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Επιπροσθέτως, θα ήθελα να εκφράσω θερµές ευχαριστίες στην Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής 
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πολύτιµη υποστήριξή τους, για τις παραινέσεις τους, τη συναισθηµατική ενίσχυση, τη συµπαράσταση και 
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2. Περίληψη  

Εισαγωγή  
Η αναγνώριση του ρόλου των µεσεγχυµατικών στρωµατικά κύτταρα (MSC) στην αιµατοποίηση, ως µέρος 
του µικροπεριβάλλοντος του µυελού των οστών, ανανέωσε το ενδιαφέρον για την ex vivo έκπτυξη του 
αίµατος οµφάλιου λώρου (CB) ως πηγής HSC για µεταµόσχευση. Τα MSC από παιδιά φαίνεται να έχουν 
διαφορετικές βιολογικές ιδιότητες σε σχέση µε αυτά από τους ενήλικες. Το αίµα του οµφάλιου λώρου είναι 
πλούσια πηγή αρχέγονων αιµοποιητικών  κυττάρων, των οποίων ο χαρακτηρισµός και η αποµόνωση 
απαιτεί ειδικούς δείκτες - ως τέτοιοι αναφέρονται το αντιγόνο επιφανείας CD34 και στη συνέχεια το 
αντίστοιχο CD133 - καθώς και αξιόπιστα και αναπαραγώγιµα πρωτόκολλα. 
Στην παρούσα εργασία αρχικά αξιολογήθηκε η ικανότητα αποµόνωσης CD133+ κυττάρων από CB και 
µελετήθηκε ο ρόλος της αλληλεπίδρασης των MSC µυελού των οστών παιδιών µε αρχέγονα αιµοποιητικά 
κύτταρα (CB και BM) στην ex vivo έκπτυξη τους. 
Μεθοδολογία 
Ο διαχωρισµός των CD34+ κυττάρων έγινε µε ανοσοµαγνητική µέθοδο ενώ ο διαχωρισµός των CD133+ 
µε την ίδια µεθοδολογία παρουσίασε µη επαναληψιµότητα των αποτελεσµάτων και δοκιµάστηκε βελτίωση 
µε διαφορετικές πειραµατικές προσεγγίσεις.  
MSC κύτταρα αποµονώθηκαν και καλλιεργήθηκαν από µυελό οστών παιδιών και ο χαρακτηρισµός τους 
περιελάµβανε ανάπτυξη αποικιών CFU-F και διαφοροποίηση σε οστεο-, λιπο-, χονδρο-κύτταρα κάτω 
από κατάλληλες συνθήκες καλλιέργειας. 
Στη συγκαλλιέργεια αρχέγονων CD34+ και MSC προστέθηκαν οι συνδυασµοί αυξητικών παραγόντων: α) 
GF1: SCF, Intereukin-3 (IL-3), G-CSF, GM-CSF και β) GF2: SCF, θροµβοποιητίνη (TPO), Intereukin-6 
(IL-6), Flt-3 ligand, παράγοντες που θεωρούνται ότι επιδρούν σε πιο άωρους πληθυσµούς. Η 
ταυτοποίηση των κυτταρικών υποπληθυσµών έγινε µε ανοσοφαινοτυπική ανάλυση των αντιγόνων 
επιφανείας που χαρακτηρίζουν τα αιµοποιητικά και τα µεσεγχυµατικά κύτταρα. 
Η εκτίµηση της κλωνογονικής ικανότητας των εκπτυχθέντων αιµοποιητικών πληθυσµών 
πραγµατοποιήθηκε µε την ανάπτυξη αποικιών CFU-GM σε καλλιέργειες µεθυλοκυτταρίνης. 
Έγινε ποσοτική µέτρηση των επιπέδων του SDF-1 και της Ang-1 στο υπερκείµενο των καλλιεργειών µε 
ανοσοενζυµική µέθοδο ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay) και τα δείγµατα cDNA ελέγχθηκαν 
µε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης για τα γονίδια Oct-4, Sox2, και Nanog.  
Αποτελέσµατα 
Δείχτηκε ότι δεν είναι εφικτός αξιόπιστος και υψηλής απόδοσης διαχωρισµός CD133+ κυττάρων από αίµα 
ΟΛ µε την προτεινόµενη µεθοδολογία, και η εφαρµογή τροποποιηµένου πρωτόκολλου δεν απέφερε 
επαρκή, αµιγή πληθυσµό για τη µελέτη συγκαλλιέργειας CD133+ µε MSC. Γι' αυτό η περαιτέρω έρευνα 
επικεντρώθηκε στον CD34+ κυτταρικό πληθυσµό. 
Χαρακτηρισµός MSC από µυελό οστών (BM). Τα MSC εµφάνισαν στην πρώτη και διατήρησαν στις 
επόµενες επανακαλλιέργειες το χαρακτηριστικό ατρακτοειδές σχήµα και τους αντίστοιχους δείκτες 
επιφανείας.  
Ανάπτυξη CFU-F αποικιών: Τα MSC στο κλάσµα των µονοπύρηνων ανέπτυξαν 5.68±0.9 αποικίες. Στην 
Ρ1 το σύνολο των αποικιών CFU-F ήταν 38.75±4.77 και µειώνονταν µε τη πρόοδο της καλλιέργειας. 
Διαχωρισµός CD34 και CD133 HSC. Η αποµόνωση του CD34+ πληθυσµού µε την ανοσοµαγνητική 
µέθοδο, απέδωσε πληθυσµό υψηλής καθαρότητας (93.0±1.06%). Για το διαχωρισµό των CD133+ 
κυττάρων η έκφραση CD133 κυµάνθηκε από 10-85% (median 60%). 
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Ex vivo έκπτυξη CD34+ κυττάρων και του ολικού πληθυσµού HSC κυττάρων.  Η παρουσία των MSC και 
του συνδυασµού αυξητικών παραγόντων απέδωσε την υψηλότερη έκπτυξη τόσο του συνολικού αριθµού 
των κυττάρων όσο και του CD34+ πληθυσµού. Οι δύο διαφορετικοί συνδυασµοί GF φαίνεται ότι ασκούν 
παρόµοια επίδραση στην έκπτυξη των CD34+, ενώ η παρουσία µόνο των MSC στη καλλιέργεια των 
CD34+ αύξησε τον αριθµό τους κατά 1.58±0.59 και 2.07±0.78 φορές για το CB και το BM αντίστοιχα. 
Ωστόσο, αυτή η συνθήκη παρουσίασε το χαµηλότερο βαθµό έκπτυξης των CD34+ σε σύγκριση µε εκείνη 
όπου χρησιµοποιήθηκαν αυξητικοί παράγοντες. Σύγκριση CB-CD34 µε τα αντίστοιχα του BM, έδειξε 
µεγαλύτερη ικανότητα έκπτυξης των πρώτων όσον αφορά τον ολικό αριθµό των κυττάρων αλλά και τον 
CD34+ πληθυσµό. 
Ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά των υποπληθυσµών των εκπτυγµένων αιµοποιητικών κυττάρων. Το 
ποσοστό των CD34+ κυττάρων ήταν υψηλότερο απουσία αυξητικών παραγόντων, ανεξάρτητα από την 
προέλευση των HSC. Η διατήρηση των χαρακτηριστικών αωρότητας υποστηρίχθηκε περαιτέρω από τους 
κυτταρικούς υποπληθυσµούς CD34+38- και CD34+33-, των οποίων η έκφραση ήταν υψηλότερη στην 
κατάσταση όπου τα αιµοποιητικά κύτταρα αναπτύχθηκαν παρουσία µόνο MSC κυττάρων.  
Μελέτη ανάπτυξης αποικιών µυελικής σειράς (CFU-GM). Παρά το γεγονός ότι η παρουσία µόνο MSC 
στην καλλιέργεια δεν αυξάνει ιδιαίτερα τον αριθµό των CD34+ κυττάρων, ο πληθυσµός στο τέλος της 
συγκαλλιέργειας φαίνεται να χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη κλωνογονικότητα.  
Έκφραση Oct-4, Sox2 και Nanog. Τα MSC παρουσίασαν τα χαµηλότερα επίπεδα έκφρασης Oct-4, 
Sox2 .Το Nanog εκφράζεται σε όλες τις συνθήκες που µελετήθηκαν. 
Αξιολόγηση επιπέδων SDF-1 και Ang-1( ELISA). Τόσο ο SDF1a όσο και η Angio-1 εκφράζονται ιδιαίτερα 
στο υπερκείµενο παρουσία των MSC που φαίνεται να είναι και η κύρια πηγή προέλευσής τους. Πολύ 
υψηλότερη έκφραση SDF1a παρατηρήθηκε στην συγκαλλιέργεια µε MSC, όταν BM-CD34 κύτταρα 
προστίθενται είτε µόνα, ή µε αυξητικούς παράγοντες και αυτή ήταν υψηλότερη σε σύγκριση µε την 
αντίστοιχη κατάσταση όπου CB-CD34 κύτταρα χρησιµοποιήθηκαν στη συγκαλλιέργεια µε MSC. 
Συζήτηση  
Η συγκαλλιέργεια των CB-HSC παρουσία αλλογενών MSC έχει ως αποτέλεσµα την έκπτυξη ενός πιο 
αρχέγονου πληθυσµού, εάν συγκριθεί µε την αντίστοιχη έκπτυξη παρουσία αυξητικών παραγόντων. 
Επίσης η συγκαλλιέργεια των CB-HSC µε MSC και GF παρέχει όχι µόνο αύξηση του πληθυσµού των 
κυττάρων CD34+, αλλά και του ολικού κυτταρικού πληθυσµού. Στην αυτόλογη συνθήκη όπου BM-CD34 
συγκαλλιεργήθηκαν µε τα αντίστοιχα MSC η παρουσία των αυξητικών παραγόντων ήταν πιο 
αποτελεσµατική στην έκπτυξη του ολικού αριθµού των εµπύρηνων κυττάρων (TNC). Ως εκ τούτου, η 
προσθήκη MSC, φαίνεται σαν µια ελκυστική εναλλακτική λύση για τη βελτίωση της έκπτυξης των 
προγονικών κυττάρων. Δεν παρατηρήθηκε διαφορά µεταξύ του συνδυασµού αυξητικών παραγόντων 
πρώιµης και όψιµης δράσης, ενδεικτικό πιο περίπλοκης αλληλεπίδρασης µεταξύ των διαφόρων 
παραγόντων η οποία σίγουρα, δεν περιορίζεται σε ένα µικρό αριθµό κυτοκινών και αυξητικών 
παραγόντων.  
Τα MSC διατηρούν τους πληθυσµούς µε αυξηµένη κλωνογονικότητα, όπως φαίνεται από την ανάπτυξη 
µεγαλύτερου αριθµού CFU-GM αποικιών. Η παρουσία των αυξητικών παραγόντων µάλλον οδηγεί σε πιο 
διαφοροποιηµένα κύτταρα αφού είχαµε µικρότερο αριθµό CFU-GM όταν προστέθηκαν στη  
συγκαλλιέργεια. Τα CB-CD34+ κύτταρα όταν συγκαλλιεργήθηκαν µε MSC απέδωσαν περισσότερες 
αποικίες από τα αντίστοιχα BM-CD34+.  
Γνωρίζοντας ότι τα Oct4, Sox2, Nanog εµπλέκονται στη διαδικασία της αυτο-ανανέωσης και της 
πολυδυναµικότητας των αρχέγονων κυττάρων εξετάστηκε η έκφραση τους σε ορισµένες από τις 
πειραµατικές συνθήκες που χρησιµοποιήσαµε, προκειµένου να αξιολογηθεί, µεταξύ άλλων 
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3. Summary 

Introduction 

The recognition of the role of the mesenchymal stromal cells (MSC) in hematopoiesis, as part of the bone 
marrow microenvironment, has renewed the interest in the ex vivo expansion of the cord blood (CB) as a 
source of hematopoietic stem cell (HSC) for transplantation. Children’s MSC appear to have different 
biological properties compared to the adult counterpart. The cord blood is a rich source of stem cells, 
whose characterization and isolation requires both specific indicators - such as the surface antigen CD34 
and the corresponding CD133 - as well as reliable and reproducible protocols. 

In the present study we initially assessed the isolation protocol of CB-CD133+ cells. Furthermore we 
evaluated the role of MSC from children’s bone marrow in the ex vivo expansion of haematopoietic stem 
cells (CB and BM). 

Materials and Methods 

The iosolation of CD34+ cells was performed according to an immunomagnetic method following 
manufacturer’s instructions. The CD133+ isolation using the same methodology had no reproducibility 
and different experimental approaches were applied in order to improve the method.  

MSC cells were isolated and cultured from childrens’ bone marrow; their characterization included the 
evaluation of CFU-F colonies and the differentiation towards osteo-, lipo-, chondrocytes under 
appropriate culture conditions. 

The co-culture assay of CD34+ in the presence of MSC was supplemented with 2 combinations of growth 
factors: a) GF1: SCF, Intereukin-3 (IL-3), G-CSF, GM-CSF and b) GF2: SCF, thrombopoietin (TPO), 
Intereukin-6 (IL-6), Flt-3 ligand, growth factors considered to affect more primitive cell populations. The 
identification of the cell subpopulations was achieved by  immunophenotypic analysis. 

The evaluation of the clonogenic capacity of the expanded hematopoietic population was performed by 
assessing the development CFU-GM colonies in methylcellulose cultures. 

The SDF-1 and Ang-1 levels in the supernatant of the cultures were determine by immunoenzymatic 
ELISA method and cDNA samples were tested by polymerase chain reaction for the expression of Oct-4, 
Sox2, and Nanog genes. 

Results 

Our study showed that a feasible and reliable isolation of CB-CD133+ cells was not achievable even 
when modified protocols applied. No sufficient population to further study the co-culture with  MSC could 
be obtained. As a result the research was focused on the CD34+ cell population. 

Characterization of the BM-MSC. The MSC developed in the first and maintained in subsequent 
passages both the characteristic fibroblast-like shape and the corresponding surface markers. 

CFU-F assay. The MSC fraction of the mononuclear fraction yielded 5.68±0.9 colonies. In P1 the total 
CFU-F colonies were 38.75±4.77 and decreased in the successive passages. 

CD34 and CD133 isolation. The isolation of the CD34+ population by immunomagnetic method yielded a 
highly purified population (93.0±1.06%) while the CD133+ isolation resulted in a population of cells with a 
CD133 expression ranging from 10 to 85% (median 60%). 

Ex vivo expanded CD34+ cells and total population of HSC. The presence of MSC with a combination of 
growth factors yielded the highest increase of both the total cell number and the CD34+ population. The 
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two different combinations of GF appeared to exert similar effects on the expansion of CD34+, whereas 
the presence of MSC alone in the culture of both CB and BM-CD34+ increased their number by 
1.58±0.59 and 2.07±0.78 times respectively. However, this condition showed the lowest expansion of 
CD34+ cells as compared to the condition where only growth factors were added. The comparison 
between CB- and BM-CD34, showed greater expansion capacity of the CB-CD34 regarding both  the 
total cell number and the CD34+ population. 

Immunophenotypic characteristics of the expanded populations. The percentage of CD34+ cells was 
higher in the absence of growth factors, regardless of the source of HSC. The preservation of primitive 
cell characteristics was further supported by the evaluation of the CD34+38- and CD34+33- cell 
subpopulations the expression of which  was higher in the condition where hematopoietic cells were 
cultivated in the presence of MSC alone. 

CFU-GM development. Although the presence of MSC alone in the culture did not particularly increase 
the number of CD34+ cells, the population at the end of the co-culture was characterize by greater 
clonogenic capacity. 

Expression of Oct-4, Sox2 and Nanog. The MSC showed lower expression of Oct-4 and Sox2. Nanog 
was expressed in all the various conditions studied. 

Evaluation of SDF-1 and Ang-1 levels (ELISA). Both SDF1a and Angio-1 were expressed in the 
supernatant especially in the presence of MSC which appears to be their main source. A higher 
expression of SDF1a was observed in co-culture of BM-CD34 cells with MSC either alone or in 
combination with growth factors, compared to that of  CB-CD34 with MSC cells. 

Discussion 

We assessed the effect of children’s BM-MSC and that of recombinant early- and late-acting growth 
factors, alone and in combination, on the proliferation, expansion, and differentiation of hematopoietic cell 
population derived from cord blood and bone marrow. The role of cytokines without stromal support in the 
expansion of HSCs has been extensively studied but results in an increased total cell number with 
simultaneous differentiation and maturation of the expanded population, finding confirmed herein. This is 
why supplementation of the coculture with MSC, seemed an attractive alternative which would promote 
mainly the progenitor cell expansion.  We used two growth factor combinations one including mostly late 
acting and the second ones considered as more early acting. We observed no difference between the 
two GF cocktails in any of the studied parameters possibly indicative of a quite more complex cross talk 
among various factors and, for sure, not limited to a small number of cytokines and growth factors.  In our 
results less differentiation occurred in cells cultured with MSC alone, than with GF or GF+MSC and also 
MSC and GF provide more efficient total cell proliferation. A similar finding has been reported by others 
who observed a more efficient expansion of CD34+ cells when CB-CD34 were supplemented with 
combination of MSC and a variety of growth factors. In the literature, there is a big range of total 
nucleated cell expansion reported when both MSC and cytokines were present in culture and there was 
no difference to that observed in the presence of cytokines alone. MSC seem to preserve more the 
clonogeneic population as the frequency of the developed CFU-GM was the highest in their presence. No 
direct comparison can be made with the results of others as the experimental conditions (CB MNC/MSC 
co culture) or the result expression (colonies per cell number) are different. The relationships between 
HSC and the cells of the microenvironment were implied by the presence of HSC infiltrating the stroma. 
The study of the trypsinized cells of the feeder layer, showed an expression of CD34 and CD45 and 
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CFU-GM development in the corresponding assays. Our results support the report of others who tried to 
show the significance of the cell to cell contact between HSC and stromal cells. Further research is 
required in order to fully clarify  the importance of the intimate relationship between the two populations 
on the expansion and “stemness” of HSC. Oct-4, Sox2, and Nanog were selected based on the 
knowledge that they are involved in self-renewal and pluripotency of stem cells and are frequently used 
as markers for primitive cells. Our results showed that no condition modified the expression of any of the 
three transcription factors. Despite the fact that MSC are undifferentiated cells they had the lowest 
expression of the Oct4, Sox2, Nanog and were not influenced by the different culture conditions. These 
results are in agreement to those who recently reported the expression of Oct4, Nanog mRNA in BM-
MSCs to be much lower compared to pluripotent stem cells and Sox2mRNA to be minimally detected in a 
number of BM-MSC preparations. Reports from human adipose-derived stem cells found either  no 
change on the expression of Nanog and Oct4 with low doses of bone morphogenetic protein (BMP) in ex 
vivo expansion study  or  Sox-2 and in addition Rex-1 to  remain unaltered in a spinner flask cultivation. 
Earlier experiments have shown that the cross-talk between SDF-1a and its ligand participates in the 
homing of stem cells in their niches and repopulation of the BM. We found higher SDF-1a levels where 
MSC were present and difference in the levels between CB and BM cultures  confirming the suggestion 
that SDF-1a could be among the factors playing critical role to the delayed engraftment observed in CB 
transplantation. It has been also reported that supernatants from in vitro-cultured CD34+ cells contained 
substantial amounts of SDF-1a  and we indeed detected SDF-1a expression, in the cultures without 
MSC. Ang-1 which has been reported that may have a role in maintaining hematopoietic stem cells in a 
quiescent state within the BM did not exhibit any difference between our BM and CB cultures and in the 
various conditions tested with the requirement though,the presence of MSC in the culture. In other 
reports  researchers were unable to detect Ang-1 in all their samples. In addition there was discrepancy 
with the results of the literature.  They attribute them  to an age-related post-transcriptional effect on the 
expression of proteins and to the exposure of MSC to fetal bovine serum and FGF-b. As long as our MSC 
culture protocol includes both FBS and FGF-b and the origin of our BM-MSC is young donors this 
rationale, is further supported and seems to add to the notion of age related differences of the cell 
performance. In many cases no direct comparison can be made  with data from the literature, as there 
are many and major differences in the culture conditions applied. This emphasizes the need for more 
standardized protocols while, on the other hand, stresses the complexity of the biology even in the limited 
ex vivo system and possibly clarifies a very small part of it. We observed that CB-CD34 expansion 
produces similar results to BM-CD34 expanded cells when only stromal cells are present and no additive 
effect was seen in BM-CD34 when growth factors were added. Biological features of CB hematopoietic 
progenitors seem to provide them the potential for more successful ex vivo expansion than their BM 
counterparts 
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4. Εισαγωγή 
4.1.Φυσιολογική Αιµοποίηση  

Η αιµοποίηση συντηρείται από µια µικρή δεξαµενή αδιαφοροποίητων κυττάρων (αρχέγονα αιµοποιητικά 
κύτταρα-HSC) οι βασικές ιδιότητες των οποίων είναι: α) η ικανότητα αυτοανανέωσης (self renewal 
capacity) έτσι ώστε ο αριθµός τους να διατηρείται σταθερός, β) η πολυδυναµία (pluri-potential capacity) 
δηλαδή η δυνατότητα παραγωγής απογόνων που ανήκουν σε όλες τις αιµοποιητικές σειρές και γ) η 
δυνατότητα διαφοροποίησης προς πιο ώριµα κύτταρα (differentiation capacity). (Humphries RK et al 
1981, Coulombel L et al 1983)  
Η θεωρία της ύπαρξης ενός αρχέγονου πολυδύναµου αιµοποιητικού κυττάρου το οποίο µπορεί να δώσει 
γένεση σε όλες τις αιµοποιητικές σειρές υποστηρίχθηκε το 1898 αρχικά από τον Pappenheim. Στις αρχές 
της δεκαετίας του ΄60 η θεωρία αυτή επιβεβαιώθηκε από πειραµατικά δεδοµένα προερχόµενα από 
καλλιέργειες αιµοποιητικών κυττάρων µυελού και πειράµατα του µυελού σε θανατηφόρα ακτινοβοληµένα 
ζώα. Το 1961 οι Mc Cullogh και Till «περιγράφουν» το πρώτο υποψήφιο πολυδύναµο αρχέγονο 
αιµοποιητικό κύτταρο CFU-S (Colony Forming Unit-Spleen), ένα κύτταρο ικανό να αναπτύσσει αποικίες 
αιµοποιητικών κυττάρων (ερυθράς και κοκκιώδους σειράς) στο σπλήνα θανατηφόρα ακτινοβοληµένου 
ποντικού, 9-14 ηµέρες µετά από ενδοφλέβια έγχυση κυττάρων µυελού. Έχοντας ως δείκτη την παρουσία 
χρωµοσωµικής ανωµαλίας που προκλήθηκε από την ακτινοβολία, αποδείχθηκε η κλωνικότητα των 
κυττάρων των σπληνικών αποικιών, δηλαδή η προέλευσή τους από ένα κοινό πρόγονο. Τα CFU-S 
βρίσκονται κυρίως στον µυελό των οστών, στο σπλήνα, στο περιφερικό και στο οµφαλοπλακουντιακό 
αίµα (CB). 
Αν και το CFU-S αποτέλεσε το πρότυπο για την κατανόηση των ιεραρχικών σχέσεων των αιµοποιητικών 
κυττάρων. Η τρέχουσα θεωρία για το HSC είναι ότι µπορεί να αποκαταστήσει πλήρως τη λεµφο-
αιµοποίηση. Ο αριθµός των αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων διατηρείται σταθερός µέσω ασύµµετρης 
διαίρεσης. Τα προγονικά κύτταρα (progenitors) µπορεί να είναι πολυδύναµα (multi-lineage) και να 
δώσουν απογόνους που ανήκουν σε περισσότερες από µια σειρές, (δι-δύναµα, τρι-δυναµα κτλ,) ενώ 
υπάρχουν και τα µονο-δύναµα (uni-lineage), τα οποία είναι δεσµευµένα (committed) και υπεύθυνα για την 
παραγωγή κυττάρων µιας µόνο κυτταρικής σειράς. 
Το µεγαλύτερο µέρος των HSC βρίσκεται σε ηρεµία, στη φάση G0 του κυτταρικού κύκλου. Διάφορα 
ερεθίσµατα, µέσω των αυξητικών αιµοποιητικών παραγόντων, προσδιορίζουν τη δέσµευση των 
αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων προς µια κυτταρική αιµοποιητική σειρά. 
Κατά την εµβρυϊκή ζωή, το ήπαρ και ο σπλήνας είναι τα κύρια αιµοποιητικά όργανα, ενώ από τα τελικά 
στάδια της ανάπτυξης του εµβρύου και καθ’ όλη τη διάρκεια της ενήλικου ζωής του ανθρώπου, βασικό 
όργανο αιµοποίησης είναι ο µυελός των οστών. 

