
To Λευχαιμικό Stem Cell

Kωνσταντία Παυλάκη, Χαράλαμπος Ποντίκογλου

ΠΕΡιληΨη: με τον όρο λευχαιμικά stem cells (Leukemia Stem Cells – LSCs) εννοείται ένας υποπλη-
θυσμός λευχαιμικών κυττάρων, τα οποία έχουν την ιδιότητα να δίνουν γένεση και να διαιωνίζουν τη 
λευχαιμία ςε αυτή την ανασκόπηση θα συζητηθούν μοριακά και κυτταρικά χαρακτηριστικά των LSCs, 
απαραίτητα για την επιβίωση τους. Aυτά περιλαμβάνουν ενδογενή σηματοδοτικά μονοπάτια, αλλά και 
στοιχεία του μικροπεριβάλλοντος ή «λευχαιμικής φωλιάς». η τελευταία αλληλοεπιδρά με τα LSCs και 
λειτουργεί ως «καταφύγιο» για αυτά προσδίδοντας τους ιδιότητες όπως η χημειοανθεκτικότητα, με απο-
τέλεσμα τα αυξημένα ποσοστά υποτροπής της νόσου, παρά την αρχική ύφεση. κατ’ αυτήν την έννοια, 
η «λευχαιμική φωλιά» και οι αλληλεπιδράσεις της με τα LSCs θα μπορούσαν να αποτελέσουν ενδεχό-
μενους στόχους για μελλοντικές θεραπείες.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
η ιδιότητα ενός κυττάρου να «διαφεύγει» της από-

πτωσης, λόγω συσσωρευμένων γονιδιακών μεταλλάξε-
ων, και να πολλαπλασιάζεται ανεξέλεγκτα, θεωρείται ως 
καρκινογένεση1. Ως καρκινικά stem cells (Cancer Stem 
Cells – CSCs), θεωρούνται τα stem cells που έχουν χάσει 
τα σημεία ελέγχου του κυτταρικού κύκλου για τον αριθμό 
των αναδιπλασιασμών και των διαιρέσεων που υπόκει-
νται2. Χαρακτηρίζονται δε, από την ικανότητα τους, εάν 
μεταμοσχευθούν σε ανοσοκατασταλμένα (Severe Com-
bined Immunodeficiency – SCID) ζωικά μοντέλα, να δια-
φοροποιούνται σε κύτταρα της υποκείμενης κακοήθειας, 
ικανά να προκαλούν κακοήθεια3. το αιμοποιητικό σύστη-
μα είναι το πρώτο σύστημα στο οποίο επιβεβαιώθηκε η 
ύπαρξη CSCs4. To λευχαιμικό stem cell (Leukemia Stem 
Cell – LSC) παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με το αιμο-
ποιητικό stem cell (Haematopoietic Stem Cell – HSC)5. 
Διαθέτει την ικανότητα της αυτο-ανανέωσης και διαφο-
ροποίησης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία λευχαιμίας5,6 
και του πολλαπλασιασμού in vitro4. κατά τη διάρκεια 
της νόσου τα LSCs μπορούν να προέλθουν από διαφο-
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ρετικά κύτταρα, τόσο από HSCs όσο και από προγονικά 
κύτταρα της μυελικής σειράς, ως αποτέλεσμα πολλα-
πλών μεταλλάξεων7. Έτσι, σε μοντέλο μεταμόσχευσης 
ομλ ποντικού (MLL-AF9-driven syngeneic murine 
AML transplantation model), έγινε εξαλλαγή προγονι-
κών κυττάρων κοκκιώδους σειράς (commited granulo-
cyte - macrophage progenitors, GMP) σε LSCs, μετά 
από σταθεροποίηση της β-catenin στον πυρήνα, προσδί-
δοντας τους την ικανότητα της αυτο-ανανέωσης και της 
πρόκλησης (propagate) λευχαιμίας8.

