Aνασκόπηση
Ο ρόλος των μεσεγχυματικών στρωματικών κυττάρων
στην αναγεννητική ιατρική
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Περίληψη: Η Αναγεννητική Ιατρική, αποτελεί τον τέταρτο και πολλά υποσχόμενο πυλώνα για την
παγκόσμια υγεία και μαζί με την Eμβιομηχανική Ιστών και την Κυτταρική Θεραπεία, αναμένεται να
συνεισφέρουν στην παραγωγή νέων προγνωστικών και θεραπευτικών μέσων καθώς και καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών. Τα τελευταία χρόνια, τα μεσεγχυματικά στρωματικά/
βλαστικά κύτταρα (ΜSCs) είναι στο επίκεντρο αυτού του επιστημονικού πεδίου. Τα MSCs αποτελούν
μία υποομάδα προγονικών κυττάρων, που εμφανίζουν τη δυνατότητα της διαφοροποίησης σε επιμέρους ιστούς μεσοδερμικής προέλευσης (όπως οστεοκύτταρα, λιποκύτταρα και χονδροκύτταρα) και της
in vivo αποκατάστασης του ομόλογου ιστού. Παρ’ όλο που τα καλύτερα χαρακτηρισμένα MSCs είναι
τα προερχόμενα από τον μυελό των οστών (ΒΜ), πρόσφατα το ενδιαφέρον έχει στραφεί και σε εναλλακτικές πηγές εμβρυϊκής προέλευσης, όπως το αμνιακό υγρό (AF), ο ομφάλιος λώρος (UC), οι αμνιακές μεμβράνες (AM) και ο πλακούντας. Λόγω αυτών των ιδιοτήτων, αλλά και της δυνατότητας χρήσης
τους σε in vitro και in vivo πειραματικές προσεγγίσεις, τα MSCs φαίνεται να αποτελούν ένα ελκυστικό εργαλείο στο πλαίσιο της Εμβιομηχανικής των Ιστών και της Κυτταρικής Θεραπείας. Στην παρούσα ανασκόπηση γίνεται εκτενής αναφορά στις ιδιότητες αυτών των κυττάρων, στην προέλευσή τους
και παρουσιάζονται τα μέχρι τώρα δεδομένα που ενισχύουν την ενδεχόμενη χρήση τους στα πλαίσια
της Αναγεννητικής Ιατρικής.
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Αναγεννητική ιατρική
Τα τελευταία χρόνια, εκτός των θεραπειών που βασίζονται σε φαρμακευτικά και βιολογικά προϊόντα ή ιατρικά μηχανήματα1, η Αναγεννητική Ιατρική έχει εισέλθει
εντυπωσιακά στην κλινική θεραπευτική, και μέσω της
Κυτταρικής Θεραπείας αποτελεί τον τέταρτο και πολλά
υποσχόμενο πυλώνα για την παγκόσμια υγεία. Η Eμβιομηχανική Κυττάρων και Ιστών, μαζί με την Κυτταρική
Θεραπεία και τη χρήση των αρχέγονων βλαστικών κυττάρων, μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις πολλών
σοβαρών ασθενειών και των συναφών προβλημάτων της
δημόσιας υγείας1. Η διεπιστημονική προσέγγιση διαφορετικών πεδίων όπως η Εμβιομηχανική Ιστών, η Κυτταρική και Μοριακή Βιολογία υπόσχεται να οδηγήσει στη
Εργαστήριο Βιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών και
Εργαστήριο Κυτταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών
Συγγραφέας υπεύθυνος για επικοινωνία: Μαρία Γ. Ρουμπελάκη, DPhil,
Εργαστήριο Βιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Μικράς
Ασίας 75, 11527 Αθήνα, Τηλ: +30210 7462145, +30-210-6597013,
Fax: +30 210 6597545, E-mail: roubel@med.uoa.gr
1