    4.2.Αρχέγονα αιµοποιητικά κύτταρα-Χαρακτηριστικά 
Τα αρχέγονα αιµοποιητικά κύτταρα (HSC) δεν είναι µορφολογικά αναγνωρίσιµα κύτταρα, αν και είναι 
αποδεκτό ότι ανήκουν στα µονοπύρηνα και έχουν µορφολογία λεµφοκυττάρου. Η ταυτοποίηση των HSC 
έχει στηριχθεί σε έµµεσες ενδείξεις όπως η ανίχνευση ειδικών δεικτών επιφανείας (ανοσοφαινοτυπικοί 
δείκτες), η µελέτη των αποικιών που αναπτύσσουν µετά από καλλιέργεια και τα πειράµατα 
επαναποικισµού του µυελού σε πειραµατόζωα. 
Τα αιµοποιητικά κύτταρα εκφράζουν διάφορους δείκτες/αντιγόνα επιφάνειας οι οποίοι µεταβάλλονται 
ανάλογα µε τη βαθµό διαφοροποίησης. Τα επιφανειακά αντιγόνα, που αναγνωρίζονται από ειδικά 
αντισώµατα (CD -cluster of differentiation), είναι πρωτεΐνες που έχουν το βιολογικό ρόλο  υποδοχέων για 
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αυξητικούς παράγοντες και κυτοκίνες. Τα αρχέγονα αιµοποιητικά κύτταρα χαρακτηρίζονται από 
µονοκλωνικά αντισώµατα που αναγνωρίζουν: 
-σιαλοµoυκίνες όπως CD34, CD38 
-υποδοχείς κυτταροκινών και υποµεµβρανικά µόρια όπως: c-kit ligand, (SCF), IL-6, TPO, SDF-1R 
(CXCR4), CD90, Flt3-ligand 
-µόρια προσκόλλησης (adhesive molecules) όπως προσκολλησίνες, σελεκτίνες, ιντεγκρίνες και τους 
υποδοχείς τους 
Επίσης τα HSC µπορούν να χαρακτηρισθούν από την έλλειψη αντιγόνων επιφανείας που είναι ενδεικτικά 
δέσµευσης προς συγκεκριµένη  αιµοποιητική σειρά (π.χ το CD3 χαρακτηρίζει τα Τ λεµφοκύτταρα , το 
CD19 τα πρώιµα Β λεµφοκύτταρα , το CD15 κυρίως τα ουδετερόφιλα κ ηωσινόφιλα , το CD71 τα κύτταρα 
της ερυθράς σειράς, το HLA-DR για αντιγονο-παρουσιαστικά κύτταρα (µακροφάγα, κύτταρα-Β και 
δενδριτικά κύτταρα) κλπ). Έτσι, ανοσοφαινοτυπικά, το υποψήφιο HSC χαρακτηρίζεται ως CD34+, CD38-, 
lin-, CD164+, c-kit+. 

  4.3.CD34  
Ο CD34+ κυτταρικός πληθυσµός του µυελού των οστών ή του περιφερικού αίµατος είναι υπεύθυνος για 
το µεγαλύτερο µέρος της αιµοποιητικής δραστηριότητας. Γι’ αυτό το λόγο, το CD34 θεωρείται 
χαρακτηριστικός δείκτης των HSCs αν και δεν έχει βρεθεί µόνο σε προγονικά αλλά και σε ορισµένα πιο 
δεσµευµένα κύτταρα. Η κυτταρική έκφραση του CD34 αντιγόνου προσδιορίζει µορφολογικά και 
ανοσολογικά ετερογενή πληθυσµό κυττάρων που λειτουργικά χαρακτηρίζεται από την in vitro ικανότητα 
να δηµιουργεί κυτταρικούς πληθυσµούς όλων των αιµοποιητικών σειρών και την in vivo ικανότητα 
ανασύστασης του µυελικού περιβάλλοντος µετά από µεγαθεραπεία µεταµόσχευσης. 
Η έκφραση του CD34 σταµατά καθώς τα αρχέγονα κύτταρα διαφοροποιούνται σε ώριµα κύτταρα. Αν κι η 
δράση των CD34+ κυττάρων δεν είναι πλήρως ταυτοποιηµένη, είναι γνωστό πως διαδραµατίζουν βασικό 
ρόλο στην πρώιµη αιµοποίηση. Σχεδόν όλα τα κλινικά και πειραµατικά πρωτόκολλα που περιλαµβάνουν 
ex vivo καλλιέργειες, γονιδιακή θεραπεία και µεταµόσχευση HSCs, είναι σχεδιασµένα για CD34+ 
κυτταρικούς πληθυσµούς.  
Ανοσοϊστοχηµικές µελέτες έχουν δείξει ότι το αντιγόνο CD34 είναι ειδικός δείκτης κυτταρικής αωρότητας 
των προγονικών αιµοποιητικών κυττάρων και όχι κάποιας συγκεκριµένης µυελικής σειράς. Η χρήση του 
CD34 καθώς και άλλων δεικτών µορίων επιφάνειας των κυττάρων (πχ CD33, CD38, HLA-DR αντιγόνα) 
σε τεχνικές φθορισµού ή άλλες µεθόδους κυτταρικού διαχωρισµού επέτρεψε σηµαντική πρόοδο στη 
µορφολογική ταυτοποίηση των θεωρούµενων αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων. 

  4.4.CD133  
To CD133 θεωρήθηκε αρχικά ως αντιγόνο επιφανείας εκφραζόµενο από ιεραρχικά πιο αρχέγονα HSC και 
ενδοθηλιακά πρόδροµα κύτταρα που εκφράζουν τον υποδοχέα του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού 
παράγοντα (VEGF-R). Σήµερα προσελκύει µεγάλο ενδιαφέρον λόγω της έκφρασής του από διάφορα 
σωµατικά αρχέγονα κύτταρα που προέρχονται από διαφορετικούς ιστούς. Στο CB έχει περιγραφεί 
υποπληθυσµός κυττάρων CD34+CD133+ που αναγνωρίζονται ως πιο αρχέγονα από τα CD34+ κύτταρα. 
Το CD133 αντιγόνο είναι µια 5-διαµεµβρανική πρωτεΐνη, της οποίας η δοµή είναι µοναδική µεταξύ των 
γνωστών µορίων κυτταρικής επιφάνειας. Ανευρίσκεται σε µικροπεριοχές της κυτταρικής µεµβράνης και 
θεωρείται ότι  δρα ως µεταγωγέας πληροφοριών στα άωρα κύτταρα. Η µείωση της ροής αυτών των 
πληροφοριών λόγω µειωµένης έκφρασης του CD133 οδηγεί σε κυτταρική διαφοροποίηση.  
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Το CD133 αντίσωµα είχε αρχικά αποµονωθεί και ταυτοποιηθεί από ποντικό ανοσοποιηµένο µε CD34+ 
ανθρώπινα εµβρυϊκά ηπατικά κύτταρα. Αν και τα CD34 και CD133 αντιγόνα συν εκφράζονται σε 
προγονικά αιµοποιητικά και µερικά λευχαιµικά κύτταρα, το CD133 αντιγόνο εκφράζεται µόνο στον 
CD34bright υποπληθυσµό των ανθρώπινων αιµοποιητικών κυττάρων και επιπλέον πειράµατα 
µεταµόσχευσης κύτταρων CD133+ ανθρώπινου µυελού των οστών (BM) σε έµβρυα ζώων (πρόβατα) 
έδειξαν ότι τα κύτταρα που συλλέγονται από τους κύριους δότες µπορούν να εµφυτευθούν µε επιτυχία σε 
δευτερεύοντες. Σύµφωνα µε αυτά τα δεδοµένα η επιλογή κυττάρων που εκφράζουν το CD133 αντιγόνο 
θα µπορούσε να  αποδώσει πληθυσµό πιο άωρων αιµοποιητικών κύτταρων σε σχέση µε το CD34. 
Η ανάλυση της έκφρασης CD133 έχει εξετασθεί σε αιµοποιητικά κύτταρα προερχόµενα από διάφορες 
πηγές, όπως το εµβρυϊκό ήπαρ, ο BM, το CB, και το κινητοποιηµένο περιφερικό αίµα (MPB) αλλά 
αριθµός τους ποικίλει µεταξύ αυτών των πηγών αιµοποιητικών υλικού. 

  4.5. Αποικίες αιµοποιητικών κυττάρων  
H κλωνογόνος ικανότητα τόσο των πολυδύναµων όσο και των δεσµευµένων προγονικών αιµοποιητικών 
κυττάρων της ερυθράς, κοκκιοκυτταρικής, µονοκυτταρικής-µακροφαγικής και µεγακαρυοτικής σειράς, 
µπορεί να προσδιοριστεί όταν τα κύτταρα αυτά καλλιεργηθούν σε κατάλληλο ηµίρρευστο υλικό. Με αυτό 
τον τρόπο τα προγονικά κύτταρα πολλαπλασιάζονται και σχηµατίζουν ευδιάκριτες κυτταρικές 
συναθροίσεις ή αποικίες. Τα κύτταρα που δηµιουργούν τις αιµοποιητικές αποικίες χαρακτηρίζονται ως 
κλωνογόνα προγονικά κύτταρα (colony forming cells-CFC). Κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, µε τη 
κατάλληλη προσθήκη αυξητικών παραγόντων, τα προγονικά κύτταρα διαφοροποιούνται καθώς 
πολλαπλασιάζονται, µε αποτέλεσµα µετά από ορισµένο χρονικό διάστηµα όλα τα κύτταρα να έχουν 
ωριµάσει και η αποικία να µην µεγαλώνει πλέον σε µέγεθος. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή να εκτιµηθούν 
οι αποικίες καθώς τα ώριµα κύτταρα θα αρχίσουν να αποπίπτουν. Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισµα της 
ανάπτυξης των αποικιών, µας επιτρέπει να αναγνωρίσουµε τα διάφορα στάδια ανάπτυξης των 
προγονικών κυττάρων, σύµφωνα µε το µέγεθος της αποικίας που δίνουν κάθε φορά. Έτσι όσο 
µεγαλύτερο είναι το µέγεθος της αποικίας (µεγαλύτερος αριθµός κυττάρων µέσα στην αποικία), τόσο 
µεγαλύτερο είναι το δυναµικό πολλαπλασιασµού και συνεπώς τόσο πιο άωρο θεωρείται το αρχικό 
κύτταρο από το οποίο προέκυψε η συγκεκριµένη αποικία (Mc Clanahan et al 1993) 

Η δοκιµασία παραγωγής αποικιών (CFU) επιτρέπει την ποσοτική εκτίµηση των αιµοποιητικών 
προγονικών κυττάρων και την αξιολόγηση της δυναµικής τους. Εργαστηριακά απαιτούνται, για τον 
ποσοτικό προσδιορισµό των CFU, το θρεπτικό υλικό το οποίο περιέχει ορό εµβρύου βοός (FCS), τους 
αυξητικούς παράγοντες και αντιµικροβιακές ουσίες όπως πενικιλίνη και στρεπτοµυκίνη και η κατάλληλη 
γέλη. Το καλλιεργητικό αυτό µέσο, κατάλληλα επιλεγµένο, επάγει τη µέγιστη ανάπτυξη και διαφοροποίηση 
των προγονικών κυττάρων. Κατά τη δοκιµασία CFU, τα προγονικά κύτταρα θα πολλαπλασιαστούν και οι 
κυτοκίνες και τα συµπληρώµατα στο µέσο θα προκαλέσουν τη διαφοροποίησή τους σε ώριµους τύπους 
κυττάρων που µπορούν να διακριθούν µορφολογικά. Η γέλη  επιτρέπει την παραµονή των κυττάρων 
στην ίδια θέση και την κλωνική ανάπτυξη κάθε τύπου προγονικού κυττάρου αφού τείνουν να δηµιουργούν 
διακριτές αποικίες που µπορούν να καταµετρηθούν. Η µεθυλοκυτταρίνη είναι ο πρότυπος παράγοντας 
σχηµατισµού γέλης που χρησιµοποιείται σε CFU δοκιµασίες. Είναι χηµικά αδρανές υλικό και οι ιδιότητές 
του δεν µεταβάλλονται µε το pΗ. Επίσης τα κύτταρα δεν εκτίθενται σε υψηλές θερµοκρασίες, γεγονός που 
συµβαίνει κατά τη χρήση προϊόντων µε βάση το άγαρ. Υπάρχουν και άλλες µέθοδοι για την αξιολόγηση 
των προγονικών αιµοποιητικών κυττάρων, ωστόσο, αυτές είναι λιγότερο πρακτικές από τη CFU 
δοκιµασία. Η χρήση φαινοτυπικών δεικτών (όπως CD34 & CD133) παρέχει ποσοτικά δεδοµένα, αλλά τα 
κύτταρα που εκφράζουν αυτούς τους δείκτες δεν είναι απαραίτητα αιµοποιητικά βλαστικά ή προγονικά 
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κύτταρα που µπορούν να αποκαταστήσουν την αιµατοποίηση in νίνο ή να σχηµατίσουν αποικίες CFC. 
Μόνο το 10-20% των CD34+ κύτταρων είναι κύτταρα ικανά να σχηµατίσουν αποικίες. Η MethoCult ® 
H4034 είναι εµπορικό πλήρες καλλιεργητικό µέσο που δεν απαιτεί τη προσθήκη συστατικών εκτός  των 
κυττάρων προς µελέτη. Τα συστατικά του µέσου αυτού έχουν επιλεγεί κατάλληλα για τη βέλτιστη 
ανάπτυξη και τη διαφοροποίηση των αιµοποιητικών προγονικών κυττάρων. Συνήθως οι καλλιέργειες 
βραχείας διάρκειας (CFC Assays) πραγµατοποιούνται µε εναπόθεση ενός κυτταρικού εναιωρήµατος 
κατάλληλης συγκέντρωσης, οποιασδήποτε πηγής αιµοποιητικών κυττάρων στο καλλιεργητικό υλικό και 
επώαση των κυττάρων στους 37oC για περίπου 14 ηµέρες παρουσία 5% CO2. 

  4.5.1.Αποικίες ερυθράς σειράς  
Τα προγονικά κύτταρα της ερυθράς σειράς παράγουν αποικίες οι οποίες καθώς ωριµάζουν αποτελούνται 
από ποικίλους αριθµούς συναθροίσεων ερυθροβλαστών. Ο συνολικός αριθµός των συναθροίσεων 
χρησιµοποιείται για την εκτίµηση του µεγέθους της αποικίας και τον προσδιορισµό του δυναµικού 
πολλαπλασιασµού του αρχικού προγονικού κυττάρου. 
Τα CFU διακρίνονται σε BFU-E (burst-forming unit-erythroid) και CFU-E (Colony Forming Unit-Erythroid): 
Ta BFU-E αποτελούν κύτταρα πρωιµότερα των CFU-E. Το κύριο γνώρισµα τους είναι το υψηλό δυναµικό 
πολλαπλασιασµού που επιτρέπει να αναπτύσσουν µεγαλύτερες και πολλαπλών cluster αποικίες ερυθράς 
σειράς σε σχέση µε τα CFU-E. Ο όρος burst αναφέρεται στην ξαφνική εµφάνιση της αιµοσφαιρίνης, στις 
ήδη µεγάλες αλλά προηγουµένως άχρωµες ερυθροποιητικές αποικίες λόγω του µη συγχρονισµένου 
µοτίβου διαφοροποίησης του ερυθροκυττάρου. 

  4.5.2.Κοκκιο-, µονο-κυτταρικές αποικίες  
Τα προγονικά κύτταρα των κοκκιοκυττάρων ήταν τα πρώτα κλωνογόνα αιµοποιητικά κύτταρα που 
αναπτύχθηκαν σε ηµι-στερεό υλικό και αρχικά ονοµαζόταν CFU-C (colony-forming unit-culture). Όταν 
αργότερα αποδείχθηκε ότι η πλειοψηφία των CFU-C αντιπροσώπευε ένα πληθυσµό προγονικών 
κυττάρων που περιοριζόταν στα µονοπάτια διαφοροποίησης των κοκκιοκυττάρων ή/και των µακροφάγων, 
τότε άρχισε η χρήση των όρων CFU-G (colony forming unit-granulocyte), CFU-M (colony forming unit-
macrophage/monocyte) και CFU-GM (colony forming unit-granulocyte,macrophage/monocyte). Αρχικά, οι 
περισσότερες CFU-G προερχόµενες αποικίες που σχηµατίζονταν in vitro αντιπροσώπευαν αποικίες 
ουδετερόφιλων ή/και µακροφάγων, ενώ αργότερα αναγνωρίστηκαν και αποικίες ηωσινοφίλων και 
βασεόφιλων (ή αποικίες mast cells), οι οποίες συχνά συγχέονται µε αυτές των µακροφάγων. Οι αποικίες 
των CFU-G, CFU-M και CFU-GM περιέχουν το λιγότερο 20-50 ώριµα κύτταρα. Τα αρχέγονα CFU-GM 
κύτταρα τείνουν να σχηµατίζουν αποικίες 500-1000 κυττάρων και η διαδικασία ωρίµανσής τους 
ολοκληρώνεται περίπου τη 14η ηµέρα της καλλιέργειας οπότε και εκτιµώνται. Οι αποικίες των 
ουδετερόφιλων και µακροφάγων παρουσιάζουν µια σχετική οµοιογενή µορφολογία µε έναν αρκετά 
συµπυκνωµένο πυρήνα κυττάρων που περιβάλλεται από µία λιγότερο πυκνή περιοχή κυττάρων. Τα 
ουδετερόφιλα είναι µικρά κύτταρα, ενώ τα µακροφάγα αρκετά µεγαλύτερα. 
Είναι γνωστό ότι κατά την αιµοποίηση και σε όλα τα στάδια της διαφοροποίησης και παραγωγής των 
έµµορφων στοιχειών του αίµατος δραστηριοποιείται σηµαντικός αριθµός αυξητικών παραγόντων. Οι 
αυξητικοί αιµοποιητικοί παράγοντες επάγουν τον πολλαπλασιασµό και τη διαφοροποίηση των 
προγονικών αιµοποιητικών κυττάρων µετά από σύνδεση µε τους αντίστοιχους υποδοχείς που βρίσκονται 
στη µεµβράνη των κυττάρων. Η σύνδεση αυτή και ο διµερισµός του υποδοχέα επάγει ενδοκυττάριο 
ενζυµικό καταρράκτη, που µεταφέρει το µήνυµα στον πυρήνα, επάγοντας την ενεργοποίηση ή 
αδρανοποίηση διαφόρων γονιδίων που ρυθµίζουν την κυτταρική λειτουργία. 
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  4.6.Αυξητικοί παράγοντες   
Οι αυξητικοί παράγοντες (GF) δρουν σε διαφορετικά στάδια της αιµοποίησης και έχουν πλειοτροπική 
δράση (ένας παράγοντας πάνω σε πολλά είδη κυττάρων) αλλά και αντίστροφα πολλοί παράγοντες 
µπορεί να έχουν δράση σε ένα τύπο κύτταρου. Υπάρχουν παράγοντες που προάγουν την επιβίωση των 
HSC, διατηρώντας την αρχεγονότητά τους (IL-3, Flt3-ligand, θροµβοποιητίνη (TPO)) ενώ άλλοι προάγουν 
τη διαφοροποίηση και τον πολλαπλασιασµό τους (GM-CSF, IL-3, IL-4, CSF-1, IL-6, IL-11, Flt3-ligand). Οι 
αυξητικοί παράγοντες φαίνεται ότι δρουν είτε ως µιτογόνα επάγοντας τη κυτταρική διαίρεση, είτε 
συντηρούν τα HSC, αναστέλλοντας την απόπτωση. Ο µηχανισµός δράσης των αυξητικών παραγόντων 
δεν είναι απόλυτα γνωστός. Οι υποδοχείς των παραγόντων διακρίνονται σε δύο τύπους, που µε τη σειρά 
τους χωρίζονται σε υποτύπους:  
α) Τύπου Ι των κυτταροκινών  και  
β) Την οµάδα της κινάσης της τυροσίνης 
Στη περίπτωση των υποδοχέων της οµάδας των κυτταροκινών φαίνεται ότι η σύνδεση της κυτταροκίνης 
ενεργοποιεί µέλος της οικογένειας των κινασών της τυροσίνης (JAk) και τις Shc πρωτεΐνες. Μια σειρά 
φωσφορυλιωσεων οδηγεί τελικά σε ενεργοποίηση των STATs (Signal Transduction and Activator of 
Transcription) που διέρχονται τον πυρήνα του κυττάρου δρώντας σαν µεταγραφικοί παράγοντες 
συνδεόµενοι µε το DNA. Στην περίπτωση των υποδοχέων της κινάσης της τυροσίνης σηµαντικό ρόλο 
παίζει η ενεργοποίηση της πρωτεΐνης RAS. Η ενεργοποιηµένη  Ras ενεργοποιεί τη Raf-1 και αυτή την 
κινάση σερίνης/θρεονίνης MAPK. Η ΜΑΡΚ εισέρχεται στον πυρήνα και ενεργοποιεί µεταγραφικούς 
παράγοντες. Συµπερασµατικά, η διατήρηση της οµοιόστασης του αιµοποιητικού συστήµατος 
προϋποθέτει την ισορροπία µεταξύ πολλαπλασιασµού, διαφοροποίησης και απόπτωσης των 
αιµοποιητικών κυττάρων καθώς και της αλληλεπίδρασης τους µε το µικροπεριβάλλον του µυελού. 
Οι αυξητικοί αιµοποιητικοί παράγοντες που συνήθως χρησιµοποιούνται in vitro για την ανάπτυξη 
αποικιών είναι η ερυθροποιητίνη (EPO), ο αυξητικός παράγοντας των ουδετερόφιλων (G-CSF), αυξητικός 
παράγοντας των ουδετερόφιλων- µονοκυττάρων (GΜ-CSF) , η ιντερλευκίνη-3 (IL-3),  η θροµβοποιητίνη 
(ΤΡΟ) κ.ά. αλλά ανάλογα και µε τη φάση της αιµοποίησης στην οποία κυρίως συµµετέχουν διακρίνονται 
ως εξής:  

