεραπείας, όπως περιγράφεται παρακάτω.
Τα ανθρώπινα επιδερμικά κερατινοκύτταρα μπορούν να
καλλιεργηθούν στο εργαστήριο και να σχηματίσουν φύλλα από το
λεγόμενο «πολύστιβο επιθήλιο» (την εξωτερική στιβάδα του
δέρματος), με χαρακτηριστικά όμοια με του δέρματος.
Κερατινοκύτταρα που καλλιεργούνται από τον ίδιο τον ασθενή
(αυτόλογα) έχουν χρησιμοποιηθεί σε όλον τον κόσμο για την
αναγέννηση μιας λειτουργικής επιδερμίδας σε ασθενείς με μαζικά
εγκαύματα ολικού πάχους. Η ανθρώπινη επιδερμίδα αναγεννιέται
μία φορά ανά μήνα. Στους ασθενείς αυτούς έχει επιτευχθεί μόνιμη
επιδερμική αναγέννηση που συνεχίζεται μέχρι και μετά από 20
χρόνια παρακολούθησης (δηλαδή πάνω από 200 κύκλους
ανανέωσης). Η τεχνολογία αυτή αποδείχθηκε σωτήρια για τη ζωή
τέτοιων ασθενών.
Το κερατοειδικό επιθήλιο του οφθαλμού έχει προσφέρει
άφθονες πληροφορίες για τα κερατινικά βλαστοκύτταρα. Ανάλογα
με την ακριβή θέση τους στον κερατοειδή ή στους παρακείμενους
ιστούς, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Τα
λεγόμενα
«παροδικώς
πολλαπλασιαζόμενα»
(transiently
amplifying, TA) κύτταρα μετακινούνται διαρκώς προς τον
κερατοειδή από θέσεις που μπορεί να απέχουν ακόμα και αρκετά
χιλιοστόμετρα – για έναν άνθρωπο, το αντίστοιχο θα ήταν να
μετακινηθεί από τη μία άκρη ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου
γεμάτου κόσμο μέχρι την άλλη, χωρίς να χρησιμοποιεί τα πόδια!
Ένα χημικό έγκαυμα στον οφθαλμό προκαλεί την απώλεια μιας
συγκεκριμένης ομάδας κυττάρων που βρίσκονται στο όριο μεταξύ
του κερατοειδούς και του σκληρού χιτώνα και ονομάζονται
«κύτταρα στεφάνης» (limbal cells). Παραδόξως, η βλάβη
επιδιορθώνεται από κύτταρα που προέρχονται από μια περιοχή
του επιπεφυκότα (της λεπτής μεμβράνης που καλύπτει την
εξωτερική επιφάνεια του οφθαλμού). Αυτή η «ανώμαλη»
επούλωση προκαλεί σχηματισμό νέων αιμοφόρων αγγείων,
χρόνια φλεγμονή και ουλοποίηση, με αποτέλεσμα τη μείωση της
οπτικής ικανότητας του οφθαλμού ή ακόμα και πλήρη τύφλωση. Η
μεταμόσχευση αλλογενών κερατοειδικών μοσχευμάτων δεν είναι
επιτυχής σε τέτοιους ασθενείς εάν δεν μεταμοσχευθούν
παράλληλα και κύτταρα στεφάνης από τον υγιή οφθαλμό. Η
μέθοδος αυτή έχει αποδειχθεί αποτελεσματική (μέγιστο διάστημα
παρακολούθησης: πέντε έτη μετά την επέμβαση) στην
αποκατάσταση της φυσιολογικής όρασης σε ασθενείς που δεν θα
είχαν ωφεληθεί από συμβατικές χειρουργικές επεμβάσεις.
Η ουρήθρα του πέους, διαμέσου της οποίας τα ούρα ρέουν
εντός του πέους, επενδύεται από πολύστιβο επιθήλιο. Σε μια
συγγενή πάθηση που καλείται «υποσπαδίας», η ουρήθρα
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εκβάλλει είτε στην κοιλιακή επιφάνεια του πέους είτε στη βάση του
πέους σε ακραίες περιπτώσεις (20% περίπου), οπότε και
απουσιάζει εντελώς η πεϊκή ουρήθρα. Η θεραπεία της πάθησης
αυτής απαιτεί ανακατασκευή της πεϊκής ουρήθρας, συνήθως με
χρήση αυτόλογων μοσχευμάτων ιστού που λαμβάνονται με την
αναδίπλωση του παρακείμενου δέρματος ή με τη λήψη δέρματος
από την πόσθη, από άλλα σημεία του σώματος ή και από το
ενδοθήλιο της ουρήθρας. Η τεχνική αυτή προκαλεί προβλήματα σε
κάποιες περιπτώσεις, με εμφάνιση τριχοφυΐας, σμηγματικών
εκκρίσεων, αποτιτάνωσης ή και διάνοιξης της ουρήθρας. Είναι
όμως δυνατόν να ληφθούν κύτταρα από το άκρο της ουρήθρας, να
καλλιεργηθούν στο εργαστήριο και κατόπιν να χρησιμοποιηθούν
για την ανακατασκευή του απόντος τμήματος της ουρήθρας. Το
ουρηθρικό επιθήλιο τέτοιων ασθενών παραμένει φυσιολογικό
ακόμη και 14 χρόνια μετά από μια τέτοια επέμβαση. Όπως
φαίνεται, το άκρο της ουρήθρας – ακόμη και όταν βρίσκεται σε
λάθος σημείο – εξακολουθεί να περιέχει βλαστοκύτταρα ικανά να
αναδημιουργήσουν το επιθήλιο σε άλλα σημεία του σώματος.
Οι ασθενείς με μη επιδεινούμενη λεύκη (μεγάλες ακανόνιστες
κηλίδες δέρματος χωρίς μελάγχρωση) έχουν θεραπευτεί με
επιτυχία με χρήση μελανοκυττάρων από το ίδιο τους το σώμα. Εάν
καλλιεργημένα μελανοκύτταρα του ασθενούς, αναμεμιγμένα με
κερατινοκύτταρα, τοποθετηθούν σε ένα ρηχό τραύμα στην
προσβεβλημένη περιοχή του δέρματος, η επουλωμένη επιδερμίδα
αποκτά μελανοκύτταρα που επιβιώνουν επί τουλάχιστον επτά
χρόνια μετά την επέμβαση. Τα φυσιολογικά ανθρώπινα
μελανοκύτταρα,
όταν
βρίσκονται
απομονωμένα,
δεν
αναπτύσσονται ούτε διαιρούνται ικανοποιητικά, αλλά εάν
καλλιεργηθούν μαζί με κερατινοκύτταρα τότε παράγουν αρκετά
κύτταρα ώστε να μεταμοσχευθούν στις μεγάλες κηλίδες λεύκης.
Συνεπώς, τα κερατινοκύτταρα παίζουν έναν απαραίτητο βοηθητικό
ρόλο στην αποκατάσταση της μελάγχρωσης.
■ Βλαστοκύτταρα που μπορούν να παράγουν
τεράστιους αριθμούς υγιών κυττάρων στο εργαστήριο
είναι δυνατόν να ληφθούν από διάφορους
επιθηλιακούς ιστούς.
■ Υπάρχουν πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι τα
καλλιεργημένα επιθηλιακά βλαστοκύτταρα μπορούν
να αναδημιουργήσουν ή να επιδιορθώσουν έναν ιστό,
εάν μεταμοσχευτούν στον ασθενή από τον οποίον
προήλθαν.
■ Η μέθοδος αυτή συχνά αποδίδει αποτελέσματα που
είναι αδύνατον να επιτευχθούν με συμβατικές
μεταμοσχεύσεις, ενώ μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια
σε κάποιους ασθενείς (π.χ. εγκαυματίες).

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η φυσική πορεία της έρευνας στα κερατινικά βλαστοκύτταρα
αναμένεται να είναι η εξής: (α) χρήση τους σε επεμβάσεις
κυτταροθεραπείας με στόχο την αναγέννηση άλλων πολύστιβων
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επιθηλίων, όπως του στόματος, της ουροδόχου κύστης, του
κόλπου και του παχέος εντέρου, (β) ανάπτυξη μεθόδων για την
επιδιόρθωση γενετικών βλαβών στα κύτταρα προτού αυτά
επανατοποθετηθούν στους ασθενείς (η λεγόμενη «γονιδιακή
θεραπεία ex vivo»), για τη θεραπεία γενετικών ασθενειών του
επιθηλίου όπως η πομφολυγώδης επιδερμόλυση (epidermolysis
bullosa, EB). Η ΕΒ είναι μια κατηγορία καταστρεπτικών
κληρονομικών διαταραχών που χαρακτηρίζονται από εύθραυστο
δέρμα (σε μεγάλο βάθος). Γενικά διακρίνονται τρεις τύποι
πομφολυγώδους επιδερμόλυσης, ανάλογα με το επίπεδο στο
οποίο παρατηρείται μειωμένη ακεραιότητα του ιστού. Η γενετική
ανάλυση οδήγησε στον εντοπισμό μεταλλάξεων σε 10 τουλάχιστον
διαφορετικά γονίδια που εκφράζονται στη δερματική βασική
μεμβράνη. Ο μεγάλος αριθμός γονιδίων εξηγεί το ευρύ φάσμα
μορφών της νόσου ως προς τη σοβαρότητα. Η κληρονομική
πομφολυγώδης επιδερμόλυση προσβάλλει περίπου 30.000 άτομα
στην Ευρώπη και περίπου 400.000–500.000 άτομα σε ολόκληρο
τον κόσμο. Η σοβαρότητα των κλινικών εκδηλώσεων εξαρτάται
από τον τύπο της νόσου και περιλαμβάνει τη συνεχή εμφάνιση
πομφολύγων στο δέρμα μετά από μικρούς τραυματισμούς ή
αλλαγές θερμοκρασίας, ονυχόπτωση, αλωπεκία, κεγχρώματα
(λευκά επάρματα του δέρματος), πομφόλυγες μέσα ή κοντά στο
στόμα και τον λαιμό, οισοφαγικές βλάβες και αναπνευστικές
δυσκολίες. Η θνησιμότητα φτάνει το 87% μέσα στο πρώτο έτος της
ζωής των βρεφών που πάσχουν από τη θανατηφόρο μορφή της
νεανικής πομφολυγώδους επιδερμόλυσης. Δεν έχουν αναπτυχθεί
ακόμη θεραπείες για την ΕΒ, αλλά βρίσκεται υπό εξέλιξη μια
κλινική δοκιμή φάσης Ι/ΙΙ για την ex vivo γονιδιακή θεραπεία της
νεανικής πομφολυγώδους επιδερμόλυσης. Στόχος της δοκιμής
είναι ο έλεγχος των ex vivo μεθόδων για τη γενετική επιδιόρθωση
επιδερμικών βλαστοκυττάρων υπό κλινικές συνθήκες, καθώς και η
ανάλυση βασικών σημείων όπως (α) η γενική ασφάλεια της
θεραπείας, (β) η μακροπρόθεσμη επιβίωση των γενετικά
τροποποιημένων κυττάρων, (γ) οι ανοσολογικές αντιδράσεις στο
νέο (επιδιορθωμένο) γενετικό προϊόν, (δ) η διάρκεια της έκφρασης
του νέου γονιδίου. Η εφαρμογή πρωτοκόλλων γενετικής θεραπείας
σε κερατινοκύτταρα της σκληροκερατοειδούς στεφάνης του
οφθαλμού μπορεί να οδηγήσει στην επιδιόρθωση γενετικών
διαταραχών που προσβάλλουν την επιφάνεια του κερατοειδούς,
όπως οι κερατοειδικές δυστροφίες (αναπτυξιακές διαταραχές).
■ Τα κερατινικά βλαστοκύτταρα μπορούν άνετα να
χρησιμοποιηθούν για την επιδιόρθωση και
αναγέννηση άλλων πολύστιβων επιθηλίων.
■ Η συνδυασμένη χρήση γονιδιακής θεραπείας και
κυτταροθεραπείας υπόσχεται να ωφελήσει σημαντικά
τη θεραπεία τουλάχιστον μίας σοβαρής πάθησης των
κατώτερων στιβάδων του δέρματος στα βρέφη.
■ Στο μέλλον, η πρόοδος στον τομέα της γενετικής
τροποποίησης των κερατινικών βλαστοκυττάρων
μπορεί να ανοίξει νέες προοπτικές σε άλλους κλάδους
της αναγεννητικής ιατρικής.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Έχουν περάσει περίπου 30 χρόνια από την ανακάλυψη μιας
μεθόδου για την τεχνητή δημιουργία μεγάλου αριθμού
ανθρώπινων επιδερμικών κερατινοκυττάρων από ένα μικρό δείγμα
βιοψίας δέρματος. Η μέθοδος είναι ιδιαίτερα επιτυχής σε πολλές
περιπτώσεις, αλλά το ποσοστό αποτυχίας παραμένει υψηλό. Η
επιτυχία εξαρτάται κυρίως από την ποιότητα των καλλιεργειών που
χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία του μοσχεύματος. Αυτό
σημαίνει ότι οι καλλιέργειες θα πρέπει να περιέχουν έναν επαρκή
αριθμό κερατινικών βλαστοκυττάρων απαραίτητων για τη
μακροχρόνια ανανέωση της επιδερμίδας. Μόνον όταν πληρείται το
κριτήριο αυτό έχει ο χειρουργός κάποιες πιθανότητες επιτυχίας.
Εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός βλαστοκυττάρων, η αποτυχία
της επιδερμικής αναγέννησης είναι αναπόφευκτη και συνεπάγεται
όχι μόνο οδύνη και πιθανώς θάνατο των ασθενών, αλλά και
γενικότερη σύγχυση ως προς τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων, οι απαιτήσεις
ποιότητας και ασφάλειας συχνά καθορίζονται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες. Αυτό είναι εύλογο, αφού ένα φάρμακο είναι συνήθως
ένα επακριβώς προσδιορισμένο χημικό προϊόν. Ένα ζωντανό
κύτταρο είναι όμως μια πολύπλοκη οντότητα. Ως εκ τούτου, η
ποιότητα και η ασφάλεια στον κλάδο της αναγεννητικής ιατρικής
πρέπει να θεωρούνται χωριστά ζητήματα. Προφανώς η μετάδοση
ασθενειών και η έκθεση των ασθενών σε τοξικές ουσίες μέσω της
κυτταροκαλλιέργειας είναι ανεπιθύμητες, συνεπώς επιβάλλεται η
χρήση κατάλληλων ελέγχων ασφάλειας. Ωστόσο, θα πρέπει να
είναι επίσης υποχρεωτική η χρήση κατάλληλων ελέγχων ποιότητας
που να διασφαλίζουν τη διατήρηση των χαρακτηριστικών των
βλαστοκυττάρων στην καλλιέργεια. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν
οι ίδιοι έλεγχοι ασφάλειας στην καλλιέργεια όλων των τύπων
κυττάρων, αλλά πρέπει να αναπτυχθούν διαφορετικοί έλεγχοι
ποιότητας για τους διάφορους κυτταρικούς τύπους.
Η καλλιέργεια κερατινικών βλαστοκυττάρων σε νέες
εγκαταστάσεις καλλιέργειας και οι προτάσεις καθιέρωσης κάποιου
νέου συστήματος καλλιέργειας ή/και νέου φορέα για αυτόλογα
κερατινοκύτταρα προορισμένα για τη μόνιμη αποκατάσταση
μαζικών επιθηλιακών βλαβών θα πρέπει να εξαρτώνται από: (α)
την άμεση απόδειξη της ύπαρξης ολοκλώνων στην καλλιέργεια, (β)
την περιοδική ανάλυση κλώνων σε ένα στέλεχος
κερατινοκυττάρων αναφοράς (τόσο ως προς την ικανότητα
σταθερής διαίρεσης όσο και ως προς το δυναμικό ανάπτυξης), (γ)
τη μέτρηση του ποσοστού αναστολής αποικιών κατά την
καλλιέργεια, (δ) (όπου χρειάζεται, όπως π.χ. σε καλλιέργειες
κυττάρων από ανθρώπινο κερατοειδή) την αξιολόγηση της
έκφρασης συγκεκριμένων ολοκλωνικών δεικτών. Αυτοί οι βασικοί
«έλεγχοι ποιότητας» θα εξαλείψουν μία σημαντική και μη
ελεγχόμενη μέχρι σήμερα μεταβλητή στην αξιολόγηση της κλινικής
απόδοσης των καλλιεργημένων επιθηλιακών κυττάρων.

■ Κάθε νέα εγκατάσταση και μέθοδος καλλιέργειας
πρέπει να ελέγχεται ως προς την ασφάλεια και την
ποιότητα, πριν την χρήση της για κλινικές εφαρμογές.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα βλαστοκύτταρα επιθηλιακής προέλευσης έχουν ήδη δείξει τη
χρησιμότητά τους στην αποκατάσταση συγγενών ελλειμμάτων και
τραυματισμών, που σε κάποιες περιπτώσεις βρίσκονται εντελώς
εκτός των δυνατοτήτων των συμβατικών μεταμοσχεύσεων
ιστών/κυττάρων. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό αξιολόγηση η
βασική ιδέα της γονιδιακής θεραπείας ex vivo με χρήση
βλαστοκυττάρων, δηλαδή η γενετική επιδιόρθωση του γενετικού
ελαττώματος του ασθενούς σε καλλιεργούμενα κύτταρα, προτού
αυτά μεταμοσχευθούν και πάλι στον ασθενή για την επιδιόρθωση
της βλάβης. Οι προοπτικές για μεγαλύτερη αξιοποίηση στους
τομείς που καλύπτονται ήδη – αλλά και σε άλλους τομείς
ανάπλασης επιθηλιακών ιστών – είναι καλές. Για να προστατευτεί
η ασφάλεια των ασθενών, πρέπει να επιβάλλονται από τις
αρμόδιες αρχές έλεγχοι ποιότητας ειδικοί για κάθε τύπο κυττάρου,
ενώ οι νέες εγκαταστάσεις και μέθοδοι καλλιέργειας πρέπει να
εξετάζονται σχολαστικά με βάση τους ελέγχους αυτούς.