λευχαιμία είναι το σύνολο των αιματολογικών κα-
κοηθειών, όπου η διαταραχή συνήθως ξεκινάει από τον 
μυελό των οστών, με αποτέλεσμα τον αυξημένο αριθμό 
μη φυσιολογικών λευκών αιμοσφαιρίων στο αίμα9. Αυ-
τά τα κύτταρα μπορούν επίσης να διηθήσουν διάφορα 
όργανα και ιστούς. οι κύριες κατηγορίες λευχαιμίας εί-
ναι η χρόνια μυελογενής λευχαιμία (Χμλ), η οξεία μυ-
ελογενής λευχαιμία (ομλ), η χρόνια λεμφοκυτταρική 
λευχαιμία (Χλλ) και η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία 
(ολλ). η ομλ χαρακτηρίζεται από μη φυσιολογική, 
ταχέως αναπτυσσόμενη μυελική σειρά, που αναπτύσ-
σεται στον μυελό των οστών και στο αίμα, και είναι μια 
γονιδιακά ετερογενής κλωνική διαταραχή9. το υπεύθυ-
νο κύτταρο για αυτή τη διαταραχή είναι το λευχαιμικό 
stem cell (leukemia stem cell – LSC)10. Χαρακτηριστικό 
της ομλ είναι οι συχνές υποτροπές της νόσου, παρά την 
αρχική ύφεση, λόγω λευχαιμικών κυττάρων που παρα-
μένουν στο μυελό. ο πληθυσμός των LSCs θα μπορού-
σε να είναι στόχος για νέες αντι-λευχαιμικές θεραπείες, 
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καθώς η εξάλειψή τους θα μπορούσε να αποτελέσει τη 
θεραπεία της νόσου και να αποτρέψει πιθανή υποτροπή3.

Χαρακτηρισμός του LsC
οι πρώτες μελέτες που έγιναν για το χαρακτηρισμό 

των LSCs έγιναν σε ποντικούς NOD/SCID11 και σε μα-
κρόχρονες καλλιέργειες (long-term cultures) in vitro12,13. 
ο χαρακτηρισμός τους έγινε με τη χρήση κυτταρομετρίας 
ροής, από ποικιλία διαφόρων υποτύπων ομλ. τα LSCs 
δεν εκφράζουν δείκτες κυτταρικής σειράς (Lineage – Lin-), 
εκφράζουν το δείκτη CD34 (CD34+), και δεν εκφράζουν 
το δείκτη CD38 (CD38-). Ωστόσο, σε πειράματα που με-
λετήθηκαν περιπτώσεις ομλ με μεταλλαγμένο το γονίδιο 
της νουκλεοφωσμίνης (NPM1c), LSCs παρατηρήθηκαν 
κυρίως στο κλάσμα των CD34– κυττάρων14. ο πληθυσμός 
των CD34+ LSC, τα τελευταία χρόνια, χαρακτηρίσθηκε 
εκτενέστερα. Παρατηρήθηκε ότι συνυπάρχουν δύο δια-
κριτοί πληθυσμοί CD34+ LSC, ένας πληθυσμός που έχει 
ομοιότητες με τα φυσιολογικά πολυδύναμα κύτταρα της 
λεμφικής σειράς (lymphoid-primed multi-potent progen-
itors, LMPP) τα LMPP-like LSCs (Lin-/CD34+/CD38-/
CD90-/CD45RA+) και τα GMP-like LSCs (Lin-/CD34+/
CD38+/CD123+/CD45RA+), που έχουν ομοιότητες με τα 
αντίστοιχα κύτταρα των κοκκιοκυττάρων και μακροφά-
γων (granulocyte-macrophage progenitors, GMP)15.

τα HSCs και τα LSCs έχουν πολλά κοινά χαρακτη-
ριστικά, ανήκουν και οι δύο πληθυσμοί κυττάρων στα 
CD34+/CD38- κύτταρα. ςε επίπεδο mRNA καθώς και σε 
πρωτεϊνικό επίπεδο, τα CD34+/CD38- LSCs, αλλά όχι 
τα CD34+/CD38- HSCs, εκφράζουν το μόριο κυτταρικής 
τιμ316, γεγονός που επιτρέπει το διαχωρισμό των δύο 
πληθυσμών stem cells σε διάφορες μορφές οξείας μυε-
λογενούς λευχαιμίας16.