  4.6.1.Αυξητικοί παράγοντες ειδικοί αιµοποιητικής σειράς (lineage-specific): G-CSF, M-CSF, TPO, 
και ΕΡΟ  
Από νωρίς αναγνωρίστηκε ότι διαφορετικοί παράγοντες µπορούν να υποστηρίξουν επιλεκτικά 
συγκεκριµένους τύπους αιµοποιητικών αποικιών (Metcalf D, 1994). Έτσι, όταν κύτταρα µυελού των 
οστών καλλιεργούνται σε ηµιστερεό µέσο υπό την παρουσία του G-CSF, 7 µε 8 ηµέρες αργότερα οι 
αποικίες που αναπτύσσονται αποτελούνται κυρίως από ώριµα ουδετερόφιλα και κοκκιοκύτταρα. Αυτό 
οδήγησε στο µοντέλο ότι ο G-CSF σε µεγάλο βαθµό αλληλεπιδρά µε σχετικά ώριµα αιµοποιητικά κύτταρα 
που έχουν ήδη δεσµευτεί για τη παραγωγή ουδετερόφιλων (CFU-G) και υποστηρίζει την ανάπτυξή τους 
και την τελική ωρίµανση σε λειτουργικά ουδετερόφιλα.(Demetri GD et al, 1991). 
Παρόµοιες αναλύσεις έδειξαν ότι και άλλες αιµοποιητικές σειρές έχουν αντίστοιχα ειδικούς παράγοντες 
που δρουν σε ώριµα στάδια ωρίµανσης και τα µόρια αυτά δρουν ως πρωτογενείς ρυθµιστές των 
αντίστοιχων µονοπατιών. Έτσι, ο M-CSF υποστηρίζει την ανάπτυξη αποικιών µονοκυττάρων/
µακροφάγων (CFU-Μ) (Roth P et al, 1992). 
Η IL-5 υποστηρίζει τον σχηµατισµό την ανάπτυξη και την ωρίµανση των προγονικών κυττάρων των 
ηωσινοφίλων (CFU-Εο), καθώς και την ενεργοποίησή τους (Dinarello , 1999; Zhou YQ et al, 1988). 
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Η ερυθροποιητίνη (ΕΡΟ) είναι αναγκαία για την ανάπτυξη και ωρίµανση των ερυθροκυττάρων 
Goldwasser E et al, 1990) και η θροµβοποιητίνη (TPO) στηρίζει άµεσα την ανάπτυξη και ωρίµανση των 
προγονικών κυττάρων των µεγακαρυοκυττάρων (CFU-MEG) και την επακόλουθη παραγωγή 
λειτουργικών αιµοπεταλίων. (Alexander 1999; Kaushansky ,1995).  

  4.6.2.Αυξητικοί παράγοντες ανάπτυξης πολυδύναµων κυττάρων: IL-3 και GM-CSF  
Ιντερλευκίνη-3 (IL-3): Είναι πιο αποτελεσµατική στη διαφοροποίηση κυττάρων αιµοποιητικών σειρών, 
όπως της ερυθράς σειράς και των προγονικών µεγακαρυοκυττάρων. Είναι πολυδύναµος αυξητικός 
παράγοντας, από τους πρώτους που αναγνωρίσθηκαν. Συντίθεται και εκκρίνεται από ενεργοποιηµένα Τ-
λεµφοκύτταρα, µετά από διέγερση. Δρά µέσω σύνδεσης µε ειδικό µεµβρανικό υποδοχέα. Ο υψηλής 
συγγένειας υποδοχέας της IL-3 είναι ετεροδιµερές που αποτελείται από δυο πολυπεπτιδικές αλυσίδες, 
την α, που είναι ειδική και την β, που είναι κοινή και για τους υποδοχείς της IL-5 και του GM-CSF. Η β 
άλυσος σχηµατίζει υποδοχέα χαµηλής συγγένειας για την IL-3, όταν συνδυασθεί µε την α άλυσο του 
υποδοχέα του GM-CSF ή της IL-5, ενώ µόνη της αδυνατεί να δράσει. Υποδοχείς της IL-3 εκφράζονται στα 
προγονικά κύτταρα του µυελού, τα ουδετερόφιλα, ηωσινόφιλα, µεγακαρυοκύτταρα, µαστοκύτταρα και 
BFU-E. Σε συνθήκες καλλιέργειας όπου δεν εχει προστεθεί  ορός εµβρύου βοός, η ικανότητα της IL-3 για 
ωρίµανση των αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων σε ουδετερόφιλα και µονοκύτταρα είναι µειωµένη, 
υποδεικνύοντας έτσι ότι η παρουσία αυξητικών παραγόντων που δρούν σε πιο ώριµα στάδια ωρίµανσης 
της αιµοποίησης, όπως ο G-CSF ή ο GM-CSF στην περίπτωση των ουδετερόφιλων ή ο Μ-CSF ή ο GM-
CSF στην περίπτωση των µονοκυττάρων, είναι απαραίτητη για την τελική παραγωγή των κυττάρων.
(Sonoda  Y et al, 1988) 
Δρα άµεσα στα πολυδύναµα προγονικά κύτταρα, µετά την έξοδό τους από την φάση G0 και την είσοδο σε 
ενεργό φάση του κυτταρικού κύκλου, πριν την διαφοροποίησή τους προς µια καθορισµένη κατεύθυνση. 
Προάγει επίσης την διαφοροποίηση των CFU-GEMM προς CFU-GM και BFU-E, και των 
µεγακαρυοκυττάρων (CFU-Mk), βασεόφιλων (CFU-Bas), µαστοκυττάρων και ηωσινόφιλων (CFU-Eo). 
Στις δράσεις της αυτές συνεργάζεται µε τον GM-CSF, τον SCF και την IL-4. Σε συνεργασία µε την IL-2 
προάγει τον πολλαπλασιασµό των Τ-λεµφοκυττάρων, ενώ επάγει την διαφοροποίηση των Β-
λεµφοκυττάρων, που έχουν διεγερθεί µε τον πολυκλωνικό ενεργοποιητή SAC, σε πλασµατοκύτταρα. 
Παράλληλα ενισχύει και τη διαφοροποίηση των πολυδύναµων κυττάρων, παρεµποδίζοντας την ανάπτυξη 
CFCs από τα στελεχιαία προγονικά κύτταρα. 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ρόλος της IL-3 στην αιµοποίηση είναι πλειοτρόπος, µε άµεσες και 
έµµεσες δράσεις. Σε καλλιέργειες προγονικών κυττάρων µυελού επάγει τον σχηµατισµό πολυδύναµων 
αποικιών, όµως η δράση της µεγιστοποιείται όταν συνδυαστεί µε άλλους αυξητικούς παράγοντες. Έτσι, 
έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι οι διάφορες δράσεις της IL-3 επί των ωριµότερων αιµοποιητικών 
κυττάρων, πιθανώς αντανακλούν την ικανότητά της να επάγει την έκφραση άλλων κυτταροκινών, που 
στην πραγµατικότητα είναι αυτές που τελικά δρουν.  

  4.6.3.Αυξητικός παράγοντας των ουδετερόφιλων-µονοκυττάρων (GΜ-CSF)  
Ο GM-CSF είναι γλυκοπρωτεΐνη που στη φυσιολογική αιµοποίηση παράγεται από Τ-λεµφοκύτταρα και 
ασκεί τη δράση του µέσω σύνδεσης µε τον υποδοχέα του στην κυτταρική επιφάνεια. Ο GM-CSF είναι 
αποτελεσµατικός στην επαγωγή αποικιών των κοκκιοκυττάρων και των µονοκυττάρων/µακροφάγων 
(Leary AG et al 1987; Sieff CA et al 1987). Ο υποδοχέας του είναι τύπου I υποδοχέας και αποτελείται 
επίσης από 2 διαµεµβρανικές υποοµάδες: µια α-υποοµάδα χαµηλής συγγένειας, και µια β-υποοµάδα που 
µεταδίδει το µήνυµα, κοινή και για τους υποδοχείς των IL-3 και IL-5. Ο υποδοχέας εκφράζεται στα 
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µονοκύτταρα, φαγοκύτταρα, ουδετερόφιλα, ηωσινόφιλα, πλασµατοκύτταρα, ενδοθηλιακά κύτταρα και 
ινοβλάστες. Η α-υποοµάδα ανιχνεύεται επίσης σε κακοήθεις πλασµατοκυτταρικές σειρές, στις οποίες έχει 
διαπιστωθεί ότι ο GM-CSF προκαλεί ενεργοποίηση της µεταγωγικής οδού p21-ras/mitogen-activated 
protein kinase (MAPK), αυξάνει την σύνθεση DNA, και αναστέλλει την απόπτωση. Η µετάδοση του 
µηνύµατος γίνεται µέσω 2 οδών, που καταλήγουν στην ενεργοποίηση της οδού JAK2-MAP κινάσης, που 
είναι απαραίτητη για όλες τις βιολογικές δράσεις του GM-CSF. Επιπλέον, ο GM-CSF ενεργοποιεί οδούς 
µέσω της β-υποοµάδας του υποδοχέα, που µεταδίδουν σήµατα επιβίωσης στα κύτταρα στόχους 
(Watanabe S et al, 1996). Ο GM-CSF είναι ευρέος φάσµατος αυξητικός παράγοντας, που επάγει την 
ανάπτυξη αποικιών CFU-Blast, CFU-GEMM, CFU-GM, CFU-Eo, BFU-E και CFU-Mk. Είναι απαραίτητη η 
έκφραση του υποδοχέα στην επιφάνεια των κυττάρων, ώστε ο GM-CSF να µπορεί να επάγει την αύξηση 
όλων των αιµοποιητικών κυτταρικών σειρών, εύρηµα που υποστηρίζει το στοχαστικό µοντέλο της 
αιµοποίησης, δηλαδή την εξάρτηση της εξέλιξης κάθε κυττάρου από τον εσωτερικό του προγραµµατισµό 
µάλλον, παρά από την ύπαρξη κάποιου εξωγενούς αυξητικού παράγοντα. Επιπλέον ενισχύει την 
λειτουργία ώριµων κυττάρων, όπως ουδετερόφιλων, ηωσινόφιλων, βασεόφιλων, µαστοκυττάρων, 
µονοκυττάρων, φαγοκυττάρων και ιστικών µακροφάγων. Προκαλεί µετανάστευση, αλλά όχι χηµειοταξία 
στα ανθρώπινα ουδετερόφιλα, επιµηκύνει την επιβίωσή τους σε καλλιέργεια in vitro και τα προφυλάσσει 
από την απόπτωση. Στα µονοκύτταρα και τα µακροφάγα ο GM-CSF διεγείρει τον πολλαπλασιασµό και 
την διαφοροποίηση, ανεξάρτητα από τον M-CSF, αν και το επιτυγχάνει µέσω της ίδιας οδού µεταγωγής 
του µηνύµατος. 
Ο GM-CSF είναι αυτοκρινής αυξητικός παράγοντας για τους οστεοβλάστες. Στα ηωσινόφιλα µεταφέρει 
αντι-αποπτωτικά µηνύµατα και συµµετέχει στην ιστική ηωσινοφιλία στις περιοχές αλλεργικής αντίδρασης. 
Επίσης αυξάνει την έκφραση των ICAM-1 και VCAM-1, που είναι σηµαντικά µόρια για τη συγκέντρωση 
και στη συνέχεια τη λειτουργία των ηωσινόφιλων.  

  4.6.4.Αυξητικοί παράγοντες που δρουν σε πιο αρχικά στάδια της αιµοποίησης: SCF, FLT-3   
Οι SCF  (Galli SJ et al, 1994; Lyman SD et al, 1998; Ashman LK et al, 1999) και FLT-3 (Lyman SD et al, 
1998; Hannum C et al, 1994; Lyman SD et al 1994), συνδέονται µε υποδοχείς τύπου κινάσης της 
τυροσίνης και αλληλεπιδρούν µε πληθυσµούς αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων τα οποία βρίσκονται 
σε πολύ πρώιµα στάδια της ωρίµανσής τους. Γενετική ανάλυση της ποντικούς δείχνει σαφώς ότι τα 
ποντίκια µε έλλειµµα στη λειτουργία του SCF (Sl ποντικοί) ή c -kit (W ποντίκια) εµφανίζουν σοβαρές 
διαταραχές πολλών αιµοποιητικών σειρών, καθώς και ελλείψεις στο πληθυσµό των αρχέγονων κυττάρων 
(Galli SJ et al, 1994). Αυτές οι αρχικές µελέτες είχαν ήδη επισηµάνει τη σηµασία του SCF για την 
επιβίωση και ανάπτυξη των αρχέγονων κυττάρων. In vitro, η δραστηριότητα του SCF είναι γενικά πιο 
εµφανής όταν συνδυάζεται µε άλλους αυξητικούς παράγοντες. Η επαγωγή του κυτταρικού 
πολλαπλασιασµού όταν προστίθεται σε καλλιέργειες αιµοποιητικών κυττάρων ως µοναδικός παράγοντας 
είναι περιορισµένη (Galli SJ et al, 1994) αλλά ενισχύει τη δράση άλλων αυξητικών παραγόντων και είναι 
ιδιαίτερα αποτελεσµατικός στην επαγωγή της ανάπτυξης αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων µε 
χαρακτηριστικά αωρότητας.(Tsuji K et al, 1991; Metcalf D et al, 1991) όταν συνδυάζεται µε παράγοντες 
όπως η IL-3, IL-1, IL-11. Οι αποικίες που προκύπτουν όταν ανακαλλιεργούνται κάτω από συνθήκες που 
υποστηρίζουν την ανάπτυξη των Β-λεµφοκυττάρων ή όταν µεταµοσχεύονται σε ζώα, µπορούν να 
αποδώσουν τόσο κύτταρα της Β όσο και της Τ σειράς, υποδεικνύοντας ότι τα κύτταρα που προκύπτουν 
απο την επίδραση του SCF περιλαµβάνουν αρχέγονα κύτταρα τα οποία έχουν τη δυνατότητα 
διαφοροποίησης τόσο προς λεµφοκύτταρα όσο και µυελοκύτταρα (Hirayama F et al, 1995).  

Ο SCF (Toksoz D et al, 1992), ο Μ-CSF, (Cerretti DP et al. 1988) και ο Flt-3 ligand (Lyman SD et al. 
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1995) εκφράζονται τόσο ως δεσµευµένα µόρια όσο και ως διαλυτές πρωτεΐνες. Στην περίπτωση του SCF, 
η έκφραση της συνδεδεµένης στη µεµβράνη µορφή στο µικροπεριβάλλον του µυελού παρέχει ένα 
µοντέλο για το πώς αυτός ο αυξητικός παράγοντας µπορεί να δράσει τοπικά. Στις κυτταρικές σειρές που 
εκφράζουν τον SCF αποκλειστικά συνδεδεµένο στη µεµβράνη, ο SCF είναι πολύ πιο αποτελεσµατικός 
στην υποστήριξη της µακροχρόνιας αιµατοποίησης in vitro, σε σύγκριση µε τις κυτταρικές σειρές που 
παράγουν αποκλειστικά διαλυτές µορφές του µορίου (Toksoz D et al, 1992). O Flt-3 ligand ταυτοποιήθηκε 
αρχικά ως ένας νέος υποδοχέας των αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων του µυελού των οστών και η 
έκφρασή του περιορίζεται σε µεγάλο βαθµό στον CD34+ κυτταρικό πληθυσµό.(Akira Set al, 1993; 
Matthews W et al. 1991; Small D et al  1994). 
Αποτελεί τον προσδέτη του υποδοχέα flt3/flk2, που ανήκει στην οικογένεια των υποδοχέων τυροσινικής 
κινάσης τύπου ΙΙΙ. Ο υποδοχέας αυτός εκφράζεται ευρέως στον λεµφικό και τον αιµοποιητικό ιστό, κατά 
αποκλειστικότητα στα προγονικά κύτταρα και καθόλου στα ώριµα. Η πρωτεΐνη δρα κυρίως στα αρχέγονα 
αιµοποιητικά κύτταρα, τα οποία διεγείρει για να εισέλθουν από την φάση G0 στην φάση κυτταρικής 
ανάπτυξης, ενώ παράλληλα αναστέλλει την απόπτωση. Στα πρόδροµα αιµοποιητικά κύτταρα έχει 
µικρότερη δράση, την οποία εκφράζει κυρίως σε συνέργεια µε άλλους αιµοποιητικούς παράγοντες. Η 
προσθήκη Flt-3 ligand σε καλλιέργεια κυττάρων µυελού των οστών αποδίδει χαµηλό αριθµό CFU-GM, 
αλλά δρα συνεργικά µε άλλες κυτοκίνες, συµπεριλαµβανοµένων των IL-3, GM-CSF, ΕΡΟ, και SCF, για να 
δώσει ικανοποιητικές σε µέγεθος και αριθµό αποικιες. (Lyman SD et al , 1993; Hirayama F et al 1995; 
Hannum C et al. 1994) 
Η συνέργεια που παρατηρείται µεταξύ Flt-3 legand και άλλων αιµοποιητικών παραγόντων είναι 
συγκρίσιµη µε εκείνη που παρατηρείται µε τον SCF σε παρόµοια συστήµατα καλλιέργειας, µε εξαίρεση ότι 
ο Flt-3 legand έχει µικρή επίδραση στη παραγωγή BFU-E αποικιών (Lyman SD et al. 1994). Οι 
συνδυασµοί αυξητικών παραγόντων µε SCF έχουν χρησιµοποιηθεί για την έκπτυξη των CFC σε µακράς 
διάρκειας καλλιέργειες αλλά και ο Flt-3 ligand έχει συγκρίσιµα αποτελέσµατα µε εκείνα του SCF, όταν 
συνδυάζεται µε την IL-1, IL-3, IL-6, και ΕΡΟ σε καλλιέργειες διάρκειας 4-εβδοµάδων. (McKenna HJ et al.,
1995; Hudak S et al. 1995) 

  4.6.5.Ιντερλευκίνη 6 ( IL-6)   
Η IL-6 συνεργάζεται µε παράγοντες που δρουν στα πρώϊµα στάδια της αιµοποίησης, όπως ο FLT3 και ο 
SCF. Eποµένως είναι δυνατόν και αυτή να δρα σε πρώϊµο στάδιο της διαφοροποίησης και να ενεργοποιεί 
τα προγονικά κύτταρα. Η επάρκειά της είναι απαραίτητη για την επιβίωση των προγονικών και των 
πρόδροµων αιµοποιητικών κυττάρων πολλών σειρών. Μετά από χηµειο- ή ακτινοθεραπεία συντελεί στην 
αιµατολογική αποκατάσταση µειώνοντας την περίοδο µυελοκαταστολής. Δεν µπορεί εύκολα να καταταγεί 
σε µία συγκεκριµένη κατηγορία αυξητικών παραγόντων, είναι εξαιρετικά πλειοτροπική κυτταροκίνη µε 
σηµαντική επίδραση στην ανάπτυξη και  τη διαφοροποίηση των Τ και Β κυττάρων και στην ενίσχυση του 
πολλαπλασιασµού των αρχέγονων αιµατοποιητικών κυττάρων (Akira Set al, 1993). Εκφράζεται σε 
ποικιλία κυτταρικών πληθυσµών, όπως ινοβλάστες, ενδοθηλιακά κύτταρα, µονοκύτταρα-µακροφάγα και 
Τ-λεµφοκύτταρα. Ο υποδοχέας της είναι ετεροδιµερές, που αποτελείται από 2 υποµονάδες: µια α-
υποµονάδα και χαρακτηρίζεται από το CD126 αντιγόνο και µια β-υποµονάδα, που µεταφέρει το µήνυµα 
και χαρακτηρίζεται από το CD130 αντιγόνο. Η εξαιρετικά ευρεία βιολογική δράση της, επιδεικνύεται 
εντονότερα σε συνέργεια µε άλλους παράγοντες, όπως η IL-3, ο GM-CSF για την ανάπτυξη αποικιών 
CFU-GEMM και BFU-E, ενώ επάγει τον σχηµατισµό και την ανάπτυξη αποικιών κοκκιώδους και 
µονοκυτταρικής σειράς, σε συνδυασµό µε IL-4 και G-CSF. Σε συνδυασµό µε IL-2, IL-4 και IL-14 επάγει 
επίσης τον πολλαπλασιασµό των Τ-λεµφοκυττάρων. Επάγει την ικανότητα αναπαραγωγής των κυττάρων 
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των αποικιών κοκκιώδους-µονοκυτταρικής (GM) και µονοκυτταρικής (Μ) σειράς ιδιαίτερα µε τη προσθήκη 
IL-2. Μια από τις πρώτες ιδιότητές της που αναγνωρίστηκαν ήταν η επαγωγή της µεγακαρυοποίησης in 
vitro και in vivo. Ο Mei et al. έδειξαν ότι η βιοδιαθεσιµότητα της IL-6 σε µακράς διάρκειας καλλιέργειες 
µυελού συσχετιζόταν άµεσα µε το µέγεθος και την πλοειδία του πυρήνα των µεγακαρυοκυττάρων. Δεν 
βρέθηκε όµως συσχέτιση της βιοδιαθεσιµότητας της IL-6 µε τον αριθµό των µεγακαρυοκυττάρων και 
διατυπώθηκε η υπόθεση ότι η IL-6 ευοδώνει, όχι τον πολλαπλασιασµό, άλλα µάλλον την ωρίµανση 
αυτών. 