■ Η ασφάλεια των βλαστοκυττάρων είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για την αξιοποίησή τους στην ιατρική,
αλλά η ποιότητά τους είναι εξίσου σημαντική και
πρέπει να ελέγχεται με μεθόδους κατάλληλες για τα
εκάστοτε κύτταρα.
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Έρευνα βλαστοκυττάρων στον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα
■ Jonas Frisén
Karolinska Institute, Στοκχόλμη, Σουηδία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H

έρευνα βλαστοκυττάρων στο αναπτυσσόμενο νευρικό
σύστημα του εμβρύου και στο ενήλικο νευρικό σύστημα
είναι ένας ανερχόμενος και πολλά υποσχόμενος τομέας
έρευνας. Πολλές ερευνητικές ομάδες μελετούν την ανάπτυξη του
νευρικού συστήματος, ενώ ο μηχανισμός διατήρησης των
βλαστοκυττάρων στον εγκέφαλο του ενηλίκου και η συνεχής
παραγωγή νευρώνων έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον κατά
την τελευταία δεκαετία. Υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις
στη χρήση βλαστοκυττάρων για την επιδιόρθωση του νευρικού
συστήματος: μεταμόσχευση κυττάρων προσερχόμενων από
βλαστοκύτταρα ή διέγερση της νευρογένεσης από ενδογενή
βλαστοκύτταρα. Οι προσεγγίσεις αυτές είναι συμπληρωματικές και
η ταυτόχρονη επιδίωξη και των δύο αναμένεται να αποδώσει
συνεργιστικά αποτελέσματα. Επιπλέον, η θεραπεία διάφορων
ασθενειών είναι δυνατόν να επιτευχθεί με χρήση διαφορετικών
μεθόδων (μεταμοσχευμένα κύτταρα ή ενδογενές βλαστοκυτταρικό
δυναμικό).

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΓΝΩΣΗ
Το νευρικό σύστημα έχει αρχικά τη μορφή ενός κοίλου σωλήνα
αποτελούμενου από νευρικά βλαστοκύτταρα ικανά να παράγουν
τόσο τους νευρώνες όσο και τα εξειδικευμένα βοηθητικά κύτταρα.
Τα νευρικά βλαστοκύτταρα είναι ανώριμα κύτταρα που μπορούν
να παράγουν τους βασικούς κυτταρικούς τύπους για το κεντρικό
νευρικό
σύστημα:
νευρώνες,
αστροκύτταρα
και
ολιγοδενδροκύτταρα.(1, 2) Ένα άλλο κύριο χαρακτηριστικό τους
είναι η ικανότητά τους να διαιρούνται και να παράγουν νέα
βλαστοκύτταρα, δηλαδή η ικανότητα αυτοανανέωσης, που
επιτρέπει τη διατήρηση και τη λειτουργία του συστήματος για
μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα νευρικά βλαστοκύτταρα παράγουν
επίσης μια ποικιλία μη νευρικών κυττάρων, π.χ. μυϊκά κύτταρα,
χονδροκύτταρα, οστεοκύτταρα και χρωματοφόρα κύτταρα, κατά τα
πρώτα στάδια της ανάπτυξης, μετά από τη μετανάστευση
κυττάρων της λεγόμενης νευρικής ακρολοφίας μακριά από τον
νευρικό σωλήνα. Πολλές γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία των
διάφορων κυτταρικών τύπων και τον μοριακό έλεγχο των
βλαστοκυττάρων κατά την ανάπτυξη του νευρικού συστήματος
προέκυψαν από μελέτες στη δροσόφιλα, σε ποντικούς, σε
πιθήκους και σε ανθρώπινα έμβρυα. Έχει ήδη συγκεντρωθεί
μεγάλος όγκος γνώσεων για την ανάπτυξη των νευρικών

βλαστοκυττάρων και για το είδος των σημάτων που ελέγχουν την
παραγωγή διάφορων κυτταρικών τύπων από αυτά. Κάποια από τα
αναπτυξιακά αυτά σήματα έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε
εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα σε καλλιέργεια για τη δημιουργία των
επιθυμητών κυτταρικών τύπων, οι οποίοι αποδείχθηκαν
λειτουργικοί μετά από μεταμόσχευση σε ζωικά μοντέλα
ανθρώπινων νευρολογικών παθήσεων. Συνεπώς, η μελέτη της
ανάπτυξης του ανθρώπινου νευρικού συστήματος πρέπει να
θεωρηθεί πολύ επιτυχημένη από την άποψη της υποβοήθησης της
ανάπτυξης στρατηγικών μεταμόσχευσης κυττάρων (βλ.
παρακάτω).
Μόλις τη δεκαετία του 1990, οπότε και αναπτύχθηκαν νέες
τεχνικές και διαπιστώθηκε πέραν κάθε αμφιβολίας σε πολλά
εργαστήρια η παραγωγή νέων νευρώνων στον ενήλικο εγκέφαλο,
καταρρίφθηκε το δόγμα που υποστήριζε πως το νευρικό σύστημα
δεν αναγεννάται μετά τη γέννηση του ατόμου και έγινε πλήρως
δεκτή η άποψη της νευρογένεσης στον ενήλικο. Σήμερα είναι
γνωστό ότι νέοι νευρώνες παράγονται καθ’ όλη τη διάρκεια της
ζωής, σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου. Φαίνεται όμως
ότι οι περισσότεροι νευρώνες δεν ανανεώνονται. Σε μια
πρωτοπόρο μελέτη, οι Eriksson και συνεργάτες (1998) απέδειξαν
για πρώτη φορά, χρησιμοποιώντας σήμανση με BrdU, ότι
πραγματοποιείται νευρογένεση στον ιππόκαμπο του ενηλίκου,
αλλά οι γνώσεις μας σχετικά με την έκταση και τα πιθανά
αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής σε παθολογικές καταστάσεις
του ανθρώπου παραμένουν περιορισμένες. Οι νευρώνες που
παράγονται στο ενήλικο άτομο προέρχονται από βλαστικά ή
πρόδρομα κύτταρα. Τα βλαστοκύτταρα αναγνωρίζονται ιδιαίτερα
δύσκολα, λόγω του ανώριμου φαινοτύπου και της έλλειψης
ειδικών δεικτών. Πολλές μελέτες επιχείρησαν να εντοπίσουν
βλαστοκύτταρα στον ενήλικο εγκέφαλο, με αντικρουόμενα
αποτελέσματά. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη
μεθόδων ταυτοποίησης των βλαστοκυττάρων και χρειάζεται να
αναπτυχθούν νέες στρατηγικές για την παρατήρηση των
διαδοχικών σταδίων ανάπτυξης μιας κυτταρικής σειράς in vivo.
■ Τα νευρικά βλαστοκύτταρα παράγουν νευρώνες και
βοηθητικά κύτταρα.
■ Η κατανόηση της ανάπτυξης του νευρικού συστήματος
βοήθησε στην ανάπτυξη μεθόδων καθοδήγησης της
διαφοροποίησης των βλαστοκυττάρων για
θεραπευτικούς σκοπούς.
■ Νευρώνες παράγονται από βλαστοκύτταρα σε
συγκεκριμένες περιοχές του ενήλικου εγκεφάλου.

53

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για τη χρήση
βλαστοκυττάρων στην επιδιόρθωση βλαβών του νευρικού
συστήματος: η μεταμόσχευση κυττάρων και η διέγερση της
νευρογένεσης από ενδογενή βλαστικά ή πρόδρομα κύτταρα.
Πιστεύεται ότι πολλές νευρολογικές παθήσεις θα ωφεληθούν από
θεραπείες μεταμόσχευσης κυττάρων, αλλά η μεγαλύτερη πρόοδος
έχει επιτευχθεί στην αντιμετώπιση της νόσου Parkinson.
Πραγματοποιήθηκε μεταμόσχευση μοσχευμάτων ιστού από
κοιλιακό μεσεγκέφαλο αποβληθέντων ανθρώπινων εμβρύων, ο
οποίος περιέχει ντοπαμινεργικούς νευρώνες (τον τύπο νευρώνων
που προσβάλλεται περισσότερο στη νόσο Parkinson), με πολύ
ενδιαφέροντα αποτελέσματα.(3) Σε κάποιες μελέτες οι ασθενείς
ωφελήθηκαν σημαντικά από τα μοσχεύματα, αλλά άλλες μελέτες
έδωσαν λιγότερο ενθαρρυντικά αποτελέσματα ή εμφάνισαν
αρνητικά και δυσμενή αποτελέσματα, γεγονός που δείχνει ότι η
μέθοδος αυτή πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο. Ακόμα και
αφού τελειοποιηθεί η μέθοδος, όμως, πρέπει να λυθούν σημαντικά
προβλήματα προτού καταστεί κλινικώς εφικτή η χρήση εμβρυϊκών
μοσχευμάτων. Τα βλαστοκύτταρα μπορούν θεωρητικά να
αποτελέσουν αστείρευτη πηγή νευρώνων για μεταμόσχευση.(4)
Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσαν να εξετασθούν διάφορες
πηγές βλαστοκυττάρων, η πιο καλά μελετημένη από τις οποίες
είναι τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα και τα εμβρυϊκά νευρικά
βλαστοκύτταρα. Τα αποτελέσματα μελετών σε πειραματόζωα όπου
χρησιμοποιήθηκαν εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα ή εμβρυϊκά νευρικά
βλαστοκύτταρα υποστηρίζουν την προσπάθεια ανάπτυξης
θεραπειών κυτταρικής αντικατάστασης βασισμένων στα
βλαστοκύτταρα για τη νόσο του Parkinson.(4)
Η πιο προφανής ίσως εφαρμογή των βλαστοκυτταρικών
θεραπειών για την επιδιόρθωση του νευρικού συστήματος είναι η
αντικατάσταση απωλεσθέντων νευρώνων. Τα νευρικά
βλαστοκύτταρα όμως ενδέχεται να έχουν και έμμεσες θετικές
επιδράσεις, μέσω της επενέργειάς τους στα υπάρχοντα κύτταρα.
Τα μεταμοσχευμένα νευρικά βλαστοκύτταρα παράγουν
νευροτροφικούς παράγοντες, οι οποίοι βελτιώνουν την επιβίωση
των νευρώνων ή ασκούν ανοσοτροποποιητική δράση. Επιπλέον, η
μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων σε ζωικά μοντέλα μεταβολικών
διαταραχών δείχνει ότι τα βλαστοκύτταρα, ή οι «απόγονοί» τους,
μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη συσσώρευση τοξικών
προϊόντων.
Μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική επιλογή στη μεταμόσχευση
κυττάρων είναι η επαγωγή της δημιουργίας νέων κυττάρων από
ενδογενή βλαστικά ή πρόδρομα κύτταρα. Η προσέγγιση αυτή έχει
το πλεονέκτημα ότι είναι αναίμακτη και αξιοποιεί τα κύτταρα του
ίδιου του ασθενούς, χωρίς να χρειάζεται ανοσοκαταστολή. Εκ
πρώτης όψεως αυτό φαίνεται πολύ δύσκολο, καθώς απαιτεί την
αποτελεσματική διεξαγωγή πολλών διεργασιών όπως ο
πολλαπλασιασμός, η διαφοροποίηση και η μετανάστευση των
κυττάρων. Φαίνεται όμως ότι ο ενήλικος εγκέφαλος διατηρεί πολλά
από τα απαιτούμενα καθοδηγητικά σήματα. Επιπλέον, πολλές
κοινές φαρμακευτικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην
ψυχιατρική διεγείρουν την ίδια τη νευρογένεση, γεγονός που εξηγεί
εν μέρει τη θεραπευτική τους δράση.
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Η ευκολότερη ίσως προσέγγιση στη θεραπευτική νευρογένεση
είναι η προώθηση της διεργασίας αυτής στις περιοχές που
επιτελούν νευρογένεση υπό κανονικές συνθήκες. Ο
χαρακτηρισμός των μοριακών οδών που ελέγχουν φυσιολογικά τα
διάφορα στάδια της παραγωγής νευρώνων στον ενήλικο εγκέφαλο
έχει προσφέρει μερικές ιδέες για τη βελτίωση της διεργασίας
αυτής. Μια πρώτη εντυπωσιακή ένδειξη για το πώς η προσέγγιση
αυτή μπορεί να φανεί ωφέλιμη στις νευρολογικές ασθένειες
προήλθε από την εργασία των Nakatomi και συνεργατών (2002). Η
ομάδα αυτή έδειξε ότι η χορήγηση δύο μιτογόνων, του επιδερμικού
αυξητικού παράγοντα (EGF) και του αυξητικού παράγοντα
ινοβλαστών
(FGF),
προωθεί
τον
πολλαπλασιασμό
βλαστικών/πρόδρομων κυττάρων από την πλάγια κοιλία, με
αποτέλεσμα την αντικατάσταση των νεκρωμένων νευρώνων και
την αποκατάσταση της λειτουργικότητας μετά από αγγειακό
εγκεφαλικό επεισόδιο.(5) Αξίζει να αναφερθεί ότι η αντικατάσταση
νευρώνων φαίνεται ότι συμβαίνει σε περιοχές όπου δεν επιτελείται
αξιοσημείωτη νευρογένεση υπό φυσιολογικές συνθήκες.
■ Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η μεταμόσχευση
κυττάρων μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμη στην
αντιμετώπιση της νόσου Parkinson.
■ Νευρώνες προερχόμενοι από εμβρυϊκά
βλαστοκύτταρα μειώνουν τα συμπτώματα σε ζωικά
μοντέλα νευρολογικών ασθενειών.
■ Η φαρμακολογική διέγερση της νευρογένεσης από
ενδογενή βλαστοκύτταρα πιθανόν να αποτελέσει μια
μη επεμβατική μέθοδο επιδιόρθωσης του νευρικού
συστήματος.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Η κυριότερη δυσκολία στην ανάπτυξη οποιασδήποτε
κυτταροθεραπείας βασισμένης στα βλαστοκύτταρα είναι ο έλεγχος
της διαφοροποίησης των κυττάρων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα
παραχθεί ο επιθυμητός κυτταρικός τύπος και όχι άλλοι τύποι από
το ρεπερτόριο του βλαστοκυττάρου. Αυτό δεν είναι σημαντικό μόνο
για την κλινική αποτελεσματικότητα της θεραπείας, αλλά και για να
αποφευχθεί η δημιουργία ταχέως αναπτυσσόμενων κυτταρικών
τύπων και ο σχηματισμός όγκων.
Πολλές από τις δυσκολίες στην έρευνα βλαστοκυττάρων είναι
κοινές και σε άλλα ερευνητικά πεδία. Η αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων σε μοντέλα τραυματισμών σε πειραματόζωα ή σε
κλινικές δοκιμές είναι συχνά πολύ δύσκολη όταν πρόκειται για
νευρολογικές ασθένειες. Αυτό οφείλεται στη – συχνά μεγάλη –
ποικιλότητα μεταξύ ατόμων ως προς την αυτόματη ανάρρωση, π.χ.
μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, καθώς και στην πολύ βραδεία
δυναμική της πλαστικότητας του εγκεφάλου.
Αυτό αποδεικνύεται και από το ασυνήθιστα υψηλό κόστος και
το μεγάλο ποσοστό αποτυχίας των κλινικών μελετών στον τομέα
της νευρολογίας.

■ Η διαφοροποίηση των νευρικών βλαστοκυττάρων
πρέπει να ελεγχθεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι
θα παράγονται οι επιθυμητοί κυτταρικοί τύποι.
■ Πρέπει να αποφευχθεί η παραγωγή ανεπιθύμητων
κυτταρικών τύπων.
■ Οι κλινικές μελέτες στη νευρολογία είναι δύσκολες και
δαπανηρές.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο εγκέφαλος παλαιότερα θεωρείτο ένα στατικό όργανο, με
μικρές δυνατότητες επιδιόρθωσης. Ωστόσο, οι διαρκώς
αυξανόμενες γνώσεις μας για την ανάπτυξη του νευρικού
συστήματος – οι οποίες μεταφράστηκαν σε πρωτόκολλα
κατευθυνόμενης διαφοροποίησης των βλαστοκυττάρων για
σκοπούς μεταμόσχευσης – μαζί με τη διαπίστωση της ύπαρξης
βλαστοκυττάρων στον ενήλικο εγκέφαλο, έχουν προκαλέσει
μεγάλη αισιοδοξία για την ανάπτυξη θεραπειών κυτταρικής
αντικατάστασης για τις νευρολογικές ασθένειες.
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Κεφάλαιο 11ο

Έρευνα βλαστοκυττάρων στο πάγκρεας
■ Helena Edlund
Umeå Center for Molecular Medicine Umeå University, Umeå, Σουηδία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σ

τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περισσότεροι από 30
εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από διαβήτη (κυρίως τύπου
2), μια ασθένεια που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές
επιπλοκές όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο, νεφρική ανεπάρκεια, τύφλωση και ακρωτηριασμό, η
θεραπεία των οποίων έχει, εκτός των άλλων, υψηλό οικονομικό
κόστος. Ο αριθμός των διαβητικών προβλέπεται ότι θα φθάσει τα
50 εκατομμύρια περίπου μέχρι το 2030. Οι δύο πιο κοινές μορφές
διαβήτη (τύπου 1 ή νεανικός διαβήτης και τύπου 2 ή διαβήτης του
ενηλίκου) διαδίδονται με ανησυχητικό ρυθμό. Στον διαβήτη τύπου
1, τα β κύτταρα που παράγουν την ινσουλίνη προσβάλλονται από
το ανοσοποιητικό σύστημα, με συνέπεια τη μερική ή ολική
ανεπάρκεια β κυττάρων. Ο διαβήτης τύπου 2 οφείλεται στην
αντίσταση στην ινσουλίνη και σε ανεπάρκεια των β κυττάρων, και
συνδέεται στενά με την παχυσαρκία. Στις σοβαρές και
προχωρημένες μορφές διαβήτη τύπου 2 παρατηρείται επίσης
μείωση της μάζας των β κυττάρων. Συνεπώς, οι ασθενείς με
διαβήτη τύπου 1 ή με σοβαρές μορφές διαβήτη τύπου 2 πιθανόν
να ωφεληθούν σημαντικά από τις θεραπείες κυτταρικής
αντικατάστασης μέσω της μεταμόσχευσης φυσιολογικών,
λειτουργικών β κυττάρων που θα παράγουν ινσουλίνη. Η
πρόσφατη καθιέρωση νέων πρωτοκόλλων, και ιδιαίτερα του
λεγόμενου πρωτοκόλλου Edmonton(1) με σκοπό την αποτροπή της
απόρριψης και τη βελτίωση της βιωσιμότητας των
μεταμοσχευμένων παγκρεατικών β κυττάρων (ή μάλλον των
νησίδων – βλ. παρακάτω και την Εικόνα 11.1), επιβεβαίωσε την
ορθότητα της προσέγγισης αυτής ως προς την ανάκτηση του
αριθμού των λειτουργικών β κυττάρων που απαιτείται για την
αποκατάσταση των επιπέδων γλυκόζης αίματος και συνεπώς για
τη θεραπεία του διαβήτη. Η θεραπεία αυτή όμως δεν εφαρμόζεται
ακόμη σε μεγάλη κλίμακα, λόγω της έλλειψης ανθρώπινων
παγκρεατικών νησίδων.
Το πάγκρεας είναι ένα όργανο με μικτή ενδοκρινή και εξωκρινή
λειτουργία (εκκρίνει ουσίες στον πεπτικό σωλήνα και στο αίμα), με
τον εξωκρινή ιστό, ο οποίος παράγει και εκκρίνει διάφορα πεπτικά
ένζυμα, να συνιστά το μεγαλύτερο μέρος του οργάνου. Τα
ενδοκρινή παγκρεατικά κύτταρα (~2–3% ολόκληρου του
παγκρέατος) διακρίνονται σε τέσσερις διαφορετικούς τύπους –
ένας από τους οποίους είναι τα β κύτταρα που παράγουν την
ινσουλίνη – και βρίσκονται συγκεντρωμένα στις λεγόμενες
«νησίδες του Langerhans» (ή «παγκρεατικές νησίδες») (βλ. Εικ.
11.1). Τα β κύτταρα ελέγχου τη συγκέντρωση της γλυκόζης στο
αίμα, εκκρίνοντας ινσουλίνη μετά από κάθε αύξηση των επιπέδων

