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Μεσεγχυματικά στρωματικά κύτταρα για την οξεία νόσο
του μοσχεύματος κατά ξενιστή
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Περίληψη: Η οξεία νόσος του μοσχεύματος κατά ξενιστή (aGvHD) αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών
κυττάρων (HSCT). Η δυνατότητα των μεσεγχυματικών στρωματικών κυττάρων (MSCs) να ασκούν ισχυρή ανοσορυθμιστική δράση, έχει εγείρει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για την πιθανή χρήση τους στην
αντιμετώπιση της aGvHD μετά από HSCT. Ένας αξιόλογος αριθμός προ-κλινικών και κλινικών μελετών
φάσης I-II φανερώνουν ότι η χορήγηση MSCs είναι ασφαλής και εν δυνάμει αποτελεσματική στην πρόληψη ή/και τη θεραπεία της aGvHD. Ωστόσο, η χρήση τους εξακολουθεί να υπόκειται σε περιορισμούς
ενώ απαιτούνται ισχυρότερα δεδομένα της αποτελεσματικότητάς τους. Στην παρούσα ανασκόπηση παραθέτουμε τα δημοσιευμένα αποτελέσματα χορήγησης MSCs σε πειραματικά ζωικά μοντέλα αλλογενούς HSCT και κλινικών μελετών χορήγησης MSCs ως μέσο πρόληψης ή θεραπείας της aGvHD. Τα
δεδομένα αυτά τονίζουν τη σημαντικότητα της θεραπευτικής στρατηγικής με MSCs στο πλαίσιο αλλογενούς HSCT ωστόσο υποδηλώνουν ότι απαιτούνται πρόσθετες, πολυκεντρικές, τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ώστε να διασαφηνιστεί η αποτελεσματικότητα χορήγησης MSCs στον έλεγχο της aGvHD.
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Εισαγωγή
Η αλλογενής μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (Hematopoietic Stem Cell Transplantation–
HSCT) αποτελεί σήμερα τη μόνη θεραπευτική επιλογή
με δυνατότητα ίασης σε πληθώρα νεοπλασματικών ή μη
παθήσεων. Βασίζεται στην εκρίζωση του παθολογικού
κλώνου από το συνδυασμό χημειο/ακτινοθεραπείας που
προηγείται (προπαρασκευαστικό σχήμα) της έγχυσης μοσχεύματος και κυρίως τη δράση του αλλογενούς μοσχεύματος έναντι του κλώνου1,2. Ωστόσο, τα Τ-λεμφοκύτταρα
του μοσχεύματος επάγουν τη νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή (Graft versus Host Disease – GvHD), μία σοβαρή
φλεγμονώδη κατάσταση ως συνέπεια της ανοσολογικής
αντίδρασης των Τ-λεμφοκυττάρων του δότη έναντι ιστών
του λήπτη, η οποία αποτελεί τη σοβαρότερη και συχνά
θανατηφόρα επιπλοκή της αλλογενούς HSCT3. Εάν δεν
υπάρξει παρέμβαση πριν και μετά την αλλογενή HSCT,
σχεδόν όλοι οι λήπτες θα αναπτύξουν σοβαρή GvHD.
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Παρ’ ότι η χρήση ανοσοκατασταλτικών βελτίωσε τα ποσοστά επιβίωσης των ασθενών με GvHD, ορισμένες περιπτώσεις σοβαρής νόσου δεν απαντούν σε υψηλές δόσεις
στεροειδών. Η κλινική έκβαση αυτών των ασθενών είναι
φτωχή, με υψηλά ποσοστά θνητότητας λόγω λοιμώξεων
και παρατεταμένης, σχετιζόμενης με GvHD, κυτταροπενίας και ανεπάρκειας πολλαπλών οργάνων4. Από την άλλη
πλευρά, η αφαίρεση των T-λεμφοκυττάρων από το μόσχευμα μπορεί να μειώσει σημαντικά τη συχνότητα εμφάνισης και τη σοβαρότητα της GvHD, ωστόσο, μπορεί
να οδηγήσει σε απόρριψη του μοσχεύματος5, υποτροπή
της νόσου6 και σοβαρές λοιμώξεις7. Συνεπώς, ο στόχος
της HSCT είναι η ρύθμιση της αλλοαντιδραστικότητας με
τη χορήγηση αλλογενών Τ-λεμφοκυττάρων, τα οποία δεν
θα επάγουν GvHD, αλλά θα διατηρούν τη δράση έναντι
των λευχαιμικών κυττάρων (graft vs leukemia) και έναντι των λοιμώξεων (graft vs infection).
Τα μεσεγχυματικά στρωματικά κύτταρα (Mesenchymal
Stromal Cells – MSCs) είναι ένας πολυδύναμος πληθυσμός προγονικών κυττάρων που εδράζονται στον μυελό
των οστών, καθώς και σε άλλους ιστούς, και έχουν ως
βασικό ρόλο τη ρύθμιση της αιμοποίησης8. Μπορούν να
απομονωθούν εύκολα, χάρη στην ικανότητά τους να προ-
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σκολλώνται σε πλαστικές επιφάνειες και να εκπτυχθούν
αποτελεσματικά, αποδίδοντας γρήγορα υψηλούς αριθμούς. Οι αναγνωρισμένες δυνατότητές τους να μπορούν
να διαφοροποιούνται προς ένα ευρύ φάσμα κυττάρων9
και να ξεπερνούν τους φραγμούς του συστήματος ιστοσυμβατότητας έχουν εγείρει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για τη χρήση τους στην ιστική αναγέννηση και ιστική
μηχανική, στη γονιδιακή θεραπεία ως οχήματα γονιδιακής μεταφοράς και στη μεταμόσχευση μυελού οστών ως
υποστηρικτικά κύτταρα για την εμφύτευση των αιμοποιητικών αρχέγονων κυττάρων. Επιπρόσθετα, η ανακάλυψη
της ανοσορυθμιστικής τους δράσης10–13 τα καθιστά ένα
πολλά υποσχόμενο εργαλείο στον έλεγχο της GvHD μετά από αλλογενή HSCT. Στην ανασκόπηση που ακολουθεί, παρουσιάζεται η προκλινική και κλινική έρευνα των
τελευταίων χρόνων στην αντιμετώπιση της οξείας GvHD
(aGvHD) με MSCs και αναπτύσσονται προβληματισμοί
και εκτιμήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν την
επίσημη ένταξη των MSCs στα θεραπευτικά πρωτόκολλα των μεταμοσχευτικών κέντρων.