η ανάγκη χαρακτηρισμού των LSCs γίνεται πλέον 
επιτακτική, καθώς η πρόγνωση, η ελάχιστη υπολειπόμε-
νη νόσος (minimal residual disease – MRD) και η τελική 
έκβαση των ασθενών με ομλ φαίνεται να σχετίζεται με 
τον αριθμό των LSCs, κατά τη διάγνωση, στο μυελό των 
οστών των ασθενών17. ο προσδιορισμός του αριθμού των 
LSCs γίνεται είτε ανοσοφαινοτυπικά είτε με πειράματα 
ξενομεταμόσχευσης17. ςε μελέτες, παρατηρήθηκαν ακό-
μη και σε ασθενείς που είχαν επιτύχει πλήρη ύφεση, με-
τά από θεραπεία με αζακυτιδίνη και βαλπροϊκό νάτριο, 
LMPP και GMP-like LSCs18.

Αιμοποιητική φωλιά
τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει η υπόθεση της 

αιμοποιητικής «φωλιάς», ως ενός μηχανισμού ρύθμισης 
των HSCs. η αιμοποιητική «φωλιά» αντιπροσωπεύει ένα 
σύνολο κυττάρων, κυτταρικών αλληλεπιδράσεων, καθώς 
και συστατικών εξωκυττάριας ουσίας3. Περιλαμβάνει κύτ-

ταρα του περι-αγγειακού χώρου, οστεοβλάστες, οστεοκλά-
στες, ενδοθηλιακά κύτταρα, κύτταρα του συμπαθητικού 
νευρικού συστήματος, ανοσοποιητικά κύτταρα, λιποκύτ-
ταρα, και μεγακαρυοκύτταρα3. κοινό προγονικό κύττα-
ρο, αρκετών κυττάρων της αιμοποιητικής φωλιάς είναι 
το μεσεγχυματικό στρωματικό κύτταρο (mesenchymal 
stromal cell – MSC).

Έχουν περιγραφεί δύο διακριτές ανατομικά αιμοποιητι-
κές «φωλιές», η ενδοοστική και η αγγειακή19,20 βρίσκονται 
δίπλα σε αγγειακές δομές, αρτηριόλια και τα κολποειδή 
του μυελού των οστών. η αγγειακή φωλιά αποτελείται 
από ενδοθηλιακά κύτταρα, MSC καθώς και συμπαθητι-
κές νευρικές ίνες, ενώ η ενδοοστική φωλιά από οστεο-
βλάστες και εντοπίζεται στα κολποειδή του μυελού των 
οστών21. η υποξία, μέσω της δράσης του HIF1α (Hypoxia 
Inducible Factor 1α), διατηρεί τα HSCs σε κατάσταση 
«ηρεμίας», ως πολυδύναμα κύτταρα22, αυξάνοντας την 
έκφραση του VEGF (vascular endothelial growth fac-
tor), και του CXCR423.

η ρύθμιση της εναλλαγής των HSCs μεταξύ κατάστα-
σης ηρεμίας/πολλαπλασιασμού ή παραμονής (anchoring)/ 
κινητοποίησης τους στην αιμοποιητική φωλιά, είναι δυ-
ναμική7. η παραμονή των HSCs σε κατάσταση «ηρεμί-
ας», ρυθμίζεται θετικά από εκκρινόμενους παράγοντες 
της αιμοποιητικής φωλιάς όπως SCF (stem cell factor), 
TGFβ1 (transforming growth factor beta 1), PF4 (plate-
let factor 4), angiopoietin1, TPO (thrombopoietin)7. H 
πρόσδεση και η παραμονή τους στη «φωλιά» επηρεάζε-
ται από μόρια πρόσδεσης όπως VCAM1 (vascular cell 
adhesion molecule 1), διάφορες selectins, πρωτεΐνες της 
εξωκυττάριας ουσίας όπως ινωδονεκτίνη, υαλουρονικό 
οξύ και παραγόντων όπως SDF1/CXCL12 (stromal cell 
derived factor 1) και του υποδοχέα του CXCR4 (CXC 
chemokine receptor 4)7. ο πολλαπλασιασμός και η ενερ-
γοποίηση της διαφοροποίησης των HSCs ρυθμίζεται από 
συνδέτες του μονοπατιού Notch, καθώς και κυτταροκί-
νες που εκκρίνονται τοπικά όπως interleukin 7 (IL7) ή 
ερυθροποιητίνη (EPO)7.