2

δημιουργία νέων προγνωστικών και θεραπευτικών μέσων
για την αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών2.
Το ενδιαφέρον έχει πρόσφατα στραφεί στο πεδίο της
Αναγεννητικής Ιατρικής και συγκεκριμένα στη χρήση
βλαστικών κυττάρων για την αποκατάσταση της ιστικής βλάβης σε διάφορες νόσους, ιστικές δυσλειτουργίες
ή τραυματισμούς1. Είναι φανερό πως τα βλαστικά κύτταρα μονοπωλούν το ενδιαφέρον περισσότερο από κάθε
άλλο πεδίο στη Βιολογία τα τελευταία χρόνια και αποτελούν σημαντικά εργαλεία στην ανεύρεση δυνητικών
θεραπειών με εφαρμογή στα εκφυλιστικά νοσήματα και
στην Αναγεννητική Ιατρική.
Η Αναγεννητική Ιατρική έχει εισαγάγει νέες μεθόδους για την αντικατάσταση ή την αναγέννηση κυττάρων, ιστών ή οργάνων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων
κυτταρική θεραπεία, χρήση βιοϋλικών ή χρήση ικριωμάτων2. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται αυτόλογα ή
αλλογενή κύτταρα (cell replacement), γενετικά τροποποιημένα κύτταρα (cell based gene therapy), βλαστικά
ή πρόδρομα κύτταρα καλλιεργημένα σε ικριώματα (tissue engineering)1,3 .
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Η κυτταρική θεραπεία παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα καθώς είναι λιγότερο επεμβατική μέθοδος, σχετίζεται με μικρότερα ποσοστά θνητότητας και νοσηρότητας,
προκαλεί χαμηλότερη ανοσολογική αντίδραση και επιπλέον δυνητικά μπορεί να αποτελέσει ιδανική θεραπεία
αφού δεν απαιτείται να πραγματοποιηθεί ολοκληρωτική
αντικατάσταση του οργάνου, αλλά μία μικρή ποσότητα
κυττάρων μπορεί να συντελέσει στην ανάκτηση της μεταβολικής λειτουργίας του κατεστραμμένου ιστού1. Παρ’
όλα αυτά, η επιτυχής εφαρμογή της κυτταρικής θεραπείας εξαρτάται από πολυάριθμους παράγοντες, οι οποίοι
σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μελετούνται λεπτομερώς. Ακόμη απαιτείται (i) εις βάθος μελέτη της βιολογίας
των βλαστικών/πρόδρομων κυττάρων, (ii) διαθεσιμότητα
καλά καθορισμένων ζωικών προτύπων για προκλινικές
μελέτες και (iii) ανάπτυξη της γενετικής τροποποίησης
ή γονιδιακής μεταφοράς σε βλαστικά κύτταρα1. Επομένως, οι προοπτικές της κυτταρικής θεραπείας στα πλαίσια της Αναγεννητικής Ιατρικής είναι τεράστιες, παρά το
ότι υπάρχουν σημαντικά εμπόδια μέχρι στιγμής, τα οποία
θα πρέπει να επιλυθούν, πριν μεταφερθεί η τεχνολογία
αυτή στην κλινική πράξη.
Στο πλαίσιο αυτό, ένας πολλά υποσχόμενος κυτταρικός τύπος είναι τα μεσεγχυματικά στρωματικά κύτταρα
(mesenchymal stem/stromal cells - MSCs). Είναι ένας
πληθυσμός πολυδύναμων κυττάρων, με δυνατότητα διαφοροποίησης κυρίως σε κύτταρα μεσοδερμικής προέλευσης, που θεωρούνται ένα ιδιαίτερα ελκυστικό εργαλείο
για νέες θεραπευτικές προσπελάσεις4.

Μεσεγχυματικά στρωματικά κύτταρα (MSCs)
Ο όρος «μεσέγχυμα» αρχικά χρησιμοποιήθηκε για να
περιγραφεί ο αναπτυσσόμενος χαλαρός συνδετικός ιστός
του εμβρύου, ο οποίος προέρχεται κυρίως από το μεσόδερμα και έχει τη δυνατότητα να δίνει γένεση σε κύτταρα
του συνδετικού ιστού του ενηλίκου. Τα MSCs χαρακτηρίστηκαν για πρώτη φορά από τον Friedenstein και συν.
στο μυελό των οστών αρουραίου και απεδείχθη ότι ήταν
ικανά να διαφοροποιηθούν αρχικώς σε οστεοκύτταρα5.
Έκτοτε, MSCs έχουν απομονωθεί και στον άνθρωπο από
διάφορους ιστούς κατά τα διάφορα στάδια της ανάπτυξης, όπως το αμνιακό υγρό, ο ομφάλιος λώρος, το αίμα
του ομφάλιου λώρου, ο μυελός των οστών και ο λιπώδης ιστός6-14.
Όπως προαναφέρθηκε, τα MSCs αποτελούν υποομάδα
προγονικών κυττάρων, έχουν τη δυνατότητα της διαφοροποίησης σε επιμέρους ιστούς της μεσοδερμικής σειράς και της in vivo αποκατάστασης του ιστού, τον οποίο
δημιουργούν15. Πρόσφατα απεδείχθη και η ικανότητα
αυτοανανέωσης των κυττάρων αυτών σε in vivo πειραματικές προσεγγίσεις16-18. Λόγω αυτών των ιδιοτήτων τους,
τα MSCs φαίνεται να αποτελούν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο
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και πολλά υποσχόμενο εργαλείο στο πλαίσιο της εμβιομηχανικής ιστών και της κυτταρικής θεραπείας4,15,19-21.
Με τα σημερινά δεδομένα, ο μυελός των οστών (bone
marrow-BM) αποτελεί την πλέον διαδεδομένη πηγή μεσεγχυματικών κυττάρων. Τα BM-MSCs έχουν χρησιμοποιηθεί σε ζωικά πρότυπα σήψης, ηπατικής, καρδιακής
ή νεφρικής ανεπάρκειας καθώς και σε προκλινικές δοκιμές με αξιοσημείωτα αποτελέσματα22. Εντούτοις, ο προσδιορισμός και ο χαρακτηρισμός εναλλακτικών πηγών
αξιοποιήσιμων MSCs είναι μεγάλης σπουδαιότητας. Τελευταίες μελέτες έχουν επικεντρωθεί σε MSCs που προέρχονται από εμβρυϊκές πηγές, όπως το αμνιακό υγρό
(amniotic fluid - AF), ο ομφάλιος λώρος (umbilical cord
- UC), ο πλακούντας (Placenta - P) ή οι αμνιακές μεμβράνες (amniotic membrane - ΑΜ)14,23,24.
Οι μέθοδοι που έχουν χρησιμοποιηθεί για την απομόνωσή των MSCs βασίζονται στην ικανότητά τους: (α)
να προσκολλώνται σε καλλιεργητικές επιφάνειες, (β) να
πολλαπλασιάζονται in vitro σε βασικό καλλιεργητικό
μέσο, (γ) να δημιουργούν αποικίες με ινοβλαστική μορφή και (δ) να έχουν τη δυνατότητα διαφοροποίησης σε
οστεοκύτταρα, λιποκύτταρα και χονδροκύτταρα25. Ωστόσο, υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον πλήρη χαρακτηρισμό των ετερογενών αυτών πληθυσμών που σχετίζονται
με την απουσία ταυτοποιημένων επιφανειακών δεικτών,
ειδικών για τα κύτταρα αυτά26,27. Τα MSCs είναι ένας διακριτός πληθυσμός από τα αιμοποιητικά αρχέγονα κύτταρα, καθώς δεν εκφράζουν τα μόρια επιφανείας CD14,
CD34, και CD45 (δείκτης των αιμοποιητικών κυττάρων)28. Συνεπώς, ο χαρακτηρισμός τους βασίζεται στην
έκφραση ενός συνόλου δεικτών όπως το μόριο Stro-1,
το οποίο εκφράζεται στα μη αιμοποιητικά στρωματικά κύτταρα του μυελού των οστών29, τα αντιγόνα επιφανείας CD105 (ενδογλίνη) και CD73, το μόριο CD166
(ALCAM) καθώς και τα μόρια CD90/Thy-1, CD44 και
CD29 (β1-ιντεγκρίνη)13,30,31.