Προ-κλινικά ευρήματα χρήσης των MSCs
ως θεραπεία της aGvHD
Η in vitro ανοσορυθμιστική δράση των MSCs πρωτοαναφέρθηκε στις αρχές του 200014 και πλέον θεωρείται
αναμφισβήτητη. Η ιδιότητά τους αυτή οδήγησε πολλές
επιστημονικές ομάδες στη διερεύνηση της χρήσης τους
ως πρόληψη ή/και θεραπεία της aGvHD σε ποικίλα πειραματικά μοντέλα (Πίνακας 1). Παρά τη γενική ομοφωνία
περί της ανοσορυθμιστικής in vitro δράσης των MSCs,
τα αποτελέσματα των in vivo μελετών παραμένουν διφορούμενα. Το 2004 ανακοινώθηκε ότι η συγχορήγηση
MSCs ταυτόχρονα με το μόσχευμα σε ζωικό πειραματικό
μοντέλο μυών μπορεί να αποτρέψει την GvHD και άνοιξε το δρόμο για την κλινική τους χρήση15. Πολύ σύντομα
όμως, άλλη μελέτη ανέφερε ότι τα MSCs ανέστειλαν με
δοσο-εξαρτώμενο τρόπο τον πολλαπλασιασμό των διεγερμένων με αλλοαντιγόνο Τ-λεμφοκυττάρων in vitro,
ωστόσο, δεν επηρέασαν την εξέλιξη της aGvHD όταν
χορηγήθηκαν σε διάφορες δόσεις ταυτόχρονα με το αιμοποιητικό μόσχευμα, υποδηλώνοντας αναποτελεσματικότητα στην πρόληψη της νόσου16. Την ίδια χρονιά, οι
Yañez et al παρατήρησαν θεραπευτικό όφελος μετά από
έγχυση τριών εβδομαδιαίων δόσεων MSCs προερχόμενων
από λιπώδη ιστό, ξεκινώντας από την ημέρα της μεταμόσχευσης. Κανένα όφελος δεν επετεύχθη όταν τα κύτταρα χορηγήθηκαν σε εγκατεστημένη νόσο οδηγώντας
στο συμπέρασμα ότι η πρόληψη της aGvHD με MSCs είναι ευκολότερη της θεραπείας17. Ένα χρόνο αργότερα, τα
αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώθηκαν και από τους Tisato
et al με MSCs ομφάλιου λώρου. Οι τελευταίοι παρατήρησαν κλινικό όφελος στην aGvHD μετά από πολλαπλές
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εγχύσεις MSCs πριν την HSCT με εβδομαδιαία μεσοδιαστήματα και καμία βελτίωση της νόσου όταν τα κύτταρα χορηγήθηκαν εφάπαξ ή με την έναρξη της GvHD18.
Αναμφίβολα, τα αποτελέσματα των προ-κλινικών μελετών φανερώνουν ότι παράγοντες όπως ο χρόνος έγχυσης
των κυττάρων, η δόση και η πηγή προέλευσής τους είναι
καθοριστικοί για την αποτελεσματικότητα των κυττάρων
έναντι της νόσου και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν
μεταφραστούν κλινικά.
Α) Προσδιορίζοντας τη βέλτιστη δόση MSCs: Δεδομένου ότι ο αριθμός των διαθέσιμων για χορήγηση MSCs
μπορεί να είναι περιορισμένος, αρχικά θα πρέπει να προσδιοριστεί η βέλτιστη δόση για τη θεραπεία της GvHD.
Πολλές μελέτες κάνουν λόγο για δοσο-εξαρτώμενη δράση των MSCs (Πίνακας 1). Χαρακτηριστικά οι Joo et al
χρησιμοποιώντας μικτές λεμφοκυτταρικές καλλιέργειες
προσδιόρισαν την αναλογία 0.5 MSCs: 1 σπληνοκύτταρα
ως τη βέλτιστη αναλογία αναστολής του πολλαπλασιασμού των σπληνοκυττάρων in vitro. Στη συνέχεια προσπαθώντας να προσομοιώσουν τις in vitro συνθήκες in
vivo σε μοντέλο aGvHD μυών που έλαβαν 5x106 κύτταρα μυελού και 1x106 σπληνοκύτταρα, χορήγησαν χαμηλή (0.5x106), ενδιάμεση (1x106) ή υψηλή (2x106) δόση
MSCs. Μόνο η ενδιάμεση και η υψηλή δόση MSCs βελτίωσαν σημαντικά τα ποσοστά επιβίωσης των ζώων19, υποδηλώνοντας ότι υψηλές δόσεις MSCs θα απαιτηθούν για
κλινική χρήση στην aGvHD.
Β) Προσδιορίζοντας τον βέλτιστο χρόνο έγχυσης των
MSCs: Αρκετές επιστημονικές ομάδες διερεύνησαν τον
βέλτιστο χρόνο χορήγησης MSCs στη θεραπεία της aGvHD
(Πίνακας 1). Αξιοσημείωτα, οι Polchert et al μελέτησαν
τη δράση των MSCs σε μοντέλο BALB/c χορηγώντας
τα σε διάφορες χρονικές στιγμές μετά την HSCT (ημέρα
+0 ή +2 ή +20 ή +30). Κανένα κλινικό όφελος δεν παρατηρήθηκε όταν τα κύτταρα χορηγήθηκαν την ημέρα 0 ή
σε βαριά νόσο (ημέρα +30). Η ομάδα απέδωσε την παρατηρούμενη από άλλες επιστημονικές ομάδες αναποτελεσματικότητα των MSCs να θεραπεύσουν την aGvHD
στο μικροπεριβάλλον και συγκεκριμένα στην απουσία
προ-φλεγμονωδών κυτοκινών, όπως της IFN-γ, τη στιγμή
χορήγησής τους. Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, τα MSCs
αύξησαν το ποσοστό επιβίωσης των μυών μόνο εφόσον
χορηγήθηκαν μετά την αναγνώριση του αντιγόνου από
τα Τ-λεμφοκύτταρα, όταν δηλαδή τα επίπεδα της IFN-γ
ήταν αρκετά υψηλά (ημέρες +2 ή +20 μετά την HSCT).
Ακόμη και μία έγχυση ήταν αρκετή όταν πραγματοποιούνταν την κατάλληλη χρονική στιγμή20. Στην ίδια εργασία αναφέρεται ότι η έκθεση των MSCs σε IFN-γ πριν
τη χορήγησή τους μπορεί να προστατεύσει πλήρως τα
ζώα από τη σχετιζόμενη με GvHD θνητότητα, υπογραμμίζοντας ότι οι φλεγμονώδεις κυτοκίνες μπορούν να ενισχύσουν την εν δυνάμει θεραπευτική δράση των MSCs.
Πληθώρα αναφορών ενισχύει τα δεδομένα ότι οι ανοσο-
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Αποτελεσματικότητα της υψηλής δόσης MSCs πλακούντα στον έλεγχο της aGvHD σε ζωικό μοντέλο μη συμβατούς μεταμόσχευσης.

Μία εφάπαξ έγχυση MSCs μπορεί να αναστείλει τα κλινικά συμπτώματα και τη σχετιζόμενη με GvHD θνητότητα.

Μη καλλιεργημένα MSCs δέρματος μείωσαν τη συχνότητα εμφάνισης και σοβαρότητα της aGvHD σε μοντέλο ασύμβατης μεταμόσχευσης.