  4.6.6.Ερυθροποιητίνη (ΕΡΟ)  
Η ΕΡΟ είναι απαραίτητη για τη διαφοροποίηση των ερυθροβλαστών και την παραγωγή των 
ερυθροκυττάρων. Είναι γλυκοπρωτεΐνη, παραγόµενη κυρίως από τα νεφρά (λιγότερο από το ήπαρ).  
Ο υποδοχέας της ΕΡΟ έχει 2 ενδοκυτταροπλασµατικές υποµονάδες, είναι τύπου I κυτταροκινών, µε δοµή 
παρόµοια µε τους υποδοχείς του SCF και της IL-3. Η πρώτη υποµονάδα µεταφέρει µήνυµα 
πολλαπλασιασµού και διαφοροποίησης στην ερυθρά σειρά, ενώ η δεύτερη µεταφέρει µήνυµα αναστολής 
δράσης. Μετά την σύνδεσή του µε την ΕΡΟ ενεργοποιείται και η µετάδοση του σήµατος γίνεται µέσω της 
οδού JAK2/STAT5. Μια διαφορετική οδός ενεργοποίησης είναι αυτή της PI3-κινάσης και της MAP 
κινάσης, που καταλήγουν σε ενεργοποίηση γονιδίων όπως των cis, osm και pim-1, σε συνέργεια µε τον 
SCF. Η ρύθµιση των οδών µεταγωγής του µηνύµατος επιτυγχάνεται µέσω αποφωσφορυλίωσης του 
υποδοχέα.  
Οι κύριοι µηχανισµοί δράσης της είναι: 1) παρεµπόδιση της απόπτωσης και 2) µείωση του χρόνου µεταξύ 
των διαιρέσεων, δηλαδή επαγωγή της διαφοροποίησης. Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι συµµετέχει στον 
σχηµατισµό πρωτεϊνών της µεµβράνης, της αίµης και της σφαιρίνης. Είναι ισχυρός παράγοντας 
επιβίωσης για τα CFU-E, που επί απουσίας της αποπίπτουν µετά ένα κύκλο σύνθεσης DNA. Από τις 
αποικίες της ερυθράς σειράς οι CFU- Ε στην πλειοψηφία τους (80%) εκφράζουν υποδοχείς Epo, ενώ 
µικρή έκφραση υπάρχει στα BFU-E και σταδιακή µείωση παρατηρείται κατά την ωρίµανση της ερυθράς 
σειράς, ώστε στο στάδιο της ορθοχρωµατικής ευθροβλάστης να παραµένουν ελάχιστοι. 
Σε καλλιέργειες Epo–εξαρτώµενης κυτταρικής σειράς, η απουσία της Epo από το θρεπτικό υλικό έχει ως 
αποτέλεσµα την σοβαρή µείωση των αντι-αποπτωτικών πρωτεϊνών Bcl-xL και Bcl-2, οδηγώντας τα 
κύτταρα σε απόπτωση. Υποδοχείς Epo έχουν βρεθεί και σε αλλά κύτταρα όπως τα µεγακαρυοκύτταρα τα 
οποία τους εκφράζουν αυτόµατα, ενώ τα Β-λεµφοκύτταρα και τα ενδοθηλιακά κύτταρα έχουν την 
δυνατότητα έκφρασης υποδοχέων Epo µετά από διέγερση.(Krantz SB, 1991) 

  4.6.7.Aυξητικός παράγοντας των ουδετερόφιλων (G-CSF) 
Ο G-CSF είναι επάγει τη διαφοροποίηση της κοκκιώδους σειράς και την παραγωγή των ουδετερόφιλων. 
Συνδέεται µε τον υποδοχέα της G-CSF σε προγονικά κύτταρα που έχουν δεσµευτεί στην κοκκιώδη σειρά. 
Είναι γλυκοπρωτεΐνη και οφείλει την ονοµασία του στην κυριότερη ιδιότητά του να προκαλεί τελική 
διαφοροποίηση των προγονικών µυελικών κυττάρων σε ώριµα ουδετερόφιλα. Ο υποδοχέας του G-CSF 
ανήκει στην οικογένεια υποδοχέων κυτταροκινών τύπου Ι. Στην κυτταρική επιφάνεια ο υποδοχέας 
σχηµατίζει οµο-διµερές σύµπλεγµα. Ο υποδοχέας έχει 2 θέσεις σύνδεσης, έτσι ώστε η  σύνδεση του µε 
τον  G-CSF οδηγεί στον σχηµατισµό ενός τετραµερούς. Μετά τη σύνδεση µετάγονται µηνύµατα για 
ενεργοποίηση των Jak1, Tyk2 και Jak2 και ακολουθεί φωσφορυλίωση των STAT1, STAT3 και STAT5, το 
µήνυµα µεταγραφής φτάνει στον πυρήνα και αρχίζει η λειτουργιά γονιδίων που συµµετέχουν στη 
διαδικασία της διαφοροποίησης. (Deshpande RV et al, 1997, Chakraborty A et al, 1998)  

�16



Υπό φυσιολογικές συνθήκες ο G-CSF παράγεται από τα κύτταρα του στρώµατος του µυελού, 
µονοκύτταρα και µακροφάγα, ενδοθηλιακά κύτταρα και ινοβλάστες. Είναι γνωστό ότι ο G-CSF, όχι µόνο 
προάγει την επιβίωση, τον πολλαπλασιασµό και την διαφοροποίηση των δεσµευµένων προγονικών 
κυττάρων της κοκκιώδους σειράς και την ενεργοποίηση των ουδετερόφιλων, αλλά συµµετέχει και στην 
ανάπτυξη πιο πρώιµων αιµοποιητικών κυττάρων, δρώντας παρόµοια µε την IL-3 και ενισχύοντας την 
δράση της. Δρώντας συνεργικά και µε άλλες κυτταροκίνες (GM-CSF, SCF, IL-3, IL-6, IL-11), ο G-CSF 
κινητοποιεί αποτελεσµατικά τα προγονικά κύτταρα του µυελού που είναι σε ηρεµία, προωθώντας τα από 
την G0 στις G1 και S φάσεις του κυτταρικού κύκλου. Η χρήση του G-CSF στη κλινική πράξη οδηγεί στη 
µείωση της ουδετεροπενίας και των επιπλοκών της. Ακόµη προκαλεί παροδική κινητοποίηση των 
αιµοποιητικών αρχέγονων και προγονικών κυττάρων στο αίµα επίδραση που σήµερα χρησιµοποιείται 
ευρέως στη συλλογή µοσχευµάτων αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων περιφερικού αίµατος για  
αυτόλογη και αλλογενή µεταµόσχευση. Η ικανότητα της χρήσης των αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων 
στη ενίσχυση της αιµοποίησης αποτελεί ένα σηµαντικό όπλο στη θεραπεία του καρκίνου και οδήγησε στη 
βελτίωση της ασφάλειας της χηµειοθεραπείας, ιδιαίτερα δε της µεγα-θεραπείας και της µεταµόσχευσης 
µυελού των οστών. Ακόµη έχει άµεση επίδραση στον πολλαπλασιασµό και ωρίµανση της 
µεγακαρυοκυτταρικής σειράς, ασθενέστερη φυσικά από την αντίστοιχη της θροµβοποιητίνης.  

  4.6.8.Θροµβοποιητίνη (ΤΡΟ) 
Είναι γλυκοπρωτεΐνη απαραίτητη για την ωρίµανση των µεγακαρυοκυττάρων και την παραγωγή των 
αιµοπεταλίων. Συνδέεται µε τον υποδοχέα της από το αρχικό στάδιο διαφοροποίησης των 
µεγακαρυοκυττάρων (CFU-GEMM). Ο υποδοχέας της ανήκει στην υπερ-οικογένεια υποδοχέων 
κυτταροκινών τάξης Ι και εκφράζεται στα µεγακαρυοκύτταρα, τα αιµοπετάλια και τα άωρα αιµοποιητικά 
κύτταρα. Η οµοιόσταση της παράγωγης της εξασφαλίζεται µέσω της δέσµευσής της στα κυκλοφορούντα 
αιµοπετάλια, καθώς και µέσω του αριθµού των µεγακαρυοκυττάρων. Παράγεται κυρίως στο ήπαρ και 
δευτερευόντως στον νεφρό από µη αιµοποιητικά κύτταρα, ενώ µικρού βαθµού συµµετοχή στην 
παραγωγή της έχουν και τα κύτταρα του στρώµατος του µυελού. Αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα για 
την αύξηση, ανάπτυξη, πολλαπλασιασµό και διαφοροποίηση των µεγακαρυοκυττάρων. Συµµετέχει 
επίσης στα τελευταία στάδια της ερυθροποίησης και επάγει τον πολλαπλασιασµό των CD34+ προγονικών 
κυττάρων. (Broudy VC et al 1989) 

4.7.Μικροπεριβάλλον του µυελού  κ HSC φωλιά-niche 
Ως αιµοποιητικό µικροπεριβάλλον του µυελού (hematopoietic microenvironment) περιγράφεται το 
υπόστρωµα του µυελού των οστών το οποίο επάγει τον πολλαπλασιασµό, τη διαφοροποίηση και 
ωρίµανσή όλων των αιµοποιητικών προ βαθµίδων ρυθµίζοντας ταυτόχρονα την έξοδο των ώριµων 
µορφών στη κυκλοφορία. Το µυελικό µικροπεριβάλλον είναι τρισδιάστατο πλέγµα από ινώδη ιστό, αγγεία 
και κύτταρα που συγκρατούνται από µια άµορφη πρωτεϊνούχο εξωκυττάρια ουσία (matrix) και 
σχηµατίζουν τις αιµοποιητικές περιοχές-«φωλιές» (niches) όπου δηµιουργούνται κατάλληλες συνθήκες 
για τη λειτουργική συντήρηση των αρχέγονων αιµοποιητικών κύτταρων και την παροχή “προστασίας” 
από εξωτερικές προσβολές και µέσα στις οποίες “φωλιάζουν” τα HSC. (Lichtman 1984). Διακρίνεται σε 
ενδοστική και αγγειακή φωλιά.  
Τα τελευταία χρόνια οι µελέτες έχουν αναδείξει τον ρόλο της δοµής αυτής, προδίνοντας της λειτουργικό 
και ρυθµιστικό ρόλο στη διαδικασία της αιµοποίησης. Ο χωρικός εντοπισµός των HSC στο µυελό των 
οστών δεν είναι τυχαίος, όπως έχει αποδειχθεί από τον σηµαντικό εµπλουτισµό της ενδοστικής περιοχής 
µεταµοσχευµένων ποντικών µε HSC, καθώς και της σπογγώδους ουσίας των οστών ανθρώπου και ο 

�17



όρος “ενδοστική φωλιά” χρησιµοποιήθηκε για την επισήµανση της συγκεκριµένης γειτνίασης µε τις 
ενδοστικές επιφάνειες. Η «αγγειακή φωλιά”, χρησιµεύει ως πύλη για τη µετανάστευση-µετακίνηση των 
αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων όπου εντοπίζονται εκλεκτικά στο ενδοθήλιο των κολποειδών και στις 
εµπλουτισµένες µε αγγεία περιοχές.  
Τα κύτταρα του στρώµατος του µυελού που συµβάλλουν στην επιβίωση και διαφοροποίηση των 
αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τα εγγενή κύτταρα που σχηµατίζουν 
το στρώµα του µυελού των οστών (ινοβλάστες, λιποκύτταρα, ενδοθηλιακά κύτταρα) και τα κύτταρα που 
αποικίζουν το µικροπεριβάλλον αυτό (λεµφοκύτταρα, µονοπύρηνα). Οι πληθυσµοί αυτοί έχουν σαν κύρια 
λειτουργία τη παραγωγή κυτταροκινών είτε µε τη µορφή διαλυτών παραγόντων είτε σαν µόρια κυτταρικής 
µεµβράνης στην επιφάνεια των κυττάρων. (Majumdar MK et al. 2000) 

  4.7.1.Εντοπισµός- Μεταβατική ζώνη των οστών και του µυελού 
Τα HSC κατά την ωρίµανσή τους διασχίζουν τη διαδροµή κατά µήκος της εσωτερικής επιφάνειας του 
ενδόστεου του µυελού των οστών, το οποίο είναι επενδυµένο µε οστεοβλάστες, µε ειδική χωροταξική 
πόλωση. Οι ενδοστικές επιφάνειες δρουν ως φυσικοί οικότοποι για τα αρχέγονα αιµοποιητικά κύτταρα και 
παραµένουν ενεργοί ακόµη και µετά από έκθεση σε θανατηφόρα ακτινοβολία ή χηµειοθεραπεία. Οι 
οστεοβλάστες σε συνδυασµό µε τους οστεοκλάστες διατηρούν τη δυναµική του σκελετικού συστήµατος. 
Οι οστεοβλάστες είναι τα κύρια κύτταρα δηµιουργίας των οστών, κρίσιµοι ρυθµιστές της οστεοβλαστικής 
φωλιάς των sc και προέρχονται από τα µεσεγχυµατικά κύτταρα (MSC). Όταν η επαφή µεταξύ HSC και 
οστεοβλαστών χάνεται, τα αρχέγονα αιµοποιητικά κύτταρα χάνουν την ικανότητα αυτο-ανανέωσης τους 
και διαφοροποιούνται στους αντίστοιχους κυτταρικούς πληθυσµούς ανάλογα µε τη “δέσµευσή” τους. Αν 
και οι οστεοβλάστες θεωρούνται ευρέως ως κύρια λειτουργικά κύτταρα της οστεοβλαστικής “φωλιάς”, η 
ετερογένεια τους απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.(Mendelson A and PS Frenette 2014) 
Οι εξειδικευµένοι οστεοκλάστες είναι βασικοί αρνητικοί ρυθµιστές της οστεογένεσης µετέχοντας στη 
δυναµική διαδικασία του οστικού ιστού που συνεχώς αποδοµείται και ανασυντίθεται σε απάντηση 
ερεθισµάτων όπως είναι στρες στα δοµικά χαρακτηριστικά του καθώς  και η απαίτηση του σώµατος για 
ασβέστιο. Οι οστεοκλάστες παράγουν µια σειρά από ένζυµα, µε κύριο εκπρόσωπο τους την όξινη 
φωσφατάση, που διαλύουν τόσο οργανικά συστατικά του όπως το κολλαγόνο και ανόργανα όπως το 
ασβέστιο και ο φωσφόρος του οστού επάγοντας τη διαδικασία γνωστή ως «επαναρρόφηση του οστού». 
Έχουν επίσης µεγάλη επίδραση στα αρχέγονα αιµοποιητικά κύτταρα, όπως διαφαίνεται σε καταστάσεις  
αναστολής της λειτουργίας τους, µε αποτέλεσµα τη µη διατήρηση της φάσης ηρεµίας του κυτταρικού 
κύκλου των HSC και τελικό  αποτέλεσµα τη µείωση του ολικού τους αριθµού. Έχει επίσης αναφερθεί ότι 
οι οστεοκλάστες συµµετέχουν στην κινητοποίηση των αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων µέσω 
ενζυµατικής διάσπασης των ενδοστικών συστατικών, ενώ πρόσφατα ευρήµατα ανέδειξαν τους 
οστεοκλάστες ως απαραίτητους  για τη συντήρηση και την κινητοποίηση των αιµοποιητικών κυττάρων.  
Αν και τα οστά θεωρούνται σκληρά και άκαµπτα όργανα, η οστεοβλαστική “φωλιά” δεν είναι µια 
συγκεκριµένη και σταθερή δοµή, αλλά µάλλον εµφανίζει πλαστικότητα στο πλαίσιο της αυτο- και της 
συστηµικής ρύθµισης. Όταν αυτή η δοµή δέχεται προσβολές, όπως η χηµειοθεραπεία ή/και ακτινοβολία, 
είναι ευάλωτη σε βλάβες. Ωστόσο, η οστεοβλαστική “φωλιά” αποκαθιστά µια οµοιόσταση γρήγορα µε 
σειρά ενεργειών και µηχανισµών αναδόµησης. (Méndez-Ferrer S et al 2010) 
Συµπερασµατικά, αρχέγονοι κυτταρικοί πληθυσµοί προερχόµενοι από µεσεγχυµατικά κύτταρα καθώς και 
τα αρχέγονα αιµοποιητικά κύτταρα εντοπίζονται στις ειδικές περιοχές-φωλιές και η αλληλεπίδρασή τους 
βρίσκεται υπό τη ρύθµιση διαφορετικών δικτύων και συστηµάτων. Αποκωδικοποιώντας τη σηµασία της 
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θέσης των HSC θα µπορούσε να ενισχύσει τη κατανόηση της αιµοποίησης και ιδιαίτερα τα γεγονότα που 
αφορούν τα αρχέγονα αιµοποιητικά κύτταρα επιτρέποντας την ανάπτυξη νέων συστηµάτων θεραπείας. 

4.7.2.Μεσεγχυµατικά κύτταρα  
Τα µεσεγχυµατικά κύτταρα στρώµατος (MSC) είναι πολυδύναµα µη αιµοποιητικά προγονικά κύτταρα που 
αρχικά αποµονώθηκαν και χαρακτηρίστηκαν από τον Friedenstein το 1966, ως κύτταρα υπεύθυνα για τη 
διατήρηση του µυελικού µικροπεριβάλλοντος. Ο Haynesworth et al στις αρχές της δεκαετίας του 1990 
έδειξε ότι τα MSC έχουν την ικανότητα να διαφοροποιούνται σε οστό, χόνδρο, τένοντα, σύνδεσµο, 
στρώµα µυελού, λιποκύτταρα. 
Η παρουσία των MSC είναι αναγκαία για την εγκατάσταση (homing) και διατήρηση των HSC. Ο 
ανοσοφαινοτυπικός χαρακτηρισµός του πληθυσµού των MSC στον µυελό κατέδειξε ότι πρόκειται για έναν 
ανοµοιογενή πληθυσµό µε διαφορετικά λειτουργικά χαρακτηριστικά. Τα CD146+ MSC εκκρίνουν µια σειρά 
από αυξητικούς παράγοντες οι οποίοι µπορούν να ρυθµίσουν τη λειτουργία των HSC, και συµµετέχουν 
ενεργά στη ρύθµιση της οµοιόστασης της φωλεάς των HSC. Πρόσφατα εντοπίστηκαν MSC θετικά στη 
νεστίνη τα οποία εκφράζουν γονίδια που επάγουν τη διατήρηση της αωρότητας των HSC. Τα 
µεσεγχυµατικά αυτά κύτταρα χωροταξικά συνδέονται τόσο µε τα HSCs όσο και µε αδρενεργικές νευρικές 
ίνες. Από την άλλη πλευρά τα HSC µπορεί να επάγουν τη διαφοροποίηση των µεσεγχυµατικών κυττάρων 
προς οστίτη ιστό. Επιπλέον, η in νίνο τύχη των MSC καθορίζεται σηµαντικά από αυξητικούς παράγοντες. 
Έχει βρεθεί πχ ότι η IL-6 είναι καθοριστική για τα MSC, καθώς η έλλειψη της IL-6 από το περιβάλλον του 
µυελού προκαλεί µείωση του αριθµού των µεσεγχυµατικών και ελλειµµατική υποστήριξη των HSC 
(Rodriguez Mdel C et al. 2004). MSC µυελού των οστών εντοπίζονται κυρίως στα αναπτυσσόµενα 
sinusoids, και εκκρίνουν αγγειοποιητίνη-1, ένα ζωτικό µόριο για την αναδόµηση της φωλιάς των HSC 
(Sacchetti B et al. 2007).  
Το  εύρηµα ότι δύο πληθυσµοί κυττάρων του µυελικού µικροπεριβάλλοντος (HSC-MSC) µοιράζονται 
κοινές θέσεις στο µυελό των οστών προσέφερε νέα δεδοµένα για την περίπλοκη φυσιολογία και τον 
τρόπο ρύθµισης της αιµοποίησης.   
Τα MSC είναι κύτταρα που αναπτύσσονται προσκολληµένα σε υγρές καλλιέργειες. Έχουν την ικανότητα 
να πολλαπλασιάζονται εκτενώς και επιδεικνύουν την ικανότητα διαφοροποίησης in vitro προς 
οστεοκύτταρα, χονδροκύτταρα και λιποκύτταρα κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες καλλιέργειας. Μετά 
από κατάλληλη διέργεση µπορούν να σχηµατίσουν επιπλέον µύες (Gang EJ et al. 2004; Dezawa M et al. 
2005), ηπατοκύτταρα (Hong SH et al. 2005) και νευρικά κύτταρα (Sanchez-Ramos J et al. 2000; Jeong 
JA et al. 2004).  
Αν και υπάρχουν πολυάριθµες µελέτες σχετικά µε τα MSC, τα διαθέσιµα στοιχεία µέχρι σήµερα δεν έχουν 
αποδείξει ακόµη την αρχεγονότητα, δηλαδή την ικανότητα των κυττάρων τόσο για αυτο-ανανέωση όσο 
και για την απόδοση διαφοροποιηµένων κυττάρων διαφορετικών ιστών, µια ιδιότητα που θα µπορούσε 
να έχει σηµαντικές κλινικές επιπτώσεις. Για το λόγο αυτό, η Διεθνής Εταιρεία Κυτταρικής Θεραπείας 
(ISCT), προτείνει ότι MSC θα πρέπει να ονοµάζονται πολυδύναµα µεσεγχυµατικά στρωµατικά κύτταρα 

(Horwitz EM et al. 2005) σε µια προσπάθεια τυποποίησης της ορολογίας, µείωσης της υπάρχουσας 
σύγχυσης, και τη διευκόλυνση της ερµηνείας των αποτελεσµάτων διάφορων µελετών. Σε συµφωνία µε 
αυτό, ένα σύνολο κριτηρίων έχουν προταθεί για να ταυτοποιηθεί οποιοδήποτε κύτταρο υπό διερεύνηση 
ως MSC (Dominici M  et al. 2006).  
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4.7.3.!"#$%&' µ()(*+%µ,$-"./ "%$$012/ 
!"#$%& '()*& µ%+%),-µ./$012 0-//3#42 %52.$ 6 µ-%78& /42 6+/12, ( )*7( /6- Wharton /6- 6µ937$6- 
71#6- 0.$ 6 7$'1:(& $+/8&. ;$0#8/%#(& '%#$%0/$08/(/.& +% µ%+%),-µ./$03 0"//.#. %52.$ /6 
6µ9.76'7.06-2/$08 .5µ., /6 .µ2$.08 -)#8 0.$ ( 6µ9.7$0< 97*=.. >/6 µ-%78 /42 6+/12 '.#’ 876 '6- /. 
MSC .2%-#5+062/.$ +% ,.µ(7< +-)0*2/#4+( (1 +/. 3.4x104 0"//.#. (Wexler SA et al. 2003)) µ'6#6"2 
2. .'6µ624?6"2 0.$ 2. %0'/-,?6"2 4& .:$.96#6'65(/. 0"//.#. in vitro. 
@ ,.µ(7< +-)0*2/#4+( /42 MSC 0.?$+/3 /( ,#<+( /(& ex vivo *0'/-A(& -'6,#%4/$0< +% '#4/80677. 
)$. ,#<+( +/(2 0-//.#$0< ?%#.'%5.. @ .'6µ824+( 0.$ ( '%#.$/*#4 *0'/-A( /42 MSC %52.$ %"067( 0.$ 
%9$0/<, 78)4 /(& $0.28/(/3& /6-& 2. '#6+067712/.$ +% '7.+/$0*& %'$932%$%&. B. '#6/%$28µ%2. 0#$/<#$. 
)$. /62 ,.#.0/(#$+µ8 %28& 0-//3#6- 4& MSC '.#6-+$3C62/.$ +/6 >,<µ. 1. 