Ενήλικες Πηγές MSCs
Η πιο καλά χαρακτηρισμένη πηγή MSCs είναι ο μυελός των οστών. Όμως, MSCs έχουν απομονωθεί επίσης και από άλλους ενήλικους ιστούς, όπως ο λιπώδης
ιστός32,33, το τριχωτό της κεφαλής34, το δέρμα35, ο μυϊκός
ιστός36, ο συνδετικός ιστός, τα περικύτταρα37, η αρθρική μεμβράνη38, το περιόστεο39 και το περιφερικό αίμα40.
Παρ’ όλη τη φαινοτυπική ομοιογένεια, τα κύτταρα αυτά ενδεχομένως να παρουσιάζουν ετερογένεια στην ικανότητα διαφοροποίησης, γεγονός που σχετίζεται με την
πηγή προέλευσής τους30.

MSCs του μυελoύ των οστών (BM-MSCs)
Τα ΒΜ-MSCs παρέχουν στρωματική υποστήριξη και
κατάλληλο μικροπεριβάλλον για τον πολλαπλασιασμό
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και τη διαφοροποίηση των αιμοποιητικών κυττάρων,
ενώ συγχρόνως δίνουν γένεση στα κύτταρα του λιπώδους ιστού, των χόνδρων και στα κύτταρα του οστίτη
ιστού41,42. Τα MSCs αντιπροσωπεύουν ένα μικρό τμήμα
(0,001-0,01%) του συνολικού πληθυσμού των εμπύρηνων κυττάρων του μυελού των οστών20. Τα ανθρώπινα
ΒΜ-MSCs απομονώνονται συνήθως από τη στοιβάδα μονοπύρηνων κυττάρων του μυελού των οστών, που προκύπτει μετά από επιστοίβαση δείγματος του μυελού σε
φικόλη, ακολουθούμενη από φυγοκέντρηση43. Εντούτοις, ένα μείζον πρόβλημα της απομόνωσης των MSCs
από το μυελό των οστών είναι το γεγονός ότι ο αριθμός
αυτών μειώνεται σημαντικά με την πάροδο της ηλικίας
του δότη, ενώ τα κύτταρα που απομονώνονται έχουν περιορισμένο δυναμικό έκπτυξης και διαφοροποίησης και
βραχύτερο χρόνο ζωής, σε σχέση με τα MSCs που προέρχονται από εμβρυϊκές πηγές. Επίσης, η διαδικασία λήψης μυελού των οστών είναι αρκετά επίπονη για το δότη,
γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη της αναζήτησης νέων εναλλακτικών πηγών MSCs για αυτόλογη ή
αλλογενή θεραπευτική χρήση.