της γλυκόζης. Τα διάφορα ορμονοπαραγωγά παγκρεατικά
κύτταρα, όμως, σχηματίζουν μια ολοκληρωμένη οντότητα
(«μικροόργανο»), η οποία διασφαλίζει τελικά την επακριβή
ρύθμιση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα μετά από διάφορες
μεταβολές της φυσιολογίας.
■ Ο διαβήτης οφείλεται σε απώλεια ή ανεπάρκεια των β
κυττάρων. Ο επιπολασμός του αυξάνεται ανησυχητικά
σε παγκόσμιο επίπεδο.
■ Τα β κύτταρα που παράγουν ινσουλίνη βρίσκονται
συγκεντρωμένα μαζί με τα άλλα παγκρεατικά
ενδοκρινή κύτταρα, σχηματίζοντας μικροόργανα που
καλούνται «νησίδες» και αποτελούν μόλις το 2–3%
του παγκρέατος
■ Η μεταμόσχευση νησίδων είναι μια ελπιδοφόρος
θεραπεία για την αντιμετώπιση του διαβήτη, αλλά οι
διαθέσιμες ανθρώπινες νησίδες δεν επαρκούν.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΓΝΩΣΗ
Όλοι οι τύποι παγκρεατικών κυττάρων έχουν ενδοδερμική
προέλευση (δηλαδή προέρχονται από τη στιβάδα εμβρυϊκού ιστού
που σχηματίζει τους πνεύμονες, τον πεπτικό σωλήνα και τα
σχετικά όργανα). Η μορφογένεση και η δομική ανάπτυξη του
παγκρέατος έχουν χαρακτηριστεί αρκετά καλά, ενώ μετά από
μελέτες της έκφρασης των παγκρεατικών γονιδίων εντοπίστηκαν
αρκετοί παράγοντες που σηματοδοτούν τα διάφορα στάδια της
ανάπτυξης και της κυτταρικής διαφοροποίησης στο πάγκρεας.(2) Η
γενετική ανάλυση της παγκρεατικής ανάπτυξης στον ποντικό
απέδωσε πολύτιμες πληροφορίες για τους βασικούς μηχανισμούς
της παγκρεατικής οργανογένεσης, της διαφοροποίησης των
εξωκρινών και ενδοκρινών κυττάρων, της λειτουργίας των β
κυττάρων και της διατήρησης της γλυκόζης αίματος σε
φυσιολογικά επίπεδα.(2) Πολλοί από τους εντοπισμένους
παράγοντες έχουν συνδεθεί – βάσει της έκφρασης ή της
λειτουργίας τους – με την παγκρεατική ανάπτυξη και τη λειτουργία
των β κυττάρων του παγκρέατος, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει
μια εξελικτικά διατηρημένη αλληλουχία («καταρράκτης») ουσιών
που ελέγχουν την ανάπτυξη του παγκρέατος και τη λειτουργία των
β κυττάρων.
Μία πιθανή και ενδιαφέρουσα προσέγγιση στην παραγωγή
επαρκούς αριθμού μεταμοσχεύσιμων κυττάρων συνίσταται στη
λήψη λειτουργικών β κυττάρων από βλαστικά ή πρόδρομα κύτταρα
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in vitro. Μια εναλλακτική προσέγγιση είναι η προσπάθεια
διέγερσης της διαίρεσης των β κυττάρων ή της νεογένεσης
(παραγωγής κυττάρων de novo) in vivo. Έχουν μελετηθεί ή
εξετάζονται αυτή τη στιγμή πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις(3-4)
για την παραγωγή νέων β κυττάρων, όπως:
■ Εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα (ES)
■ Βλαστοκύτταρα μυελού οστών
■ Παγκρεατικά βλαστοκύτταρα ενηλίκου
■ Μεταδιαφοροποίηση βλαστοκυττάρων ενηλίκου
■ β κύτταρα ενηλίκου

Εικ. 11.1 Παγκρεατικές νησίδες

Τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα έχουν αναμφισβήτητα το
μεγαλύτερο δυναμικό αυτοανανέωσης και τη μεγαλύτερη
πολυδυναμικότητα από κάθε άλλο τύπο βλαστοκυττάρου, γεγονός
που τα καθιστά άριστους υποψήφιους για θεραπείες
βλαστοκυττάρων. Η χρήση εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων για την
παραγωγή παγκρεατικών κυτταρικών τύπων εμποδίζεται όμως
από τις δυσκολίες στη διασφάλιση της παραγωγής κανονικού
ενδοδέρματος, από το οποίο σχηματίζεται αργότερα το πάγκρεας.
Η πρόσφατη πρόοδος στην έρευνα των εμβρυϊκών
βλαστοκυττάρων ποντικού και ανθρώπου προς την επίτευξη του
στόχου αυτού αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία
παγκρεατικών κυτταρικών τύπων από εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα.
Οι πρώτοι ισχυρισμοί πως τα βλαστοκύτταρα του μυελού των
οστών – που προέρχονται από μια στιβάδα αναπτυξιακών
κυττάρων που καλείται μεσόδερμα (από το οποίο προέρχονται
επίσης οι μύες, τα οστά και το αίμα) – μπορούν να
διαφοροποιηθούν
προς
άλλες
κυτταρικές
σειρές,
συμπεριλαμβανομένων και των κυττάρων που παράγουν
ινσουλίνη, έχουν καταρριφθεί σε μεγάλο βαθμό από πολλούς
ερευνητές. Η διαφοροποίηση των βλαστοκυττάρων μυελού των
οστών προς μη μεσοδερμικές κυτταρικές σειρές είναι
αμφισβητήσιμη, στην καλύτερη περίπτωση.
Το πάγκρεας του ενηλίκου φαίνεται ότι διαθέτει την – έστω
περιορισμένη – ικανότητα να αναγεννάται σε περίπτωση
ασθενειών όπως ο διαβήτης και η παγκρεατίτιδα, ή μετά από
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ιστικές βλάβες διαφόρων ειδών. Οι παρατηρήσεις αυτές οδήγησαν
στην ανάπτυξη της θεωρίας για την ύπαρξη ενός ενήλικου
παγκρεατικού βλαστοκυττάρου. Η ύπαρξη βλαστοκυττάρων στο
πάγκρεας του ενηλίκου δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη, ενώ μια
πρόσφατη μελέτη (σε ποντικούς) έδειξε ότι η παραγωγή β
κυττάρων in vivo σε ενήλικους ποντικούς μετά την αφαίρεση του
παγκρέατος οφείλεται μάλλον στον πολλαπλασιασμό των
υπαρχόντων β κυττάρων. Έχει επίσης προταθεί η
μεταδιαφοροποίηση μη β κυττάρων ενηλίκου ως εναλλακτικός
μηχανισμός για τη νεογένεση των β κυττάρων.
Το ήπαρ σχετίζεται αναπτυξιακά με το πάγκρεας και διαθέτει
μεγάλο δυναμικό αναγέννησης. Ως εκ τούτου πολλοί ερευνητές
εξετάζουν την πιθανότητα μεταδιαφοροποίησης ηπατικών προς
παγκρεατικά κύτταρα, τόσο στον ποντικό όσο και στον άνθρωπο.
Με την προσέγγιση αυτή επιτεύχθηκε η περιορισμένη έκφραση
κάποιων παγκρεατικών γονιδίων τόσο in vivo όσο και in vitro. Η
αποτελεσματικότητα και η επαναληψιμότητα της προσέγγισης
αυτής
πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω και τα
μεταδιαφοροποιημένα κύτταρα πρέπει να μελετηθούν αναλυτικά
στο μοριακό και το λειτουργικό επίπεδο.
Μια εναλλακτική πηγή β κυττάρων στον ενήλικα πιθανόν να είναι
τα ίδια τα β κύτταρα. Μελέτες από διάφορες ερευνητικές ομάδες
δείχνουν ότι απομονωμένα β κύτταρα μπορούν να
πολλαπλασιαστούν σε καλλιέργεια μετά από αποδιαφοροποίηση
και κατόπιν να επαχθούν ώστε να επαναδιαφοροποιηθούν προς
μια κατάσταση παρόμοια με των β κυττάρων. Ωστόσο, τα
λαμβανόμενα κύτταρα παράγουν πολύ χαμηλά επίπεδα
ινσουλίνης, ενώ δεν είναι σαφές ποια είναι η πραγματική
προέλευση των πολλαπλασιαζόμενων κυττάρων. Και σε αυτήν την
περίπτωση, η αποτελεσματικότητα και η επαναληψιμότητα της
προσέγγισης πρέπει να αναλυθούν σχολαστικά.
■ Η γενετική ανάλυση της ανάπτυξης του παγκρέατος στον
ποντικό έχει αποδώσει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τους
παράγοντες που ελέγχουν τη διαφοροποίηση των παγκρεατικών
κυττάρων.
■ Εξετάζονται πολλές διαφορετικές πηγές βλαστοκυττάρων που
παράγουν β κύτταρα.
■ Η πρόσφατη επανάσταση στη λήψη τυπικού ενδοδέρματος
από εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς
την παραγωγή β κυττάρων από εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Η χρήση βλαστοκυττάρων για την παραγωγή β κυττάρων που
συνθέτουν ινσουλίνη είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά θα
παραμείνει ανεφάρμοστη μέχρις ότου διασφαλιστεί η
αποτελεσματική και επαναλήψιμη παραγωγή σταθερών και
πλήρως λειτουργικών κυττάρων in vitro ή in vivo. Μέχρι σήμερα
δεν έχει επιτευχθεί η αποτελεσματική λήψη γνήσιων β κυττάρων
από βλαστικά ή πρόδρομα κύτταρα. Η σύγχρονη έρευνα
βλαστοκυττάρων που βρίσκεται υπό εξέλιξη, και συγκεκριμένα οι
πρόσφατες εξελίξεις στην in vitro διαφοροποίηση των εμβρυϊκών
βλαστοκυττάρων, είναι ενθαρρυντική, αλλά η λήψη πλήρως in vitro
ή in vivo διαφοροποιημένων β κυττάρων πιθανότατα δεν θα

επιτευχθεί στο προσεχές μέλλον. Δεδομένης της στενής
αλληλεπίδρασης των διάφορων παγκρεατικών ενδοκρινών
κυττάρων και των αυστηρά ελεγχόμενων ορμονικών εκκρίσεων
μετά από κάθε απόκλιση στα επίπεδα γλυκόζης αίματος, ένα
σημαντικό ερώτημα είναι κατά πόσον μόνο η παραγωγή β
κυττάρων που συνθέτουν ινσουλίνη θα επαρκεί για να
διασφαλιστεί η ομοιόσταση της γλυκόζης, ή εάν αντίθετα θα
χρειαστεί να ανασχηματιστούν πλήρως ολοκληρωμένες νησίδες
που να περιέχουν όλα τα παγκρεατικά ενδοκρινή κύτταρα.
Ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα για την προοπτική της θεραπείας
του διαβήτη μέσω αντικατάστασης κυττάρων είναι η ανοσολογική
απόρριψη. Όπως και κάθε άλλη θεραπεία μεταμόσχευσης, έτσι
και η αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2 αντιμετωπίζει
το πρόβλημα της αλλοανοσίας, δηλαδή της ανοσολογικής
απόρριψης ξένων κυττάρων ή οργάνων. Επιπλέον, το πρωτοπαθές
αίτιο του διαβήτη τύπου 1 είναι αυτοάνοσο: το ανοσοποιητικό
σύστημα του σώματος στρέφεται κατά των ίδιων του των β
κυττάρων. Αυτό σημαίνει ότι τα β κύτταρα που θα προέρχονται
από πρόδρομα ή βλαστικά κύτταρα του ίδιου του ασθενούς θα
δέχονται επίσης επίθεση και θα καταστρέφονται μετά τη
μεταμόσχευσή τους στον ασθενή. Ως εκ τούτου, η μελλοντική
επιτυχία των θεραπειών που βασίζονται μόνο σε κυτταρική
αντικατάσταση θα χρειαστεί την ανάπτυξη βελτιωμένων
ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων.
■ Στη θεραπεία του διαβήτη που βασίζεται στη
μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, δεν είναι σαφές εάν
τα β κύτταρα μόνα επαρκούν ή εάν θα χρειαστεί να
ανασχηματιστούν πλήρεις, λειτουργικές νησίδες.
■ Ακόμα και εάν η αυτόλογη μεταμόσχευση υλοποιηθεί,
θα πρέπει να επιλυθεί το πρόβλημα της προστασίας
των νέων β κυττάρων από την αυτοάνοση
καταστροφή.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η θεραπεία κυτταρικής αντικατάστασης είναι μια ελκυστική
προσέγγιση για την αντιμετώπιση και τη θεραπεία του διαβήτη.
Έχει ήδη αποδειχθεί η εφαρμοσιμότητα της θεραπείας του
διαβήτη: η μεταμόσχευση νησίδων έχει επιτρέψει σε πολλούς
ασθενείς να διακόψουν τη θεραπεία ενέσεων ινσουλίνης. Για να
καταστεί πλήρως αποτελεσματική η θεραπεία αυτή, απαιτείται
περαιτέρω βελτίωση του πρωτοκόλλου ανοσοκαταστολής και
αυξημένη διαθεσιμότητα μεταμοσχεύσιμων κυττάρων που
παράγουν ινσουλίνη. Γενικά, η χρήση βλαστικών ή πρόδρομων
κυττάρων ως θεραπεία αντικατάστασης β κυττάρων μπορεί να
προσφέρει μια σχεδόν ανεξάντλητη πηγή μεταμοσχεύσιμων
κυττάρων. Αυτό όμως εξαρτάται από δύο σημαντικά σημεία: i) από
τη χρήση κατάλληλων δεικτών που επιτρέπουν τη διάκριση των
διάφορων σταδίων κυτταρικής διαφοροποίησης (η ινσουλίνη είναι
μόνο ένας από τους πολλούς βασικούς δείκτες που προσδιορίζουν
τα λειτουργικά β κύτταρα) και ii) από πληροφορίες σχετικά με τους
βασικούς σηματοδοτικούς παράγοντες οι οποίοι – διαδοχικά –

δρουν στα διάφορα στάδια της διαφοροποίησης και καθοδηγούν
την πορεία προς το ώριμο β κύτταρο. Όπως αναφέρθηκε
προηγουμένως, οι μελέτες παγκρεατικής ανάπτυξης σε ζωικά
μοντέλα έχουν προσφέρει πληροφορίες σημαντικές και από τις
δύο αυτές απόψεις, και θα συνεχίσουν να το κάνουν. Οι
πληροφορίες που λαμβάνονται με τον τρόπο αυτόν πρέπει να
ενσωματωθούν στις υπάρχουσες γνώσεις μας για την παγκρεατική
ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση και τη λειτουργία των β κυττάρων,
ώστε να διασφαλιστεί ότι θα χρησιμοποιούνται αυστηρά κριτήρια
για την έκφραση και τη λειτουργικότητα των γονιδίων-δεικτών κατά
την αξιολόγηση των β κυττάρων που προέρχονται από βλαστικά
και πρόδρομα κύτταρα. Ανεξάρτητα από τα άλλα κριτήρια που
τυχόν πληρούνται, για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θεραπείες
αντικατάστασης ένα κύτταρο θα πρέπει να εκκρίνει κατάλληλα
επεξεργασμένη ινσουλίνη μετά από κάθε μεταβολή στη
φυσιολογική συγκέντρωση γλυκόζης.
■ Η in vitro διαφοροποίηση βλαστικών ή πρόδρομων
κυττάρων αποτελεί μια ελκυστική πηγή β κυττάρων
που παράγουν ινσουλίνη.
■ Τα β κύτταρα που προέρχονται από βλαστοκύτταρα
πρέπει να μελετώνται λεπτομερώς ώστε να
διασφαλιστεί η λειτουργικότητά τους, αφού η
παραγωγή ινσουλίνης μόνο δεν προσδιορίζει ένα β
κύτταρο. Η ταυτοποίηση των παραγόντων που
καθοδηγούν την παραγωγή γνήσιων β κυττάρων κατά
την ανάπτυξη θα είναι κρίσιμης σημασίας για την
παραγωγή β κυττάρων από βλαστοκύτταρα.
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Έρευνα βλαστοκυττάρων στους σκελετικούς μύες
■ Giulio Cossu
San Raffaele del Monte Tabor Foundation Stem Cells Research Institute (SCRI), Μιλάνο, Ιταλία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο

ι ασθένειες που προσβάλλουν ειδικά τους σκελετικούς μύες
– σε αντιδιαστολή με τις ασθένειες όπου ο μυϊκός ιστός
επηρεάζεται δευτερογενώς – συχνά συνδέονται με
προοδευτική καταστροφή των ίδιων των μυϊκών ινών και, στις
σοβαρότερες μορφές, με προοδευτική αντικατάσταση του μυϊκού
ιστού από ουλώδη και λιπώδη ιστό. Αυτό οδηγεί σε προϊούσα και
ανεπανόρθωτη παράλυση και, τελικά, στον θάνατο του ασθενούς.
Για τις μυϊκές δυστροφίες,(1) μια σύνθετη ομάδα ασθενειών από τις
οποίες η πιο κοινή και σοβαρή είναι η μυϊκή δυστροφία Duchenne
(DMD), δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία.
Όπως και πολλές άλλες μορφές μυϊκής δυστροφίας, η DMD
προκαλείται από μεταλλάξεις στα γονίδια που κωδικοποιούν
πρωτεΐνες οι οποίες συνδέουν τον κυτταροσκελετό του μυϊκού
κυττάρου με τις στηρικτικές δομές εκτός του κυττάρου. Οι
πρωτεΐνες αυτές σχηματίζουν μια σύνθετη μονάδα με άλλες
πρωτεΐνες και η απουσία ενός μόνο συστατικού προκαλεί
καταστροφή ολόκληρης της λειτουργικής μονάδας (σε διαφορετικό
βαθμό στις διάφορες μορφές δυστροφίας), καθιστώντας τη μυϊκή
μεμβράνη πολύ εύθραυστη. Κατά τη μυϊκή σύσπαση, τα
ελαττώματα της μεμβράνης επιτρέπουν την είσοδο ασβεστίου στις
μυϊκές ίνες, με αποτέλεσμα τη βλάβη ή τη νέκρωση των ινών. Οι
ίνες αυτές επιδιορθώνονται ή αντικαθίστανται από ενδογενή
«δορυφορικά» κύτταρα (αποθεματικά πρόδρομα κύτταρα), τα
οποία όμως φέρουν το ίδιο γενετικό ελάττωμα με αποτέλεσμα οι
νέες μυϊκές ίνες να είναι επίσης εκφυλισμένες. Με την πάροδο του
χρόνου ο πληθυσμός των δορυφορικών κυττάρων εξαντλείται, οι
μυϊκές ίνες δεν αναδημιουργούνται και ο μυϊκός ιστός
αντικαθίσταται προοδευτικά από ουλώδη και λιπώδη ιστό. Η
νέκρωση των μυϊκών ινών συνοδεύεται από χρόνια φλεγμονή, και
τα στεροειδή αντιφλεγμονώδη είναι προς το παρόν η μοναδική
διαθέσιμη θεραπεία. Η αποτελεσματικότητά τους όμως είναι μικρή,
ενώ έχουν σοβαρές παρενέργειες. Η έρευνα στο πεδίο των
βλαστοκυττάρων που αποσκοπεί στην επιδιόρθωση των
ελαττωματικών γονιδίων και την επανεισαγωγή των κυττάρων στον
ασθενή προσφέρει κάποιες ελπίδες για τις μελλοντικές γενιές των
ασθενών με μυϊκή δυστροφία Duchenne.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΓΝΩΣΗ
Μέχρι πρόσφατα, μόνο ένας τύπος μυογόνου πρόδρομου
κυττάρου (προγόνου των ώριμων μυϊκών ινών) έχει αναγνωριστεί

και χαρακτηριστεί μερικώς στον μεταγεννητικό σκελετικό μυ. Τα
δορυφορικά κύτταρα, που περιγράφηκαν για πρώτη φορά το 1961,
ονομάζονται έτσι επί βρίσκονται σε θέσεις «δορυφορικές» των
μυϊκών ινών, ανάμεσα στη μυϊκή μεμβράνη και τον βασικό υμένα
που περιβάλλει κάθε ίνα.(2) Στους υγιείς μύες των ενηλίκων, τα
κύτταρα αυτά βρίσκονται σε φάση ηρεμίας, με μικρό μέγεθος και
συμπυκνωμένο πυρήνα. Εάν ο μυς τραυματιστεί, τα δορυφορικά
κύτταρα ενεργοποιούνται γρήγορα και αρχίζουν να διαιρούνται για
να σχηματίσουν απογόνους που επιδιορθώνουν τις
τραυματισμένες ίνες ή παράγουν νέες ίνες για να αντικαταστήσουν
τις εκφυλισμένες. Μερικά από τα θυγατρικά κύτταρα όμως δεν
διαφοροποιούνται αλλά λαμβάνουν θέσεις δορυφορικών κυττάρων
ώστε να διατηρηθεί η ικανότητα αναγέννησης σε περίπτωση νέας
βλάβης. Η δυνατότητα αυτή δεν είναι απεριόριστη: στις μυϊκές
δυστροφίες, η επανειλημμένη βλάβη και ο διαρκής εκφυλισμός των
μυϊκών ινών προκαλεί συνεχή ενεργοποίηση των δορυφορικών
κυττάρων. Το απόθεμά τους εξαντλείται σταδιακά, και τελικά
χάνεται η ικανότητα αναγέννησης των μυών.
Το 1998 διαπιστώθηκε ότι ο μυελός των οστών, όπου ως
γνωστόν εντοπίζονται πρόδρομα αιμοποιητικά κύτταρα, περιέχει
επίσης κύτταρα που συμμετέχουν (σε πολύ μικρό ποσοστό) στην
αναγέννηση των σκελετικών μυών και συνεισφέρουν στην
επιδιόρθωση και αναγέννηση των μυϊκών ινών.(3) Η φύση των
κυττάρων αυτών ήταν – και παραμένει – σχετικώς άγνωστη, αλλά
τα επόμενα χρόνια δημοσιεύτηκε πληθώρα εργασιών που
περιέγραφαν διάφορες μορφές ανορθόδοξης διαφοροποίησης
πρόδρομων κυττάρων ενός ιστού προς διαφοροποιημένα κύτταρα
απομακρυσμένων, μη συγγενικών ιστών (π.χ. αιμοποιητικά
βλαστοκύτταρα προς νευρώνες και αντιστρόφως). Το φαινόμενο
αυτό ονομάστηκε «πλαστικότητα» και προκάλεσε μεγάλη
εντύπωση, ακόμα και εκτός της επιστημονικής κοινότητας: η
δυνατότητα να επαχθεί η διαφοροποίηση ενός βλαστοκυττάρου
από κάποιον μη προσβεβλημένο ιστό προς έναν κυτταρικό τύπο
που προσβάλλεται από μια νόσο άνοιξε νέες θεραπευτικές
προοπτικές και αμφισβήτησε την αναγκαιότητα της επένδυσης
στην έρευνα στα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα. Δυστυχώς, η ελπίδα
ότι θα αποφευχθούν οι ζωηρές ηθικές διαμάχες που προκαλεί η
έρευνα στα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα έσβησε γρήγορα. Στην
πραγματικότητα, η πλαστικότητα είναι ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο
που οφείλεται συνήθως – αλλά όχι πάντοτε – στη σύντηξη
κυττάρων. Μέχρι να διαλευκανθούν οι μοριακοί και βιολογικοί
μηχανισμοί των κυττάρων αυτών, η πλαστικότητα δεν πρόκειται να
αποκτήσει θεραπευτική αξία.
Κατά τα τελευταία χρόνια όμως, συγκεντρώθηκαν στοιχεία που
δείχνουν ότι διάφοροι τύποι πρόδρομων κυττάρων, από ιστούς
που δεν σχετίζονται με τους μύες (π.χ. αιμοφόρα αγγεία, λιπώδης
ιστός, αρθρικός υμένας, νευρικός ιστός) μπορούν να
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διαφοροποιηθούν προς κύτταρα σκελετικών μυών (για μια
πρόσφατη εργασία ανασκόπησης, βλ. 4). Η διαφοροποίηση αυτή
πραγματοποιείται σε πολύ μικρή συχνότητα (συνήθως μικρότερη
από 10% του ολικού κυτταρικού πληθυσμού) και χρειάζεται να
επαχθεί από σήματα που εκλύονται από αληθή διαφοροποιούμενα
μυογόνα κύτταρα, ή από φάρμακα που μεταβάλλουν τις γενετικές
οδηγίες του κυττάρου.
Η δυνητική αναπτυξιακή σημασία αυτής της «ανορθόδοξης»
μυϊκής διαφοροποίησης είναι περίπλοκη και δεν έχει κατανοηθεί
ακόμη πλήρως. Η παρουσίασή της δεν εμπίπτει στο αντικείμενο
του άρθρου αυτού.
■ Η ανάπτυξη, η συντήρηση και η αύξηση των μυών
έχουν κατανοηθεί επαρκώς και ο ρόλος των
δορυφορικών βλαστοκυττάρων στη μυϊκή ανανέωση
και επιδιόρθωση έχει διαλευκανθεί.
■ Τα δορυφορικά κύτταρα αντικαθιστούν τις
κατεστραμμένες μυϊκές ίνες, αλλά σε ορισμένες
μορφές μυϊκής δυστροφίας οι ίνες καταστρέφονται με
τόσο υψηλό ρυθμό ώστε το απόθεμα δορυφορικών
κυττάρων κάποια στιγμή εξαντλείται.
■ Τα βλαστοκύτταρα από άλλους ιστούς έχουν κάποια
αξία στην ανάπτυξη θεραπειών, αλλά η
διαφοροποίησή τους είναι περίπλοκο έργο και απαιτεί
περαιτέρω μελέτη.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Προς το παρόν, οι προοπτικές στην κυτταροθεραπεία για τη
μυϊκή δυστροφία περιλαμβάνουν τη χρήση είτε δορυφορικών
κυττάρων είτε κάποιου από τα προαναφερθέντα «ανορθόδοξα»
πρόδρομα κύτταρα, οι ιδιότητες των οποίων πρέπει να εξεταστούν
προσεκτικά. Όπου είναι δυνατόν, τα κύτταρα πρέπει να
λαμβάνονται από τον ίδιο ασθενή (αυτόλογα) ή από υγιή δότη
(ετερόλογα): στην πρώτη περίπτωση το ελαττωματικό γονίδιο
πρέπει να επιδιορθωθεί ή να αντικατασταθεί προκειμένου η
μεταμόσχευση να είναι αποτελεσματική, ενώ στη δεύτερη
περίπτωση δεν απαιτείται γενετική διόρθωση αλλά ο ασθενής θα
πρέπει να λάβει θεραπεία ανοσοκαταστολής για να αποτραπεί η
απόρριψη των ξένων κυττάρων.
Και στις δύο περιπτώσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι
πιθανότητες επιτυχίας της θεραπείας βλαστοκυττάρων για τη μυϊκή
δυστροφία θα πρέπει α) να απομονωθούν κύτταρα από κάποιο
προσβάσιμο ανατομικό σημείο, β) να καλλιεργηθούν στο
εργαστήριο χωρίς απώλεια της ικανότητας αυτοανανέωσης και
διαφοροποίησης προς μυϊκά κύτταρα, γ) να εισαχθεί στα κύτταρα
το γονίδιο επιδιόρθωσης (προκειμένου για αυτόλογα κύτταρα), δ)
τα κύτταρα να φθάσουν στον προσβεβλημένο μυ μέσω της
κυκλοφορίας του αίματος. Ένα θεωρητικό σχέδιο τέτοιου
πρωτοκόλλου φαίνεται στην εικόνα 12.1. Τα κύτταρα μπορούν να
απομονωθούν μέσω βιοψίας σκελετικού μυός (δορυφορικά

62

κύτταρα αλλά και αγγεία), λιπώδους ιστού, μυελού των οστών,
αρθρικού υμένα ή δερμίδας.
Τα δορυφορικά κύτταρα από ασθενείς με μυϊκή δυστροφία
Duchenne είναι η προφανής πρώτη επιλογή, αλλά υπάρχουν
προβλήματα που περιορίζουν σημαντικά τη δυνατότητα αυτή:
έχουν ήδη εξαντληθεί στους ασθενείς με μυϊκή δυστροφία
Duchenne, δεν μπορούν να διασχίσουν το κυτταρικό τοίχωμα –
και συνεπώς δεν μπορούν να χορηγηθούν μέσω της κυκλοφορίας
– και επιπλέον δεν μπορούν να μετακινηθούν από το σημείο της
ενδομυϊκής έγχυσης, με συνέπεια να χρειάζονται χιλιάδες ενέσεις
για τη χορήγησή τους. Για όλους τους άλλους κυτταρικούς τύπους,
θα πρέπει να αποδειχθεί η ικανότητά τους να διαφοροποιούνται
εύκολα προς μυϊκό ιστό in vitro και in vivo μετά από μεταμόσχευση
σε ανοσοανεπαρκείς δυστροφικούς ποντικούς. Για τα άτυπα
μυογόνα πρόδρομα κύτταρα, στοιχεία υπέρ της αποτελεσματικής
διαφοροποίησής τους προήλθαν από μια μελέτη πρόδρομων
κυττάρων σχετιζόμενων με αιμοφόρα αγγεία, σε ένα μοντέλο
προϊούσας μυϊκής δυστροφίας στον ποντικό.(5) Πιο πρόσφατα
βρέθηκε ότι τα ανθρώπινα κύτταρα από λιπώδη ιστό και μυελό των
οστών ανασυνθέτουν τους μύες δυστροφικών ποντικών, αλλά η
έκταση της ανασύνθεσης αυτής παραμένει άγνωστη.
Η έρευνα στο πεδίο των βλαστοκυττάρων αναμένεται να
προσφέρει μια σαφέστερη και πιο ολοκληρωμένη εικόνα της
ταυτότητας, των βιολογικών χαρακτηριστικών και των
γενεαλογικών σχέσεων των δορυφορικών κυττάρων με άλλα,
άτυπα πρόδρομα κύτταρα μυϊκού ιστού. Παράλληλα, άλλα
πρωτόκολλα κυτταροθεραπείας – που θα ωφεληθούν από τη
συνεχιζόμενη βασική έρευνα – μεταφέρονται σε μοντέλα μεγάλων
ζώων, όπως ο δυστροφικός σκύλος. Με τον τρόπο αυτόν (ίσως σε
μερικά χρόνια) θα προκύψουν οι συνθήκες για κλινικές δοκιμές σε
δυστροφικούς ασθενείς. Αναπόφευκτα, τα αποτελέσματα θα είναι
αρχικώς μέτρια (βελτίωση και όχι θεραπεία), αφού θα χρειαστεί
τελειοποίηση των μεθόδων. Στα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια,
και εφόσον δοθεί επαρκής χρηματοδότηση (οι μυϊκές δυστροφίες
είναι σπάνιες και δεν παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για τη
φαρμακοβιομηχανία), η τελειοποίηση των πρωτοκόλλων θα
βελτιώσει σταδιακά την κλινική αποτελεσματικότητα, με την
προοπτική της πλήρους ίασης αυτών των ανίατων και
καταστρεπτικών ασθενειών.
■ Εφόσον επιλυθούν οι σημερινοί περιορισμοί των
δορυφορικών κυττάρων, οι καλύτεροι υποψήφιοι
κυτταρικοί τύποι για την αντιμετώπιση της μυϊκής
δυστροφίας Duchenne είναι άλλα μεσοδερμικά
βλαστοκύτταρα, είτε ενδογενή μυϊκά είτε (λιγότερο
πιθανό) προερχόμενα από άλλους ιστούς.
■ Η προέλευση αυτών των βλαστοκυττάρων, η σχέση
τους με τα δορυφορικά κύτταρα, τα χαρακτηριστικά
τους και η ικανότητά τους να σχηματίζουν σκελετικούς
μύες πρέπει να γίνουν καλύτερα κατανοητά
προκειμένου να αξιολογηθεί καλύτερα η θεραπευτική
χρησιμότητά τους.
■ Οι δοκιμές σε μεγάλα ζώα θα είναι κρίσιμης σημασίας
προκειμένου να επιτευχθεί η έναρξη κλινικών δοκιμών

σε ανθρώπους που πάσχουν από μυϊκή δυστροφία
Duchenne.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Για την αποτελεσματική θεραπεία της μυϊκής δυστροφίας
Duchenne, πρέπει να υπολογιστεί ο αριθμός των βιώσιμων
κυττάρων που μπορούν να απομονωθούν από ένα δείγμα ιστικής
βιοψίας, αλλά είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο αριθμός αυτός δεν θα
είναι επαρκής για απευθείας μεταμόσχευση (ιδίως μετά από
γενετική διόρθωση) και ως εκ τούτου θα χρειαστεί
πολλαπλασιασμός των κυττάρων σε καλλιέργεια προκειμένου να
ληφθεί ο αριθμός των κυττάρων (δισεκατομμύρια) που
απαιτούνται για την αποκατάσταση των σημαντικότερων μυών του
ασθενούς. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, τα κύτταρα πιθανόν
να γηράσουν, με αποτέλεσμα να μην πολλαπλασιάζονται ή να
διαφοροποιούνται πλέον. Αυτό μπορεί να συμβεί στα δορυφορικά
κύτταρα από δυστροφικούς ασθενείς, αφού πιθανόν να έχουν ήδη
καταναλώσει το δυναμικό πολλαπλασιασμού τους κατά τους
κύκλους αναγέννησης που πραγματοποιούνται in vivo.
Για κύτταρα που προέρχονται από ασθενείς, θα χρειαστεί
αποτελεσματική γενετική διόρθωση, γεγονός πιθανώς δύσκολο για
το πολύ μεγάλο γονίδιο δυστροφίνης, το οποίο δεν μπορεί να
τοποθετηθεί σε ιικούς φορείς γονιδιακής μεταφοράς. Ωστόσο,
εναλλακτικές μοριακές στρατηγικές – όπως τα μινι-γονίδια και οι
μέθοδοι παράλειψης της μετάλλαξης κατά τη μεταγραφή – είναι
ελπιδοφόρες. Οι φορείς που κατασκευάζονται από ιούς lenti
φαίνεται ότι είναι πολύ αποτελεσματικοί στην επιδιόρθωση των
προσβεβλημένων κυττάρων, αλλά η χρήση τους δεν έχει ακόμη
εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τέλος, η εισαγωγή στους
σκελετικούς μύες φαίνεται ότι αποτελεί το κυριότερο τεχνικό
πρόβλημα που πρέπει να λυθεί, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για
δορυφορικά κύτταρα τα οποία δεν μπορούν να διασχίσουν το
τοίχωμα των αγγείων.
■ Ένα μείζον ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι
το κατά πόσον τα κύτταρα που λαμβάνονται από τον
ασθενή και καλλιεργούνται στο εργαστήριο θα είναι
σε αρκετά καλή κατάσταση ώστε να αναπτυχθούν και
να διαφοροποιηθούν σωστά μέσα στον οργανισμό
του ασθενούς.
■ Θα χρειαστούν εναλλακτικές μέθοδοι αντί των ευρέως
χρησιμοποιούμενων ιικών φορέων για τη μεταφορά
του γονιδίου επιδιόρθωσης στα κύτταρα του
ασθενούς.
■ Η καθοδήγηση των γενετικά επιδιορθωμένων
βλαστικών/πρόδρομων κυττάρων προς τον σκελετικό
μυ μέσω της κυκλοφορίας φαίνεται ότι είναι η
προτιμότερη μέθοδος για την αποτελεσματική
χορήγηση των κυττάρων.
Εικ. 12.1. Βλαστοκύτταρα για την κυτταροθεραπεία των μυϊκών
δυστροφιών.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η βιοϊατρική έρευνα μάς επέτρεψε να κατανοήσουμε τη φύση
της επιδιόρθωσης και αναγέννησης των μυών σε τέτοιο βαθμό
ώστε να μπορούμε να ξεκινήσουμε πειράματα με μυϊκά
βλαστοκύτταρα. Ο τελικός στόχος είναι η ανάπτυξη μιας θεραπείας
για την αντιμετώπιση ή και την ίαση σοβαρών παραλυτικών
παθήσεων όπως οι μυϊκές δυστροφίες. Απαιτείται μεγαλύτερη
προσπάθεια προκειμένου να προσδιορίσουμε την προέλευση και
τη διαφοροποίηση των διάφορων τύπων μυϊκών βλαστοκυττάρων
και να αξιολογήσουμε τη χρησιμότητά τους στην κυτταροθεραπεία
της μυϊκής δυστροφίας στον άνθρωπο. Η επιδιόρθωση των
ελαττωματικών γονιδίων στα κύτταρα αυτά είναι εφικτή και, σε
συνδυασμό με την καλλιέργεια μεγάλου αριθμού κυττάρων στο
εργαστήριο, πιθανόν να οδηγήσει στις πρώτες μελέτες κατάδειξης
της εφαρμοσιμότητας της μεθόδου σε ασθενείς, μέσα σε μερικά
χρόνια. Υπάρχουν πολλά ακόμη εμπόδια που πρέπει να
αντιμετωπιστούν, αλλά η προοπτική του συνδυασμού των
μελλοντικών θεραπειών βλαστοκυττάρων με καινοτόμες
φαρμακολογικές προσεγγίσεις μάς επιτρέπει να αισθανόμαστε
κάποια αισιοδοξία για την επίτευξη κλινικώς αποτελεσματικών
μεθόδων στο κοντινό μέλλον.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Emery, A.E. The muscular dystrophies. Lancet 2002;317:991-995.
2. Mauro, A. Satellite cell of skeletal muscle fi bers J. Biohys. Biochem.
Cytol. 1961;9:493-495.
3. Ferrari, G., Cusella-De Angelis, G., Coletta, M., Paolucci, E.,
Stornaiuolo, A., Cossu, G., and Mavilio, F. Skeletal muscle
regeneration by bone marrow derived myogenic progenitors. Science
1998;279:1528-1530.
4. Wagers, A., and Conboy, I. M. Cellular and molecular signatures of
muscle regeneration: current concepts and controversies in adult
myogenesis. Cell 2005;122:659-667.
5. Sampaolesi, M., Torrente, Y., Innocenzi, A., Tonlorenzi, R., D'Antona,
G., Pellegrino, M. A., Barresi, R., Bresolin, N., De Angelis, M. G.,
Campbell, K. P., Bottinelli, R., and Cossu, G. Cell therapy of alpha
sarcoglycan null dystrophic mice through intra-arterial delivery of
mesoangioblasts. Science 2003;301:487-492.