Πρόληψη της GvHD από χορήγηση MSCs κατά τη μεταμόσχευση.

Η χορήγηση MSCs μείωσε τη θνητότητα και άμβλυνε
τις αλλοιώσεις που προκαλεί η GvHD σε διάφορους
ιστούς. Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των γενετικά τροποποιημένων MSCs (CXCR4+).

Παρατηρήσεις

Ως πρόληψη, μόνο οι πολλαπλές εγχύσεις MSCs βελτίωσαν την επιβίωση των ζώων σε μοντέλο ξενομεD+0, D+0,3,6,
ταμόσχευσης. Ως θεραπεία, τόσο η εφάπαξ όσο και
D+0,7,14,
οι επαναλαμβανόμενες χορηγήσεις αύξησαν τα ποD+18,
σοστά επιβίωσης και μετρίασαν τις αλλοιώσεις στους
D+18,21,24,
ιστούς-στόχους της GvHD. Προσδιορισμός του βέλτιD+18,25,32
στου χρόνου χορήγησης MSCs για την πρόληψη και
την θεραπεία της GvHD.
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Σημαντική και δοσο-εξαρτώμενη καθυστέρηση της εξέλιξης της GvHD από τα MSCs.
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ενδοφλέβια; ip,ενδοπεριτοναϊκά; D+, ημέρα.
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Πηγή MSCs

Οδός
χορήγησης
Μελέτες που καταδεικνύουν αποτελεσματικότητα των MSCs στην GvHD

Δότης

Δέκτης

Βιβλιογραφία

Πίνακας 1. Προ-κλινικές μελέτες χορήγησης MSCs ως θεραπεία της GvHD.
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Αναποτελεσματικότητα των MSCs, μετά από χορήγηση
σε διάφορες δόσεις και χρονικές στιγμές, τόσο στην
πρόληψη όσο και τη θεραπεία της GvHD.

UCB, αίμα ομφάλιου λώρου; PBMCs, μονοπύρηνα περιφερικού αίματος; MSCs,μεσεγχυματικάστρωματικά κύτταρα; BM, μυελός των οστών; GvHD, νόσος του μοσχεύματος κατά ξενιστή; iv,
ενδοφλέβια; ip,ενδοπεριτοναϊκά; D+, ημέρα.
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Μελέτες που καταδεικνύουν αναποτελεσματικότητα των MSCs στην GvHD
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Χρόνος
Παρατηρήσεις
χορήγησης
Η χορήγηση MSCsπροφυλακτικά ή ως θεραπεία με
D+1 και με
την εμφάνιση των πρώτων κλινικών συμπτωμάτων
τα πρώτα
της GvHD αύξησε σημαντικά τη βιωσιμότητα επίμυ6
2x10 /kg
κλινικά
ων μετά από αλλογενή μεταμόσχευση. Τα MSCs ήταν
συμπτώματα
εξίσου αποτελεσματικά με το πάγιο προφυλακτικό
GvHD
σχήμα στην αποφυγή της GvHD .
Αναποτελεσματικότητα των MSCs όταν εγχύθηκαν την
D+0, D+2,
D+0 ή σε βαριά νόσο D+30 λόγω ανεπαρκούς IFN-γ.
1x105 και
D+20 και
Σημαντική βελτίωση της θνησιμότητας με χορήγηση
5x105
D+30
των κυττάρων σε υπό εξέλιξη νόσο, D+2 και D+20.
Η χορήγηση MSCs απέτρεψε την GvHD. Η δράση των
0.5x106
D+3,7
MSCs εξαρτάται από την παρουσία προ-φλεγμονωδών
κυτοκινών.
Μία εφάπαξ δόση MSCs δεν ήταν αποτελεσματική στη
θεραπεία της GvHD. Βελτίωση της νόσου όταν τα MSCs
3x106
D-5,-4,-3,-2,-1 χορηγήθηκαν με εβδομαδιαία μεσοδιαστήματα. Μη
παρατηρηθέν όφελος από την χορήγηση MSCs κατά
την έναρξη της νόσου.
Ο χρόνος έγχυσης των MSCs καθορίζει την αποτελεσματικότητά τους. Κλινικό όφελος μόνο όταν τα MSCs
4.4x104/g D+0 και D+7
χορηγήθηκαν την D+7 και όχι την D+0, εκτός αν ήταν
διεγερμένα με IFN-γ.
5
1x10 και
Δοσο-εξαρτώμενη αποτελεσματικότητα των MSCs στην
D+0
1x106
aGvHD.
Κλινικό όφελος μετά από πολλαπλές εγχύσεις MSCs με
D+0,7,14 ή
5x104
έναρξη την D+0. Μη παρατηρηθέν όφελος με έναρD+14,21,28
ξη των εγχύσεων μετά τη σταθεροποίηση της GvHD.
Πολλαπλές εγχύσεις MSCs μυών ή ανθρώπου βελτιώνουν σημαντικά τη σοβαρότητα της GvHD. Τoπρωτό5x105
D+1, 3
κολλο απομόνωσης των MSCs επηρεάζει την ανοσορυθμιστική τους δράση.

Οδός
χορήγησης

BM BALB/c

ΒΜ δότη

ΒΜ δότη

BM δότη

Polchert et al20

Sprague
Dawley
επίμυς

Wistar
επίμυς

Πηγή MSCs

Nevruz et al57.

Δότης

Δέκτης

Βιβλιογραφία

Πίνακας 1. (συνέχεια) Προ-κλινικές μελέτες χορήγησης MSCs ως θεραπεία της GvHD.

Μεσεγχυματικά στρωματικά κύτταρα για την οξεία νόσο του μοσχεύματος κατά ξενιστή
9

Α. Παπαδοπούλου και Ι. Μπάτσης

Χρόνος
Παρατηρήσεις
χορήγησης
D+0, D+0,
Η χορήγηση MSCs δεν προσέφερε κλινικό όφελος στην
2x106 και
PBMCs
7, 14
60
BM ανθρώπου
ip ή iv
Bruck et al
NSG
πρόληψη της GvHD σε δύο εξανθρωπισμένα μοντέλα
6
ανθρώπου
και D+0, 7,
3x10
ξενομεταμόσχευσης.
14, 21
Μία έγχυση MSCs ανθρώπου δεν ήταν αρκετή να μειώD+0 και
Jeon et al32
BALB/c
C57BL/6
BM ανθρώπου
iv
1x106
σει τη σχετιζόμενη με GvHD θνητότητα μυών σε μοD+7
ντέλο αλλογενούς μεταμόσχευσης.
6
6
1x10 , 2x10 D+1, D+1, 3, Μη μετριασμός της σοβαρότητας της GvHD μετά από
ΒΜ και MSCs
iv
Min et al61
B6D2F1 C57BL/6
δότη
και 2x106
5 και D+1
πρώιμη χορήγηση διαφόρων δόσεων MSCs.
Αδυναμία των MSCs να ελέγξουν την GvHD λόγω άρ5x104 και
ΒΜ δότη και
iv
CB6F1
C57BL/6
D+0, 7, 14
σης της ανοσορυθμιστικής τους δράσης σε ασύμβαPrigozhina et al62
5
δέκτη
5x10
τες μεταμοσχεύσεις.
Κανένα
παρατηρηθέν όφελος στη συχνότητα εμφάνι5x105, 3x106
BALB/c
C57BL/6
ΒΜ δότη
iv
D+0
σης και τη σοβαρότητα της GvHD, παρά την ανίχνευSudres et al16
6
και 4x10
ση των MSCs στον λήπτη.
UCB, αίμα ομφάλιου λώρου; PBMCs, μονοπύρηνα περιφερικού αίματος; MSCs,μεσεγχυματικάστρωματικά κύτταρα; BM, μυελός των οστών; GvHD, νόσος του
μοσχεύματος κατά ξενιστή; iv, ενδοφλέβια; ip,ενδοπεριτοναϊκά; D+, ημέρα.
Δόση