Λευχαιμική φωλιά - LsC niche
Όπως και με τα HSCs, οι λειτουργίες και η δράση των 

LSCs, επηρεάζεται από τις αλληλεπιδράσεις που λαμβά-
νουν χώρα στην «αιμοποιητική φωλιά»24. H καταστολή 
της αιμοποίησης ακόμα και σε ασθενείς με χαμηλό φορ-
τίο νόσου, θα μπορούσε να αντανακλά την καταστροφή 
της φυσιολογικής αιμοποιητικής «φωλιάς» και τη δημι-
ουργία «λευχαιμικής» φωλιάς25.

ςτις αιματολογικές κακοήθειες, έχουν παρατηρηθεί 
συχνά αλλαγές στην αιμοποιητική «φωλιά», που συμ-
βάλουν στην αυξημένη έκφραση των LSCs7, επηρεάζουν 
την επιβίωση τους μετά από χημειοθεραπεία και την εμ-
φύτευση στο μικροπεριβάλλον τους3. μελέτες ανέδειξαν 
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την παρουσία ενός παρεκκλίνοντος μικροπεριβάλλοντος 
στη λευχαιμογένεση. ςτις μελέτες αυτές παρατηρήθηκε 
αιματολογική κακοήθεια στοχεύοντας σε γονίδια κυττά-
ρων της αιμοποιητικής φωλιάς3 όπως, α) απαλοιφή του 
υποδοχέα γ του ρετινοϊκού οξέος (Retinoic Acid Receptor 
gamma – RARγ)26 στο μικροπεριβάλλον του μυελού των 
οστών, β) απαλοιφή της Dicer-1 σε προγονικά κύτταρα 
της οστικής σειράς (osteoprogenitors) που εξέφραζαν την 
πρωτεΐνη osterix27, γ) καθώς και μετάλλαξη της β-catenin 
σε οστεοβλάστες, σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση του 
μονοπατιού Notch, μέσω υπερέκφρασης της Jagged-128. 
μεταλλάξεις σε γονίδια, που συμμετέχουν σε σηματο-
δοτικά μονοπάτια, όπως JAK2, RAS, FLT3, KIT, έχουν 
περιγραφεί σε κακοήθειες της μυελικής σειράς29. οι με-
ταλλάξεις αυτές επιδρούν τόσο στην ανάπτυξη των LSCs, 
όσο και στο πώς επηρεάζονται τα LSCs και οι απόγονοι 
τους από ερεθίσματα του μικροπεριβάλλοντος7.

ςε μοντέλα ομλ ποντικών, σε σύγκριση με τα HSCs, 
τα LSCs δεν επηρεάζονταν από σηματοδοτικά μονοπά-
τια, που συμμετέχουν στην επιβίωση, πολλαπλασιασμό 
και πρόσδεση (anchoring) στην αιμοποιητική φωλιά, 
όπως Notch και TGFβ30. Αντίθετα, τα LSCs παρατηρή-
θηκε να εξαρτώνται περισσότερο από μόρια πρόσδεσης 
όπως το CD44 και διάφορες selectins για την εγκατά-
σταση και εμφύτευση στο μυελό των οστών, σε σύγκρι-
ση με τα HSCs31.

Σηματοδοτικά μονοπάτια
Διάφορα σηματοδοτικά μονοπάτια εμπλέκονται στις 

αλληλεπιδράσεις των LSCs με το μικροπεριβάλλον τους, 
ρυθμίζοντας παραμέτρους όπως η επιβίωση και η αυτο-
ανανέωση των LSCs9.