Εμβρυϊκές πηγές MSCs
Τα τελευταία χρόνια τα εμβρυϊκά (fetal) μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα (fMSCs), αποτελούν ένα πληθυσμό
πολυδύναμων (multipotent) κυττάρων τα οποία έχουν τη
δυνατότητα να απομονωθούν και να εκπτυχθούν εύκολα στην καλλιέργεια. Οι μέχρι τώρα in vivo και in vitro
πειραματικές προσεγγίσεις έχουν δείξει ότι τα fMSCs,
οντολογικά βρίσκονται ανάμεσα στα εμβρυονικά (ES)
και τα ενήλικα βλαστικά κύτταρα (adult stem cells). Τα
εμβρυϊκά μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα (fMSCs)
έχουν απομονωθεί από διάφορες πηγές όπως το αμνιακό
υγρό, ο ομφάλιος λώρος, ο πλακούντας, το αίμα του ομφαλίου λώρου, οι εμβρυϊκές μεμβράνες (άμνιον, χόριον)
ή το έλυτρο του Wharton12. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα κύτταρα αυτά, ανάλογα με την
πηγή προέλευσης, εμφανίζουν την ικανότητα διαφοροποίησης in vitro σε οστεοκύτταρα, χονδροκύτταρα, λιποκύτταρα, καθώς και σε άλλους τύπους κυττάρων όπως
ηπατοκύτταρα, μυϊκά ή νευρικά κύτταρα12. Επίσης δεν
σχηματίζουν τερατώματα σε in vivo ανοσοκατασταλμένα
ζωικά μοντέλα και χαρακτηρίζονται από σταθερό καρυότυπο κατά τις in vitro διαδικασίες έκπτυξης και καλλιέργειας. Επιπροσθέτως, εμφανίζουν σημαντική ικανότητα
αναγέννησης κατεστραμμένων ιστών, εκκρίνουν παράγοντες ανάπτυξης, κυτοκίνες και άλλα μόρια τα οποία
ρυθμίζουν σημαντικές κυτταρικές λειτουργίες12. Τέλος,
σημαντική είναι και η χαμηλή ανοσογονικότητα που παρουσιάζουν, γεγονός που ενισχύει την πιθανή χρήση τους
σε πρωτόκολλα κυτταρικής θεραπείας. Αυτά τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά, καθιστούν τα MSCs ένα ελκυστικό
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εργαλείο για την ανάπτυξη νέων στρατηγικών κυτταρικής θεραπείας σε κλινικές εφαρμογές14.
Πηγές εμβρυϊκών MSCs αποτελούν:

Το έλυτρο του Wharton (UC-MSCs)
Πηγή MSCs αποτελεί και το έλυτρο του Wharton
(Wharton Jelly- WJ), το οποίο συνιστά το συνδετικό ιστό
που περιβάλλεται από τις δύο αρτηρίες και τη μία φλέβα του ομφαλίου λώρου12,44. Εκτεταμένες μελέτες έχουν
δείξει ότι τα UC-MSCs εκφράζουν τους δείκτες που χαρακτηρίζουν τα MSCs και επιπρόσθετα, εκφράζουν τους
δείκτες βλαστικότητας Sox2, Oct4 και Nanog45. Τα UCMSCs μπορούν να διαφοροποιηθούν επιτυχώς in vitro
προς λιποκύτταρα, οστεοκύτταρα, χονδροκύτταρα, καρδιομυοκύτταρα και νευρικά κύτταρα46-48.

Ο πλακούντας (pMSCs)
Η απομόνωση των MSCs του πλακούντα (pMSCs)
πραγματοποιείται από τις χοριακές λάχνες μετά από ειδική επεξεργασία49. Τα pMSCs εκφράζουν τους MSCs
δείκτες και δείκτες πολυδυναμικότητας όπως οι SSEA-4,
SSEA-3, TRA-1-60 και TRA-1-8150,51. Επίσης, έχει δειχτεί ότι τα pMSCs εκκρίνουν κυτοκίνες όπως οι IL-1Ra,
IL6, IL8, IL10, IL11 και IL15 και ότι παρουσιάζουν την
ικανότητα να μεταναστεύουν προσελκυόμενα από χημειοτακτικά μόρια όπως τα SDF-1, PDGF, HGF και MCP-149.

Η αμνιακή μεμβράνη (AM-MSCs)
Τα MSCs της αμνιακής μεμβράνης προέρχονται από
το αμνιακό επιθήλιο και τα αμνιακά μεσεγχυματικά στρώματα, αντίστοιχα13,44. Τα AM-MSCs διαθέτουν παρόμοιες
ιδιότητες με τα MSCs που προέρχονται από ενήλικες πηγές52. Περαιτέρω ανάλυση έδειξε ότι τα AM-MSCs εκτός
από τους MSCs δείκτες εκφράζουν και τον δείκτη βλαστικότητας Oct-3/413.

Το αμνιακό υγρό (AF-MSCs)
Το αμνιακό υγρό αποτελεί μια εναλλακτική εμβρυϊκή πηγή πλούσια σε MSCs. H συχνότητα των κυττάρων
αυτών προσεγγίζει το 0,9 - 1,5% όλων των κυτταρικών
πληθυσμών του αμνιακού υγρού53,54. Πρόσφατα, από την
ερευνητική μας ομάδα και άλλες ομάδες, πραγματοποιήθηκε α) επιτυχής απομόνωση δύο διακριτών AF-MSC
πληθυσμών8,10,54-56, β) συστηματικός φαινοτυπικός χαρακτηρισμός και εκτίμηση του φάσματος διαφοροποίησής
τους56-58 καθώς και γ) ανάλυση για πρώτη φορά του πρωτεομικού τους προτύπου56,57. Τα AF-ΜSCs εκφράζουν μόρια επιφανείας χαρακτηριστικά των MSCs, δεν εκφράζουν
αιμοποιητικούς δείκτες ενώ εκφράζουν τους παράγοντες
βλαστικότητας Sox2, Nanog, SSEA-4, Oct-3/4, Klf4 και
c-Myc. Τα AF-ΜSCs είναι πολυδύναμα, με υψηλό ρυθ-
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μό πολλαπλασιασμού, ευρύ φάσμα διαφοροποίησης και
φυσιολογικό καρυότυπο μετά από συνεχείς ανακαλλιέργειες14. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά η ανάλυση και αξιοποίηση του προτύπου έκφρασης
των microRNAs όλων των πληθυσμών MSCs με σκοπό
την κατανόηση της γονιδιακής έκφρασης που ρυθμίζουν
τις διαδικασίες διαφοροποίησης των κυττάρων αυτών59.