Οδός
χορήγησης
Πηγή MSCs
Δότης
Δέκτης
Βιβλιογραφία

Πίνακας 1. (συνέχεια) Προ-κλινικές μελέτες χορήγησης MSCs ως θεραπεία της GvHD.
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ρυθμιστικές ιδιότητες των MSCs δεν είναι έμφυτες,
αλλά πιθανότατα ενεργοποιούνται από κυτοκίνες και
άλλους παράγοντες του φλεγμονώδους μικροπεριβάλλοντος21–28. Η παραδοχή ότι τα MSCs πρέπει να
«αδειοδοτηθούν» από το μικροπεριβάλλον για να
δράσουν ανοσορυθμιστικά, καθιστά σαφές ότι ο χρόνος χορήγησής τους είναι μία πρόσθετη παράμετρος
που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στην κλινική
εφαρμογή τους18,29,30. Επιπρόσθετα, εκτός από την
ενεργοποίηση της ανοσορυθμιστικής δράσης των
MSCs, το φλεγμονώδες περιβάλλον αποτελεί πόλο έλξης τους31. Με την προσέλκυσή τους λοιπόν
σε ιστούς που έχουν υποστεί βλάβη, τους δίνεται
η δυνατότητα να ασκήσουν τη δεύτερη σημαντική
τους δράση, τη συμμετοχή τους στην αναγέννηση
των υπό βλάβη ιστών, μέσω έκκρισης παραγόντων,
μεταδιαφοροποίησης και κυτταρικής σύντηξης. Σε
μία μελέτη βιοαπεικόνισης με στόχο την παρακολούθηση της μετανάστευσης των κυττάρων, σπληνοκύτταρα σημασμένα με την φθορίζουσα EGFP
χρωστική, χρησιμοποιήθηκαν για την επαγωγή GvHD
σε ζώα, τα οποία στη συνέχεια έλαβαν MSCs σημασμένα με την RFP χρωστική. Με ανίχνευση των
χρωστικών βρέθηκε ότι τα σπληνοκύτταρα μετανάστευσαν αρχικά στους πνεύμονες και ακόλουθα στο
γαστρεντερικό σύστημα, το ήπαρ, το δέρμα και τους
λεμφαδένες, ιστούς-στόχους της aGvHD. Μετά την
έγχυση MSCs, η RFP χρωστική εντοπίστηκε στα ίδια
σημεία, αποδεικνύοντας ότι τα MSCs μπορούν να
μεταναστεύσουν στους ιστούς που πλήττονται από
aGvHD και εν δυνάμει να συμμετέχουν στην ιστική αναγέννηση μέσω κυτταρικής επαφής αλλά και
παρακρινούς δράσης.
Το πόσο καθοριστικοί μπορεί να είναι οι παράγοντες, δόση και χρόνος χορήγησης των κυττάρων,
γίνεται επίσης φανερό από το γεγονός ότι μία επιστημονική ομάδα που αρχικά δημοσίευσε αναποτελεσματικότητα των MSCs σε ζωικό μοντέλο GvHD32,
ανέφερε αργότερα αποτελεσματικότητα των κυττάρων στο ίδιο ζωικό μοντέλο μετά από χορήγηση πολλαπλών δόσεων σε διαφορετικές χρονικές στιγμές33.

Κλινική χρήση των MSCs στη θεραπεία
της aGvHD
Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο σημαντικότερος περιορισμός στην επιτυχή έκβαση της αλλογενούς
μεταμόσχευσης είναι η εκδήλωση της νόσου του
μοσχεύματος έναντι του ξενιστή. Η πρώτη γραμμή
θεραπείας της aGvHD είναι η χορήγηση υψηλών δόσεων κορτικοειδών, αλλά μόνο το 50% των ασθενών
θα ανταποκριθούν34. Δεν υπάρχει καθιερωμένη δεύτερη γραμμή θεραπείας για ασθενείς με ανθεκτική
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55
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192
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I
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I

I

I

II

I

III

I

I

Lazarus et al63

Ringden et al38

LeBlanc et al39

Fang et al64

Muller et al65

Ning et al48

Kebriaei et al43

VonBonin et
al66

Osiris
Therapeutics,
Inc67

Baron et al46

Lucchini et al68

1 ΠY (50%)

5 ΠY (83%)

Λιπώδης
ιστός
BM

30 ΠY (54%),
9 ΜY (16%)

6 ΠY (75%)

13 εμφανίσεις
aGvHD (28%)

ΠY (100%)

Αποτελέσματα

BM

BM

BM

BM

Πηγή
MSCs

Η πρώτη μελέτη χρήσης MSCs σε παιδιατρικούς ασθενείς.

Πιλοτική μελέτη θεραπείας ανθεκτικού σε στεροειδή GvHD με
MSCs τρίτου χώρου.
Η συγχορήγηση εκπτυσσόμενων MSCs από συμβατό δότη ως πρόληψη της GvHD είναι ασφαλής και εφικτή.
Ανίχνευση των MSCs του δότη σε παχύ έντερο και λεμφαδένα
ασθενούς. Βελτίωση του συνολικού ποσοστού επιβίωσης σε σύγκριση με την ομάδα αναφοράς.
Μικρότερη σχετιζόμενη με τη μεταμόσχευση θνητότητα και υψηλότερο ποσοστό επιβίωσης 2-ετών στους ασθενείς με ΠΥ. Καλύτερη απάντηση παιδιατρικών ασθενών.
Διερεύνηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας MSCs
προερχόμενων από λιπώδη ιστό ως θεραπεία διάσωσης του ανθεκτικού aGvHD.