το σηματοδοτικό μονοπάτι Wnt, υπερεκφράζεται 
στην AML32, είναι απαραίτητο για την αυτο-ανανέω-
ση των LSCs, που προέρχονται είτε από HSCs, είτε από 
απόγονους τους9. οι galectin, συγκεκριμένα οι galectin 
3, galectin 9 και Tim-3 (υποδοχέας της galectin 9), φαί-
νεται να συμβάλουν στην αλληλεπίδραση της αιμοποι-
ητικής «φωλιάς» με τα LSCs, μέσω της β-catenin33-35. H 
galectin 3 αυξάνει τα πυρηνικά επίπεδα της β-catenin, 
ενεργοποιεί το κανονικό μονοπάτι Wnt, αυξάνοντας τη 
χημειοανθεκτικότητα των LSCs33. H galectin 9 και ο υπο-
δοχέας της Tim-3, ο οποίος εκφράζεται μόνο στα LSCs 
αρκετών τύπων ομλ, και όχι στα HSCs, ενεργοποιούν 
το μονοπάτι του NF-kB και της β-catenin, αυξάνοντας 
την αυτο-ανανέωση των LSCs35.

ςε κύτταρα που είχαν απομονωθεί από ασθενείς με 
λευχαιμία, παρατηρήθηκε απορρύθμιση της οικογενείας 
των γονιδίων Hox36. η ρύθμιση της έκφρασης των γο-
νιδίων Hox, γίνεται από τα ανοδικά (upstream) γονίδια 
(caudal type homeobox genes – Cdx) Cdx1, Cdx2, Cdx4, 
τα οποία εμπλέκονται στο μονοπάτι Wnt και BMP (bone 

morphogenic protein)37. Ανώμαλη έκφραση του Cdx2, έχει 
παρατηρηθεί στους περισσότερους ασθενείς με ομλ38, 
ενώ υπερέκφραση των γονιδίων Hox έχει παρατηρηθεί 
κυρίως στις ομλ που έχουν τη διαμετάθεση MLL39. ο 
ρόλος της οικογένειας των γονιδίων Hox, στη λευχαι-
μογένεση και στη ρύθμιση των LSCs, χρήζει περαιτέρω 
διερεύνησης, καθώς θα μπορούσε να αποτελέσει μελλο-
ντικό θεραπευτικό στόχο9.

το μονοπάτι PI3K (phosphatidylinositol 3-kinase)/
AKT (protein kinase B)/mTOR (mammalian target of ra-
pamycin) (PI3K/AKT/mTOR), αυξάνει την ανθεκτικότητα 
των LSCs σε χημειοθεραπευτικά φάρμακα, και ενεργο-
ποιείται μέσω της διακυτταρικής επαφής των LSCs με τα 
MSCs40. Ωστόσο, η χρήση του σαν πιθανό θεραπευτικό 
στόχο, φέρει περιορισμούς καθώς εκφράζεται και είναι 
πολύ σημαντικό για την επιβίωση και μη λευχαιμικών 
κυττάρων όπως τα MSCs41.

LsCs και μικροπεριβάλλον
η αλληλεπίδραση του μικροπεριβάλλοντος με τα 

LSCs είναι αμφίδρομη. Πρόσφατη μελέτη ανέδειξε ότι 
τα νεοπλασματικά κύτταρα είναι ικανά να αναδιαμορ-
φώσουν την αιμοποιητική φωλιά σε αυτο-ενισχυόμενη 
(self-reinforcing) λευχαιμική φωλιά42, που έχει ως απο-
τέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των λευχαιμικών κυττά-
ρων και συνάμα τη μείωση των HSCs. μόρια στόχοι των 
LSCs είναι τα CXCL12 και E-selectin, απαραίτητα μόρια 
για την εγκατάσταση των υγιών HSCs στην αιμοποιητι-
κή φωλιά43. Είναι αξιοσημείωτο ότι MSCs ασθενών με 
ομλ παρουσιάζουν μειωμένη έκφραση του CXCL1244. 
ςε μοντέλο μεταμόσχευσης ομλ ποντικού (MLL-AF9- 
driven syngeneic murine AML transplantation model), 
παρατηρήθηκαν νευροπαθητικές αλλαγές στην αιμοποι-
ητική «φωλιά», μέσω καταστροφής νευρικών κυττάρων 
από τα LSCs45, επηρεάζοντας αρνητικά την ενεργότη-
τα των περι-αγγειακών MSCs και εν γένει τη λειτουρ-
γία της «φωλιάς»7.