>,<µ. 1: D#6/%$28µ%2. 0#$/<#$. )$. /62 ,.#.0/(#$+µ8 %28& 0-//3#6- 4& MSC  

B. MSC '677.'7.+$3C62/.$ 4& $26=7.+/$03 ./#.0/6%$:< 0"//.#. 0.$ µ'6#6"2 2. %'.2.0.77$%#)(?6"2 
:$.:6,$03 )$. µ*,#$ '%#5'6- 50 :$'7.+$.+µ6"& '7(?-+µ6" (8#$6 Hayflick), (Pochampolly PR et al. 2004) 
%0/8& .2 +/6 µ*+6 0.77$*#)%$.& '#6+/%?6"2 0-/6052%& < .-A(/$065 '.#3)62/%& '6- %2$+,"6-2 /62 
'677.'7.+$.+µ8 0.$ /( :-2./8/(/. :$.96#6'65(+(& /42 .2?#1'$242 MSC (Bianchi G et al.2003). D$6 
+-)0%0#$µ*2., *,%$ '#6/.?%5 8/$ ( '#6+?<0( /6- '.#3)62/. .23'/-A(& $26=7.+/12 (Fibroblast Growth 
Factor-FGF-2) '.5C%$ +(µ.2/$08 #876 +/(2 .'80/(+( %28& µ%)376- .#$?µ6" 0-//3#42 /. 6'65. 
:$./(#6"2 /(2 $0.28/(/. :$.96#6'65(+(& (Solchaga AL et al. 2005). 
E2.& .-A.28µ%26& 8)06& =$=7$6)#.95.& +,%/$03 µ% 07$2$0*& :60$µ*& 0.$ '%$#.µ./$0*& %9.#µ6)*& /42 
MSC 032%$ '$6 %µ9.2< /(2 *77%$F( µ$.& %2$.5.& '#6+*))$+(& )$. /(2 .'6µ824+( 0.$ *0'/-A( /42 MSC. 
>% µ%7*/%& (Sotiropoulou PA et al. 2006) 8'6- *)$2% +")0#$+( :$.96#%/$012 +-2?(012 0.77$*#)%$.& µ% 
+06'8 /62 '#6+:$6#$+µ8 /6- =*7/$+/6- '#4/608776- )$. /(2 '.#.)4)< µ%)37(& 075µ.0.& MSC µ% 
/.-/8,#62( :$./<#(+( /42 ,.#.0/(#$+/$012 /6-&  :$.'$+/1?(0% 8/$ ( '6$8/(/. /6- 6#6" %µ=#"6- =68& 
(FCS), /6 0.77$%#)(/$08 µ*+6, ( +-)0*2/#4+( /(& )7-08C(&, ( )76-/.µ52(, ( +-)0*2/#4+( /42 
µ626'"#(242 0-//3#42 µ-%76" /42 6+/12, ( +-)0*2/#4+( /42 MSC +/(2 %'.2.0.77$*#)%$. 0.$ ( 
'6$8/(/. /42 '7.+/$012 -7$012 0.77$*#)%$.& µ'6#6"+.2 2. %'(#%3+6-2 /6 /%7$08 .'6/*7%+µ.. 
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4.7.4.Ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά µεσεγχυµατικών κυττάρων 
Ένας µεγάλος αριθµός  αντισωµάτων έχει εφαρµοστεί για τον ανοσοφαινοτυπικό χαρακτηρισµό αυτών 
των κυττάρων. Τα αντισώµατα -SH2 (CD105), SH3 και SH4 (CD73)- έχουν προταθεί ότι αναγνωρίζουν τα 
αντιγόνα στην επιφάνεια των κυττάρων MSC προερχόµενα από µυελό των οστών (ΒΜ) (Haynesworth SE 
et al. 1992). Το CD105 µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην διαφοροποίηση προς 
χονδροκύτταρα και στη µεσολάβηση αλληλεπιδράσεων µεταξύ αιµοποιητικών και MSC στο µυελό των 
οστών (Barry FP et al. 1999). Τα SH3 και SH4 αντισώµατα αναγνωρίζουν διαφορετικούς επιτόπους του 
CD73, µία πρωτεΐνη µεµβράνης η οποία µεσολαβεί στις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των κυττάρων του BM.  
H έκφραση του CD146 στα MSC σχετίζεται µε τις διαφορές των χαρακτηριστικών τους ανάλογα µε την 
χωροταξική τους εντόπιση στο µυελικό περιβάλλον και τη συγκέντρωση του οξυγόνου στο 
µικροπεριβάλλον. Το CD146 εκφράζεται στην κυτταρική επιφάνεια των MSC που βρίσκονται εγγύτερα 
στην αγγειακή περιοχή, αλλά όχι από τα MSC του σπογγώδους οστού. 
Η εξωκυττάρια πρωτεΐνη CD90 (Thy-1) θεωρείται ότι διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη αλληλεπίδραση 
των κυττάρων και εκφράζεται σε όλα τα κύτταρα που θεωρούνται MSC (Honczarenko M et al. 2006). 
Τα MSC εκφράζουν µόρια του συµπλέγµατος µείζονος ιστοσυµβατότητας (MHC) τάξης Ι in vitro, αλλά όχι 
τα µόρια τάξης II, εκτός αν διεγερθούν. Άλλα αντιγόνα επιφανείας που έχουν χρησιµοποιηθεί εκτενώς για 
τον χαρακτηρισµό των MSC περιλαµβάνουν το STRO-1, που προσδιορίζεται ως ένα αντίσωµα που 
αντιδρά µε τα µη αιµοποιητικά αρχέγονα κύτταρα του µυελού των οστών. 
Το CD166 (SB-10-µόριο ενεργοποιηµένων λευκοκυττάρων κυτταρικής προσκόλλησης (ALCAM)), 
ανευρίσκεται σε αδιαφοροποίητα MSC και εξαφανίζεται µετά από την in vitro διαφοροποίησή τους προς 
οστεοκύτταρα (Bruder SP et al. 1997). Τέλος, το CD44, υποδοχέας της ινονεκτίνης, εµπλέκεται στη 
πρόσφυση των αιµοποιητικών κυττάρων στο στρώµα του BM, τον πολλαπλασιασµό και κινητοποιήσή 
τους (De Ugarte DA et al. 2003). Επιπλέον τα MSC εκφράζουν CD29 (b1 ιντεγκρίνης), CD58, CD71, 
CD106 [µόριο προσκόλλησης αγγειακού κυττάρου-1 (VCAM-1)], CD120a και CD124. Από την άλλη 
πλευρά, τα MSC στερούνται έκφρασης για τους δείκτες αιµοποιητικών κυττάρων, όπως το CD34 και 
CD45 και CD3, CD4, CD11c, CD15, CD16, CD19, CD31, CD33, CD38, CD56, CD62P, CD104, CD144 
(Majumbar MK et al. 2003). Η θετική και αρνητική έκφραση των παραπάνω συνδυασµών είναι σε θέση 
να χαρακτηρίσουν τα MSC (Πίνακας 1). 
Αξίζει να τονιστεί ότι τα παραπάνω στοιχεία αφορούν µόνο MSC προερχόµενα από in vitro καλλιέργεια, 
ενώ λίγα είναι γνωστά για τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των πρωτογενών µεσεγχυµατικών κυττάρων 
στρώµατος µυελού ή άλλων πηγών. 

Πίνακας 1 : Έκφραση κυτταρικών δεικτών επιφανείας για τον χαρακτηρισµό των MSC 
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Θετικη εκφραση αρνητικη εκφραση

CD105 CD34

CD73 CD45

CD90

STRO-1

MCH class I MCH class II

CD166(ALCAM), CD44, CD13, CD29 (β1-intergrin), 
CD58, CD71,CD106 (VCAM-1), CD120a, CD124

CD3, CD4, CD11c, CD15, CD16, CD19, 
CD31, CD33, CD38, CD56, CD62P, 
CD104, CD144, CD14



4.7.5.Ικανότητα διαφοροποίησης προς άλλες σειρές  
Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, τα MSC µετά από κατάλληλη διέγερση µπορούν να 
διαφοροποιηθούν προς λιποκύτταρα, οστεοκύτταρα, χονδροκύτταρα. Έτσι οποιοδήποτε κύτταρο 
υποψήφιο ως MSC θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι είναι ικανό για τριδύναµη διαφοροποίηση. 
Η επαγωγή της διαφοροποίησης προς οστεοκύτταρα επιτυγχάνεται όταν επωάζονται επί 2 έως 3 
εβδοµάδες σε καλλιεργητικό µέσο παρουσία φωσφορικού ασκορβικού οξέος, β-γλυκεροφωσφορικού 
οξέος, δεξαµεθαζόνης και ορού εµβρύου βοός. 
Η διαφοροποίηση των MSC προς λιποκύτταρα επάγεται από την in vitro επώαση των MSC σε ένα µέσο 
που περιέχει δεξαµεθαζόνη, ισοβουτυλ-µεθυλ-ξανθίνη, και ινδοµεθακίνη. Το αποτέλεσµα είναι η 
παραγωγή κυττάρων µε κυστίδια πλούσια σε λιπίδια (Liu J 2004) Τα MSC µπορούν να διαφοροποιηθούν 
προς κύτταρα χόνδρου σε καλλιεργητικό µέσο χωρίς ορό µε την προσθήκη παραγόντων ανάπτυξης σε 
µια 3-διάστατη µορφή καλλιέργειας. Τα κύτταρα χάνουν ταχέως την ινοβλαστική µορφολογία τους και 
αρχίζουν να εκφράζουν έναν αριθµό ειδικών εξωκυτταρικών στοιχείων χόνδρου (Li F et al., 2005). Η 
διαφοροποίηση αυτή επαληθεύεται από ιστοχηµική χρώση µε Oil Red-O για λιποκύτταρα, von Kossa ή 
Alizarine Red για οστεοκύτταρα, Alcian Blue ή Safranin χρώση για τα χονδροκύτταρα. Επιπλέον, 
πραγµατοποιείται ανάλυση µε την αντίδραση της αντίστροφης µεταγραφάσης αλύσου (RT-PCR) για την 
εκτίµηση της έκφρασης  γονιδίων χαρακτηριστικών κάθε κυτταρικού τύπου, όπως της λιποπρωτεϊνικής 
λιπάσης (LPL) ή του ενεργοποιηµένου υποδοχέα των υπεροξεισωµάτων (PPAR) για τα λιποκύτταρα, της 
αλκαλικής φωσφατάσης (ALP) ή της οστεοκαλσίνης ή οστεοπροτεγερίνης για τα οστεοκύτταρα και της 
aggregan, κολλαγόνου II ή X για τα χονδροκύτταρα. 

 4.7.6.Ανοσολογικές ιδιότητες  
Τα κύτταρα που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στην κλινική πρακτική ιδανικά θα πρέπει να είναι 
ανοσολογικά αδρανή. Έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία ότι τα MSC δεν προκαλούν ανοσολογικές 
αντιδράσεις όταν χορηγούνται σε αλλογενείς αποδέκτες και αυτά ανιχνεύονται στον ξενιστή για 
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα σε σύγκριση µε άλλα αλλογενή κύτταρα (Le Blanc K 2006). 
Όπως προαναφέρθηκε, τα MSC εκφράζουν µόνο µόρια MHC κατηγορίας Ι, ενώ καµία έκφραση του MHC 
τάξης II ή άλλων παραγόντων, όπως τα  συνδιεγερτικά µόρια προσκόλλησης Β7-1 και Β7-2, και CD40 δεν 
έχει αναφερθεί (L, Capanni M et al. 2001; Tse WT et al.. 2003; Nauta AJ. 2007)  Η ιντερφερόνη-γ (IFN-γ) 
µπορεί να επάγει την έκφραση του ανθρώπινου αντιγόνου των λευκοκυττάρων (HLA) τάξης ΙΙ στην 
επιφάνεια των MSC, αλλά ακόµη και τότε δεν προκαλείται καµία ανοσολογική αντίδραση (Gotherstrom C 
et al. 2003; Potian JA et al. 2003; Klyushnenkova E et al. 2005). 
Μελέτες in vitro έδειξαν ότι τα MSC προάγουν τις ανοσοτροποποιητικές τους δράσεις µέσω της 
αλληλεπίδρασής τους µε κύτταρα τόσο της φυσικής (innate) ανοσίας [δενδριτικά κύτταρα, κύτταρα 
φυσικοί φονείς (ΝΚ)] όσο και µε αυτά της επίκτητης (κύτταρα Τ και Β) (Sotiropoulou PA et al. 2006). 
Ειδικότερα, in vitro τα MSC αναστέλλουν την έκπτυξη και την ωρίµανση των ώριµων δενδριτικών 
κυττάρων (DC1), ενώ τα επίπεδα των προ-φλεγµονωδών κυτοκινών, όπως η ιντερλευκίνη IL-12, IFN-γ, 
και ο παράγοντας νέκρωσης όγκου (TNF)-α που εκκρίνεται από αυτά τα κύτταρα µειώνονται (Jiang XX et 
al. 2005; Aggarwal S 2005). Επιπλέον, τα MSC επάγουν τον πολλαπλασιασµό και την παραγωγή IL-10 
από τα ώριµα δενδριτικά κύτταρα (DC2) (Beyth S et al. 2005). Τα MSC είναι σε θέση να αναστέλλουν την 
ενεργοποίηση των Β κυττάρων και την επαγωγή των ρυθµιστικών Τ κύτταρων (Akasaki Y et al. 2004). Σε 
πρόσφατη µελέτη, προτείνεται ότι  η προσθήκη των MSC µπορεί να διεγείρει ή να αναστείλει την έκκριση 
IgG από τα ενεργοποιηµένα Β κύτταρα, ανάλογα µε το επίπεδο της διέγερσης (Rasmusson I et al. 2007). 
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Όταν τα MSC είναι παρόντα σε ένα φλεγµονώδες µικροπεριβάλλον, αναστέλλουν την έκκριση της IFN-γ 
από Τ βοηθητικά (ΤΗ1) και τα ΝΚ κύτταρα, και αυξάνουν την έκκριση της IL-4 από κύτταρα ΤΗ2, 
προωθώντας τη  στροφή από αντιδράσεις τύπου ΤΗ1 σε αυτές τύπου ΤΗ2. Μαζί µε την τροποποίηση της 
έκκρισης διαφόρων κυτοκινών, η άµεση κυτταρική επαφή και το µικροπεριβάλλον φαίνεται να είναι 
µεγάλης σηµασίας στην αλληλεπίδραση µεταξύ των πληθυσµών.(Pesmatzoglou M et al. 2013) 
Στο σύνολό τους, οι in vitro µελέτες έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι τα MSC είναι σε θέση να 
διαφεύγουν από την ανοσολογική αναγνώριση και συνήθως ασκούν ανοσοτροποποιητική ή αντι-
φλεγµονώδη δράση. Αυτές οι ιδιότητες τα καθιστούν υποσχόµενα µέσα για τη θεραπεία των διαταραχών 
του ανοσοποιητικού συστήµατος συµπεριλαµβανοµένων των αυτοάνοσων νοσηµάτων ή για τη διαχείριση 
της απόρριψης µετά από µεταµόσχευση οργάνων και για την πρόληψη ή τη θεραπεία της νόσου 
µοσχεύµατος κατά ξενιστή (GVHD) (Le Blanc K  2006). Σύµφωνα µε τους Horwitz et al 2007, η ιδιότητα 
των MSC να µην αλληλεπιδρούν µε κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήµατος in vitro, δε διευκολύνει την 
εφαρµογή τους  για θεραπεία αυτοάνοσων νοσηµάτων. Παρόµοιες ανησυχίες εκφράστηκαν σε µια 
ανασκόπηση των ανοσοτροποποιητικών ιδιοτήτων των MSC, σχετικά µε τη µη ειδική συστηµατική 
ανοσοκατασταλτική επίδραση της χορήγησης των MSC, ιδιαίτερα σε ασθενείς µε αυτοάνοσα νοσήµατα 
(Nauta AJ 2007). Τα υπάρχοντα δεδοµένα προέρχονται κυρίως από in vitro πειράµατα και περιορισµένες 
προκλινικές µελέτες. 

  4.8 Κυτοκίνες / χηµειοκίνες και ο ρόλος τους στην αιµοποίηση 
  4.8.1.Stromal cell-derived factor-1 (SDF-1)  
Η χηµειοκίνη stromal cell-derived factor-1 (SDF-1 γνωστή και ως CXCL12) αποτελεί βασικό ρυθµιστή της 
φυσιολογικής κινητικότητας των κυττάρων κατά τη διάρκεια της εµβρυογένεσης και µετά τη γέννηση. 
Πολλές µελέτες έχουν δείξει ότι ο SDF-1 (CXCL12) και o υποδοχέας του CXCR4 παίζουν σηµαντικό ρόλο 
στην εµβρυική ανάπτυξη, στην οµοιόσταση και στις φλεγµονώδεις νόσους. Ακόµη, σηµαντικό ρόλο 
παίζουν τα ενδοκυττάρια µονοπάτια σηµατοδότησης που ενεργοποιούνται από τον SDF-1. Πρόσφατα 
έχει δειχθεί η συµµετοχή της και στην παθολογική κινητικότητα των κυττάρων στην καρκινογένεση και τη 
µετάσταση των όγκων. 
Ο SDF-1 εκφράζεται συστηµατικά από τα στρωµατικά κύτταρα, τα ενδοθηλιακά, τα δενδριτικά κύτταρα και 
άλλα. Επίσης εκφράζεται συνεχώς σε διάφορα όργανα συµπεριλαµβανοµένων των πνευµόνων, του 
ήπατος, των σκελετικών µυών, του εγκεφάλου, της καρδιάς, των νεφρών, του δέρµατος και του µυελού 
των οστών. Ακόµη, λειτουργική πρωτεΐνη του υποδοχέα CXCR4 βρίσκεται στα λεµφοκύτταρα του 
περιφερικού αίµατος, σε µονοκύτταρα, σε πρώιµα Β κύτταρα και πλασµατοκύτταρα, σε CD16 αρνητικά 
ΝΚ κύτταρα, σε δενδριτικά κύτταρα, σε µαστοκύτταρα, σε CD34+ προγονικά κύτταρα του µυελού των 
οστών, σε ενδοθηλιακά κύτταρα, σε νευρώνες και αστροκύτταρα. Κυτταροκίνες όπως οι TGF-β1, VEGF, 
bFGF µπορούν να επάγουν την έκφραση του CXCR4 ενώ κυτταροκίνες όπως οι IL-5, IFN-α και γ έχουν 
αρνητική επίδραση στην έκφρασή του. Από την ανάλυση της αλληλουχίας των βάσεων, ο SDF-1 φαίνεται 
να είναι εξαιρετικά συντηρηµένος µεταξύ των διάφορων ειδών.  
Μέχρι τώρα έχουν χαρακτηριστεί έξι ισοµορφές της SDF-1: η SDF-1α, η SDF-1β, η SDF-1γ, η SDF-1δ, η 
SDF-1ε και η SDF-1φ (L. Yu et al. 2006). Η SDF-1α και η SDF-1β αποτελούν τις δυο πιο καλά 
µελετηµένες ισοµορφές, µε την SDF-1α να αποτελεί την πιο έντονα εκφραζόµενη (Shirozu et al. 1995). 
Και οι δυο ισοµορφές έχουν παρόµοια λειτουργικότητα αλλά όχι ταυτόσηµο πρότυπο έκφρασης (Hall & 
Korach, 2003; Pillarisetti & S K Gupta, 2001; Stumm & Rummel, 2002). Επιπλέον, στο αίµα η SDF-1α, 
αλλά όχι η SDF-1β, υπόκειται σε πρωτεόλυση µε αποτέλεσµα αφενός να µειώνεται η συγγένειά της για 
τον CXCR4 κατά 50% και αφετέρου η SDF-1β να έχει συγκριτικά µεγαλύτερη δραστικότητα (De La Luz 
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Sierra et al. 2004). Οι υπόλοιπες τέσσερις, πιο πρόσφατα ανακαλυφθείσες ισοµορφές έχουν διαφορετική 
ιστική κατανοµή και δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως ο ρόλος τους. 
Η CXCL12 (SDF-1) ως  οµοιοστατική χηµειοκίνη ρυθµίζει την κίνηση των αιµοποιητικών κυττάρων και την 
αρχιτεκτονική του λεµφικού ιστού. Μελέτες για την απενεργοποίηση της CXCL12 δείχνουν ότι ο 
αποικισµός του µυελού των οστών κατά τη διάρκεια του τρίτου τριµήνου της κύησης ελέγχεται από τη 
λειτουργία του µονοπατιού (pathway function) του CXCL12/CXCR4. Η λειτουργία του µονοπατιού του 
CXCL12/CXCR4 στους ενηλίκους είναι σηµαντική για τη διατήρηση των αιµοποιητικών στελεχιαίων 
κυττάρων στο µικροπεριβάλλον του µυελού των οστών και τη µετακίνηση των λεµφοκυττάρων.  
Πρόσφατες µελέτες κατέδειξαν ότι η δέσµευση του SDF-1 µε τον CXCR4 που εκφράζεται από τα 
ενδοθηλιακά και τα άλλα κύτταρα στρώµατος του µυελού των οστών οδηγεί σε διάσωση του SDF-1 από 
την αποικοδόµηση του στο περιφερικό αίµα. Η ενδοκυττάρωση του συµπλόκου SDF-1/CXCR4 από τα 
ενδοθηλιακά κύτταρα ακολουθείται από ενεργό µετατόπιση της χηµειοκίνης από την αυλική, εσωτερική 
πλευρά του αιµοφόρου αγγείου µέσα στο ΒΜ (transcytosis). Ο SDF-1 στην συνέχεια επανεκκρίνεται στο 
µυελικό περιβάλλον ως λειτουργική χηµειοκίνη επάγοντας την επαναποίκηση του µυελού µε προγονικά 
CD34+ κύτταρα. 
Είναι ενδιαφέρον ότι, αν και ορισµένα κύτταρα εκφράζουν πολύ υψηλά επίπεδα του υποδοχέα CXCR4 
στην κυτταρική τους επιφάνεια (για παράδειγµα, τα ανθρώπινα Τ λεµφοκύτταρα), δεν έχει επιτευχθεί η 
ανίχνευση φαινοµένου επαναποίκησης µε εξαίρεση τα ενδοθηλιακά και κύτταρα στρώµατος. Έτσι, το 
φαινόµενο της CXCR4-εξαρτώµενης ενδοκυττάριας µεταφοράς του SDF-1 καταδεικνύει µια µοναδική, 
λειτουργική διαφορά µεταξύ CXCR4+ αιµοποιητικών κυττάρων, τα οποία είναι ιδιαίτερα κινητικά, και των 
ενδοθηλιακών και κυττάρων στρώµατος του µυελού τα οποία αν και στατικά είναι επίσης σε θέση να 
ρυθµίσουν τη διαθεσιµότητα του SDF-1. 