Σχόλια

Η συγχορήγης η MSCs κατά την HSCT απέτρεψε την ανάπτυξη
Προφύλαξη
BM
1 ανάπτυξη
GvHD, αν και αύξησε το ποσοστό υποτροπής σε σύγκριση με
την ομάδα αναφοράς.
Απόκριση του μεγαλύτερου ποσοστού ασθενών με de novo GvHD
BM
24 ΠY (77%),
II-IV
στον συνδυασμό «off the shelf» MSCs τρίτου χώρου και κορτι(Prochymal) 5 ΜY (16%)
κοστεροειδών.
1ΠY (7%),
Μικρή αποτελεσματικότητα MSCs καλλεργημένων σε θρεπτικό
III-IV
BM
1ΜY (7%)
εμπλουτισμένο με αιμοπετάλια μη συμβατών δοτών.
86 ΠY (45%) Η ομάδα που έλαβε MSCs για ανθεκτικό σε στεροειδή και de novo
BM
ομάδα MSCs.
GvHD δεν διέφερε σημαντικά έναντι της placebo. Σημαντική βελII-IV
(Prochymal) 88 ΠY (45%)
τίωση ασθενών με ανθεκτικό σε στεροειδή GvHD ήπατος και GI.
ομάδα placebo Τάση καλύτερης απόκρισης παιδιατρικών ασθενών.
Η χορήγηση MSCs είναι καλά ανεκτή σε ασθενείς με αιματολογικές
9 εμφανίσεις
Προφύλαξη
BM
κακοήθειες μετά από ασύμβατη, μη μυελοκατασταλτική HSCT,
aGvHD (45%)
χωρίς να παρεμποδίζεται η GvL δράση.
2 ΠY (23,8%), Ασφαλής χορήγηση MSCs καλλιεργημένων σε θρεπτικό εμπλουI-IV
BM
5 ΜY (47,6%)
τισμένο με αιμοπετάλια σε παιδιατρικούς ασθενείς.

III-IV

III-IV

II-IV

III-IV

Προφύλαξη

IV

Βαθμός
(grade)

UCB: αίμα ομφάλιου λώρου, MSCs: μεσεγχυματικά στρωματικά κύτταρα, BM: μυελός των οστών, GvHD: νόσος του μοσχεύματος κατά ξενιστή, ΠΥ:
πλήρης ύφεση, ΜΥ: μερική ύφεση, GI: γαστροεντερικό.
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2

1

I

LeBlanc et al37

Ασθενείς

Φάση
μελέτης

Βιβλιογραφία

Πίνακας 2. Κλινικές μελέτες χορήγησης MSCs ως θεραπεία της GvHD.
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UCB: αίμα ομφάλιου λώρου, MSCs: μεσεγχυματικά στρωματικά κύτταρα, BM: μυελός των οστών, GvHD: νόσος του μοσχεύματος κατά ξενιστή, ΠΥ:
πλήρης ύφεση, ΜΥ: μερική ύφεση, GI: γαστροεντερικό.

Introna et al45

II-IV
40
I

BM

24 ΠΥ (65%),
Η μεγαλύτερη μελέτη σε παιδιατρικούς ασθενείς.
8 ΜΥ (22%)
11 ΠΥ (27,5%), Χορήγηση MSCs τρίτου χώρου που έχουν εκπτυχθεί σε έκπλυμα
16 ΜΥ (40%)
αιμοπεταλίων.
37
Αναδρομική
Ball et al41

III-IV

50
Resnick et al40

ΒΜ

Καλύτερη απόκριση ασθενεών με aGvHD <grade IV, ασθενών οι
οποίοι απάντησαν από την 1η έγχυση και παιδιατρικών ασθενών.
ΒΜ
IV (42 ασθενείς)
II-III (8 ασθενείς)

17 ΠΥ (34%)

BM
Προφύλαξη
37
II
Kuzmina et al70

1/ 19 aGvHD
(5,3%)

Η πρώτη κλινική μελέτη χρήσης MSCs προερχόμενων από UCB.
Σημαντική βελτίωση ασθενών με aGvHD μετά από χορήγηση
MSCs.
Ο συνδυασμός MSCs με την τυπική πρακτική προφύλαξης GvHD
απέτρεψε σημαντικά το οξύ όχι όμως και το χρόνιο GvHD.
2 ΠY (100%)
UCB
IV
2
I
Wu et al69
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III-IV
I
Prasad et al44

Πηγή
Αποτελέσματα
Σχόλια
MSCs
BM
7 ΠY (58%),
Η πρώτη μελέτη χρήσης προπαρασκευασμένων MSCs σε παιδια(Prochymal) 2 ΜY (17%)
τρικούς ασθενείς. Καλύτερη κλινική απάντηση στο GI σύστημα.
Ασθενείς