Επίσης, τα LSCs παρατηρήθηκε να οδηγούν έμμεσα 
σε αύξηση του πολλαπλασιασμού των HSCs, αυξάνοντας 
τον αριθμό των κυττάρων που θα μπορούσαν δυνητικά 
να αποκτήσουν μεταλλάξεις46. Από συν-καλλιέργειες εν-
δοθηλιακών κυττάρων (endothelial cells – EC) με κύτ-
ταρα ομλ, παρατηρήθηκε ότι τα κύτταρα της ομλ 
παράγουν προ-φλεγμονώδεις κυτταροκίνες όπως TNFα 
(tumor necrosis factor α), IL-6 (interleukin-6), IL-1 (in-
terleukin-1), με αποτέλεσμα την παραγωγή αυξητικών 
παραγόντων G-CSF (granulocyte – colony stimulating 
factor) και GM-CSF (granulocyte/macrophage colony 
stimulating factor) από τα EC7.

μελέτες σε ποντικούς, ανέδειξαν γενετικές βλάβες σε 
κύτταρα της αιμοποιητικής φωλιάς ικανές να συμβάλλουν 
ή/και να προκαλούν κακοήθειες της μυελικής σειράς7. το 
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κύριο ερώτημα που τίθεται είναι εάν αυτές οι αλλαγές 
στην αιμοποιητική φωλιά θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
νόσο σε ανθρώπους. ςε μελέτη οστεομυελικών βιοψιών 
ασθενών με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (μΔς), ομλ 
ή μΔς που εξετράπη σε ομλ, παρατηρήθηκε αυξημένη 
πυρηνική έκφραση β-catenin σε κύτταρα οστεβλαστικής 
σειράς που εκφράζουν Runx2, εύρημα που συσχετίζεται 
με αυξημένη ενεργότητα του Notch στα CD34+ αρχέγονα 
αιμοποιητικά προγονικά κύτταρα28. Ωστόσο, σε ex vivo 
κυτταρικές καλλιέργειες, σε κυτταρικούς πληθυσμούς 
ασθενών με μυελικές κακοήθειες ανευρέθησαν γενετι-
κές αλλαγές, διαφορετικές από τις driver μεταλλάξεις 
του λευχαιμικού κλώνου47. Υποστηρίζοντας περαιτέρω 
την υπόθεση ότι οι γενετικές αλλαγές στο αιμοποιητικό 
μικροπεριβάλλον είναι ανεξάρτητο γεγονός κατά τη δι-
άρκεια της νόσου7.

Στοχεύοντας τα LsCs
Όπως τα HSCs, τα LSCs φαίνεται να εντοπίζονται σε 

συγκεκριμένες περιοχές του μυελού των οστών48, κυρίως 
στην ενδοοστική και αγγειακή «φωλιά», που τα καθιστούν 
ανθεκτικά στη χημειοθεραπεία. η ελάχιστη υπολειπόμενη 
νόσος (Minimal Residual Disease – MRD) στην ομλ, 
στοχεύοντας την αιμοποιητική φωλιά έχει εγείρει το εν-
διαφέρον τα τελευταία χρόνια49. LSCs που έχουν συν-
καλλιεργηθεί με στρωματικά κύτταρα του μυελού των 
οστών, φαίνεται να είναι ανθεκτικά σε χημειοθεραπευτικά 
φάρμακα. Πιθανά, εμπλέκονται μηχανισμοί που ρυθμίζο-
νται από τα στρωματικά κύτταρα, ώστε να αποφεύγουν 
την απόπτωση και να παραμένουν σε κατάσταση «ηρεμί-
ας», τόσο τα LSCs, όσο και οι απόγονοι τους7. Θεραπευ-
τικό στόχο αποτελούν παράγοντες που απομακρύνουν τα 
LSCs και τους απογόνους τους από τη «φωλιά», με απο-
τέλεσμα να αυξάνεται η θανάτωση τους7. 