64

Κεφάλαιο 13ο

Αξιολόγηση των θεραπευτικών δυνατοτήτων των βλαστοκυττάρων
■ Frank Barry
Regenerative Medicine Institute (REMEDI), National University of Ireland, Galway, Ιρλανδία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κ

ατά τα τελευταία πέντε χρόνια, η προσοχή των ερευνητών
έχει εστιαστεί στα βλαστοκύτταρα και τις εξαιρετικές
δυνατότητες που προσφέρουν για την αντιμετώπιση
πολλών, ανίατων προς το παρόν, ασθενειών του ανθρώπου. Ο
κατάλογος είναι μακρύς: καρδιοπάθειες, αρθρίτιδα, κακώσεις του
νωτιαίου μυελού, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, νόσος
Alzheimer, νόσος Parkinson, διαβήτης, καρκίνος, ανοσολογικές
διαταραχές. Οι προκλινικές μελέτες έχουν προσφέρει πολλά
στοιχεία υπέρ της αποτελεσματικότητας των θεραπειών με
βλαστοκύτταρα. Έχει δημοσιευτεί επίσης ένας μικρός αριθμός
μελετών στον άνθρωπο, κυρίως σε ασθενείς με καρδιακή
ανεπάρκεια, οι οποίες δείχνουν ότι τα βλαστοκύτταρα
προσφέρουν νέες ελπίδες για τους ασθενείς. Σήμερα επικρατεί
ιδιαίτερη αισιοδοξία ως προς τη θεραπεία βλαστοκυττάρων και την
πιθανότητα να αποδειχθεί αποτελεσματική σε μεγάλο φάσμα
ασθενειών.
Η αισιοδοξία αυτή πιθανόν να είναι πρόωρη, λόγω της πολύ
περιορισμένης εμπειρίας με βλαστοκύτταρα στον άνθρωπο. Πολλά
ερευνητικά προγράμματα βρίσκονται υπό εξέλιξη σε διάφορα μέρη
του κόσμου, ενώ πολλά κράτη έχουν αποφασίσει να επενδύσουν
μεγάλο ποσοστό του προϋπολογισμού έρευνας και ανάπτυξης
στην έρευνα βλαστοκυττάρων. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για
να τεθεί η θεραπεία με βλαστοκύτταρα υπό μια ρεαλιστική
προοπτική και να εξεταστούν οι τρέχουσες επιστημονικές και
κλινικές προσεγγίσεις. Η τεχνολογία βλαστοκυττάρων προσφέρει
πολλές ευκαιρίες για εμπορική ανάπτυξη σε μεγάλη κλίμακα, αλλά
υπάρχουν ακόμη εμπόδια στην παραγωγή ενός επιτυχημένου
κυτταρικού προϊόντος.
Ορισμένα χαρακτηριστικά των βλαστοκυττάρων τα καθιστούν
μοναδικά σε σχέση με τα άλλα κύτταρα των θηλαστικών. Πρώτον,
βρίσκονται σε μορφή αδιαφοροποίητων κυττάρων, χωρίς
χαρακτηριστικά που να παραπέμπουν σε κάποιον ιστό, και
διατηρούν τον φαινότυπο αυτό μέχρι να εκτεθούν σε κατάλληλα
σήματα. Δεύτερον, έχουν την ικανότητα για (εκτεταμένη)
αυτοανανέωση. Τρίτον, υπό την επίδραση συγκεκριμένων
βιολογικών σημάτων μπορούν να διαφοροποιηθούν προς
εξειδικευμένα κύτταρα με σαφή χαρακτηριστικά και λειτουργία. Τα
μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα (MSC) στον μυελό των οστών
εμπίπτουν στον ορισμό αυτόν. Όπως δείχνει η ονομασία τους, τα
κύτταρα αυτά είναι πρόδρομοι των κυττάρων μεσεγχυματικής
καταγωγής (το μεσέγχυμα είναι μια ιστική στιβάδα του
αναπτυσσόμενου εμβρύου), όπως οι χόνδροι, ο οστίτης και ο

λιπώδης ιστός, οι μύες και οι τένοντες. Απομονώνονται εύκολα
από τον μυελό των οστών και τον λιπώδη ιστό, καθώς και από
διάφορες άλλες πηγές. Προς το παρόν, δεν υπάρχει πλήρης
κατανόηση του ελέγχου της διαφοροποίησης, της δέσμευσης και
της πλαστικότητας αυτού του κυτταρικού πληθυσμού. Έχουν
εντοπιστεί διάφορα σήματα που ενεργοποιούν τα κύτταρα ώστε να
διαφοροποιηθούν προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις, και
μπορούμε να περιγράψουμε τον φαινότυπο των πλήρως
διαφοροποιημένων κυττάρων, αλλά δεν γνωρίζουμε πολλά για τα
ενδιάμεσα στάδια. Δεν κατανοούμε επίσης τη διαδικασία της
μεταδιαφοροποίησης (την αλλαγή ενός κυτταρικού τύπου προς
έναν άλλο), ούτε την ικανότητα των κυττάρων να διαφοροποιούνται
οριζοντίως, από μία κυτταρική πορεία προς μια άλλη. Επιπλέον,
υπάρχουν πολλά σκοτεινά σημεία σχετικά με τις θέσεις (niches)
των βλαστοκυττάρων στον οργανισμό, δηλαδή το ιστοειδικό
μικροπεριβάλλον. Παρά την ελλιπή κατανόηση των κυττάρων
αυτών και της φυσικής ιστορίας τους, είναι πολύ πιθανόν ότι θα
αξιοποιηθούν θεραπευτικά σε μια μεγάλη ποικιλία κλινικών
εφαρμογών. Μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα απομονώνονται
εύκολα από ένα μικρό δείγμα μυελού και καλλιεργούνται στο
εργαστήριο. Το μειονέκτημα των μεσεγχυματικών και άλλων
βλαστοκυττάρων του ενήλικου οργανισμού είναι ότι έχουν
περιορισμένο δυναμικό διαφοροποίησης σε σύγκριση με τα
εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα. Το πλεονέκτημά τους είναι ότι δεν
συνοδεύονται από ηθικά διλήμματα.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΓΝΩΣΗ
Σε πολλές δημοσιευμένες εργασίες περιγράφονται τα
αποτελέσματα πειραμάτων πάνω στη μεταφορά βλαστοκυττάρων
σε ζωϊκά μοντέλα διάφορων ασθενειών. Σε πολλές περιπτώσεις οι
μελέτες αυτές έχουν διεξαχθεί σωστά, έχουν ερμηνευτεί
προσεκτικά και ελέγχθηκαν αυστηρά, όπως και πρέπει να
συμβαίνει με τις μελέτες τέτοιου είδους. Επίσης, πολλές μελέτες
απέδωσαν αποτελέσματα που παραπέμπουν σε πιθανά οφέλη για
τον άνθρωπο. Σε πρόσφατες δημοσιευμένες εργασίες
διαπιστώθηκε κάποια λειτουργική βελτίωση μετά από
μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων από τον μυελό των οστών σε
τραυματισμένο νωτιαίο μυελό επίμυων. Άλλες μελέτες βρήκαν ότι
σε επίμυες με προκληθέν αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός ανάρρωσης μετά από χορήγηση
βλαστοκυττάρων. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό εξέλιξη μελέτες
πάνω στη χορήγηση βλαστοκυττάρων σε μοντέλα καρδιαγγειακών
παθήσεων και αρθρίτιδας, σε επίμυες και ποντικούς αντίστοιχα.
Τα προκαταρκτικά, αδημοσίευτα αποτελέσματα είναι θετικά.
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Όλες αυτές οι έρευνες συνεισφέρουν στην ταχεία συσσώρευση
γνώσεων για τα βλαστοκύτταρα, και θα πρέπει να συνεχιστούν με
την κατάλληλη οικονομική και κανονιστική υποστήριξη. Χρειάζεται
όμως προσοχή, και ο δρόμος είναι μακρύς. Όπως και με κάθε
άλλη θεραπεία υπό ανάπτυξη, χρειάζεται συναίσθηση και
επίγνωση των θεμάτων που περιβάλλουν τα βλαστοκύτταρα. Τα
καλά αποτελέσματα με τους επίμυες δεν σημαίνουν ότι θα
υπάρξουν εξίσου καλά αποτελέσματα και στον άνθρωπο.
Επιπλέον, γνωρίζουμε ελάχιστα για τις μακροπρόθεσμες
επιπτώσεις των βλαστοκυττάρων σε ανοσοεπαρκείς ξενιστές.
Υπάρχει ο κίνδυνος ότι τα βλαστοκύτταρα θα σχηματίσουν όγκους
ή ότι θα παραγάγουν ακατάλληλους τύπους ιστού σε λάθος
ανατομικές θέσεις (έκτοπος σχηματισμός ιστού). Μέχρι σήμερα
δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να τροφοδοτούν τις ανησυχίες
αυτές, αλλά χρειάζεται προσοχή και συνεχιζόμενη έρευνα με
μακροχρόνιες μελέτες σχεδιασμένες με στόχο την αξιολόγηση των
χρόνιων επιπτώσεων από τη θεραπεία βλαστοκυττάρων.
Ένας άλλος τομέας ενδιαφέροντος συνίσταται στη μελέτη του
θέματος της εξάντλησης των βλαστοκυττάρων σε ορισμένες
ασθένειες, ιδίως στους ηλικιωμένους. Ο οργανισμός των ενηλίκων
διαθέτει βλαστοκύτταρα για σκοπούς επιδιόρθωσης. Αυτά
κινητοποιούνται και δραστηριοποιούνται μετά από ιστικές βλάβες
λόγω τραυματισμού ή νόσου. Σε περίπτωση κατάγματος για
παράδειγμα, τα βλαστοκύτταρα του μυελού μετακινούνται προς το
σημείο του τραυματισμού, διαφοροποιούνται προς οστικά κύτταρα
και συμμετέχουν στη διαδικασία επιδιόρθωσης.
Κάποιες εκφυλιστικές νόσοι, στις οποίες η ικανότητα
επιδιόρθωσης των κατεστραμμένων ιστών είναι μειωμένη, πιθανόν
να οφείλονται στο γεγονός ότι οι ασθενείς αυτοί έχουν
βλαστοκύτταρα με μειωμένο αριθμό ή ανεπαρκή λειτουργικότητα.
Για παράδειγμα, έχει βρεθεί ότι οι ασθενείς με χρόνια
οστεοαρθρίτιδα, οι οποίοι υποβάλλονται σε επέμβαση ολικής
αντικατάστασης γόνατος, έχουν σοβαρή υπολειτουργικότητα των
βλαστοκυττάρων του μυελού των οστών. Άλλες εργασίες έχουν
δείξει ότι, σε ποντικούς ευπαθείς στην αθηροσκλήρωση, ο
πληθυσμός βλαστοκυττάρων στο αίμα είναι περιορισμένος.
Οι παρατηρήσεις αυτές οδήγησαν στην άποψη ότι ορισμένες
εκφυλιστικές ασθένειες πιθανόν να οφείλονται σε εξάντληση του
αριθμού των βλαστοκυττάρων. Για λόγους άγνωστους προς το
παρόν, τα άτομα αυτά έχουν μειωμένο ή υπολειτουργικό απόθεμα
βλαστοκυττάρων. Η θεωρία αυτή είναι στα προκαταρκτικά της
στάδια, αλλά είναι ιδιαίτερα ελκυστική και ίσως βοηθήσει να
κατανοήσουμε τους υποκείμενους νοσογόνους μηχανισμούς. Εάν
είναι σωστή, τότε η χορήγηση θεραπείας βλαστοκυττάρων στα
πρώτα στάδια της ζωής θα μειώσει την ευπάθεια σε εκφυλιστικές
ασθένειες σε μεγαλύτερες ηλικίες.
■ Πολλές αξιόπιστες μελέτες δείχνουν ότι η θεραπεία
βλαστοκυττάρων παρέχει οφέλη σε ζωϊκά μοντέλα
μιας ποικιλίας ασθενειών του ανθρώπου. Οι
θεραπείες αυτές προσφέρουν ελπίδες για μερικές
εφαρμογές στον άνθρωπο, αλλά ο τομέας αυτός
παραμένει σε αρχικά στάδια έρευνας.
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■ Η διαφοροποίηση και η πλαστικότητα (η δυνατότητα
μετατροπής σε άλλους κυτταρικούς τύπους) είναι
κατανοητές μόνο εν μέρει, όπως συμβαίνει και με τη
μακροχρόνια σταθερότητα των μεταμοσχευμένων
πληθυσμών βλαστοκυττάρων.
■ Η θεωρία της εξάντλησης βλαστοκυττάρων χρειάζεται
πολύ περισσότερη έρευνα, αλλά προσφέρει μια
εξήγηση για ορισμένες εκφυλιστικές ασθένειες στο
επίπεδο της κυτταρικής ανανέωσης.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ
ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Εφόσον επιβεβαιωθούν τα αρχικά αποτελέσματα που βλέπουμε
σήμερα, και εάν δεν παρατηρηθούν σοβαρές παρενέργειες κατά τη
χορήγηση των βλαστοκυττάρων, τότε πιστεύεται ότι μέσα στα
επόμενα 5-10 χρόνια θα αναπτυχθούν μεγάλα εμπορικά
εγχειρήματα στον κλάδο των βλαστοκυττάρων ενηλίκων. Κάποιες
επιχειρήσεις έχουν ήδη ιδρυθεί στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη,
αλλά πρόκειται για εταιρείες μικρού ή μεσαίου μεγέθους μόνο. Εάν
εξακολουθήσουμε να λαμβάνουμε καλά αποτελέσματα στην
αναστροφή των επιπτώσεων της αρθρίτιδας και της
καρδιοπάθειας με τη χρήση βλαστοκυττάρων, τότε πιθανόν να
επιτευχθεί η θεραπεία εκατομμυρίων ασθενών κάθε χρόνο.
Πριν από αυτό όμως, θα πρέπει να υπερπηδηθούν μεγάλα
εμπόδια. Δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς η τεχνολογία παραγωγής
κυττάρων θα μπορέσει να καλύψει αγορές τέτοιου μεγέθους.
Επιπλέον, οι σύγχρονες μέθοδοι μακροχρόνιας αποθήκευσης και
διατήρησης βλαστοκυττάρων χρειάζονται πολύ χαμηλές
θερμοκρασίες, συνήθως με υγρό άζωτο. Αυτό έχει οικονομικές
συνέπειες και προϋποθέτει την ύπαρξη τεχνογνωσίας και
εξοπλισμού στο κλινικό κέντρο. Προς το παρόν, αυτό σημαίνει ότι
οι διαδικασίες που περιλαμβάνουν τη χρήση βλαστοκυττάρων θα
περιορίζονται σε μεγάλα ιατρικά κέντρα.
Ο τελικός στόχος πρέπει να είναι η ανάπτυξη μιας καθολικής
μεθόδου χορήγησης της θεραπείας βλαστοκυττάρων, και για να
συμβεί αυτό θα πρέπει να απλοποιηθεί η τεχνολογία και να
διευκολυνθεί η πρόσβαση στις μεθόδους χορήγησης. Ένα άλλο
σοβαρό εμπόδιο αφορά στην εξάρτηση από τον ορό εμβρύων
βοοειδών (FBS) ως θρεπτικό υλικό για την καλλιέργεια κυττάρων
στο εργαστήριο. Έτσι προκύπτουν δύο προβλήματα: (1) ο
κίνδυνος μετάδοσης λοιμογόνων παραγόντων και (2) η εξάρτηση
της βιομηχανίας από ένα υλικό περιορισμένο σε ποσότητα και
διαθέσιμο σε μερικές μόνο χώρες. Έχουν γίνει πολλές
προσπάθειες να αναπτυχθούν συνθήκες καλλιέργειας που να μην
εξαρτώνται από τον ορό, αλλά η επιτυχία τους είναι ακόμη
αβέβαιη. Μέχρι τότε, η τεχνολογία βλαστοκυττάρων δεν θα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα.
■ Οι μέθοδοι παραγωγής και οι δυνατότητες
μακροχρόνιας αποθήκευσης (που προϋποθέτουν την
ύπαρξη τεχνογνωσίας στα κλινικά κέντρα) πρέπει να
κλιμακωθούν για να καλύψουν μεγάλες ανάγκες.