  4.8.2.Αγγειοποιητίνη 1 - Angio-1  
Οι αγγειοποιητίνες 1 και 2 έχουν απευθείας δράση στα ενδοθηλιακά κύτταρα και αποτελούν συνδέτες για 
τον υποδοχέα τυροσινικής κινάσης Tie2 που εκφράζεται στα ενδοθηλιακά και στα πρόδροµα αιµοποιητικά 
κύτταρα. Τα δεδοµένα που υπάρχουν µέχρι σήµερα δείχνουν ότι οι αγγειοποιητίνες και ο υποδοχέας τους 
Tie2 δε συµµετέχουν στην αρχική αγγειογενετική φάση (έµβρυο), αλλά παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 
αγγειακή αναδόµηση και ωρίµανση. Κατά τη φάση αυτή φαίνεται ότι οι αγγειοποιητίνες είναι απαραίτητες 
για την επικοινωνία των ενδοθηλιακών κυττάρων µε το περιβάλλον-µεσέγχυµα, µε σκοπό τη δηµιουργία 
σταθερών κυτταρικών και βιοχηµικών αλληλεπιδράσεων. Η θετική ή αρνητική ρύθµιση του Tie2 µπορεί να 
επιφέρει διαφορετικά αποτελέσµατα τα οποία εξαρτώνται από τον συνδυασµό άλλων προ-
αγγειογενετικών ή αντι-αγγειογενετικών σηµάτων. Έτσι η αγγειοποιητίνη-1 µέσω της σύνδεσης της στον 
υποδοχέα Tie2 παρέχει σήµα αγγειακής ωρίµανσης και σταθεροποίησης. Το σήµα αυτό µπορεί να 
παρεµποδιστεί από την αγγειοποιητίνη-2 η οποία δρα ανταγωνιστικά για τον ίδιο υποδοχέα. Η αναστολή 
µετάδοσης του σήµατος από την αγγειοποιητίνη-1 µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη συνέχιση της 
αναδόµησης του αγγείου ή την έναρξη της διαδικασίας δηµιουργίας νέων αγγειακών εκβλαστήσεων υπό 
την προϋπόθεση ότι υπάρχει συνεχής έκθεση των ενδοθηλιακών κυττάρων σε άλλους παράγοντες µε 
προ-αγγειογενετική δράση (πχ. VEGF), αλλά επίσης µπορεί να οδηγήσει και σε υποχώρηση των αγγείων 
επί απουσίας προ-αγγειογενετικών παραγόντων. Το σύστηµα αγγειοποιητινών-Tie2 παίζει σηµαντικό 
ρόλο τόσο στην αγγειογένεση των συµπαγών όγκων, όσο και στη βιολογία των αιµατολογικών 
κακοηθειών.  
Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι:  
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1. ο Tie2 εκφράζεται επί των εν ηρεµία αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων που βρίσκονται στη φωλεά 
στον οστικό µυελό 

2. η Ang-1 πρωτεΐνη παράγεται κυρίως από αρχέγονους πληθυσµούς του µυελού των οστών ενηλίκων 
3. το µονοπάτι Tie2/Ang-1 προάγει την προσκόλληση των HSCs στον οστικό µυελό διατηρώντας τα 
ανώριµα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων µε  Tie2-εξαρτώµενο 
τρόπο in vitro 

4. η Ang-1 διατηρεί την in νίνο ικανότητα πληθυσµιακής αποκατάστασης των HSCs µε την αναστολή της 
κυτταρικής διαίρεσης  

5. η Ang-1 προάγει τη φάση ηρεµίας του κυτταρικού κύκλου των HSC in νίνο, µε αποτέλεσµα την 
προστασία των HSCs από διάφορα “stress” 

Αυτές οι παρατηρήσεις οδήγησαν σε ένα νέο µοντέλο στο οποίο η Ang-1 που παράγεται από τα κύτταρα 
µε χαρακτηριστικά υποστήριξης του µικροπεριβάλλοντος του µυελού των οστών, ενεργοποιεί την Tie2 
στα αρχέγονα αιµοποιητικά κύτταρα ενισχύοντας τη προσκόλληση τους στο µυελικό στρώµα. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσµα τη διατήρηση των κυττάρων σε φάση ηρεµίας και την αυξηµένη επιβίωσή τους. (Fumio 
Arai et al. 2004, Junke Zheng et al. 2010). 
Στα πλαίσια της αξιολόγησης παραγόντων εµπλεκόµενων στην αλληλεπίδραση των αιµοποιητικών 
κυττάρων µε αυτά του µικροπεριβάλλοντος του µυελού που θα µπορούσαν να επιδράσουν στη 
διαδικασία της έκπτυξης στην παρούσα εργασία αξιολογήθηκε η έκφραση τόσο του  SDF-1α όσο και της 
Αγγειοποιητίνης-1 (Angio-1). 

4.9.Μεταµόσχευση Αιµοποιητικών Κυττάρων 
 4.9.1.Γενικά   
Η Μεταµόσχευση Αιµοποιητικών Κυττάρων (ΜΑΚ) είναι θεραπευτική επιλογή για την αντιµετώπιση 
ορισµένων σοβαρών νοσηµάτων που είναι αδύνατον να αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικά µε άλλον 
τρόπο. Διακρίνεται στην αυτόλογη (δότης και λήπτης το ίδιο άτοµο) και στην αλλογενετική (δότης και 
λήπτης διαφορετικά άτοµα), όπου ο δότης µπορεί να είναι συγγενής µε τον ασθενή ή να είναι εθελοντής 
µη συγγενής δότης, προερχόµενος από τις διεθνείς Τράπεζες Εθελοντών Δοτών. Για την επιτυχία της 
ΜΑΚ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιλογή του κατάλληλου δότη. Ιδανικά καλύτερος δότης θεωρείται 
ο ιστοσυµβατός αδελφός. Εάν δεν υπάρχει, τότε εναλλακτικά αναζητείται κατά σειρά άλλος ιστοσυµβατός 
συγγενής ή µη συγγενής εθελοντής από τις διεθνείς τράπεζες ή οµφαλοπλακουντιακό µόσχευµα ή τέλος 
ένας εκ των γονέων για ασθενή-παιδί, ο οποίος πάντοτε εµφανίζει συµβατότητα κατά το ήµισυ των HLA 
αντιγόνων µε το παιδί (απλοταυτόσιµος). H πιθανότητα ανεύρεσης ιστοσυµβατού δότη στο οικογενειακό 
περιβάλλον ανέρχεται στο 30%, εποµένως για την πλειοψηφία των ασθενών θα αναζητηθούν µη 
συγγενείς δότες από τα διεθνή αρχεία εθελοντών και τις τράπεζες οµφαλοπλακουντιακού αίµατος αλλά 
και από αυτές βρίσκεται κατάλληλο µόσχευµα για το 85% των ασθενών. Η πρώτη τράπεζα εθελοντών 
δοτών (το Anthony Nolan Panel) δηµιουργήθηκε στην Αγγλία το 1989. Έκτοτε η ανάπτυξη υπήρξε µεγάλη 
και σήµερα εκατοµµύρια άνθρωποι έχουν καταγραφεί ως εθελοντές δότες στις Διεθνείς Τράπεζες. 
Η ΜΑΚ αποτελεί σήµερα καθιερωµένη και αποτελεσµατική θεραπεία και το 2007 είχαν πραγµατοποιηθεί 
στην Ευρώπη 23.132 µεταµοσχεύσεις το 1/3 εκ των οποίων ήταν αλλογενετικές. Σηµαντικός αριθµός εξ 
αυτών έγινε µε εναλλακτικούς δότες και µε µοσχεύµατα από εθελοντές µη συγγενείς, από οµφαλικά 
µοσχεύµατα και από απλοταυτόσηµους γονείς. Για την πραγµατοποίηση της µεταµόσχευσης πρέπει να 
γίνει κατάλληλη προετοιµασία στον ασθενή για να δεχθεί το µόσχευµα, µε χορήγηση 
ανοσοκατασταλτικών και κυτταροστατικών φαρµάκων σε υψηλές δόσεις, που ορισµένες φορές 
συνδυάζονται µε ολοσωµατική ακτινοβολία. 
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4.9.2.Πηγές  
Τα αιµοποιητικά µοσχεύµατα µπορούν να προέρχονται από τρεις διαφορετικές πηγές, από το µυελό των 
οστών, από το περιφερικό αίµα και από το οµφαλοπλακουντιακό αίµα (CB). Για το λόγο αυτό σήµερα 
µιλούµε για µεταµόσχευση αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων και όχι µόνο για µεταµόσχευση µυελού 
των οστών. Κάθε ένα από τα µοσχεύµατα αυτά παρουσιάζει πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα και η 
επιλογή τους εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες, κυρίως όµως από τη διαθεσιµότητα του πλέον 
συµβατού και κατάλληλου δότη. 

4.9.3.Οµφαλοπλακουντιακό αίµα (CB) ως µόσχευµα   

Tο CB είναι βιολογικό υλικό, το οποίο συνήθως µετά τον τοκετό απορρίπτεται. Είναι δυνατόν να συλλεγεί 
εύκολα, µε παρακέντηση των οµφαλικών αγγείων, και αφού γίνουν οι απαραίτητες εργαστηριακές 
εξετάσεις να καταψυχθεί και να φυλαχτεί σε Τράπεζες CB, έτοιµο για χορήγηση σε ασθενείς που το έχουν 
ανάγκη (Ballen et al. 2008). 
Τα κύτταρα του CB εµφανίζουν ορισµένα ιδιαίτερα βιολογικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση µε τα κύτταρα 
του µυελού των οστών. Είναι πλέον άωρα και άφθονα, έχουν µεγαλύτερη δυναµική ανάπτυξης και έχουν 
µακρύτερα τελοµερή που τα καθιστούν και µακροβιότερα. 
Για την ταχεία και σταθερή εγκατάσταση του µοσχεύµατος πρέπει ο αριθµός των χορηγούµενων 
κυττάρων να είναι ποσοτικά και ποιοτικά ικανοποιητικός (Burgio et al. 1997). Στον πινάκα 2 φαίνεται πότε 
το µόσχευµα θεωρείται επαρκές. 
Τα πλεονεκτήµατα του CB συγκριτικά πάντα µε τον BM είναι η δυνατότητα πραγµατοποίησης 
µεταµόσχευσης και όταν ακόµη υπάρχει ασυµβατότητα σε 2 αντιγόνα ΗLA, διότι τα αιµοποιητικά κύτταρα 
του CB παρουσιάζουν ανοσολογική ανωριµότητα και προκαλούν λιγότερες και ηπιότερες επιπλοκές. 
Αντίθετα, στις ΜΑΚ µε µυελικά κύτταρα υπάρχουν ανοσολογικοί περιορισµοί και για να είναι επιτυχής η 
µεταµόσχευση επιδιώκουµε συµβατότητα µεταξύ λήπτη και δότη σε όλα τα αντιγόνα. Ακόµη το CB 
συλλέγεται ευκολότερα, είναι άµεσα διαθέσιµο, η πρόκληση νόσου µοσχεύµατος εναντίον του ξενιστή 
(GVHD) και λοίµωξης από CMV είναι σπανιότερες, όµως οι ασθενείς που µεταµοσχεύονται µε CB, 
παρουσιάζουν συχνότερα απόρριψη του µοσχεύµατος και υποτροπή του υποκείµενου νοσήµατος 
Πίνακας 3.  
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Πίνακες 2 κ 3. Χαρακτηριστικά επάρκειας µοσχεύµατος και εναλλακτικοί τύποι µεταµόσχευσης 
αιµοποιητικών κυττάρων  

Οι µεταµοσχεύσεις µε CB εφαρµόζονται µε συνεχώς αυξανόµενη συχνότητα. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, 
λόγω του µικρού όγκου του οµφαλικού µοσχεύµατος και συνεπώς του περιορισµένου αριθµού 
αιµοποιητικών κυττάρων, µεταµοσχεύσεις µε αυτό πραγµατοποιούνταν σε άτοµα µε σωµατικό βάρος 
µικρότερο των 40 kg, κυρίως σε παιδιά. Όµως, είναι δυνατόν πλέον, να µεταµοσχεύονται και ενήλικες µε 
CB, µε κάλα αποτελέσµατα, και µάλιστα µε τη χρήση δυο διαφορετικών µονάδων CB ταυτόχρονα. 
Αποτελέσµατα από την Ευρωπαϊκή οµάδα µεταµόσχευσης µε ΟΠΑ (Eurocord) δείχνουν ότι η επιβίωση 
παιδιών που µεταµοσχεύτηκαν µε µη συγγενικό CB ανέρχεται για τις λευχαιµίες στο 40% ενώ για τα µη 
νεοπλασµατικά αιµατολογικά νοσήµατα στο 60%(Lanino et al 2008, Marks et al 2006, Rocha et al 2007). 

4.9.4.Ex vivo έκπτυξη αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων  
Το οµφαλοπλακουντιακό αίµα (CB), µετά από 25 χρόνια κλινικής εµπειρίας, έχει αναγνωριστεί ως µια 
αξιόλογη και εύκολα προσβάσιµη πηγή αιµοποιητικών κυττάρων  µε χαρακτηριστικά αρχεγονότητας. 
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Εναλλακτικές ΜΑΚ

Μειονεκτήματα Πλεονεκτήματα

Μη συγγενείς Θνητότητα Υποτροπή ⬇

GVHD ⬆

Ομφαλοπλακουντιακό Θνητότητα GVHD ⬇

Υποτροπή ⬆ Λοίμωξη από CMV ⬇

Ταχεία πραγματοποίηση

Απλοταυτόσημες Υποτροπή ⬆ Διαθέσιμος δότης για όλους

Λοιμώξεις

Επάρκεια αιμοποιητικού μοσχεύματος

Μυελός των οστών

Εμπύρηνα κύτταρα / ΚΒΣ ασθενούς >3  x 106

CD34+ κύτταρα / ΚΒΣ ασθενούς >4  x 106

Ομφαλικό αίμα

Εμπύρηνα κύτταρα / ΚΒΣ ασθενούς >3  x 107

CD34+ κύτταρα / ΚΒΣ ασθενούς >4  x 107

Εμπύρηνα κύτταρα / ΚΒΣ ασθενούς < 1.5x107 και CD34+ κύτταρα / ΚΒΣ ασθενούς < 1.7x105 
σχετίζονται με κακή έκβαση