Βασικά κριτήρια για τη χρήση των MSCs
στην αναγεννητική ιατρική
Ο αριθμός, οι ιδιότητες, το δυναμικό διαφοροποίησης,
ο τρόπος απομόνωσης και έκπτυξης των MSCs προερχόμενων από ενήλικες ή εμβρυϊκές πηγές θα πρέπει να
ελέγχονται ενδελεχώς πριν την πιθανή χρήση τους στην
αναγεννητική ιατρική60. Ο Gimble και συν60-62 πρότειναν
ότι η χρήση των βλαστικών/πρόδρομων κυττάρων στην
Κυτταρική Θεραπεία και Αναγεννητική Ιατρική θα πρέπει να ικανοποιεί τα ακόλουθα προαπαιτούμενα.
Τα χρησιμοποιούμενα κύτταρα θα πρέπει:
1. Να είναι διαθέσιμα σε μεγάλο αριθμό (106 - 109 κύτταρα).
2. Να μπορούν να απομονωθούν με τη λιγότερο επίπονη μέθοδο.
3. Να έχουν μεγάλο δυναμικό διαφοροποίησης σε πολλαπλές σειρές.
4. Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιτυχώς σε αυτόλογες ή αλλογενείς μεταμοσχεύσεις.
5. Να είναι η δυνατή η χρήση τους σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραμμές ορθής παρασκευαστικής
πρακτικής (Good Manufacturing Practice guidelines).
Στις ακόλουθες ενότητες παρουσιάζονται τα μέχρι τώρα αποτελέσματα που σχετίζονται με τη χρήση των MSCs
σε διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Εμβιομηχανική ιστών
Πρόσφατες μελέτες έχουν επικεντρωθεί σε εφαρμογές που στηρίζονται σε μεταμόσχευση βλαστικών ή πρόδρομων κυττάρων μέσω ικριωμάτων63. Τα ικριώματα,
συνήθως κατασκευάζονται από φυσικά ή συνθετικά υλικά με ποικίλες βιοδραστικές και μηχανικές ιδιότητες και
παρέχουν το κατάλληλο περιβάλλον για την κυτταρική
ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση καθώς και την οργανογένεση. Είναι φανερό πως ο τύπος των κυττάρων μαζί με
την επιλογή του κατάλληλου βιοϋλικού είναι θεμελιώδους
σημασίας για το αποτέλεσμα της εν λόγω θεραπείας63.
Έχουν προταθεί και εφαρμοστεί τουλάχιστον τρεις
διαφορετικοί τρόποι για τη χρήση MSCs σε ικριώματα.
Στην πρώτη μέθοδο τα MSCs προσδένονται στα ικριώματα in vitro, και μετά από μία σύντομη επώαση για να
διασφαλιστεί η επιτυχής πρόσδεση, εμφυτεύονται στην
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περιοχή της ιστικής βλάβης64. Κατά τη δεύτερη μέθοδο,
το ικρίωμα με τα κύτταρα επωάζονται σε καλλιεργητικό
μέσο που επάγει τη διαφοροποίηση προς συγκεκριμένες
κυτταρικές προβαθμίδες (κυρίως πρόδρομα οστεοκύτταρα, χονδροκύτταρα και λιποκύτταρα) και μετά την πάροδο 7-14 ημερών εμφυτεύεται στην προκαθορισμένη θέση
βλάβης του ιστού ή οργάνου22,64. Εναλλακτικά, τα κύτταρα μαζί με το ικρίωμα περιλαμβάνονται σε προστατευτικά «καλύμματα» (π.χ. υδρογέλη - hydrogel) επιτρέποντας
έτσι την ωρίμανση του ικριώματος in vivo64. Οι προσεγγίσεις αυτές έχουν εκτενώς περιγραφεί σε διάφορα ζωικά πρότυπα, πλην όμως η κλινική τους εφαρμογή στον
άνθρωπο είναι περιορισμένη και βρίσκεται ακόμη στο
στάδιο των προκλινικών μελετών16,64.
Πιο συγκεκριμένα, δεδομένου ότι MSCs μπορούν να
διαφοροποιηθούν σε κύτταρα μεσοδερμικής προέλευσης,
έχει μελετηθεί η καλλιέργεια τους σε ιστοειδικά ικριώματα και η μετέπειτα εμφύτευσή τους σε περιοχές του προς
αποκατάσταση ιστού64. Προκλινικές μελέτες σε τρωκτικά,
σκύλο και στον άνθρωπο έχουν δείξει πως η χρήση αυτόλογων BM-MSCs τοποθετημένων σε πορώδες κεραμικό
φωσφορικού ασβεστίου οδηγεί στην αποκατάσταση καταγμάτων μακρών οστών64. Ομοίως, ικριώματα υαλουρονικού οξέος και πολυμερών που φέρουν ΒΜ-ΜSCs
έχουν χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση χόνδρου65.
Ο De Coppi και συν. έδειξαν πως ΑF-MSCs εμφυτευμένα σε ικρίωμα μπορούν να διαφοροποιηθούν επιτυχώς
in vivo σε οστεοκύτταρα και να οδηγήσουν στην αποκατάσταση οστού σε ανοσοκατασταλμενο ζωικό πρότυπο
(NOD/SCID)8.