■ Για τη καθολική χορήγηση θεραπειών βλαστοκυττάρων, η τεχνολογία πρέπει να απλοποιηθεί και οι
μέθοδοι χορήγησης να διευκολυνθούν.
■ Ένα αξιόπιστο, ασφαλές και ευρέως διαθέσιμο
θρεπτικό υπόστρωμα (υλικό) πρέπει να βρεθεί για να
χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή κυττάρων κατάλληλων για θεραπευτικές εφαρμογές.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Ο κλάδος της έρευνας στα βλαστοκύτταρα θα πρέπει να
προχωρήσει με γρήγορα βήματα ώστε να αναπτυχθούν νέες
θεραπείες για τους ασθενείς το ταχύτερο δυνατόν. Αντιστρόφως,
εάν τα αποτελέσματα αποδειχθούν απογοητευτικά – πράγμα
μάλλον απίθανο – οι υπεύθυνοι πολιτικής και οι φορείς
χρηματοδότησης πρέπει να το πληροφορηθούν αυτό γρήγορα. Το
πιο άμεσο ζήτημα είναι η υποστήριξη επιταχυμένων ερευνητικών
προγραμμάτων υψηλής ποιότητας τα οποία θα βελτιώσουν την
ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έρευνα στα
βλαστοκύτταρα και θα οδηγήσουν σε σαφή και αναμφισβήτητα
συμπεράσματα.
Είναι σαφές ότι ο ρυθμός της έρευνας πρέπει να επιταχυνθεί
και θα πρέπει να βελτιωθεί η χρηματοδότηση προγραμμάτων
υψηλής ποιότητας για την αξιολόγηση των θεραπευτικών οφελών
από τα βλαστοκύτταρα. Επιπλέον, οι μέθοδοι της παραδοσιακής
ιατρικής πρέπει να ενσωματωθούν πλήρως στην έρευνα στα
βλαστοκύτταρα. Απομένουν να ολοκληρωθούν πολλές μελέτες
στον άνθρωπο, και υπάρχει η ελπίδα ότι τα αποτελέσματά τους θα
επιβεβαιώσουν τις ελπίδες από τις πρώτες μελέτες. Οι πρώτες
επιτυχίες σε μικρές και συχνά ανεπαρκώς ελεγχόμενες μελέτες
εντείνουν την απαίτηση για μεγάλες, πλήρως τυφλές πολυκεντρικές
μελέτες με έλεγχο εικονικού φαρμάκου. Υπάρχουν πολλοί λόγοι
που να δικαιολογούν την αισιοδοξία για τη θεραπεία
βλαστοκυττάρων στο μέλλον, αλλά θα χρειαστεί πολύ
περισσότερη έρευνα και μελέτη για να υπάρξει κλινική επιτυχία.
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Κεφάλαιο 14ο

Εμπορική ανάπτυξη εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων: Αναφορά από μια εταιρεία
που δραστηριοποιείται στις Η.Π.Α.
■ Thomas Okarma
Geron Corporation, California, Η.Π.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο

στόχος των θεραπειών που βασίζονται σε ανθρώπινα
εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα είναι η αποκατάσταση της
λειτουργίας των οργάνων που έχουν προσβληθεί από
χρόνιες εκφυλιστικές παθήσεις ή από τραυματισμούς. Η Geron
επιδιώκει να καταστήσει τα ζωντανά κύτταρα το θεραπευτικό μέσο
του μέλλοντος, μέσω της εισαγωγής λειτουργικών κυττάρων που
προέρχονται από ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα (hESC)
στο προσβεβλημένο όργανο. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον
τομέα των ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων για
περισσότερα από 10 χρόνια, καθώς χρηματοδότησε την πρώτη
παραγωγή τέτοιων κυττάρων από το Πανεπιστήμιο του
Ουισκόνσιν το 1998 και κατόπιν ανέπτυξε πολλά υποψήφια
θεραπευτικά προϊόντα για διάφορες ασθένειες.
Τα βλαστοκύτταρα είναι συνήθως αυτοανανεούμενα
πρωταρχικά κύτταρα που αναπτύσσονται προς λειτουργικά,
διαφοροποιημένα
κύτταρα.
Τα
ανθρώπινα
εμβρυϊκά
βλαστοκύτταρα, που προέρχονται από έμβρυα στο πολύ πρώιμο
αναπτυξιακό στάδιο της βλαστοκύστης, είναι μοναδικά επειδή:
α. είναι πολυδύναμα, δηλαδή μπορούν να αναπτυχθούν προς
οποιοδήποτε κύτταρο και ιστό του οργανισμού, και
β. αυτοανανεώνονται και πολλαπλασιάζονται επ’ αόριστο στη μη
διαφοροποιημένη κατάσταση όταν καλλιεργούνται υπό
κατάλληλες συνθήκες.
Η ικανότητα των ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων να
διαιρούνται επ’ αόριστο σε αδιαφοροποίητη κατάσταση, χωρίς να
χάνουν την πολυδυναμικότητά τους, είναι ένα μοναδικό
χαρακτηριστικό που τα διακρίνει από όλα τα άλλα βλαστικά
κύτταρα που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα στον άνθρωπο.
Έχει αποδειχθεί ότι τα ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα
εκφράζουν διαρκώς την τελομεράση, χαρακτηριστικό των
αθάνατων κυττάρων.(1) Άλλα βλαστικά κύτταρα, όπως τα
βλαστοκύτταρα του αίματος ή του εντέρου, εκφράζουν την
τελομεράση σε πολύ χαμηλά επίπεδα ή κατά περιόδους μόνο, και
συνεπώς γηράσκουν, γεγονός που περιορίζει τη χρήση τους σε
ερευνητικές ή θεραπευτικές εφαρμογές. Τα ανθρώπινα εμβρυϊκά
βλαστοκύτταρα πολλαπλασιάζονται σε καλλιέργεια επ’ αόριστο
και συνεπώς μπορούν να αποθηκευτούν και να ελέγχονται
ποιοτικά για σκοπούς παραγωγής προϊόντων σε μεγάλη
κλίμακα.(2)
Διάφοροι μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί για την καλλιέργεια, τη
διατήρηση και την κλιμάκωση της παραγωγής αδιαφοροποίητων

ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων με χρήση χημικά
καθορισμένων θρεπτικών υλικών, ελεύθερων από κύτταρατροφοδότες.(3) Έχουμε αναπτύξει επίσης διαδικασίες παραγωγής
σε μεγάλη κλίμακα για τη διαφοροποίηση των ανθρώπινων
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων προς θεραπευτικά αξιοποιήσιμους
κυτταρικούς τύπους.(4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12) Αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται έξι
διαφορετικούς κυτταρικούς τύπους με θεραπευτική αξία σε ζωϊκά
μοντέλα. Σε πέντε από τους τύπους αυτούς έχουμε λάβει
προκαταρκτικά αποτελέσματα που δείχνουν ότι η μέθοδος είναι
αποτελεσματική, όπως φαίνεται από τη μακροχρόνια διατήρηση
των μοσχευμάτων και από τη βελτίωση της λειτουργίας των
οργάνων στα πειραματόζωα.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΓΝΩΣΗ
GRNOPC1, νευρογλοιακά πρόδρομα κύτταρα για την
αντιμετώπιση κακώσεων νωτιαίου μυελού
Τα κύρια νευρικά κύτταρα του κεντρικού νευρικού συστήματος
συνήθως δεν αναγεννώνται μετά από κακώσεις. Προς το παρόν
δεν υπάρχουν θεραπείες για την αποκατάσταση της χαμένης
λειτουργίας των νευρικών κυττάρων που καταστρέφονται από
ασθένειες ή τραυματισμούς. Εκατομμύρια ασθενών σε όλον τον
κόσμο υποφέρουν από βλάβες του νευρικού συστήματος ή από
διαταραχές που οφείλονται στον εκφυλισμό του. Σε περιπτώσεις
κακώσεων του νωτιαίου μυελού, οι ασθενείς συχνά υφίστανται
μερική ή ολική παράλυση επειδή τα νευρικά και τα βοηθητικά
κύτταρα του νωτιαίου μυελού καταστρέφονται και δεν
αναγεννώνται. Λόγω της μόνιμης αναπηρίας τους, οι ασθενείς
αυτοί συχνά νοσηλεύονται δια βίου και σε πολλές περιπτώσεις
χρειάζονται μηχανική υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών.
Ολιγοδενδρογλοιικά πρόδρομα κύτταρα έχουν παραχθεί από
ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα σε καλλιέργεια, και έχουμε
αρχίσει να τα εξετάζουμε σε ζωϊκά μοντέλα για να διαπιστώσουμε
εάν μπορούν να αποκαταστήσουν τη φυσιολογική νευρική
λειτουργία. Με το ελεύθερο ορού και κυττάρων-τροφοδοτών
σύστημα καλλιέργειας, παράγουμε πλέον το πρώτο από τα
προϊόντα ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων, το GRNOPC1,
ολιγοδενδρογλοιικά πρόδρομα κύτταρα για χρήση στην
αντιμετώπιση οξέων κακώσεων του νωτιαίου μυελού. Τα
αποτελέσματα από μια μελέτη επιβεβαίωσης εφαρμοσιμότητας –
προϊόν συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και
βιομηχανίας – δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Journal
of Neuroscience(10) το 2005. Οι μελέτες έδειξαν ότι το κυτταρικό
προϊόν GRNOPC1, όταν ενεθεί απευθείας στον νωτιαίο μυελό
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επίμυων με κάκωση του νωτιαίου μυελού, επιτυγχάνει
επαναμυελίνωση των τραυματισμένων νευρικών αξόνων, με
αποτέλεσμα τη λειτουργική βελτίωση της κινητικής δραστηριότητας
των τραυματισμένων ζώων σε σύγκριση με τα ζώα-μάρτυρες. Αυτή
τη στιγμή ολοκληρώνουμε τις προκλινικές μελέτες για την άδεια
IND και προβλέπουμε ότι οι δοκιμές των κυττάρων αυτών σε
ασθενείς με οξείες κακώσεις του νωτιαίου μυελού θα ξεκινήσουν το
2007.
GRNCM1, μυοκαρδιοκύτταρα για την αντιμετώπιση των
καρδιοπαθειών
Τα μυοκαρδιοκύτταρα δεν αναγεννώνται στα ενήλικα άτομα. Σε
περιπτώσεις βλάβης του μυοκαρδίου από τραυματισμό ή ισχαιμία,
ο λειτουργικός συσπώμενος μυς αντικαθίσταται από μη
λειτουργικό ουλώδη ιστό. Η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια,
μια κοινή συνέπεια των βλαβών του καρδιακού μυός ή των
βαλβίδων, προσβάλλει περίπου 5 εκατομμύρια άτομα στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Υπολογίζεται ότι φέτος περίπου 1,2
εκατομμύρια άτομα θα υποστούν καρδιακή προσβολή, η οποία
αποτελεί το κυριότερο αίτιο βλάβης του μυοκαρδίου.
Ανθρώπινα μυοκαρδιοκύτταρα έχουν παραχθεί από ανθρώπινα
εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα και παρατηρήσαμε τη φυσιολογική
συσπαστική λειτουργία τους και την ανταπόκρισή τους στα
καρδιολογικά φάρμακα.(4) Μεταμοσχεύσαμε τα κύτταρα αυτά σε
ζωϊκά μοντέλα και, μέχρι σήμερα, τα κύτταρα αυτά φαίνεται ότι
επιβιώνουν στο μυοκάρδιο πειραματόζωων με έμφραγμα
μυοκαρδίου, ενώ αποκαθιστούν την καρδιακή λειτουργία σε ζώα
στα οποία έχει επαχθεί έμφραγμα του μυοκαρδίου.(13)
GRNIPC1, κύτταρα νησίδων για την αντιμετώπιση του διαβήτη
Υπολογίζεται ότι περίπου ένα εκατομμύριο Αμερικανοί
υποφέρουν από διαβήτη τύπου 1 (ινσουλινοεξαρτώμενος
σακχαρώδης διαβήτης). Φυσιολογικά, ορισμένα κύτταρα του
παγκρέατος (τα β κύτταρα των νησίδων) παράγουν ινσουλίνη η
οποία προωθεί την πρόσληψη του σακχάρου γλυκόζη από
κύτταρα του σώματος. Ο εκφυλισμός των β κυττάρων των
παγκρεατικών νησίδων προκαλεί έλλειψη ινσουλίνης στην
κυκλοφορία του αίματος, γεγονός που οδηγεί στην εμφάνιση
διαβήτη. Ο διαβήτης αντιμετωπίζεται με καθημερινές ενέσεις
ινσουλίνης, αλλά έτσι επιτυγχάνεται διαλείπων μόνο έλεγχος της
γλυκόζης. Ως εκ τούτου, οι διαβητικοί υφίστανται χρόνιο
εκφυλισμό πολλών οργάνων, όπως ο οφθαλμός, ο νεφρός, τα
νεύρα και τα αιμοφόρα αγγεία. Κάποιοι διαβητικοί έχουν
υποβληθεί σε θεραπεία μεταμόσχευσης με β κύτταρα νησίδων.
Ωστόσο η μικρή διαθεσιμότητα κατάλληλων πηγών β κυττάρων
από παγκρεατικές νησίδες και οι επιπλοκές από την απαιτούμενη
συγχορήγηση ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων καθιστούν την
προσέγγιση αυτή ανέφικτη ως θεραπεία για τον αυξανόμενο
αριθμό ατόμων που πάσχουν από διαβήτη.
Ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα έχουν χρησιμοποιηθεί για να
δημιουργήσουμε β κύτταρα νησίδων που παράγουν ινσουλίνη, και
προσπαθούμε να βελτιώσουμε την απόδοση των κυττάρων των
νησίδων και να χαρακτηρίσουμε την έκκριση ινσουλίνης μετά από
χορήγηση γλυκόζης.(12) Μεταμοσχεύσαμε τις νησίδες αυτές σε
ζωικά μοντέλα διαβήτη και, μέχρι σήμερα, έχει παρατηρηθεί η
ύπαρξη κυττάρων που παράγουν C-πεπτίδιο (ινσουλίνη) τρεις

70

μήνες μετά τη μεταμόσχευση. Ανθρώπινο C-πεπτίδιο βρέθηκε
επίσης στον ορό αυτών των ζώων μετά από δοκιμασία πρόκλησης
με υψηλές συγκεντρώσεις γλυκόζης.
Αιμοποιητικά κύτταρα για την αποτροπή της ανοσολογικής
απόρριψης
Το αιματολογικό σύστημα (τα κύτταρα του αίματος) είναι ένας
από τους λίγους ιστούς του ανθρώπινου σώματος που
ανανεώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου. Οι
επεμβάσεις μεταμόσχευσης μυελού των οστών, παρότι περίπλοκες
και δαπανηρές, πραγματοποιούνται σε διαρκώς μεγαλύτερους
αριθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Ένα σημαντικό ανεπίλυτο
πρόβλημα των επεμβάσεων αυτών είναι ο περιορισμένος αριθμός
συμβατών δοτών, ο οποίος περιορίζει σημαντικά τον αριθμό των
ασθενών που μπορούν να υποβληθούν σε μεταμόσχευση.
Αιμοποιητικά κύτταρα έχουν παραχθεί από κύτταρα ανθρώπινα
εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα, και οι δοκιμές των κυττάρων αυτών σε
ζωϊκά μοντέλα μεταμόσχευσης μυελού των οστών δείχνουν ότι τα
κύτταρα αυτά έχουν εμφυτευτεί σταθερά.(11) Τα αιμοποιητικά
βλαστοκύτταρα, ή κάποιες υποομάδες δενδριτικών κυττάρων, που
παράγονται από ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν όχι μόνο σε θεραπείες μεταμόσχευσης
αιμοποιητικών κυττάρων αλλά και σε επεμβάσεις με στόχο την
αποτροπή της ανοσολογικής απόρριψης άλλων μεταμοσχευμένων
κυττάρων που παράγονται από τα ανθρώπινα εμβρυϊκά
βλαστοκύτταρα. Με την τεχνική της επαγωγής ανοχής (tolerance
induction), αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα ή δενδριτικά κύτταρα
προερχόμενα από ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα, καθώς
και τα ίδια τα θεραπευτικά κύτταρα που παράγονται από τα
ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα, μπορούν να παραχθούν
από διαφοροποίηση της ίδιας κυτταρικής σειράς των ανθρώπινων
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων. Η συγχορήγηση κυττάρων επαγωγής
ανοχής («ανεξιογόνων») κυττάρων προερχόμενων από τα
ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα μπορεί να επιτύχει την
«εκπαίδευση» του ανοσοποιητικού συστήματος του αποδέκτη
ώστε να αποδεχθεί τα θεραπευτικά κύτταρα χωρίς να τα
απορρίψει.
Ηπατοκύτταρα για την ανακάλυψη φαρμάκων και την
αντιμετώπιση της ηπατικής ανεπάρκειας
Πολλά υποψήφια νέα φάρμακα αποτυγχάνουν στις κλινικές
δοκιμές λόγω της ηπατοτοξικότητας ή της ανεπαρκούς πρόσληψης,
κατανομής ή απέκκρισης της δραστικής ουσίας από τον
οργανισμό. Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια ενός φαρμάκου
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο μεταβολισμού του
φαρμάκου προς δραστική ή ανενεργή μορφή, καθώς και από τους
τοξικούς μεταβολίτες που πιθανόν να παραχθούν κατά τον
μεταβολισμό. Τα ηπατοκύτταρα, τα κυριότερα ηπατικά κύτταρα,
μεταβολίζουν τις περισσότερες ουσίες και συνεπώς μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να προβλεφθούν πολλά από τα
φαρμακολογικά χαρακτηριστικά ενός φαρμάκου.
Προς το παρόν, δεν υπάρχουν απολύτως αποτελεσματικά
συστήματα που να επιτρέπουν να προβλεφθεί με ακρίβεια ο
μεταβολισμός ή η τοξικότητα κάποιας ουσίας στο ανθρώπινο
ήπαρ. Τα μοντέλα μεταβολισμού στον επίμυ και τον ποντικό

αποτελούν μια προσέγγιση μόνο του ανθρώπινου μεταβολισμού.
Η ανάπτυξη πολλών φαρμάκων διακόπηκε σε προχωρημένο
στάδιο κλινικών δοκιμών στον άνθρωπο, επειδή τα μοντέλα
τρωκτικών που χρησιμοποιήθηκαν στα πρώτα στάδια της
φαρμακευτικής ανάπτυξης δεν πρόβλεψαν την τοξικότητα των
φαρμάκων στον άνθρωπο. Οι κυτταρικές σειρές ανθρώπινων
ηπατοκυττάρων δεν έχουν τις ίδιες ιδιότητες με τα αντίστοιχα
φυσιολογικά κύτταρα του οργανισμού και πρέπει να
μετασχηματιστούν προκειμένου να διατηρήσουν την ικανότητα
πολλαπλασιασμού κατά την καλλιέργεια. Η πρόσβαση σε
πρόσφατο πρωτογενή ηπατικό ιστό ανθρώπου για χρήση σε
μελέτες τοξικότητας είναι πολύ περιορισμένη, ενώ παρατηρείται
σημαντική διακύμανση ανάλογα με τον δότη, τον χρόνο και τη
διαδικασία συλλογής, καθώς και τις συνθήκες καλλιέργειας του
πειράματος.
Αυτή τη στιγμή αναπτύσσουμε μεθόδους για την παραγωγή
τυποποιημένων λειτουργικών ηπατοκυττάρων από ανθρώπινα
εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα για να αντιμετωπίσουμε τη σοβαρή
ανάγκη για έναν αξιόπιστο δείκτη πρόβλεψης του μεταβολισμού,
της βιοκατανομής και της τοξικότητας των υποψήφιων
φαρμάκων.(8) Τα κύτταρα αυτά μπορούν να χρησιμεύσουν ως
σταθερή πηγή φυσιολογικών ανθρώπινων ηπατικών κυττάρων
που μπορούν να προβλέψουν με αξιοπιστία τον τρόπο που ένα
φάρμακο θα επηρεάσει και θα μεταβολιστεί από το ήπαρ των
ασθενών που θα το λάβουν. Αξιολογούμε επίσης τη χρήση των
κυττάρων αυτών σε ζωικά μοντέλα ηπατικής ανεπάρκειας.