Βαθμός
(grade)
Φάση
μελέτης
Βιβλιογραφία

Πίνακας 2. (συνέχεια) Κλινικές μελέτες χορήγησης MSCs ως θεραπεία της GvHD.
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στα κορτικοειδή aGvHD και παρά την ύπαρξη
εναλλακτικών θεραπευτικών επιλογών, η πρόγνωση σε αυτή την περίπτωση είναι φτωχή, με
μόλις το 16% των ασθενών να επιβιώνει στα
δύο χρόνια ενώ ασθενείς με ανθεκτική στα κορτικοειδή grIV aGvHD καταλήγουν, στην πλειονότητά τους, μερικές εβδομάδες μετά.
Η χορήγηση MSCs σε αυτή την ομάδα ασθενών αποτελεί ελκυστική θεραπευτική επιλογή
παρά τα περιορισμένα και πολλές φορές αντικρουόμενα αποτελέσματα των προκλινικών μελετών. Η επιλογή της κλινικής χορήγησης MSCs
μπορεί να υποστηριχθεί από τα ακόλουθα δεδομένα: την επιβεβαιωμένη in vitro ικανότητα
των MSCs να καταστέλλουν τον πολλαπλασιασμό των ενεργοποιημένων αλλοαντιδραστκών
λεμφοκυττάρων10, την ασφαλή συγχορήγηση
αυτόλογων MSCs και αρχεγόνων αιμοποιητικών κυττάρων σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αυτόλογη μεταμόσχευση για καρκίνο
του μαστού35 και τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που καταδεικνύουν μείωση της aGvHD
σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες που
υποβλήθηκαν σε αλλογενή μεταμόσχευση και
έλαβαν μαζί με το μυελικό μόσχευμα και MSCs
από τον ίδιο δότη36.
Σημείο αναφοράς αποτελεί το case report
που δημοσιεύθηκε το 2004 από την ομάδα της
Le Blanc37, όπου και αναφέρθηκε η επιτυχής
αντιμετώπιση σε 9-χρονο ασθενή ανθεκτικής
grIV aGvHD με τη χορήγηση MSCs από «τρίτο
χώρο». Σταθερή και πλήρης ύφεση επιτεύχθηκε μετά τη δεύτερη έγχυση MSCs. Η σημαντικότητα της παρουσίασης του περιστατικού
έγκειται στο γεγονός ότι τα κύτταρα προερχόταν από την απλοταυτόσημη μητέρα και όχι
από το δότη του μοσχεύματος. Στηριζόμενοι
στην επιτυχή έκβαση του ασθενούς η ίδια ομάδα χορήγησε MSCs σε άλλους οχτώ ασθενείς
με ανθεκτική aGvHD και έξι από αυτούς εμφάνισαν κλινική απάντηση38.
Υπό την αιγίδα του ΕΒΜΤ διενεργήθηκε μελέτη φάσης II όπου και αξιολογήθηκε η
ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της χορήγησης MSCs σε 55 ασθενείς με ανθεκτική
στα κορτικοειδή aGvHD39. Η Δm δόση χορηγούμενων κυττάρων ήταν 1x106/kg. Οι ασθενείς έλαβαν MSCs από HLA-συμβατό δότη ή
από απλοταυτόσημο δότη ή από HLA-μερικώς
συμβατό δότη. Σε 27 ασθενείς έγινε μια έγχυση
MSCs ενώ σε 28 ασθενείς πραγματοποιήθηκαν
2 ή περισσότερες εγχύσεις. Δεν παρατηρήθηκε
καμία ανεπιθύμητη ενέργεια κατά την έγχυση.
Τριάντα ασθενείς εμφάνισαν πλήρη απάντη-
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ση της aGvHD (55%). Δεν υπήρξε καμία συσχέτιση της
απάντησης με το είδος του δότη των MSCs, αλλά τα ποσοστά απάντησης ήταν υψηλότερα στα παιδιά (84%) έναντι των ενηλίκων (60%). Οι ασθενείς που παρουσίασαν
πλήρη απάντηση είχαν στατιστικώς σημαντικά μειωμένη
θνητότητα σχετιζόμενη με τη μεταμόσχευση στον 1 χρόνο (37 vs 72%, p=0,002) και υψηλότερη επιβίωση (53
vs 16%) έναντι των υπολοίπων. Στη βάση των ενθαρρυντικών αυτών αποτελεσμάτων, διενεργείται σήμερα, πάλι υπό την αιγίδα του ΕΒΜΤ, προοπτική τυχαιοποιημένη
μελέτη φάσης III, όπου και θα αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των MSCs στη θεραπεία ανθεκτικής στα
κορτικοειδή aGvHD.
Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα της δεύτερης μεγαλύτερης ακαδημαϊκής πολυκεντρικής μελέτης
με χρήση MSCs στη θεραπεία ανθεκτικής στα κορτικοειδή aGvHD40. Σε 50 ασθενείς χορηγήθηκαν 74 (1-4) εγχύσεις MSCs για 54 επεισόδια ανθεκτικής στα κορτικοειδή
aGvHD. Η νόσος ήταν gr IV σε 42 επεισόδια. Η Δm δόση χορηγούμενων κυττάρων ήταν 1,14×106/kg, ενώ στην
πλειονότητα των περιπτώσεων χορηγήθηκαν έτοιμα ψυγμένα κύτταρα. Δεν αναφέρθηκε καμία ανεπιθύμητη ενέργεια κατά την έγχυση. Αρχική απάντηση παρατηρήθηκε
στο 66% των ασθενών αλλά πλήρης υποχώρηση των συμ
πτωμάτων στο 34%. Από τη μελέτη διαπιστώθηκε καλύτερη ανταπόκριση σε ασθενείς που είχαν aGvHD<gr IV,
σε αυτούς που η νόσος απάντησε από την πρώτη έγχυση
και στην παιδιατρική ομάδα των ασθενών. Η πολυπαραγοντική ανάλυση κατέδειξε ως ανεξάρτητους προγνωστικούς δείκτες για τη επιβίωση, την απάντηση στη πρώτη
έγχυση των MSCs και τη νεαρή (<18 ετών) ηλικία.
Και οι δύο μελέτες που προαναφέρθηκαν έδειξαν καλύτερη ανταπόκριση των MSCs στον παιδιατρικό πληθυσμό. Η μεγαλύτερη όμως μελέτη που αξιολόγησε τη
δράση των MSCs σε παιδιά δημοσιεύθηκε το 2013 από
Ιταλική ομάδα41. Στη μελέτη αυτή αξιολογήθηκε η δράση των MSCs σε 37 παιδιά (3 μηνών – 17 ετών) που
εμφάνιζαν ανθεκτική στα κορτικοειδή aGvHD. Τα κύτταρα στην πλειονότητα των περιπτώσεων προερχόταν
από HLA-μερικώς συμβατό δότη, ενώ το Δm διάστημα
χορήγησης των κυττάρων ήταν 13 (5 – 85) ημέρες από
την έναρξη χορήγησης των κορτικοειδών. Τα 34/37 παιδιά έλαβαν πολλαπλές εγχύσεις MSCs. Πλήρης απάντηση παρατηρήθηκε σε 24 παιδιά (65%), μερική απάντηση
σε 8 και καμία απάντηση μόνο σε 5 παιδιά. Η θνητότητα
σχετιζόμενη με τη μεταμόσχευση (TRM) ήταν 17% στα
παιδιά που παρουσίασαν πλήρη ύφεση μετά την έγχυση
των MSCs έναντι 69% των ασθενών που δεν είχαν καμία
ανταπόκριση (p=0,001). Με Δm διάστημα παρακολούθησης τα 2,9 χρόνια, η ολική επιβίωση (OS) ήταν 65%
στα παιδιά με τη πλήρη ύφεση, έναντι 0% των ασθενών
χωρίς ανταπόκριση (p=0,001). Τα παιδιά που έλαβαν νωρίς τα MSCs (μεταξύ 5ης και 12ης ημέρας μετά τη χορή-
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γηση των κορτικοειδών) παρουσίασαν ισχυρή τάση για
καλύτερη OS και χαμηλότερη TRM έναντι των ασθενών
που έλαβαν αργά τα κύτταρα (μετά τη 13η ημέρα από την
έναρξη χορήγησης των κορτικοειδών).
Πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης III, η
οποία όμως διενεργήθηκε από ιδιωτική εταιρεία που παράγει MSCs, αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα πολλαπλών εγχύσεων MSCs προερχόμενων από τρίτο χώρο,
έναντι χορήγησης placebo σε ασθενείς που εμφανίζουν
ανθεκτική στα κορτικοειδή aGvHD42. Ενώ δε παρατηρήθηκε καμία διαφορά στην επίτευξη πλήρους ύφεσης
μεταξύ των 2 σκελών της μελέτης (35 έναντι 30%), σε
υποανάλυση που διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι ασθενείς που είχαν προσβολή ήπατος και εντέρου παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης μετά τη χορήγηση
των MSCs έναντι αυτών που έλαβαν εικονικό φάρμακο.
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των MSCs που
προέρχονται από HLA-μερικώς συμβατό δότη, που αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην απουσία έκφρασης στην
επιφάνεια των μεσεγχυματικών κυττάρων αντιγόνων τάξης II (MHC II), έχει οδηγήσει αρκετούς δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς στη δημιουργία τράπεζας MSCs έτσι
ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμα όταν θα τα χρειασθεί ο
κλινικός ιατρός. Η ιδιωτική και εγκεκριμένη από το FDA
εταιρεία Osiris, αξιολόγησε τη δραστικότητα έτοιμων,
προπαρασκευασμένων MSCs (Prochymal) ως θεραπεία
πρώτης γραμμής, σε συγχορήγηση με κορτικοειδή, σε
πρωτοδιαγνωσθείσα aGvHD43. Παρατηρήθηκε αρχική
απάντηση στο 94% των ασθενών, ενώ το 77% από τους
31 διαθέσιμους ασθενείς εμφάνισε πλήρη ύφεση. Δεν
παρατηρήθηκε καμία τοξικότητα κατά την έγχυση ούτε δημιουργία έκτοπου ιστού, έως και 2 χρόνια μετά τις
εγχύσεις. Τα κύτταρα από την ίδια εταιρεία αξιολογήθηκαν στη συνέχεια σε παιδιατρικό πληθυσμό που εμφανίζει ανθεκτική στα κορτικοειδή aGvHD με προσβολή
κυρίως του εντέρου. Δώδεκα ασθενείς ηλικίας κάτω των
18 ετών έλαβαν πολλαπλές εγχύσεις έτοιμων MSCs (δύο
ανά εβδομάδα για 4 εβδομάδες). Συνολικά 7 από τους 12
ασθενείς κατέδειξαν πλήρη ύφεση (58%), ενώ 9/12 ασθενείς παρουσίασαν πλήρη υποχώρηση των ενοχλημάτων
τους από το ΓΕΣ44.
Σημαντικός περιορισμός στην κλινική εφαρμογή των
MSCs είναι η χρήση, κατά την έκπτυξή τους στην καλλιέργεια, προϊόντων ζωικής προέλευσης, γεγονός που ενέχει
το δυνητικό κίνδυνο άνοσης απάντησης του ασθενούς σε
ζωικές πρωτεΐνες που προσκολλώνται στην επιφάνεια των
MSCs, αλλά και την πιθανότητα λοιμωδών επιπλοκών από
ξένα προς τον ανθρώπινο οργανισμό παράγωγα. Πρόσφατη πολυκεντρική μελέτη φάσης I αξιολόγησε την ασφάλεια χορήγησης MSCs που έχουν εκπτυχθεί σε έκπλυμα
αιμοπεταλίων (platelet lysate) σε 40 ασθενείς (15 παιδιά
– 25 ενήλικες) που εμφάνισαν ανθεκτική στα κορτικοειδή aGvHD45. Η Δm δόση των χορηγούμενων κυττάρων
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ήταν 1,5×106/kg, ενώ ο Δm αριθμός εγχύσεων ανά ασθενή, 3. Δεν παρατηρήθηκε καμία ανεπιθύμητη ενέργεια ή
αντίδραση κατά και αμέσως μετά την έγχυση, ενώ οι 86
ανεπιθύμητες ενέργειες που καταγράφηκαν καθ’ όλη τη
διάρκεια της μελέτης οφειλόταν κατά κύριο λόγο σε λοιμώξεις (72,1%) και κατά δεύτερο λόγο (6,9%) σε οργανική ανεπάρκεια, ως συνέπεια της προόδου της aGvHD.