Παρακρινής δράση των MSCs
Τα τελευταία χρόνια, μεγάλος αριθμός μελετών έχει
εστιαστεί στην ανάλυση του ρόλου της παρακρινούς δράσης των MSCs66. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων για
τη μελέτη του εκκριτώματος και την ανάλυση της ταυτότητας των εκκρινόμενων βιοδραστικών παραγόντων των
MSCs συλλέγεται καλλιεργητικό μέσο στις 24 ή 48h και
εφαρμόζονται μέθοδοι πρωτεομικής, ELISA ή μικροσυστοιχιών64. Η ποσότητα και η ποιότητα των βιοδραστικών παραγόντων ποικίλλει από δότη σε δότη και επίσης
διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την πηγή απομόνωσης
των MSCs.
Αυτά τα αποτελέσματα, ενδεχομένως να οδηγήσουν
σε καινοτόμες θεραπευτικές προσπελάσεις, που θα συμβάλουν ενεργά στην αναγέννηση ή την επιδιόρθωση
ιστών. Πιο συγκεκριμένα, σε μοντέλο εμφράγματος του
μυοκαρδίου σε αρουραίο, η μεταμόσχευση αλλογενών
MSCs είχε ευεργετικά αποτελέσματα μέσω παρακρινούς
δράσης και οδήγησε στη βελτίωση της λειτουργίας της
αριστερής κοιλίας τέσσερις εβδομάδες μετά τη μεταμόσχευση67. Επίσης, η έκθεση ενδοθηλιακών κυττάρων σε
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εκκρίτωμα των MSCs έδειξε ότι προωθεί τον πολλαπλασιασμό και τη μετανάστευση τους in vitro με δοσο-εξαρτώμενο τρόπο μέσω του VEGF και bFGF που αποτελούν
βασικούς παράγοντες εμπλεκόμενους στη διαδικασία αυτή67. Μια πρόσθετη επιβεβαίωση του θεραπευτικού ρόλου
του εκκριτώματος των MSCs έχει επίσης αναφερθεί σε
προκλινικό μοντέλο οξείας νεφρικής ανεπάρκειας, όπου
η μεταμόσχευση κυττάρων οδήγησε σε βελτίωση του
φαινοτύπου, μέσω παρακρινικών επιδράσεων που επηρεάζουν τις φλεγμονώδεις, αγγειακές και αποπτωτικές/
νεκρωτικές διαδικασίες που σχετίζονται με την ισχαιμική
ανεπάρκεια των νεφρών. Δείχθηκε πως τα μεταμοσχευμένα MSCs δεν διαφοροποιούνται σε ώριμα σωληνοειδή ή
ενδοθηλιακά κύτταρα, ενώ η έκφραση προ-φλεγμονωδών
μορίων, όπως IL-1β, ΤΝΡ-α, ΙΡΝ-γ μειώθηκε σημαντικά
στα νεφρά, με ταυτόχρονη επαγωγή των αντι-φλεγμονωδών κυτοκινών, όπως IL-10, bFGF, ΤΟΡ-α, και Bcl-268.
Στο πλαίσιο αυτό, η ερευνητική μας ομάδα έδειξε ότι
τα AF-MSCs μπορούν, με τους παράγοντες που εκκρίνουν,
να επιταχύνουν την ιστική επιδιόρθωση σε ανοσοκατασταλμένο ζωικό πρότυπο οξείας ηπατικής ανεπάρκειας
(ΟΗΑ). Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε η παρακρινική δράση των κυττάρων αυτών στη θεραπεία της ΟΗΑ
όπου, αποδείχθηκε ότι τα κύτταρα αυτά εκκρίναν αντιφλεγμονώδεις κυτοκίνες, όπως είναι η ιντερλευκίνη-10
(IL-10), καθώς και αυξητικούς παράγοντες, που παίζουν
ρόλο στην ιστική επιδιόρθωση, γεγονός που συνέβαλε
στη βελτίωση της ηπατικής λειτουργίας69. Σε παράλληλη μελέτη, δείξαμε ότι τα AF-MSCs έχουν τη δυνατότητα
μέσω εκκρινόμενων βιοδραστικών ουσιών να προωθήσουν την αγγειογένεση in vivo70.
Είναι επίσης γνωστό ότι το εξωκυτταρικό μικροπεριβάλλον των MSCs είναι πλούσιο σε διαλύματα πρωτεϊνών, πολυσακχαριτών, καθώς και κυστίδια που περιέχουν
πρωτεΐνες, mRNAs, και miRNAs67. Πρόσφατες μελέτες
προσδιορίζουν την απελευθέρωση των μικροκυστιδίων
(microvesicles-MVs) και εξωσωμάτων (exosomes) ως
ένα παρακρινή μηχανισμό των MSCs. In vivo πειραματικές προσεγγίσεις έδειξαν ότι τα εκκρινόμενα MVs από τα
ΒΜ-MSCs επιταχύνουν τη μορφολογική και λειτουργική
ανάκτηση της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας σε ανοσοκατασταλμένα ποντίκια SCID, με επαγωγή του πολλαπλασιασμού των σωληνοειδών κυττάρων, και βοηθούν με
τον τρόπο αυτό την επιβίωση των ζώων71.
Επιπλέον, πρόσφατες μελέτες προτείνουν ότι το ευεργετικό αποτέλεσμα που παρατηρείται σε προκλινικά
μοντέλα καρδιακής ισχαιμίας μετά από μεταμόσχευση
MSCs, θα μπορούσε να οφείλεται κυρίως στα εκκρινόμενα MVs67. Τα ΜVs και τα εξωσώματα που εκκρίνονται
από MSCs δοκιμάζονται σήμερα σε αρκετά άλλα προκλινικά μοντέλα με βλάβες, όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο,
η ηπατική ίνωση, οι ρευματικές παθήσεις, και η οξεία
πνευμονική ανεπάρκεια67.