μελέτες ανέδειξαν ότι η απομάκρυνση των LSCs από 
το «προστατευτικό μικροπεριβάλλον» τους, μέσω χορή-
γησης G-CSF (granulocyte-colony stimulating factor), θα 
μπορούσε να αυξήσει την επιτυχία της θεραπείας μακρό-
χρονα, καθιστώντας τα πιθανά, ευαίσθητα στη θεραπεία3. 

τα LSCs παρουσιάζουν αυξημένη έκφραση του CXCR4. 
Αναστέλλοντας την αλληλεπίδραση CXCL12 (SDF1) και 
CXCR4 στην αιμοποιητική φωλιά, με τη χρήση αναστο-
λέων του CXCR4 (plerixafor AMD3100), θα μπορού-
σε να χρησιμοποιηθεί θεραπευτικά, καθώς φαίνεται να 
τα καθιστά ευαίσθητα στη χημειοθεραπεία50, 51. η απο-
τελεσματικότητα των αναστολέων του CXCR4 αυξάνε-
ται περαιτέρω με χρήση αδρανοποιητικών αντισωμάτων 
έναντι του TGFβ52. ςε τρέχουσες κλινικές μελέτες, με-
λετάται η δράση του plerixafor, ή άλλων φαρμάκων που 
στοχεύουν την αλληλεπίδραση CXCL12-CXCR4, είτε ως 
μονοθεραπεία, είτε σε συνδυασμό με G-CSF, προκειμέ-
νου να καταστήσουν τα LSCs περισσότερο ευάλωτα σε 
συμβατικές χημειοθεραπείες, αφ’ ενός κατά τη διάγνω-
ση, αφ’ ετέρου κατά την υποτροπή7. η αδρανοποίηση 
του CD44, μορίου πρόσδεσης των LSCS, με χρήση μο-
νοκλωνικού αντισώματος (anti-CD44v6 – Bivatuzumab, 
έχει εγκριθεί από τον FDA), θα μπορούσε να αποτελέ-
σει στοχευμένη θεραπεία έναντι των LSCs της ομλ53. 
Επιπρόσθετα, τα LSCs αποκτούν χημειοανθεκτικότητα 
μέσω της αλληλεπίδρασης του VCAM1 με το σύμπλοκο 
VLA4 (α4β1-integrin very large antigen 4 complex)40. Αυ-
τή η αλληλεπίδραση θα μπορούσε να παρεμποδιστεί με 
τη χρήση του Natalizumab (έχει εγκριθεί από τον FDA). 
Πρόκειται για ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύει 
τις α4-integrin, αΕ-integrin και χρησιμοποιείται σε υπο-
τροπιάζουσα σκλήρυνση κατά πλάκας, στη φλεγμονώδη 
νόσο του εντέρου7. τέλος, στόχο θα μπορούσε να απο-
τελέσει ακόμα και ο ίδιος ο VCAM1, για τον οποίο ανα-
πτύσσονται ειδικοί μικρομοριακοί αναστολείς40.

Επίλογος
οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ μικροπεριβάλλοντος και 

LSCs θα μπορούσαν να αποτελέσουν υποψήφιους θερα-
πευτικούς στόχους, σηματοδοτικά μονοπάτια του μικρο-
περιβάλλοντος επηρεάζουν τα LSCs. τα LSCs φαίνεται 
να αναδιαμορφώνουν την αιμοποιητική φωλιά, για να 
μετατραπεί σε υποστηρικτικό μικροπεριβάλλον για την 
ανάπτυξη τους3. 
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ABSTRACT: Leukemic stem cells (LSCs) represent a subpopulation of leukemic cells that are capable 
of generating and perpetuating disease. In the present review, various cellular and molecular charac-
teristics of LSCs that play a major role in their survival will be discussed, including intrinsic signaling 
pathways and extrinsic microenvironmental cues. Dynamic interactions between LSCs and microenvi-
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