Κλινική χρήση των MSCs στη προφύλαξη
της aGvHD
Αντικρουόμενα αποτελέσματα παρουσιάζουν εργασίες που αξιολόγησαν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της χορήγησης των MSCs ως προφύλαξη
έναντι της aGvHD. Ο κύριος λόγος για την ασυμφωνία
των αποτελεσμάτων αποτελεί το γεγονός ότι οι περισσότερες μελέτες περιλαμβάνουν μικρό αριθμό ασθενών και
δεν υπάρχει ομάδα control για συγκριτικό έλεγχο. Μελέτη
εκτίμησε την ασφάλεια της συγχορήγησης MSCs και περιφερικών αρχεγόνων αιμοποιητικών κυττάρων (PBSCs)
και έκανε σύγκριση στην έκβαση της μεταμόσχευσης με
ομάδα ιστορικού control ασθενών με παρόμοια χαρακτηριστικά46. Είκοσι ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες έλαβαν MSCs από τρίτο χώρο, 30-120 λεπτά πριν
την έγχυση των PBSCs αφού είχε προηγηθεί μειωμένης
έντασης σχήμα προετοιμασίας. Δεν παρατηρήθηκε καμία
ανεπιθύμητη αντίδραση κατά ή και μετά την έγχυση, ενώ
19 από τους 20 ασθενείς είχαν ταχεία και ικανοποιητική
εμφύτευση (σε έναν ασθενή παρατηρήθηκε απόρριψη του
μοσχεύματος). Η επίπτωση της aGvHD στις 100 ημέρες
ήταν 35%, ενώ η επίπτωση της aGvHD στην ομάδα του
ιστορικού control που έλαβε μόνο PBSCs ήταν 56%. Από
την ίδια μελέτη ο κίνδυνος θανάτου στο έτος από aGvHD
ή λοίμωξη σε έδαφος aGvHD ήταν 10% ενώ στην ομάδα
του ιστορικού control ο κίνδυνος θανάτου στο έτος ήταν
31% (p=0,04). Πρόσφατα αξιολογήθηκε η συγχορήγηση
μεσεγχυματικών κυττάρων προερχόμενων από ομφαλοπλακουντικό αίμα (UC-MSCs) μαζί με PBSCs από απλοταυτόσημο δότη, χωρίς αφαίρεση των Τ-λεμφοκυττάρων
σε 21 ασθενείς που έπασχαν από σοβαρή απλαστική αναιμία47. Η μη αφαίρεση των Τ-λεμφοκυττάρων από δότη
που μοιράζεται τον ένα μόνο απλότυπο με τον ασθενή,
αποσκοπούσε στη διασφάλιση υψηλού ποσοστού εμφύτευσης, θα περίμενε όμως κανείς να αυξήσει τα ποσοστά
της aGvHD. Πράγματι όλοι οι ασθενείς εμφάνισαν ταχεία και πλήρη εμφύτευση του αλλογενούς μοσχεύματος
ενώ ενθαρρυντικό είναι ότι μόλις 9/21 ασθενείς (42,8%)
εκδήλωσαν aGvHD (gr II-IV) και ένας μόνο κατέληξε.
Προβληματισμός βέβαια υπάρχει σχετικά με το ρόλο των
MSCs προς την κατεύθυνση της δράσης του μοσχεύματος
έναντι της λευχαιμίας (Graft-Versus-Leukemia- GVL) ιδιαίτερα όταν χορηγούνται σε ασθενείς προφυλακτικά έναντι της aGvHD. Μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2008 και
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αξιολόγησε τη συγχορήγηση αιμοποιητικών κυττάρων με
MSCs που προερχόταν από τον δότη, ενώ επιβεβαίωσε
τα χαμηλότερα ποσοστά της aGvHD στους ασθενείς που
έλαβαν MSCs, κατέδειξε υψηλότερα ποσοστά υποτροπής
της λευχαιμίας στην ίδια ομάδα ασθενών48. Περιορισμός
βέβαια της μελέτης αποτελεί το γεγονός ότι συμπεριέλαβε μικρό αριθμό ασθενών (25) και επομένως τα συμπεράσματά της θα πρέπει να αξιολογούνται με προσοχή.