Αναγέννηση μικροπεριβάλλοντος
Η εγγενής εκκριτική δραστηριότητα των MSCs είναι
δυνατό να συντελεί στην αναγέννηση του μικροπεριβάλλοντος του ιστού στις περιοχές βλάβης ή τραυματισμού.
Αρχικά, η ιδιότητα αυτή των MSCs δοκιμάστηκε στο
πλαίσιο της θεραπείας του καρκίνου συγχορηγώντας ανθρώπινα MSCs κατά τη μεταμόσχευση μυελού των οστών
σε ασθενείς, που έχουν υποβληθεί σε χημειοθεραπεία/
ακτινοβολία με στόχο τη μετανάστευση και τον εποικισμό των MSCs στο στρώμα του μυελού των οστών και
την επακόλουθη αναγέννηση αυτού64.
Πληθώρα πειραμάτων βασίζονται στη χρήση αλλογενών ή αυτόλογων MSCs με στόχο την αναγέννηση του
μικροπεριβάλλοντος των ιστών, μέσω της ενεργοποίησης των ενδογενών βλαστικών ή των πρόδρομων κυττάρων64. Εντούτοις, ο λεπτομερής μηχανισμός δράσης των
MSCs δεν είναι σαφής.
Από τις αρχές της δεκαετίας, πειραματικές και προκλινικές μελέτες εστιάζονται στην επίδραση των ΒΜMSCs στην αναγέννηση του καρδιακού ιστού μετά από
καρδιακό έμφραγμα/ισχαιμία72 ή της ισχαιμίας, η οποία
αποτελεί απότοκο εγκεφαλικού επεισοδίου73. Παράλληλα, MSCs ενηλίκων και εμβρυϊκών πηγών έχουν χρησιμοποιηθεί για την αναγέννηση μηνίσκων και τενόντων
και την επούλωση πληγών64. Επιπλέον, από την ομάδα
μας μελετήθηκε λεπτομερώς ο ενδεχόμενος ρόλος των
AF-MSCs στην επούλωση τραυμάτων31.
Ο μηχανισμός δράσης, που διέπει όλες αυτές τις περιπτώσεις φαίνεται να είναι ο ίδιος: τα MSCs εκκρίνουν
βιοδραστικούς παράγοντες που αναστέλλουν την απόπτωση, ενισχύουν την κυτταρική μετανάστευση, προωθούν
την αγγειογένεση, και αυξάνουν τον ρυθμό πολλαπλασιασμού των βλαστικών ή προγονικών κυττάρων που βρίσκονται στον ιστό. Το πολύπλοκο αυτό φαινόμενο που
προκαλείται από την εκκριτική δραστηριότητα των MSCs
αναφέρεται και ως “τροφική δραστηριότητα”64.

Ανοσορρύθμιση
Καλλιεργητικό μέσο προερχόμενο από ΒΜ-MSCs
ευρισκόμενα σε φάση ανάπτυξης έχει ισχυρές ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες σε δοκιμασία μεικτής λεμφοκυτταρικής αντίδρασης64. Αυτή η ανοσορρυθμιστική επίδραση
έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή του πολλαπλασιασμού
των Τ λεμφοκυττάρων επιδρώντας ανασταλτικά στην
παραγωγή του TNF-α και INF-γ και ως εκ τούτου, οδηγεί στην αύξηση των επιπέδων της IL-10. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι τα ΒΜ-MSCs, παρουσία του φαρμάκου
bortezomib, έχουν θεραπευτική δράση σε in vivo προκλινικό μοντέλο ρευματοειδούς αρθρίτιδας74.
Αν και οι ανοσορρυθμιστικές επιδράσεις των εκκρινόμενων παραγόντων των MSCs δεν έχουν ακόμη τεκμηριωθεί επαρκώς, τα διαθέσιμα μέχρι τώρα δεδομένα
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υποστηρίζουν ότι τα αλλογενή MSCs μπορούν δυνητικά
να χρησιμοποιηθούν ως θεραπευτικοί παράγοντες λόγω
της χαμηλής ανοσογονικότητας τους64. Σε αυτό το πλαίσιο, η Osiris Therapeutics, Inc. προχώρησε σε κλινικές
δοκιμές χρησιμοποιώντας αλλογενή MSCs για τη θεραπεία της νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή (GVHD) και
της νόσου του Crohn64. Ανάλογο πλεονέκτημα λόγω χαμηλής ανοσογονικότητας παρουσιάζουν και τα fMSCs14.
Επιπλέον, έχει δειχθεί ότι τα AF-MSCs εμποδίζουν την
ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων και επίσης εκκρίνουν παράγοντες με ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση όπως
η GRO, η MCP και η IL-614.