Η χρήση του CB στη µεταµόσχευση χαρακτηρίζεται από χαµηλά ποσοστά εµφάνισης νόσου κατά ξενιστή 
(GVHD) παρά τη διαφορά HLA ιστοσυµβατότητας. Ωστόσο, µειονεκτήµατα αποτελούν ο σχετικά µικρός 
αριθµός κυττάρων που περιέχονται ανά µονάδα αίµατος λώρου και που έχει συσχετισθεί µε 
καθυστερηµένη αιµοποιητική αποκατάσταση τόσο των ουδετερόφιλων όσο και των αιµοπεταλίων. Έτσι 
έχει δηµιουργηθεί ένα πεδίο έρευνας για την ex νίνο έκπτυξη των HSC.  
Τα τελευταία χρόνια εφαρµόστηκαν πολλές στρατηγικές για την ex-νίνο έκπτυξη των κυττάρων 
οµφαλοπλακουντιακού αίµατος (CB-HSC). Οι αρχικές προσπάθειες επικεντρώθηκαν στη χρήση κυρίως 
συνδυασµών κυτταροκινών σε υγρές καλλιέργειες. Οι µελέτες αυτές βασίστηκαν στη πεποίθηση ότι η 
επιβίωση και έκπτυξη των κυττάρων προσδιορίζεται από µια στοχαστική διαδικασία συνδυασµού θετικών 
και αρνητικών επιδράσεων των κυτταροκινών στην κυτταρική ανάπτυξη (Körbling M et al 2011). Ωστόσο, 
η µέθοδος αυτή είχε ως αποτέλεσµα τη διαφοροποίηση των περιερχόµενων στο µόσχευµα αρχέγονων 
πληθυσµών. Στις αρχικές κλινικές δοκιµές χρησιµοποιήθηκαν κινητοποιηµένα αρχέγονα αιµοποιητικά 
κύτταρα περιφερικού αίµατος ή αυτόλογα CD34+ κύτταρα ΒΜ µε διάφορους συνδυασµούς κυτταροκινών 
για 10-14 ηµέρες και επαναχορηγήθηκαν (εγχύθηκαν) σε ασθενείς µετά από υψηλές δόσεις 
χηµειοθεραπείας. Σηµαντικό αποτέλεσµα από αυτές τις µελέτες ήταν η απόδειξη ότι η προσέγγιση είναι 
ασφαλής, αλλά επιτυγχάνει µέτρια ή καθόλου βελτίωση του χρόνου αποκατάστασης των αιµατολογικών 
κυτταρικών σειρών του δέκτη. 
Πρόσθετες στρατηγικές, όπως η χορήγηση και δεύτερης µονάδας µοσχεύµατος CB ή η ex νίνο έκπτυξη 
ενός τµήµατος του µοσχεύµατος επέφεραν  σχετική µόνο βελτίωση της κλινικής έκβασης µετά από 
µεταµόσχευσης οµφαλοπλακουντιακού αίµατος. Και σε αυτή την περίπτωση στις κλινικές µελέτες 
δείχτηκε  ότι η προσθήκη των κυτταροκινών ως µέθοδος έκπτυξης είναι ασφαλής, αλλά το αποτέλεσµα 
είναι µια µέτρια αύξηση του αριθµού των προγονικών κυττάρων και στην καλύτερη περίπτωση µέτρια 
βελτίωση σε κλινικό επίπεδο, όπως ο χρόνος για την αποκατάσταση των ουδετερόφιλων. Αυτά τα 
δεδοµένα επιπρόσθετα υποδεικνύουν ότι η ex vivo έκπτυξη του συνολικού αριθµού των HSC δεν είναι 
ανάλογη της in vivo συµπεριφοράς και ότι in vivo µελέτες είναι σηµαντικές για την αξιολόγηση των 
προκλινικών µελετών. Η έλλειψη κλινικής επιτυχίας οδήγησε σε διαφοροποίηση των τρεχόντων 
προσεγγίσεων για την ex vivo έκπτυξη µε τη χρήση συστηµάτων καλλιέργειας όπου γίνεται  
συγκαλλιέργεια µε άλλους κυτταρικούς πληθυσµούς (πχ µεσεγχυµατικά, ενδοθηλιακά κύτταρα) ή 
στόχευση  µοριακών οδών που εµπλέκονται στην αυτοανανέωση αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων. 
Επίσης προτάθηκε ή ανάπτυξη µεθόδων «παρέµβασης» στις οδούς που υποστηρίζουν τον 
πολλαπλασιασµό, την αυτοανανέωση και την επιβίωση των HSC. Για παράδειγµα ένα πρωτόκολλο που 
θα επιτύγχανε την ενεργοποίηση του µονοπατιού Notch θα µπορούσε να  αναστείλει τη διαφοροποίηση 
των HSC, και η προσθήκη παραγόντων που επάγουν τον πολλαπλασιασµό ή/και την επιβίωση θα 
µπορούσε να αυξήσει τον αριθµό των αιµοποιητικών κυττάρων έτσι ώστε συνδυαστικά να προκύψουν 
πληθυσµοί  κατάλληλοι τόσο για τη µακροπρόθεσµη όσο και τη βραχυπρόθεσµη επαναποίκηση των 
“φωλιών”, αποκαθιστώντας την αιµοποίηση και τελικά  επιτρέποντας µελλοντική χρήση εκπτυγµένων CB. 
Επίσης η αλληλεπίδραση (cross-talk) µεταξύ των κυτταρικών µονοπατιών, όπως τα Notch & Wnt µπορεί 
να οδηγήσει σε συνεργιστικές επιδράσεις. Τα αρχικά δεδοµένα χειρισµού µονοπατιών για γονίδια όπως 
Notch, ΗΟΧ-B4, και Wnt έχει δείξει σχετικά  θετικά αποτελέσµατα στην ex νίνο έκπτυξη. Επιπλέον έχει 
δειχτεί ότι η υπερέκφραση γονιδίων, όπως το SALL4, έχει την ικανότητα να αυξήσει σηµαντικά τον αριθµό 
των HSC in vitro. Άλλες πειραµατικές προσεγγίσεις  περιλαµβάνουν  προσπάθειες έκπτυξης των HSC µε 
υποδοχείς αρύλιο-υδρογονανθράκων, χηλικών παραγόντων, συγκαλλιέργεια µε κύτταρα στρώµατος και 
αυτοµατοποιηµένα συστήµατα συνεχούς καλλιέργειας διάχυσης - «βιοαντιδραστήρες». Επιπλέον η 
διάταξη κατάλληλων υποστρωµάτων στις καλλιέργειες όπως οι ιντεγκρίνες µπορεί να ενισχύσει 
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περαιτέρω την αυτοανανέωση των HSC. Το µικροπεριβάλλον του µυελού των οστών (ΒΜ) γνωρίζουµε 
σήµερα ότι συµµετέχει στη διαδικασία της αυτοανανέωσης και διαφοροποίησης των HSC µέσω 
πολύπλοκων µηχανισµών οι οποίοι δεν έχουν πλήρως αποσαφηνιστεί. Μετά τη διαπίστωση ότι τα 
µεσεγχυµατικά κύτταρα αποτελούν βασικό µέρος του µυελικού µικροπεριβάλλοντος, τα κύτταρα αυτά 
θεωρήθηκαν πιθανοί και πολλά υποσχόµενοι υποψήφιοι για την βελτίωση της ex vivo έκπτυξης των CB-
HSC. 
Η παραγωγή µεγάλου αριθµού HSC βραχυπρόθεσµης αποκατάστασης θα µπορούσε να εφαρµοστεί και 
σε άλλες θεραπείες στις οποίες η παρατεταµένη ουδετεροπενία είναι αίτιο αυξηµένoυ κινδύνου θανάτου 
λόγω λοίµωξης, όπως η υψηλή δόση ΧΜΘ στην ΟΜΛ ή στην ακούσια έκθεση σε ακτινοβολία. Ωστόσο 
άλλες ενδείξεις όπως η γονιδιακή θεραπεία εξακολουθούν να απαιτούν την έκπτυξη των HSC για 
µακροχρόνια αποκατάσταση. 
Πέραν της ex vivo έκπτυξης απαραίτητο είναι να διασφαλιστεί η ικανότητα των HSC που έχουν εκπτυχθεί 
ex vivo να επιβιώσουν in vivo και να ενισχυθεί η µετακίνηση τους από τη περιφέρεια όπου χορηγούνται, 
στις αιµοποιητικές φωλιές του µυελού (“homing”). Στην κατεύθυνση αυτή έγινε προσπάθεια µε 
φωσφορυλίωση του CD26, η οποία αυξάνει την έκφραση µορίων κρίσιµης σηµασίας για τις ιδιότητες του 
homing, όπως το CXCR4 και το PGE2 βελτιώνοντας την in vivo επιβίωση (Campbell et al. 2007). 
Στη βιβλιογραφία περιγράφονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται κατά την in vitro έκπτυξη 
των HSC: (1) τα αρχέγονα αιµοποιητικά κύτταρα πρέπει να είναι σε θέση να εκπτυχθούν σε µεγαλύτερη 
κλίµακα χωρίς να θυσιαστεί η ικανότητα αυτοανανέωσή τους (2) η έκπτυξη των HSC πρέπει να είναι 
ασφαλής και τα κύτταρα που προκύπτουν ικανά για µεταµόσχευση. Η µέθοδος έκπτυξης πρέπει να 
παράγει κύτταρα χωρίς προσµίξεις άλλων πληθυσµών, απουσία πρωτεϊνών ορού ή άλλων µικροβιακών 
παραγόντων. Ζωτικής σηµασίας είναι η διασφάλιση της γονιδιωµατικής ακεραιότητας ιδιαίτερα όταν 
µπορεί να διαταραχθούν µονοπάτια που τη διατηρούν, επιτρέποντας µια πιθανή ανώµαλη 
διαφοροποίηση ή/και ογκογένεση ή αύξηση της περιόδου της καλλιέργειας όπου προωθείται αυξηµένη 
κυτταρική διαίρεση και µπορεί να αυξήσει την πιθανότητα των αυτόµατων µεταλλάξεων ή 
κυτταρογενετικές ανωµαλίες.   
Παρά τις πολλά υποσχόµενες προσεγγίσεις οι προκλήσεις παραµένουν σαφείς και η καλύτερη κατανόηση 
των εµπλεκόµενων µηχανισµών θα βοηθούσε στη βελτίωση της µεθολογίας. 

4.10.Μεταγραφικοί παράγοντες αρχέγονων κυττάρων  
Οι Oct4 (octamer-binding transcription factor 4), Sox2 (SRY (sex determining region Y)-box 2) και Nanog  
(Nanog homeobox) είναι σηµαντικοί παράγοντες µεταγραφής για την αυτοανανέωση και  πολυδυναµία 
των εµβρυϊκών βλαστοκυττάρων (ES). Oct4, Nanog και Sox2 συνεργικά ρυθµίζουν τη µεταγραφή των 
γονιδίων στόχων τους. Αυτοί οι τρεις παράγοντες καταλαµβάνουν αντίστοιχα 3%, 9% και 7% των 
περιοχών προαγωγής (promoter region) περίπου 18.000 γονιδίων σε ανθρώπινα κύτταρα ES. Επιπλέον, 
τουλάχιστον δύο από τους τρεις αυτούς παράγοντες συν-καταλαµβάνουν τους προαγωγούς (promoters) 
περισσότερων από 300 γονιδίων, συµπεριλαµβανοµένων των προαγωγών ή ενισχυτών των Oct4, 
Nanog, Sox2 γονιδίων ρυθµίζοντας την ενεργοποίηση τους.(Boyer et al. 2005; Chew et al. 2005; Kuroda 
et al. 2005; Okumura-Nakanishi et al. 2005; Rodda et al. 2005) Φαίνεται ότι οι τρεις αυτοί παράγοντες 
µεταγραφής λειτουργούν σε στενή συνεργασία µεταξύ τους και σχηµατίζουν «κύκλωµα» αυτορυθµιστικής 
ανάδρασης για να διατηρήσουν το επίπεδο της έκφρασής τους για την αυτοανανέωση των ES (Jaenisch 
and Young, 2008). 
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4.10.1.Οct-4   
Oct4 εκφράζεται ειδικά σε πολυδύναµα κύτταρα, συµπεριλαµβανοµένων των ES κυττάρων, των 
γεννητικών κυττάρων, των εµβρυϊκών κυττάρων καρκινώµατος και των εµβρυϊκών βλαστικών κυττάρων. 
Η συγκέντρωση του Oct4 εντός του κυττάρου πρέπει να ρυθµίζεται στενά για να επιτρέψει την αυτο-
ανανέωση των κυττάρων ES, διότι ακόµη και µια διπλή αύξηση της έκφρασης της πρωτεΐνης Oct4 έχει 
βρεθεί να επάγει διαφοροποίηση προς πρωτόγονο κύτταρα του ενδόδερµατος και µεσόδερµατος ενώ µία 
µείωση της έκφρασης κατά 50% προκαλεί διαφοροποίηση σε τροφοεκτόδερµα (Niwa et al. 2000). Αν και 
λίγα είναι γνωστά για το πώς το επίπεδο πρωτεΐνης Oct4 ελέγχεται µε ακρίβεια στα ES κύτταρα, πρέπει 
να υπάρχει ένα εξαιρετικά ευαίσθητος µηχανισµός ικανός να ανιχνεύει τα επίπεδα της πρωτεΐνης Oct4 και 
να στέλνει σήµατα καταστολής της έκφραση του ως πρώτο βήµα µιας αρνητικής ανάδρασης (negative 
feedback loop). Η σηµασία της έκφρασης Oct4 στη πολυδυναµία υπογραµµίζεται περαιτέρω από την 
πρόσφατη ανακάλυψη των επαγόµενων πολυδύναµων βλαστικών (iPS) κυττάρων (Takahashi και 
Yamanaka, 2006; Maherali και Hochedlinger, 2008). Η τεχνολογία αυτή δηµιουργεί ES-like πολυδύναµα 
κύτταρα µε την εισαγωγή τεσσάρων παραγόντων µεταγραφής, µεταξύ των οποίων τον Oct4, σε ενηλικα 
αρχέγονα κύτταρα (adult stem cells). Μεταξύ των διαφόρων συνδυασµών των µεταγραφικών 
παραγόντων που απαιτούνται για να µετατραπούν τα κύτταρα σε iPS, ο Oct4 είναι ο µόνος που είναι 
πάντα απαραίτητος να εισαχθεί. Η πλειονότητα των πρωτοκόλλων iPS δεν απαιτούν εξωγενή Nanog, η 
οποία ενεργοποιείται από τον Oct4 και άλλους παράγοντες. 

4.10.2.Nanog  
Το όνοµά του προέκυψε από τη µυθική κέλτικη Γη της ‘διαρκούς νεότητας’ Tir nan Og. Για πρώτη φορά 
περιγράφηκε το 2002 από 2 οµάδες ανεξάρτητα (Chambers I et al. 2003; Mitsui K et al., 2003). Αυτός ο 
παράγοντας µεταγραφής είναι  πρωτεΐνη της οποίας η έκφραση παρατηρείται στο µορίδιο morula και έσω 
κυτταρική µάζα αλλά απουσιάζει από µη γονιµοποιηµένα ωοκύτταρα, έµβρυα 2 έως 16-κυττάρων, και το 
τροφοεκτόδερµα (Hyslop et al. 2005). Όταν η οργανογένεση έχει ξεκινήσει κατά την εµφύτευση του 
εµβρύου ο µεταγραφικός αυτός παράγοντας υπο-εκφράζεται (Chambers I et al. 2003). Η αποσιώπηση 
του γονιδίου Nanog οδηγεί στη διαφοροποίηση των εµβρυϊκών στελεχιαίων κυττάρων σε 
τροφοεκτόδερµα και εξω-εµβρυικό ενδόδερµα (extraembryonic endodermal) σε συνδυασµό µε µείωση 
της έκφρασης του Oct-4. Το επίπεδο έκφρασης του Nanog φαίνεται να ρυθµίζεται από τη πρωτεΐνη 
αναστολής της διαφοροποίησης 1 (ID1) (Romero-Lanman EE et al. 2012), το οποίο δρα ως αρνητικός 
ρυθµιστής των πρωτεϊνών σύνδεσης της έλικας του DNA. Έχει παρατηρηθεί ότι εµβρυονικά κύτταρα στα 
οποία έχει γίνει knock down (απενεργοποίηση) της πρωτεΐνης ID1, η έκφραση του Nanog είναι µειωµένη 
κατα 35% και παρουσιάζουν απώλεια της ικανότητας να αυτοανανεώνονται (Benezra R et al.1990). 

4.10.3.Sox-2   
Ο µεταγραφικός παράγοντας Sοx-2 περιλαµβάνεται στην οµάδα SOX Β1 (Kamachi Y et al. 2000). Σε 
συνεργασία µε τους Oct-4 και Nanog, παίζει σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση της πολυδυναµίας των 
εµβρυϊκών αρχέγονων κυττάρων. Η έκφραση του αρχικά παρατηρείται στο στάδιο του µοριδίου ενώ 
ανιχνεύεται και στα πρόδροµα κύτταρα του αναπτυσσόµενου κεντρικού νευρικού συστήµατος και στις 
γονάδες. Έχει παρατηρηθεί ότι αύξηση της έκφρασης του Sox-2 κατά µια µε δύο φορές, οδηγεί στη 
διαφοροποίηση των εµβρυϊκών κυττάρων προς εκτόδερµα (κυρίως νευροεκτόδερµα), ενδόδερµα, µε 
παράλληλη καταστολή των γονιδίων Οct-4, Nanog, FGF-4, UTF-1, Lefty-1 που ελέγχονται από το Sox-2. 
(Avilion AA et al. 2003; Kopp JL et al., 2008)  
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Η αναστολή της έκφρασης του Sox-2 επηρεάζει αρνητικά την έκφραση των Oct-4 και Nanog, 
υποδεικνύοντας ότι αυτοί οι παράγοντες µεταγραφής δρουν µαζί για να διατηρήσουν τα χαρακτηριστικά 
της κυτταρικής αωρότητας (Fong H et al. 2008). Επιπλέον, ο Sox-2 δεν είναι σε θέση να ενεργοποιήσει τα 
γονίδια-στόχους του χωρίς  µια πρωτεΐνη εταίρο, η οποία στα εµβρυϊκά κύτταρα φαίνεται να είναι ο Oct-4 
(Kamachi Y et al. 2000). Αυτοί οι 2 µεταγραφικοί παράγοντες συνδέονται µε το DNA ως ετερο-διµερή 
(Niwa H et al. 2000), και οι στόχοι τους περιλαµβάνουν τα δικά τους γονίδια που κωδικοποιούν και τον 
παράγοντα Nanog (Chew J et al 2005; Rodda DJ et al 2005;  Loh Y et al. 2006). 
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5.ΣΚΟΠΟΣ  

Η µεταµόσχευση αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων έχει βελτιώσει την επιβίωση ασθενών µε 
αιµατολογικά νεοπλασµατικά νοσήµατα. Βασικές πηγές τέτοιων κυττάρων είναι ο µυελός των οστών, το 
περιφερικό αίµα µετά από κινητοποίηση και το οµφαλοπλακουντιακό αίµα. Κάθε µια από τις πηγές αυτές 
διαθέτει τόσο πλεονεκτήµατα αλλά και ορισµένα µειονεκτήµατα. Η εύρεση συµβατού δότη είναι 
σηµαντικός ανασταλτικός παράγοντας για αλλογενετική µεταµόσχευση. Το οµφαλοπλακουντιακό αίµα 
από την άλλη, δεν περιέχει ικανό αριθµό αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων για να µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε ασθενείς µε βάρους σώµατος >20 kg. Προσπάθειες ex vivo έκπτυξης των αρχέγονων 
κυττάρων µε τη χρήση αυξητικών παραγόντων έδωσαν απογοητευτικά αποτελέσµατα λόγω απώλειας 
των χαρακτηριστικών αρχεγονότητας των κυττάρων και δηµιουργία των πλέον ωρίµων µορφων κατά τη 
διαδικασία. Σηµαντικό  πρόβληµα στη  µεταµόσχευση αποτελεί η καθυστέρηση στην αποκατάσταση της 
αιµοποίησης η οποία συνήθως παρατηρείται µετά τη χορήγηση αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων 
(HSCT) ειδικότερα αίµατος οµφαλίου λώρου και συνδέεται µε εµφάνιση επιπλοκών όπως το οξύ ή χρόνιο 
GvHD ή θανατηφόρες ιογενείς λοιµώξεις όπως η λοίµωξη από κυτταροµεγαλοΐό (CMV).  
Νεότερα δεδοµένα κατέδειξαν την ανοµοιογένεια των αρχέγονων πληθυσµών και την παρουσία 
υποπληθυσµού που εκφράζει το αντιγόνο επιφανείας CD133 και έχει εντονότερα χαρακτηριστικά 
αρχεγονότητας. Επιπρόσθετα, η µελέτη των µεσεγχυµατικών κυττάρων, ανέδειξε το σηµαντικό ρόλο του 
µικροπεριβάλλοντος στην αιµοποίηση και τη συµµετοχή τους στις διαδικασίες διατήρησης του αριθµού 
των αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων.   
Με αυτά τα δεδοµένα, σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η µελέτη της επίδρασης µεσεγχυµατικών 
κυττάρων µυελού των οστών παιδιών στην ex vivo έκπτυξη αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων (CD34+, 
CD133+) οµφαλοπλακουντιακού αίµατος και µυελού των οστών και η σύγκριση µε τα αντίστοιχα δεδοµένα 
παρουσία ή απουσία συνδυασµών αυξητικών παραγόντων στην καλλιέργεια, οι οποίοι δρουν τόσο σε πιο 
πρώιµα όσο και όψιµα στάδια της αιµοποίησης. 
Έγινε ανοσοφαινοτυπικός χαρακτηρισµός όλων των κυτταρικών πληθυσµών που προέκυψαν µετά από 
την έκπτυξη και εκτιµήθηκε η δυνατότητα των εκπτυχθέντων πληθυσµών να επάγουν την αιµοποίηση (in 
vitro) µέσω της ικανότητάς σχηµατισµού αποικιών αιµοποιητικών κυτταρικών σειρών (BFU-E, CFU-GM). 
Ακόµη έγινε προσπάθεια κατανόησης του µηχανισµού που διέπει την αλληλεπίδραση των αιµοποιητικών 
κυττάρων και των µεσεγχυµατικών κύτταρων µε τη µελέτη χηµειοκινών (SDF-1a και Angio-1) και 
παραγόντων µεταγραφής (Oct-4, Nanog, Sox-2) τα οποία σύµφωνα µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία 
φαίνεται να εµπλέκονται στην οµοιόσταση των άωρων αιµοποιητικών κυττάρων και στη διατήρηση των 
χαρακτηριστικών αωρότητας. 
Η υποστήριξη της έκπτυξης και η διατήρηση των χαρακτηριστικών αωρότητας των αιµοποιητικών 
πληθυσµών από τα κύτταρα στρώµατος µυελού των οστών παιδιών, καθώς και η κατανόηση των 
µηχανισµών που εµπλέκονται, θα µπορούσε να έχει αντίκτυπο στο πεδίο της µεταµόσχευσης αρχέγονων 
κυττάρων συµβάλλοντας πιθανώς στην ευχερέστερη χορήγηση µοσχεύµατος, στην ταχύτερη 
αποκατάσταση της αιµοποίησης µετά από µεταµόσχευση και στη µείωση της συχνότητας ή της 
βαρύτητας σοβαρών επιπλοκών. 

�32



6.ΥΛΙΚΑ και ΜΕΘΟΔΟΙ 
6.1.Διαχωρισµός των µονοπύρηνων κυττάρων µυελού των οστών 
Η επεξεργασία των δειγµάτων πραγµατοποιείται υπό στείρες συνθήκες, για αυτό οι χειρισµοί γίνονται σε 
θάλαµο νηµατικής ροής ο οποίος αποστειρώνεται καθηµερινά µε υπεριώδη ακτινοβολία. Τα βήµατα που 
ακολουθούνται για τον διαχωρισµό των µονοπύρηνων κυττάρων είναι:  Ανάδευση καλή του δείγµατος µε 
σύριγγα και αραίωση του µυελού των οστών µε θρεπτικό υλικό α-ΜΕΜ ((1X[-]Ribonucleosides, 
[-]Deoxyribonucleosides), Gibco, Invitrogen Ltd, Paisley, UK) σε αναλογία 1:2. Επίστρωση του δείγµατος 
σε φικόλη (Ficoll-Histopaque(d=1077g/ml, Sigma)), σε αναλογία 1:1. Ακολουθεί φυγοκέντρηση για 30min 
στις 1800 rpm (χωρίς φρένο). Μετά τη φυγοκέντρηση συλλέγεται η στιβάδα των µονοπύρηνων κυττάρων, 
προσεκτικά, και µεταφέρεται σε falcon που περιέχει 5-10ml θρεπτικό υλικό α-ΜΕΜ, ανάλογα µε το 
µέγεθος της στιβάδας. 
Η µέτρηση των κυττάρων γίνεται σε αιµοκυτταρική πλάκα τύπου Neubauer µε τη χρήση απλού 
µικροσκοπίου 

6.2.Συλλογή δείγµατος αίµατος οµφάλιου λώρου CB 
Συλλογή δειγµάτων αίµατος οµφάλιου λώρου CB (n=39 δείγµατα) 
Το οµφαλοπλακουντιακό αίµα συλλέγεται από τη φλέβα του οµφάλιου λώρου τελειόµηνων νεογνών 
(ηλικίας κύησης>37 εβδοµάδων), µετά την ολοκλήρωση του τοκετού-πριν την αποκόλληση του 
πλακούντα, σε αποστειρωµένους σωλήνες Falcon χωρητικότητας 50 mL που περιέχουν 750 IU ηπαρίνη 
χωρίς συντηρητικά (Sigma Chemicals, St Louis, MO, USA). Τα δείγµατα αίµατος µεταφέρθηκαν στο 
εργαστήριο και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία άµεσα. Όλη η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από 
24 ώρες µετά τη συλλογή. Η διαδικασία είχε την έγκριση της επιτροπής δεοντολογίας του 
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης. 1x108 MNC αραιώθηκαν σε 300 µL ρυθµιστικού 
διαλύµατος αποτελούµενο από PBS+2mM ΕDΤΑ+15µg αλβουµίνη βόειου ορού (BSA) (ρυθµιστικό 
διάλυµα MACS). 

  6.3.Αποµόνωση Μονοπύρηνων κυττάρων από αίµα λώρου 
Ακολουθείται η ιδια διαδικασία µε αυτή των κυττάρων του µυελού µε τη διαφορά ότι το αρχικό  δείγµα 
αραιώθηκε 1:4 για να µειωθούν τυχόν συσσωµατώµατα κυττάρων και η επίστρωση στη φικόλη έγινε σε 
αναλογία 35 mL αραιωµένου CB σε 15 mL Ficoll-Hypaque. 