Προβληματισμοί - Μελλοντικές
κατευθύνσεις
Παρά τα 40 χρόνια που μεσολαβούν από την ταυτοποίηση των MSCs από τον Friedenstein έως σήμερα, τα
αντικρουόμενα αποτελέσματα των διαφόρων μελετών
που καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία, καθιστούν
σαφές ότι τα αναπάντητα ερωτήματα είναι περισσότερα
σε σχέση με αυτά που έχουν αποσαφηνισθεί. Η απουσία
ενός ειδικού δείκτη που θα ταυτοποιεί τα MSCs, καθιστά
επισφαλές κατά πόσο απομονώνεται και χρησιμοποιείται
ομοιογενής ομάδα κυττάρων από τις διάφορες ερευνητικές ομάδες. Κρίνεται σήμερα ως επιτακτική η ανάγκη να
εφαρμοστούν πιο αυστηροί όροι στην ταυτοποίηση των
MSCs, πέραν των φαινοτυπικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών. Η επιβεβαιωμένη ανοσοκατασταλτική δράση των MSCs «γεννά» ερωτήματα κατά πόσο μπορεί να
επηρεάζει τη δράση του μοσχεύματος έναντι του κακοήθους κλώνου (GVL). Επιπρόσθετα, αν και η ομάδα των
Karlsson et al. κατέδειξε ότι η έγχυση MSCs δεν επηρεάζει τη δράση των ειδικών έναντι ιών Τ-λεμφοκυττάρων49,
δεν είναι ακόμη σαφές αν η χορήγησή τους καθιστά τους
ασθενείς επιρρεπείς σε λοιμώξεις μετά τη μεταμόσχευση.
Ασαφής παραμένει και ο ρόλος του μικροπεριβάλλοντος
στη δράση των MSCs. Έχει αναφερθεί ότι, απουσία IFN-γ
τα MSCs είναι ευάλωτα στη λύση από ενεργοποιημένα
ΝΚ κύτταρα. Η παρατήρηση αυτή ενισχύεται από προκλινικά δεδομένα που κάνουν λόγο για ανάγκη «αδειοδότησης» των MSCs από το φλεγμονώδες περιβάλλον
για ενίσχυση της θεραπευτικής τους δράσης. Είναι γνωστό, ότι αυξημένα επίπεδα IFN-γ προάγουν την έκφραση
αντιγόνων τάξης II στα MSCs, αυξάνοντας τον κίνδυνο
ταχείας απόρριψής τους. Από την άλλη πλευρά, καθώς
η ανοσορυθμιστική τους δράση ασκείται κύρια μέσω διαλυτών παραγόντων, ο κίνδυνος αυτός ενδεχομένως να
μην είναι ιδιαίτερα επιζήμιος. Παρ’ όλα αυτά, είναι σαφές ότι το χρονικό διάστημα χορήγησης των κυττάρων
για την αντιμετώπιση μιας φλεγμονώδους – ανοσολογικής διεργασίας καθώς και το πόσο ασφαλής είναι η χορήγηση μη συμβατών προς τον λήπτη MSCs δεν έχουν
αποσαφηνιστεί. Η χαμηλή ανοσογονικότητα των MSCs
φαίνεται πως επηρεάζεται από τις συνθήκες καλλιέργειας
των κυττάρων για αυτό γίνεται σήμερα προσπάθεια αντικατάστασης ζωικών ορών (δυνητικός κίνδυνος μετάδοσης
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ζωικών παθήσεων, ευαισθητοποίηση σε αντιγόνα ζωικής
προελεύσεως) με αυτόλογο ορό, πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια, ΑΒ πλάσμα, με αντικρουόμενα ως τώρα αποτελέσματα. Η ανάγκη χορήγησης ικανοποιητικού αριθμού
κυττάρων (ο οποίος δεν έχει προσδιοριστεί σαφώς), ωθεί
σε διαδοχικές ανακαλλιέργειες των κυττάρων (passages).
Οι διαδοχικές ανακαλλιέργειες όμως φαίνεται ότι επηρεάζουν την ποιότητα τους, καθώς κύτταρα που χορηγούνται μετά από αρκετά passages ενέχουν τον κίνδυνο της
γενετικής αστάθειας και των μειωμένων λειτουργικών
ιδιοτήτων, ενώ αντιθέτως κύτταρα που προέρχονται από
αρχικά passages αποτελούν ίσως πιο ανομοιογενή πληθυσμό. Προβληματισμό επίσης δημιουργεί η ανάγκη έγχυσης επαναληπτικών δόσεων MSCs για την αντιμετώπιση
υποτροπιαζουσών παθήσεων όπως η aGvHD. Λαμβάνο-
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ντας υπόψη τον περιορισμένο χρόνο ζωής των κυττάρων,
καθώς και το ότι η δράση τους ασκείται πιθανότατα μέσω
διαλυτών παραγόντων, γεννάται το ερώτημα, κατά πόσο μια δόση χορηγούμενων κυττάρων θα επιτρέψει την
ασφαλή προοδευτική διακοπή της υπόλοιπης ανοσοκατασταλτικής αγωγής που λαμβάνει ο ασθενής.
Είναι επομένως απολύτως κατανοητό, ότι ο δρόμος
που έχουμε ακόμη να διανύσουμε είναι μακρύς αλλά πιθανόν μέσα από τη διενέργεια προοπτικών τυχαιοποιημένων μελετών να δοθούν απαντήσεις που θα επιτρέψουν
την χορήγηση των MSCs στη θεραπεία σημαντικών επιπλοκών της αλλογενούς μεταμόσχευσης με υψηλό ποσοστό αποτελεσματικότητας καθιστώντας την τελευταία
ελκυστική θεραπευτική επιλογή σε περισσότερους ασθενείς που την έχουν ανάγκη.

Mesenchymal stromal cells for acute graft versus host disease
by Anastasia Papadopoulou, Ioannis Batsis
Haematology Department - Bone Marrow Transplantation Unit, Gene and Cell Therapy Center,
"G. Papanikolaou" General Hospital, Thessaloniki, Greece
Abstract: Severe acute graft versus host disease (aGvHD) is a major cause of morbidity and mortality after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT). Mesenchymal stromal cells (MSCs)
exhibit strong immunomodulatory properties that prompted their clinical use in severe aGvHD. A number of pre-clinical and clinical phase I-II studies have suggested that infusion of MSCs is safe and potentially effective in preventing or treating aGVHD. However, MSCs still present limitations and definitive
proof of their efficacy is lacking thus far. This article reviews the literature on the administration of MSCs
in animal models of allogeneic HSCT and the results of clinical trials investigating the use of MSCs to
prevent or treat aGVHD. The data emphasize the significance of this therapeutic approach and indicate
that large, multicenter, randomized clinical trials are needed to more precisely assess the impact of MSCs
infusion on the control of aGVHD.
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