Προοπτικές
Αν και η λεπτομερής μελέτη των ιδιοτήτων των MSCs
συνεχίζεται τα τελευταία 20 χρόνια, μόνον πρόσφατα
έχουν τεκμηριωθεί οι δυνατότητες τους για την κλινική
χρήση. Οι ιδιότητες των MSCs τα καθιστούν σημαντικά
εργαλεία για την αποκατάσταση της βλάβης των ιστών ή
για την αναγέννηση και επανόρθωση του μικροπεριβάλλοντος του ιστού. Εντούτοις, παράγοντες όπως η ηλικία
του ασθενούς, το μέγεθος της βλάβης, η επάρκεια, η πηγή
προέλευσης και ο αριθμός των MSCs παίζουν σημαντικό
ρόλο στο θεραπευτικό αποτέλεσμα (Εικόνα 1). Είναι φανερό πως οι μηχανισμοί που διέπουν την ανοσορρύθμιση
και την παρακρινή δράση των MSCs είναι διαφορετικοί
από εκείνους που συμμετέχουν στη μηχανική των ιστών
και την αντικατάσταση οργάνων. Είναι αξιοσημείωτο
πως ανάλυση δεδομένων από κλινικές μελέτες σε ασθενείς παγκοσμίως έδειξε πως περισσότερες από 4500 θεραπευτικές προσεγγίσεις βασίζονται στη χρήση θεραπείας
βλαστικών κυττάρων, εκ των οποίων οι 470 σχετίζονται
με MSCs (Clinical Trials.gov, June 2014).
Οι απόψεις στη διεθνή επιστημονική κοινότητα σχετικά με τις θεραπευτικές δυνατότητες των MSCs διίστανται.
Πολλοί θεωρούν ότι τα κύτταρα αυτά διαθέτουν ξεχωριστές ιδιότητες που τα καθιστούν χρήσιμα στην κλινική
πράξη22,64,75-77, ενώ άλλοι προσομοιάζουν τα MSCs απλά
με ινοβλάστες16. Σε κάθε περίπτωση, το σημερινό επίπε-
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δο γνώσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο διεθνώς, στο πεδίο
των μεσεγχυματικών κυττάρων υστερεί σε ότι αφορά τα
παρακάτω σημεία16:
1) την επαρκή κατανόηση της βασικής βιολογίας των
κυττάρων αυτών,
2) τον καθορισμό του ακριβούς φαινοτύπου και της μορφολογίας των MSCs,
3) τους μηχανισμούς που ελέγχουν την in vivo διαφοροποίηση, μετανάστευση και εποικισμό στους διάφορους ιστούς
4) την επαρκή έκπτυξη και διαθεσιμότητά τους για τη
μελλοντική χρήση στην κλινική πράξη και
5) τον μηχανισμό δράσης τους
Πριν είναι εφικτή η κλινική χρήση των MSCs, απαιτείται να απαντηθούν επαρκώς τα ανωτέρω σημεία. Απαραίτητες προϋποθέσεις για το σκοπό αυτό είναι η κατανόηση
της βιολογίας των κυττάρων αυτών και η έκπτυξη των
κυτταρικών πληθυσμών από γνωστές ή νέες πηγές χρησιμοποιώντας αξιόπιστες και αναπαραγώγιμες in vitro
και in vivo μεθοδολογίες16.

Εικόνα 1. Παράγοντες που θεωρούνται σημαντικοί για να είναι δυνατή η χρήση των MSCs στην Αναγεννητική Ιατρική και
Κυτταρική Θεραπεία.

Μesenchymal stem/stromal cells in regenerative medicine
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Abstract: The concept of Regenerative Medicine combined with Cell based Therapy and Tissue Engineering represents the forth pillar of healthcare and provides a promising approach for the treatment
of serious diseases. Recently, cell based therapies have been focused on the use of mesenchymal stem/
stromal cells (MSCs). Human MSCs represent a mesoderm derived population of progenitors that are
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easily expanded in culture. They are capable to differentiate into osteoblasts, chondrocytes and adipocytes and exhibit the potential to repair or regenerate damaged tissues. The best characterized source of
human MSCs to date is the bone marrow (BM); recently, fetal sources, such as amniotic fluid (AF), umbilical cord (UC), amniotic membranes (AM) or placenta have also attracted increased attention. Thus,
MSCs may represent a valuable tool for Tissue Regeneration and Cell Therapy. To this end, the main
focus of this review is to summarize and evaluate the key characteristics, the sources and the potential
use of MSCs in therapeutic approaches and modalities.
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