βλαστοκύτταρα. Το Διευρυμένο Συμβούλιο Ενστάσεων του
ΕΡΟ θα πρέπει να επιλύσει γρήγορα το θέμα αυτό.
■ Το κλίμα διχασμού στην Ε.Ε. έχει εμποδίσει τη δημιουργία της
απαιτούμενης τεχνικής υποδομής για την υποστήριξη, τον
χαρακτηρισμό και τη διασπορά της τεχνολογίας των
ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων στην Ευρώπη. Η
υποδομή αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει (1) μια κεντρική
πηγή χαρακτηρισμού και διατήρησης κυτταρικών σειρών (μια
τράπεζα ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων), (2)
μηχανισμούς για τη διασπορά τεχνογνωσίας, κυτταρικών
σειρών και αντιδραστηρίων και για τη βελτίωση της
συνεργασίας μεταξύ εργαστηρίων σε όλα τα κράτη-μέλη της
Ε.Ε., (3) μια πηγή χρηματοδότησης αφιερωμένη σε
εκπαιδευτικές συναντήσεις εργασίας και στην απονομή
υποτροφιών για την εκπαίδευση επιστημόνων στη βιολογία
των ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων, και
(4)
καθιέρωση προτύπων για την κανονιστική έγκριση, την κλινική
ανάπτυξη και την αδειοδότηση προϊόντων σε ολόκληρη την
Ε.Ε., αντί για χώρα προς χώρα.
■ Θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα πληροφόρησης
του κοινού στην Ε.Ε. σχετικά με τα θετικά αποτελέσματα
των βλαστοκυτταρικών θεραπειών για χρόνιες παθήσεις,
προκειμένου να αποφευχθούν δημόσιες αντιδράσεις
όπως συνέβη με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Τα ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα αποτελούν πιθανώς
μια μεγάλη επανάσταση στη μάχη κατά των χρόνιων ασθενειών
και των τραυματισμών. Η τεχνολογία αυτή προσφέρει, για πρώτη
φορά, με χαμηλό κόστος, μια κλιμακωτή μέθοδο για την αξιόπιστη
παραγωγή μεγάλου αριθμού ζωντανών κυττάρων αντικατάστασης
που αποκαθιστούν τη λειτουργία όλων σχεδόν των οργάνων που
προσβάλλονται από χρόνιες νόσους ή τραυματισμούς.
Χρειαζόμαστε πολιτικές και κανονισμούς που θα επιτρέψουν την
υλοποίηση των δυνατοτήτων αυτών σε μικρό χρονικό διάστημα.
Αυτό είναι επιβεβλημένο, λόγω του κοινωνικού και οικονομικού
κόστους των χρόνιων παθήσεων στον γηράσκοντα πληθυσμό μας.

■ Λόγω των περιορισμών στη χρηματοδότηση από την
κυβέρνηση των Η.Π.Α., η ανάπτυξη προϊόντων από ανθρώπινα
εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα στις Ηνωμένες Πολιτείες προωθείται
κυρίως από τη φαρμακοβιομηχανία αντί για τα ακαδημαϊκά
ιδρύματα. Σε αντίθεση με άλλες επαναστατικές τεχνολογίες
όπως το rDNA ή τα μονοκλωνικά αντισώματα που μελετήθηκαν
διεξοδικά σε ακαδημαϊκά εργαστήρια πριν από την ανάπτυξη
προϊόντων από τη φαρμακοβιομηχανία, η έρευνα και ανάπτυξη
προϊόντων από ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα
προχωρά κυρίως από τον αμερικανικό βιοτεχνολογικό κλάδο.
Η αυξημένη συνεργασία πανεπιστημίων–φαρμακοβιομηχανιών
και η χρηματοδότηση από τα πλαίσια στήριξης για την
ακαδημαϊκή έρευνα στα ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επείγουσες προτεραιότητες
προκειμένου ο ευρωπαϊκός ακαδημαϊκός τομέας να μην βρεθεί
πίσω από τον βιομηχανικό τομέα, όπως συμβαίνει στις
Ηνωμένες Πολιτείες.
■ Η θέση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ευρεσιτεχνιών (EPO) περί
της απαγόρευσης της κατοχύρωσης των ανθρώπινων
εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων έρχεται σε αντίθεση με τα
ισχύοντα στον υπόλοιπο κόσμο – όπως και στις Ηνωμένες
Πολιτείες – και οφείλεται σε αντιρρήσεις ηθικής φύσης. Η
θέση αυτή πρέπει να αλλάξει γρήγορα, εάν η Ε.Ε. επιθυμεί
σοβαρά να αξιοποιήσει βιομηχανικά τα ανθρώπινα εμβρυϊκά
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Κεφάλαιο 15ο

Η προοπτική ενός διεθνούς οργανισμού ασθενών για την προάσπιση της
έρευνας
■ Robert Goldstein
Juvenile Diabetes Research Foundation International (JDRF), New York, Η.Π.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

T

ο Ίδρυμα Έρευνας Νεανικού Διαβήτη (Juvenile Diabetes
Research Foundation, JDRF) είναι ένα μη κερδοσκοπικό, μη
κυβερνητικό ίδρυμα με έδρα στις Η.Π.Α. Ιδρύθηκε πριν από
περισσότερα από 30 χρόνια από γονείς παιδιών με διαβήτη τύπου
1 και η αποστολή του παραμένει αμετάβλητη: η ανακάλυψη μιας
θεραπείας για τον διαβήτη τύπου 1 και τις επιπλοκές του, μέσω της
υποστήριξης της έρευνας. Το JDRF χρηματοδοτεί την έρευνα στον
διαβήτη σε ολόκληρο τον κόσμο και αποτελεί τον μεγαλύτερο μη
κερδοσκοπικό χρηματοδότη της έρευνας για τον διαβήτη. Το 2005
το JDRF προσέφερε περισσότερα από 98 εκατομμύρια δολάρια
στην υποστήριξη των ερευνητών σε 19 χώρες (περίπου 25
εκατομμύρια στην Ευρώπη). Εκτός από τη συγκέντρωση χρημάτων
για την έρευνα, το JDRF παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην
παρουσίαση και την προώθηση θεμάτων σημαντικών για τα άτομα
με διαβήτη.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΓΝΩΣΗ
Ο διαβήτης τύπου 1 είναι μια αυτοάνοση ασθένεια στην οποία
το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού καταστρέφει τα β
κύτταρα του παγκρέατος που παράγουν ινσουλίνη. Οι ασθενείς με
διαβήτη τύπου 1 χρειάζονται καθημερινές ενέσεις ινσουλίνης.
Ωστόσο, οι ενέσεις ινσουλίνης δεν αποτελούν θεραπεία, αφού
ακόμα και τα άτομα που λαμβάνουν άριστη θεραπεία μπορούν να
εμφανίσουν επιπλοκές. Ο διαβήτης τύπου 1 είναι υπεύθυνος για το
5% έως 10% όλων των διαγνωσμένων περιστατικών διαβήτη, αλλά
αποτελεί την κυριότερη αιτία διαβήτη σε παιδιά.(1) Η Διεθνής
Ομοσπονδία Διαβήτη (IDF) υπολογίζει ότι το 2003 48,4
εκατομμύρια Ευρωπαίοι έπασχαν από διαβήτη (τύπου 1 και τύπου
2), αριθμός που αποτελούσε το 7,8% του πληθυσμού την εποχή
εκείνη.(2) Ο αριθμός αυτός συμφωνεί με το 7% των Αμερικανών
που υπολογιζόταν ότι έπασχε από διαβήτη το 2005 (20,8
εκατομμύρια ενηλίκων και παιδιών).(3) Το οικονομικό κόστος του
διαβήτη είναι σημαντικό: υπολογίζεται ότι οι ετήσιες άμεσες
δαπάνες περίθαλψης (το 2003) σε ολόκληρο τον κόσμο φθάνουν
τα 153 δισεκατομμύρια δολάρια τουλάχιστον. Στην Ευρώπη, τα
διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι επιπλοκές του διαβήτη είναι
υπεύθυνες για το 5% έως 10% όλων των δαπανών στον τομέα της
υγείας.(4) Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των διαβητικών σε ολόκληρο

τον κόσμο θα αυξηθεί, με παράλληλη αύξηση των δαπανών για την
περίθαλψή τους.
Το JDRF ήταν ένα από τα πρώτα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα
παγκοσμίως που υποστήριξε δημόσια την έρευνα στα ανθρώπινα
εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα (hESC),(5) εκδίδοντας ένα κείμενο
θέσεων και μια δημόσια δήλωση τον Δεκέμβριο του 1998. Η στάση
αυτή βασίστηκε αρχικά στην πεποίθηση ότι η έρευνα στα
ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα μπορεί να οδηγήσει στην
ανακάλυψη νέων μεθόδων ανάπτυξης μιας ανεξάντλητης πηγής
ινσουλινοπαραγωγών β κυττάρων,(6) με την ελπίδα ότι θα καταστεί
δυνατή η θεραπεία όλων των ασθενών. Η άποψη αυτή ενισχύθηκε
σημαντικά τον Ιούλιο του 2000, όταν ανακοινώθηκε στο Edmonton
του Καναδά(7) η επιτυχημένη μεταμόσχευση ανθρώπινων νησίδων
σε 7 άτομα με διαβήτη τύπου 1, εξουδετερώνοντας την ανεπαρκή
αίσθηση υπογλυκαιμίας και τη δυσίατη ασθένεια. Τα εντυπωσιακά
αυτά αποτελέσματα επιβεβαίωσαν οριστικά το γεγονός ότι η
μεταμόσχευση νησίδων μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τον
διαβήτη τύπου 1 και προσέφεραν έτσι την επιστημονική βάση στην
οποία στηρίζεται η ελπίδα ότι η θεραπεία κυτταρικής
αντικατάστασης θα συμβάλει στη θεραπεία ή τη βελτίωση του
διαβήτη τύπου 1.
Έκτοτε, το JDRF έχει σχηματίσει ένα ερευνητικό χαρτοφυλάκιο
που υποστηρίζει την έρευνα βλαστοκυττάρων στον άνθρωπο και
στα ζώα, καθώς και την έρευνα που χρησιμοποιεί σειρές
βλαστοκυττάρων από πηγές εμβρυϊκών και ενήλικων ιστών. Η
χρηματοδότηση του JDRF υποστήριξε την παραγωγή νέων σειρών
ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων, τον χαρακτηρισμό των
σειρών με βάση διεθνώς αποδεκτά κριτήρια, τη διασφάλιση της
προσφοράς των σειρών ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων
στους ερευνητές αλλά και την έρευνα που οδηγεί στην παραγωγή
β κυττάρων και άλλες θεραπείες κυτταρικής αντικατάστασης για
τον διαβήτη και τις επιπλοκές τους.
Το JDRF έχει αξιοποιήσει επίσης τις πηγές χρηματοδότησής
του μέσω διεθνών συνεργασιών στην έρευνα βλαστοκυττάρων
που σχετίζονται με την αποστολή του. Οι συνεργάτες του JDRF
εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών στην υποστήριξη της έρευνας στα
βλαστοκύτταρα περιλαμβάνουν υπηρεσίες χρηματοδότησης στην
Αυστραλία, τον Καναδά, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Σουηδία, τη
Σινγκαπούρη και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το JDRF είναι ένας από
τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο Διεθνές Φόρουμ Έρευνας
στα Βλαστοκύτταρα (International Stem Cell Forum, ISCF), το
οποίο αποσκοπεί στην υποστήριξη της διεθνούς συνεργασίας και
χρηματοδότησης της έρευνας στα βλαστοκύτταρα. Επειδή η
χρηματοδότηση του JDRF δεν περιορίζεται από εθνικά σύνορα,
κατορθώσαμε να προσφέρουμε υποστήριξη σε πολυεθνικές
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συνεργατικές προσπάθειες. Ένα μόνο τέτοιο παράδειγμα είναι η
οικονομική υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ δύο
προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, του European Consortium for Stem Cell Research
(EuroStemCell) και του Beta Cell Therapy Consortium. Ο βασικός
στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η βελτίωση του συντονισμού
και της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ ειδικών στα βλαστοκύτταρα
και ειδικών στη βιολογία των β κυττάρων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες,
το JDRF συνεργάζεται στενά με την Ομάδα Εργασίας
Βλαστοκυττάρων των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας (National
Institutes of Health Stem Cell Task Force) προκειμένου να
διευκολύνει την πραγματοποίηση ερευνών που θα
χρηματοδοτηθούν από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και να
συνεισφέρει στη διάδοση πληροφοριών εντός της ερευνητικής
κοινότητας. Το JDRF συνεργάζεται στενά με τη Διεθνή Εταιρεία
Έρευνας στα Βλαστοκύτταρα και εργάζεται επίσης με δίκτυα
βλαστοκυττάρων σε ολόκληρο τον κόσμο, π.χ. στον Καναδά, την
Αυστραλία και την Ευρώπη.
Με σκοπό να διασφαλιστεί η σωστή διεξαγωγή των ερευνών
αυτών από ηθικής πλευράς, το 2000 το JDRF σχημάτισε μια
Επιτροπή Εποπτείας Έρευνας στα Βλαστοκύτταρα που
αποτελείται από εξέχοντες ερευνητές, υπεύθυνους πολιτικής,
ειδικούς σε θέματα ηθικές και μη ειδικές εθελοντές, με στόχο να
προσφέρει ένα «δεύτερο επίπεδο» ελέγχου (επιπλέον της
επιστημονικής κριτικής) για τις ερευνητικές εφαρμογές των
ανθρώπινων βλαστοκυττάρων. Η Επιτροπή Εποπτείας αποτελεί
επίσης μια πρακτική απάντηση στο πρόβλημα των διαφορών
στους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν την έρευνα αυτή
στις διάφορες χώρες. Δεν προορίζεται ως υποκατάστατο του
ηθικού ελέγχου από τα ερευνητικά ιδρύματα ή της εθνικής και
διεθνούς νομοθεσίας, αλλά μάλλον για να διασφαλίσει ότι η
έρευνα είναι δικαιολογημένη και ότι υφίσταται επαρκή επιτήρηση.
Η Επιτροπή Εποπτείας λειτουργεί επίσης ως συμβουλευτικό
όργανο για το Διοικητικό Συμβούλιο του JDRF σε θέματα ηθικής
στην έρευνα βλαστοκυττάρων.
Σε συνδυασμό με τις προσπάθειες του ιδρύματος να
χρηματοδοτήσει την έρευνα στα βλαστοκύτταρα, εθελοντές από το
JDRF συμμετέχουν σε πολυάριθμα φόρουμ με στόχο την
πληροφόρηση του κοινού, τον διάλογο και τη διάδοση
πληροφοριών σχετικά με την έρευνα βλαστοκυττάρων και τη
μεταφορά πυρήνων σωματικών κυττάρων. Αντιπρόσωποι του
JDRF έχουν συμμετάσχει σε επιτροπές σύνταξης κατευθυντήριων
οδηγιών για την έρευνα στα ανθρώπινα εμβρυϊκά
βλαστοκύτταρα,(8) πραγματοποίησαν παρουσιάσεις σε διάφορα
εκπαιδευτικά φόρουμ και κατέθεσαν ενώπιον του Κογκρέσου των
Ηνωμένων Πολιτειών.
Το 2001, το JDRF συνεργάστηκε με την Αμερικανική Εταιρεία
Κυτταρικής Βιολογίας για να σχηματίσει τον Συνασπισμό για την
Προώθηση της Ιατρικής Έρευνας (Coalition for the Advancement of
Medical Research, CAMR),(9) που αποτελείται από οργανώσεις
ασθενών, πανεπιστήμια, ερευνητικές εταιρείες και ιδρύματα και
αποσκοπεί στη διατήρηση και την επέκταση της χρηματοδότησης
της βιοϊατρικής έρευνας στα ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα
από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των Η.Π.Α. Ο Larry Soler,
αντιπρόεδρος του JDRF αρμόδιος για θέματα επικοινωνίας με την
κυβέρνηση, ήταν ο πρώτος πρόεδρος του CAMR. Οι συναντήσεις
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μελών του Κογκρέσου με εθελοντές του JDRF και τα παιδιά τους
που πάσχουν από διαβήτη τύπου 1 είναι κρίσιμης σημασίας για
την πληροφόρηση του νομοθετικού σώματος. Το 2005 το CAMR
και τα μέλη του συνέβαλαν στην υπερψήφιση του νόμου H.R.810,
με τον οποίο ενισχύεται η κρατική υποστήριξη για την έρευνα στα
βλαστοκύτταρα.
Τα μέλη του CAMR δραστηριοποιούνται επίσης σε επίπεδο
πολιτείας,(10) όπου ξεκινούν εκστρατείες για την υποστήριξη της
νομοθεσίας υπέρ της έρευνας βλαστοκυττάρων και για την
καταψήφιση των νομοσχεδίων που ενδέχεται να τη βλάψουν.(11) Η
δημόσια προάσπιση της έρευνας βλαστοκυττάρων έχει παίξει
σημαντικό ρόλο στο να πειστούν τα νομοθετικά σώματα των
πολιτειών να διαθέσουν πόρους για την έρευνα αυτή (Πίνακας
15.1), κάτι που μόνον οι πολιτείες μπορούν να κάνουν για να
υποστηρίξουν τη βιοϊατρική έρευνα.
Επιπλέον, ιδιωτικοί χορηγοί υποστήριξαν την ίδρυση των
Ινστιτούτων Βλαστοκυτταρικής Έρευνας σε ιδρύματα όπως τα
πανεπιστήμια Harvard(12) και Stanford.(13) Η δωρεά 58
εκατομμυρίων δολαρίων προς την ιατρική σχολή του
πανεπιστημίου Johns Hopkins επέτρεψε την ίδρυση του
Ινστιτούτου Κυτταρικής Μηχανικής (Institute for Cell Engineering,
ICE).(14) Το Ίδρυμα Starr χορήγησε 50 εκατομμύρια σε τρία
ιδρύματα βιοϊατρικής έρευνας της Νέας Υόρκης – το Rockefeller
University, το Weill Medical College του Cornell University και το
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) – με σκοπό τη
συγκέντρωση πόρων και τεχνογνωσίας στην έρευνα στα
ΠΙΝΑΚΑΣ 15.1. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

Πολιτεία

Χρηματοδότηση (US$) και διάρκεια

Καλιφόρνια
Κονέκτικατ
Ιλλινόις
Νιου Τζέρσεϊ
Μέρυλαντ

3 δισεκατομμύρια σε διάστημα 10 ετών
100 εκατομμύρια σε διάστημα 10 ετών
10 εκατομμύρια σε χρηματοδοτήσεις το 2006
10,5 εκατομμύρια προβλέφθηκαν για πρώτη φορά το 2005
Προτάθηκε η παραχώρηση 20 εκατομμυρίων

βλαστοκύτταρα. Συνεπώς, παρά την περιορισμένη φύση της
ομοσπονδιακής χρηματοδότησης για την έρευνα στα ανθρώπινα
εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα στις Ηνωμένες Πολιτείες (τα ΝΙΗ
υπολογίζουν ότι η χρηματοδότηση της έρευνας στα εμβρυϊκά
βλαστοκύτταρα ήταν 40 εκατομμύρια για το 2005),(15) τόσο οι
διάφορες πολιτείες όσο και οι φιλάνθρωποι του ιδιωτικού τομέα
έχουν κάνει και εξακολουθούν να κάνουν μεγάλες συνεισφορές
που επιτρέπουν τη συνέχιση αυτής της σημαντικής έρευνας.
Παρά την εκτεταμένη υποστήριξη της έρευνας στα ανθρώπινα
εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα ερωτήματα
σχετικά με τους ομοσπονδιακούς κανονισμούς που ορίζουν την
εκτέλεση τέτοιων ερευνών αλλά και η έλλειψη εθνικών
κατευθυντήριων οδηγιών περί ηθικής έχουν οδηγήσει σε τεράστιες
αβεβαιότητες, ιδίως όσον αφορά στη συνεργασία μεταξύ
ερευνητών από πολιτείες με διαφορετική νομοθεσία. Οι
κατευθυντήριες οδηγίες του ΙΟΜ που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα
είναι μια αρχή, δεδομένου ότι τα ερευνητικά ιδρύματα και οι

πολιτείες μπορούν να υιοθετήσουν ή να προσαρμόσουν τις
οδηγίες αυτές ανάλογα με τις ανάγκες τους.
Ποικιλία κανονισμών και οργάνων εποπτείας της νομοθεσίας
και της ηθικής της έρευνας στα βλαστοκύτταρα επικρατεί και στην
Ευρώπη σήμερα. Πρόσφατα, μια ομάδα ερευνητών διατύπωσαν
μια σειρά αρχών για τη διασφάλιση της διεθνούς συνεργασίας
στην έρευνα στα βλαστοκύτταρα. (16) Οι συστάσεις αυτές τονίζουν
τη σημασία της σαφήνειας στη νομοθεσία και τους κανονισμούς,
αλλά και την ύπαρξη ευελιξίας ώστε να προβλεφθούν οι
μελλοντικές επιστημονικές εξελίξεις.
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Οι προσπάθειες του JDRF για την ανακάλυψη μιας θεραπείας
για τον διαβήτη τύπου 1 και τις επιπλοκές του επέτρεψαν στο
Ίδρυμα να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην υποστήριξη της έρευνας
στα ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα, τόσο για την άμεση
χρηματοδότηση της έρευνας όσο και για τις προσπάθειες
προάσπισής της στην κοινή γνώμη. Το JDRF συνεργάζεται με
άλλους οργανισμούς με παρόμοιες πεποιθήσεις. Η συνεργασία
μεταξύ των φορέων χρηματοδότησης έχει προσφέρει σημαντική
υποστήριξη στην έρευνα στα βλαστοκύτταρα, η οποία επέτρεψε τη
συγκέντρωση ερευνητικών πόρων (όπως νέες κυτταρικές σειρές
και τράπεζες κυτταρικών σειρών), την ανταλλαγή πληροφοριών
(όπως οι διεθνείς προσπάθειες χαρακτηρισμού των κυττάρων)
μεταξύ των επιστημόνων, και η προώθηση ερευνητικών
συνεργασιών.
Ένας
συνασπισμός
οργανώσεων
που
προασπίζονται την έρευνα στα ανθρώπινα εμβρυϊκά
βλαστοκύτταρα είναι εξαιρετικά σημαντικός για τη διασφάλιση
περισσότερων ευκαιριών για την έρευνα αυτή, επαρκούς δημόσιας
εποπτείας, και δίκαιης κατανομής των οφελών από την έρευνα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. http://diabetes.niddk.nih.gov/dm/ pubs/overview/index.htm
2. International Diabetes Federation Diabetes Atlas, http://www.idf.
org/home/index.cfm?node=6
3. http://diabetes.niddk.nih.gov/dm/ pubs/statistics/index.htm#7
4. http://www.europarl.eu.int/activi-ties/expert/
5. Nierras, C. R., Stallard, J., Goldstein, R. A., and Insel, R. Human
embryonic stem cell research and the Juvenile Diabetes
Research Foundation International – a work in progress. Pediatr.
Diabetes 2004;5(Suppl 2):94-98.
6. Otonkoski, T., Gao, R., and Lundin, K. Stem cells in the
treatment of diabetes. Ann. Med. 2005;37:513-520.
7. Shapiro, A. M., Lakey, J. R., Ryan, E. A., Korbutt, G. S., Toth, E.,
Warnock, G. L., Kneteman, N. M., and Rajotte, R. V. Islet
transplantation in seven patients with type 1 diabetes mellitus
using a glucocorticoid-free immunosuppressive regimen. New
Engl. J. Med. 2000;343:230-238.

75

76

Γλωσσάριο της βιολογίας των βλαστοκυττάρων
■ Austin Smith
EuroStemCell European Consortium for Stem Cell Research, http:/www.eurostemcell.org

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H

βιολογία των βλαστοκυττάρων βρίσκεται σε μια φάση
δυναμικής διεύρυνσης και σύνδεσης με ένα μεγάλο φάσμα
βασικών και εφαρμοσμένων επιστημών. Ταυτόχρονα, ο
τομέας αυτός βρίσκεται εκτεθειμένος σε ενδελεχή δημόσια και
πολιτική εποπτεία. Μια κοινή γλώσσα για την κοινότητα των
ερευνητών βλαστοκυττάρων είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη
συγκροτημένη παρουσίαση πληροφοριών σε τέτοια πολυποίκιλα
ακροατήρια, δεδομένου μάλιστα ότι ορισμένοι όροι του λεξιλογίου
των βλαστοκυττάρων χρησιμοποιούνται με διαφορετικό τρόπο σε
άλλα επιστημονικά πεδία.

Βλαστικό κύτταρο, βλαστοκύτταρο Κύτταρο που μπορεί να
παράγει διαρκώς πανομοιότυπα θυγατρικά κύτταρα και μπορεί
επίσης να παράγει θυγατρικά κύτταρα με διαφορετικές – πιο
περιορισμένες – ιδιότητες.

Αυτοανανέωση Συνεχείς κύκλοι διαίρεσης που παράγουν ένα
τουλάχιστον θυγατρικό κύτταρο αντίστοιχο του μητρικού, με
λανθάνουσα ικανότητα διαφοροποίησης. Η καθοριστική
ιδιότητα των βλαστοκυττάρων.

Δέσμευση Έναρξη ενός κυτταρικού προγράμματος που οδηγεί
ανεπιστρεπτί στη διαφοροποίηση του κυττάρου. Για ένα
βλαστοκύτταρο, αυτό σημαίνει την έξοδο από τους κύκλους
αυτοανανέωσης.

Δυναμικό Η κλίμακα των επιλογών δέσμευσης που διαθέτει ένα
κύτταρο.

Ολοδύναμο Κύτταρο που επαρκεί για τη δημιουργία ολόκληρου
του οργανισμού, όπως π.χ. το ζυγωτό των ζώων και τα
μεριστωματικά κύτταρα των φυτών. Τα βλαστοκύτταρα των
σπονδυλωτών δεν έχουν την ιδιότητα αυτή.

Πολυδύναμο Κύτταρο που μπορεί να παράγει όλους τους
κυτταρικούς τύπους του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων
των βλαστοκυττάρων και μερικών ή όλων των εξωεμβρυϊκών
κυτταρικών τύπων.(1) Παράδειγμα τέτοιων κυττάρων είναι τα
εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα.

Ιστικό πολυδύναμο Κύτταρο που μπορεί να παράγει
πολλαπλούς κυτταρικούς τύπους που σχηματίζουν έναν ή
περισσότερους ολόκληρους ιστούς. Παράδειγμα είναι τα
αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα.

Ολιγοδύναμο Κύτταρο που παράγει δύο ή περισσότερους
κυτταρικούς τύπους ενός ιστού. Παράδειγμα είναι να νευρικά
βλαστοκύτταρα που μπορούν να παράγουν μια υποομάδα
νευρώνων του εγκεφάλου.

Μονοδύναμο Κύτταρο που παράγει έναν μόνο κυτταρικό τύπο,
όπως τα σπερματογόνα βλαστοκύτταρα.

Κλωνική ανάλυση Διερεύνηση των ιδιοτήτων ενός
μεμονωμένου κυττάρου. Είναι απαραίτητη για την οριστική
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διαπίστωση της ικανότητας αυτοανανέωσης και του δυναμικού
του κυττάρου.
Εμβρυϊκό βλαστοκύτταρο Παράγεται in vitro από τα
πολυδύναμα κύτταρα του εμβρύου πριν από το στάδιο του
γαστριδίου.

Ιστικό βλαστοκύτταρο Προέρχεται ή εντοπίζεται σε βρεφικό ή
ενήλικο ιστό και το δυναμικό του περιορίζεται στους
κυτταρικούς τύπους του ιστού αυτού. Τα κύτταρα αυτά είναι
υπεύθυνα για την ανανέωση και την επιδιόρθωση κάποιων
ιστών καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής.

Ιδρυτικό ή πρόδρομο κύτταρο Γενικοί όροι για κύτταρα χωρίς
ικανότητα αυτοανανέωσης, που συμμετέχουν στην παραγωγή
ιστών, μεταξύ των οποίων και τα ιστικά βλαστοκύτταρα σε
κάποιες περιπτώσεις.(1)

Προγονικό κύτταρο Γενικός όρος για τα διαιρούμενα κύτταρα
με ικανότητα διαφοροποίησης. Περιλαμβάνει υποψήφια
βλαστοκύτταρα για τα οποία δεν έχει αποδειχθεί ακόμη η
ικανότητα αυτοανανέωσης.

Παροδικά πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα Διαιρούμενοι
απόγονοι βλαστοκυττάρων που πρόκειται να διαφοροποιηθούν.
Στα πρώτα στάδια ενδέχεται να μην έχουν δεσμευτεί πλήρως
και να διατηρούν την ικανότητα αυτοανανέωσης.(2)

Ασύμμετρη διαίρεση Παραγωγή κυττάρων με διαφορετική
μοίρα από μία μοναδική μίτωση: η χωρικά προσανατολισμένη
διαίρεση μπορεί να φέρει τα θυγατρικά κύτταρα σε διαφορετικό
μικροπεριβάλλον, ή πιθανόν να υπάρχουν ενδογενείς
παράγοντες καθορισμού που συγκεντρώνονται στο ένα μόνο
από τα θυγατρικά κύτταρα.(3) Παρατηρείται σε κάποια αλλά όχι
όλα τα βλαστοκύτταρα και ενδέχεται να συμβαίνει και σε άλλα
πρόδρομα κύτταρα.

Αθάνατος κλώνος Υπόθεση που βασίζεται στην επιλεκτική
κατακράτηση κλώνων μητρικού DNA κατά την ασύμμετρη
αυτοανανέωση. Ένας πιθανός μηχανισμός για την προστασία
των βλαστοκυττάρων από μεταλλάξεις κατά την αντιγραφή του
DNA.(4)

Θέση βλαστοκυττάρων Κυτταρικό μικροπεριβάλλον (niche)
που παρέχει υποστήριξη και ερεθίσματα απαραίτητα για τη
διατήρηση της αυτοανανέωσης.(5,6)

Ομοιόσταση βλαστοκυττάρων Διατήρηση της δεξαμενής
ιστικών βλαστοκυττάρων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής.
Προϋποθέτει τη συμμετρική αυτοανανέωση και
διαφοροποιητικές διαιρέσεις σε επίπεδο πληθυσμού ή την
παρατεταμένη ασύμμετρη αυτοανανέωση.

Μακροπρόθεσμη ανασύσταση Ισόβια διατήρηση
ανανεούμενων ιστών από μεταμοσχευμένα κύτταρα. Η
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ασφαλέστερη μέθοδος ταυτοποίησης των αιμοποιητικών,
επιδερμικών και σπερματογονικών βλαστοκυττάρων, αλλά
πιθανόν να μην εφαρμόζεται σε όλους τους ιστούς λόγω
αδυναμίας μεταμόσχευσης.
Κύτταρο κατακράτησης σήμανσης Υποψήφιο
βλαστοκύτταρο ενήλικου ιστού με υποτιθέμενο αργό ρυθμό
διαίρεσης ή/και κατακράτηση αθάνατου κλώνου.(3),(7) Να
ερμηνεύεται με επιφύλαξη.

Καρκινικό βλαστοκύτταρο Αυτοανανεούμενο κύτταρο που
ευθύνεται για τη διατήρηση κάποιων καρκίνων και για την
παραγωγή διαφοροποιημένων απογόνων που αποτελούν την
κύρια μάζα του όγκου.(7,8) Τα καρκινικά βλαστοκύτταρα που
εντοπίστηκαν σε λευχαιμίες και ορισμένους συμπαγείς όγκους
αποτελούν ενδιαφέροντες θεραπευτικούς στόχους.

Καρκινικό κύτταρο προέλευσης Προκαρκινικό κύτταρο που
παράγει ένα καρκινικό βλαστοκύτταρο.(7) Μπορεί να είναι ένα
μεταλλαγμένο βλαστοκύτταρο ή ένα προγονικό κύτταρο που
απέκτησε ικανότητες αυτοανανέωσης λόγω μετάλλαξης.(8)

Κύτταρο καρκινικής έναρξης Γενικός όρος που περιλαμβάνει
τόσο τα κύτταρα προέλευσης όσο και τα καρκινικά
βλαστοκύτταρα.

Αναγεννητική ιατρική Ανάπλαση ασθενών ή τραυματισμένων
ιστών μέσω ενεργοποίησης ενδογενών κυττάρων ή μέσω
μεταμόσχευσης κυττάρων.

Θεραπεία κυτταρικής αντικατάστασης Ανασύσταση ιστών
μέσω λειτουργικής ενσωμάτωσης μεταμοσχευμένων απογόνων
βλαστοκυττάρων. Διαφέρει από τις τροφικές, αντιφλεγμονικές ή
ανοσορυθμιστικές επιδράσεις των «παρευρισκόμενων»
εισαγόμενων κυττάρων.

Βλαστοκύτταρο in vitro Αυτοανανέωση ex vivo σε κύτταρα
που δεν συμπεριφέρονται ως τυπικά βλαστοκύτταρα in vivo.
Οφείλεται στην απελευθέρωση επαγωγικών σημάτων
δέσμευσης ή στη συνθετική δημιουργία κατάστασης
βλαστοκυττάρου.(9)

Προετοιμασία κυτταρικού τύπου Αδιάκριτη έκφραση
γονιδίων που συνδέονται με συγκεκριμένα προγράμματα
διαφοροποίησης σε βλαστοκύτταρα.

Αναπρογραμματισμός Επέκταση του κυτταρικού δυναμικού.
Συμβαίνει φυσικά σε αναγεννώμενους οργανισμούς
(«αποδιαφοροποίηση»). Επάγεται φυσιολογικά στα κύτταρα
των θηλαστικών μέσω μεταφοράς πυρήνα, κυτταρικής σύντηξης
ή γενετικού χειρισμού.

Πλαστικότητα Η άποψη ότι τα ιστικά βλαστοκύτταρα μπορούν
να διευρύνουν το δυναμικό τους κατόπιν φυσιολογικών
απαιτήσεων ή προσβολών.

Βλαστοκυτταρικός χαρακτήρας Η άποψη ότι τα διάφορα
βλαστοκύτταρα ελέγχονται από κοινά γονίδια και μηχανισμούς.
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