6.4.Αποµόνωση MSC από µυελό οστών 
Η συλλογή των δειγµάτων µυελού των οστών έγινε από παιδιά µε Ιδιοπαθή Θροµβοπενική Πορφύρα 
(n=19). Μετά από αποµόνωση σε Ficoll-Hypaque τα µονοπύρηνα (ΜΝΠ) επιστρώθηκαν και 
καλλιεργήθηκαν σε a-MEM παρουσία αυξητικού παράγοντα ινοβλαστών-2 (FGF-2). Όταν δηµιουργήθηκε 
στρώµα>75% έγινε θρυψινοποίηση και τα κύτταρα επανακαλλιεργήθηκαν (Ρ1) σε κατάλληλη 
συγκέντρωση. Η διαδικασία επαναλήφθηκε µέχρι Ρ4.  
Η ταυτοποίηση των MSC έγινε µε ανοσοφαινοτυπική ανάλυση. Εκτιµήθηκε η ικανότητα των 
εκπτυχθέντων κυττάρων για ανάπτυξη αποικιών CFU-F και για διαφοροποίηση σε οστεο-, λιπο-, χονδρο-
κύτταρα κάτω από κατάλληλες συνθήκες καλλιέργειας. 
4.Αποµόνωση και καλλιέργεια µεσεγχυµατικών κυττάρων 
Μετά την αποµόνωση των µονοπύρηνων κυττάρων, αυτά µεταφέρονται σε 15ml Falcon Polypropylene 
Conical Tube, που περιέχει 5-10ml θρεπτικό υλικό α-ΜΕΜ. 
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Ακολουθεί φυγοκέντρηση στις 1600 rpm για 10min, ώστε να «ξεπλυθούν» τα κύτταρα και αφαίρεση του 
υπερκείµενου. 
Η ¨πελέτα" των κυττάρων επαναδιαλύεται ανάλογα µε το µέγεθός της, µε διάλυµα α-ΜΕΜ. 
Τα µονοπύρηνα κύτταρα (ΜΝΠ) [ηµέρα 0], επιστρώνονται σε φλάσκες σε συγκέντρωση 1,25x106 
κύτταρα/25 cm2 και καλλιεργούνται σε 5 ml καλλιεργητικό µεσο. Αυτό παρασκευάζεται µε  θρεπτικό υλικό 
α-ΜΕΜ (450ml MEM Alpha Medium (1X) [-] Ribonucleosides, [-] Deoxyribonucleosides), Gibco, 
Invitrogen Ltd, Paisley, UK. 50ml επιλεγµένου ορού εµβρύου βοός (FΒS; Hyclone, Perbio Science, 
Erembodegem-Aalst, Belgium), 1% (=5ml) πενικιλίνη/στρεπτοµυκίνη (Gibco, 10000IU/ml, 10000µg/ml), 
1% (=5ml) L- γλουταµίνη 200mM (Gibco)και 1ng/ml FGF-2( (50µl) (FGF-2; Abcys SA, Paris, France). 
Τα κύτταρα επωάζονται σε κλίβανο υπό σταθερές συνθήκες (θερµοκρασία 37oC και 5% CO2). Το 
θρεπτικό υλικό αλλάζεται δυο φορές την εβδοµάδα. Σε κάθε αλλαγή αξιολογείται, στο ανάστροφο 
µικροσκόπιο, η µορφολογία των κυττάρων και το ποσοστό στρώµατος που έχει δηµιουργηθεί. 
Μόλις το στρώµα καλύψει ≥75% της επιφάνειας της φλάσκας γίνεται θρυψινοποίηση µε χρήση θρυψίνης 
0,25%+ΕDTA(1X Gibco) και επανακαλλιέργεια των κυττάρων σε συγκέντρωση 1000 κύτταρα/cm2 
(passage 1; P1). Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται µέχρι και το passage 4 (P4). Η αλλαγή του 
θρεπτικού υλικού γίνεται 2 φορές την εβδοµάδα. 

  6.5.Διαδικασία  θρυψινοποίησης 
Το καλλιεργητικό µέσο αφαιρείται και προσθέτουµε ~2,5ml θρυψίνης στις φλάσκες των 75 cm2. Οι 
φλάσκες τοποθετούνται στον κλίβανο για 5 λεπτά και εφόσον τα κύτταρα έχουν ξεκολλήσει από την 
επιφάνεια της φλάσκας (αν όχι χρησιµοποιούµε ξέστρο) προσθέτουµε ποσότητα καλλιεργητικού α-ΜΕΜ, 
ίση µε την θρυψίνη ώστε να απενεργοποιηθεί η τελευταία η οποία είναι τοξική για τα κύτταρα. Ακολούθως 
όλο το περιεχόµενο των φλασκών µεταφέρεται σε 15ml falcon και φυγοκεντρείται για 10min στις 1500 rpm 
και απορρίπτεται το υπερκείµενο. Το ίζηµα των κυττάρων επαναδιαλύεται, ανάλογα µε το µέγεθός του µε 
θρεπτικό µέσο α-ΜΕΜ και ακολουθεί επανακαλλιέργεια όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

  6.6.Διαδικασία  κρυοσυντήρησης  
Μια ποσότητα κυττάρων καταψύχεται και φυλάσσεται στους -80οC. Αν πρόκειται για µακρόχρονη φύλαξη 
φυλάσσεται σε υγρό άζωτο. Τα κύτταρα αφού φυγοκεντρηθούν, ώστε να αποµακρυνθεί το υπερκείµενο, 
τους προστίθεται στάγδην και υπό ψύξη 1ml  κρυοκαταψυκτικό µέσο (90% FBS, 10% DMSO (Dimethyl 
sulfoxide; Euroclone) ανά περίπου 1x106 µεσεγχυµατικά  κύτταρα. Ακολούθως τοποθετούνται σε δοχεία 
σταδιακής κατάψυξης και φυλάσσονται σε υγρό άζωτο για µελλοντική χρήση. 

6.7 Ανοσοφαινοτυπική ανάλυση 
Για τη µελέτη της έκφρασης των αντιγόνων επιφανείας των πολυδύναµων µεσεγχυµατικών κυττάρων, 
έγινε ανοσοφαινοτυπικός χαρακτηρισµός µε κυτταροµετρία ροής µετά τη δεύτερη επανακαλλιέργεια. 
Τα κύτταρα ρυθµίζονται σε συγκέντρωση 0.1-0.5x105/100µl PBS για τον προσδιορισµό κάθε 
µονοκλωνικού αντισώµατος σε σωληνάρια RIA. 
Στη συνέχεια προστίθενται ανά σωληνάριο τα µονοκλωνικά αντισώµατα : 
CD73 phycoerythrin (PE) (BD, Pharmingen, San Diego, CA, USA) 5µl 
CD90 fluoroisothyocyanate (FITC) (BD, Pharmingen, San Diego, CA, USA) 10µl 
CD105 phycoerythrin (PE) (Caltag Laboratories, Burlingame,CA,USA) 5µl και CD14 fluoroisothyocyanate 
(FITC) 10µl (Caltag Laboratories, Burlingame,CA,USA)  
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CD34 phycoerythrin (PE) 10µl και CD45 fluoroisothyocyanate (FITC) (Cytognos SL, Salamanca, Spain) 
10µl 
CD19 phycoerythrin (PE) 10µl  και HLA-DR fluoroisothyocyanate (FITC) 10µl (Cytognos SL, Salamanca, 
Spain) 
IgG1 phycoerythrin (PE) 10µl και IgG1 fluoroisothyocyanate (FITC) 10µl (BD, Pharmingen, San Diego, 
CA, USA) 
Ακολουθεί ανάδευση (Vortex) και επώαση για 20 λεπτά στο σκοτάδι σε θερµοκρασία δωµατίου. 
Μετά το πέρας των 20 λεπτών προσθέτουµε PBS+2% FBS, µέχρι τα ¾ των σωληναρίων και ακολουθεί 
φυγοκέντρηση για 5 min στις 2000 στροφές. 
Αποµακρύνεται το υπερκείµενο και τα κύτταρα µονιµοποιούνται µε 100µl διαλύµατος παραφορµαλδεΰδη 
(PFA) 2%. Ο έλεγχος της ποσοτικής έκφρασης πραγµατοποιείται σε κυτταροµετρητή ροής Epics Coulter 
Counter. 

6.8.Aνάπτυξη CFU-F αποικιών - Χρώση Giemsa 
Aνάπτυξη CFU-F αποικιών: Η κλωνογονικότητα των µεσεγχυµατικών κυττάρων ελέγχθηκε µε την 
ανάπτυξη CFU-F αποικιών 
Από τα µονοπύρηνα κύτταρα την ηµέρα 0 της καλλιέργειας τοποθετούνται 1x105 µονοπύρηνα κύτταρα 
ανά βοθρίο πλάκας 24 θέσεων σε καλλιεργητικό α-ΜΕΜ απουσία αυξητικού παράγοντα FGF-2 εις 
τριπλούν. 
Σε κάθε επανακαλλιέργεια τοποθετούνται µεσεγχυµατικά κύτταρα σε τρυβλία Petri των 20cm2 και σε 
συγκέντρωση 10 κύτταρα/cm2 παρουσία του ίδιου θρεπτικού υλικού, εις διπλούν. Με το πέρας 14 ηµερών 
καλλιέργειας σε θερµοκρασία 37oC και 5% CO2 γίνεται χρώση µε διάλυµα Giemsa.  
Συγκεκριµένα : Αφαιρούµε το θρεπτικό υλικό από τα τρυβλία και ξεπλένουµε µε PBS. Προσθέτουµε 
µεθανόλη (LAB-SCAN; Analytical Sciences) για 5΄, ώστε να µονιµοποιηθούν τα κύτταρα. Η µεθανόλη 
αποµακρύνεται και τα τρυβλία αφήνονται να στεγνώσουν στον αέρα. Στη συνέχεια προσθέτουµε 
χρωστική Giemsa, µέχρι να καλυφθεί ο πυθµένας του τρυβλίου και αφήνουµε για 5’. 
Stock solution: 10x Giemsa buffer:  
66,3 gr KH2PO4 + 25,6 gr Na2HPO4 και µέχρι το 1lt  µε dH2O. 
Αραίωση: 1:10 = 1x buffer (έτοιµο για χρήση). 
Διάλυµα χρήσης : 3ml Giemsa σε 20ml Giemsa buffer 1x,  
Τα τρυβλία ξεπλένονται 2 φορές µε απεσταγµένο νερό. Όταν στεγνώσουν γίνεται καταµέτρηση των 
αποικιών µε τη χρήση ανάστροφου µικροσκοπίου και κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε το µέγεθός τους σε 
µικρές (≤50 κύτταρα), µεσαίες (50-500 κύτταρα) και µεγάλες αποικίες (≥ 500 κύτταρα). 

6.9.Καλλιέργειες διαφοροποίησης 
Η ικανότητα των µεσεγχυµατικών κυττάρων να διαφοροποιούνται σε λιποκύτταρα, οστεοκύτταρα και 
χονδροκύτταρα ελέγχθηκε στην τρίτη ή τέταρτη επανακαλλιέργεια (Ρ3 ή Ρ4). Η διαφοροποίηση 
εκτιµήθηκε ιστοχηµικά µε χρώση Oil Red O για τα λιποκύτταρα, von Kossa για τα οστεοκύτταρα και Alcian 
Blue για τα χονδροκύτταρα. 

6.9.1.Διαφοροποίηση µεσεγχυµατικών κυττάρων σε λιποκύτταρα - Χρώση λιποκυττάρων µε Oil 
Red O 

Η επαγωγή των µεσεγχυµατικών κυττάρων σε λιποκύτταρα έγινε σε συγκέντρωση 4x104 κύτταρα/cm2 σε  
DMEM (Gibco BRL, Paisley, UK), εµπλουτισµένο µε 20% επιλεγµένο ορό εµβρύου βοός ( FCS; Hyclone, 
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Perbio Science, Erembodegem-Aalst, Belgium), 100nM roziglitazone (Cayman Chemicals, Aun Arbor, MI, 
USA), 1µΜ dexamethasone, 60µΜ indomethacin και 0,5mM isobutylmethylxanthine (από τη Sigma). Τα 
κύτταρα επωάζονται σε θερµοκρασία 37οC και CO2 5% για 16 ηµέρες µε αλλαγή θρεπτικού κάθε 3-4 
ηµέρες. 
ΔΙΑΛΥΜΑ 1:   
Παρασκευή διαλύµατος (για 100ml) 
 IBMX: 50µl  [από αρχικό διάλυµα 0,5 mM. Διατηρείται στους -20 οC] 
Indomethacin: 1ml [από αρχικό διάλυµα 60µΜ. Διατηρείται στους -20 οC] 
Dexamethasone: 100µl [ από αρχικό διάλυµα 1µΜ. Διατηρείται στους -20 οC] 
FCS: 20ml διατηρείται στους -20 οC 
DMEM: 77,7ml   
Roziglitazone: 0,1ml [από αρχικό διάλυµα 100nM. Διατηρείται στους -20 οC] 
Διαδικασία  
Τα κύτταρα που απαιτούνται για να επιτευχθεί συγκέντρωση 4x104 κύτταρα/cm2, µεταφέρονται σε falcon 
όπου προστίθενται 2ml θρεπτικού υλικού α-ΜΕΜ (χωρίς FGF-2) και φυγοκεντρούνται για 10’ στις 1300 
στροφές. Το υπερκείµενο αφαιρείται και προσθέτουµε 10ml από το ΔΙΑΛΥΜΑ 1 [αφού το φιλτράρουµε] 
στην πελέτα των κυττάρων, και το υλικό µοιράζεται σε 2 φλάσκες των 25 cm2. Οι φλάσκες τοποθετούνται 
στον κλίβανο (θερµοκρασία 37οC και CO2 5%) και γίνεται αλλαγή του θρεπτικού υλικού 2 φορές την 
εβδοµάδα. 
Χρώση λιποκυττάρων µε Oil Red O  
Οι καλλιέργειες των λιποκυττάρων µετά από έκπλυση µε PBS µονιµοποιήθηκαν µε 10% formalin και έγινε 
χρώση µε διάλυµα Oil Red O (5mg/ml Oil Red O σε 99% ισοπροπανόλη, αραιωµένο την ηµέρα της 
χρώσης). 
Διαλύµατα  
PBS: phosphate-buffered saline 
Formalin 10% 
-Oil Red O αρχικό διάλυµα: 5mg/ml Oil Red O σε 99% ισοπροπανόλη. Είναι σταθερό σε θερµοκρασία 
δωµατίου [RT] για ένα µήνα  
Διάλυµα χρήσης: Την ηµέρα της χρώσης παρασκευάζεται ως εξής: 6ml από το αρχικό διάλυµα και 4ml 
H2O, Hematoxylin 2 Rosin και απεσταγµένο νερό 
Διαδικασία 
Το θρεπτικό υλικό αποµακρύνεται από τη φλάσκα και ξεπλένουµε δυο φορές µε δ/µα PBS. Προσθέτουµε 
υλικό µονιµοποίησης: formalin 10% (RT) µέχρι να καλυφθεί η επιφάνεια της φλάσκας και ακολουθεί 
επώαση  για 15 λεπτά. Ξεπλένουµε 2 φορές µε PBS και αφήνουµε για 5 λεπτά. Το διάλυµα χρήσης 
φιλτράρεται και προστίθεται στα κύτταρα. Επωάζουµε για 15-20 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου και 
πλένουµε 3 φορές µε απεσταγµένο νερό. Προσθέτουµε 2ml hematoxylin 2 rosin για 5 λεπτά και 
αποµακρύνουµε τη χρωστική αφήνοντας τις φλάσκες να στεγνώσουν στον αέρα. 

6.9.2.Διαφοροποίηση µεσεγχυµατικών κυττάρων σε οστεοκύτταρα - Χρώση οστεοκυττάρων µε 
von Kossa 

Η επαγωγή των µεσεγχυµατικών κυττάρων σε οστεοκύτταρα γίνεται σε συγκέντρωση 1,5 x 104 κύτταρα/
cm2 σε  DMEM (Gibco BRL, Paisley, UK), εµπλουτισµένο µε 10% επιλεγµένο ορό εµβρύου βοός ( FCS; 
Hyclone, Perbio Science, Erembodegem-Aalst, Belgium), 0,1µΜ dexamethasone, 3mM NaH2PO4 και 
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0,15 mM ascorbate-2-phosphate (όλα από τη Sigma). Τα κύτταρα επωάζονται σε θερµοκρασία 37οC και 
5% CO2 για 16 ηµέρες µε αλλαγή του θρεπτικού υλικού κάθε 3-4 µέρες. 
Διαλύµατα  
ΔΙΑΛΥΜΑ 2 :  
Παρασκευή διαλύµατος (για 100ml) 
NaH2PO4 :1ml από [αρχικό διάλυµα 3mM. Διατηρείται στους -20 οC].  
ascorbate-2-phosphate: 1ml [από αρχικό διάλυµα 0,15 Mm.  Διατηρείται στους -20 οC]  
dexamethasone: 10µl [από αρχικό διάλυµα 0,1Μµ. Διατηρείται στους -20 οC ] 
FCS : 10ml [Διατηρείται στους -20 οC] 
DMEM: 88 ml   
Διαδικασία 
Τα κύτταρα που απαιτούνται για να επιτευχθεί συγκέντρωση 1,5x104 κύτταρα/cm2, µεταφέρονται σε 
falcon όπου προστίθενται 2ml θρεπτικού υλικού α-ΜΕΜ (χωρίς FGF-2) και φυγοκεντρούµε για 10’ στις 
1300 στροφές. Αφαιρούµε το υπερκείµενο και προσθέτουµε στην πελέτα των κυττάρων 10ml ΔΙΑΛΥΜΑ 2, 
αφού το φιλτράρουµε. Αναδεύουµε και µοιράζουµε το υλικό σε 2 φλάσκες των 25 cm2. Τοποθετούµε τις 
φλάσκες στον κλίβανο (θερµοκρασία 37οC και CO2 5%) και αλλάζουµε το θρεπτικό 2 φορές τη βδοµάδα.   
Χρώση οστεοκυττάρων µε von Kossa   
Οι καλλιέργειες των οστεοκυττάρων µετά από την έκπλυση µε PBS µονιµοποιούνται µε 10% formalin και 
σε αυτά προστίθεται για 45 λεπτά το υπόστρωµα αλκαλικής φωσφατάσης (ALP). Στη συνέχεια, µετά από 
έκπλυση µε απεσταγµένο νερό ακολουθεί χρώση µε von Kossa (Silver Nitrate). 
Διαλύµατα  
PBS: phosphate-buffered saline 
Neutral Buffered Formalin (NBF) 10%- ACCUSTAIN (Sigma HT50-1-128) 
Napthol ASMX phosphate (Sigma N4875) (-20οC) 
Fast Red violet LB salt (Sigma F3381-1G) (-20 οC) 
N, N-DIMETHYLFORMAMIDE (NN-DMF) (Sigma D4551) (θερµοκρασία δωµατίου) 
Tris-HCl (Invitrogen 15567-027) 
Silver Nitrate, >99% titration (Sigma S6506-5G) 25mg/ml απεσταγµένου νερού). 
Απεσταγµένο νερό 
Το υπόστρωµα της αλκαλικής φωσφατάσης (ΑΡ) το οποίο παρασκευάζεται ως εξής:  
10mg Napthol ASMX phosphate διαλύονται σε 400µl NN-DMF,  
προσθήκη  σε 99,6ml Tris-HCl 0.1M, pH=8.3,  
καλή ανάδευση και  
προσθήκη 30-60mg Red violet LB salt (-20 οC) 
 Πριν τη χρήση το υπόστρωµα φιλτράρεται µε φίλτρο (Whatman  No1) 
Διαδικασία 
Το θρεπτικό υλικό αποµακρύνεται από τα κύτταρα και ξεπλένουµε µια φορά µε PBS. Στη συνέχεια 
προσθέτουµε, µέχρι να καλυφθεί ο πυθµένας της φλάσκας, 10% NBF για 15 λεπτά. Ξεπλένουµε µε 
απεσταγµένο νερό, το οποίο αφήνουµε για 1 λεπτό. Αφού το αποµακρύνουµε, προσθέτουµε και πάλι 
νερό, που αυτή τη φορά αφήνουµε για 15 λεπτά. Προσθέτουµε το υπόστρωµα της ΑΡ (10ml/φλάσκα) και 
αφήνουµε να επωαστούν τα κύτταρα για 45 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου. Στη συνέχεια ξεπλένουµε 
3-4 φορές µε απεσταγµένο νερό και προσθέτουµε την χρωστική von Kossa (Silver Nitrate) µέχρι να  
καλυφθεί η επιφάνεια της φλάσκας, για 30 λεπτά. Ξεπλένουµε 3-4 φορές µε νερό και αφήνουµε τις 
φλάσκες να στεγνώσουν στον αέρα. 
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6.9.3.Διαφοροποίηση µεσεγχυµατικών κυττάρων σε χονδροκύτταρα - Χρώση χονδροκυττάρων 
µε Alcian Blue 
Για τη διαφοροποίηση σε χονδροκύτταρα, φυγοκεντρήθηκαν 2,5x105 µεσεγχυµατικά κύτταρα σε 
σωληνάριο, τύπου falcon όγκου 15ml και τα σχηµατιζόµενα µικροσφαιρίδια καλλιεργήθηκαν σε 0,3ml 
DMEM εµπλουτισµένο σε 0,1µΜ dexamethasone, 1mM sodium pyruvate, 0,17mM ascorate-2-
phosphate, 0,35mM proline (όλα από τη Sigma), 1xITS premix (Carmbrex Bio Science, 
Wokingham,UK), 5,35mg/ml linoleic acid (Sigma), 1,24mg/ml BSA και 10ng/ml TGF-β1 (R&D System, 
Abingdan,UK). Η καλλιέργεια έγινε σε θερµοκρασία 37 και 5% CO2 για 14 ηµέρες µε αλλαγή του 
θρεπτικού υλικού κάθε 3-4 µέρες. 

Διαλύµατα  
ΔΙΑΛΥΜΑ 3 - INCOMPLETE :   
Παρασκευή διαλύµατος 100ml  
dexamethasone: 10µl [από αρχικό διάλυµα 0,1µΜ. Διατηρείται -20 οC] 
sodium pyruvate: 1ml [από αρχικό διάλυµα 1mM. Διατηρείται -20 οC] 
ascorate-2-phosphate: 1ml [από αρχικό διάλυµα 0,17mM. Διατηρείται -20οC] 
proline:  1ml [από αρχικό διάλυµα 0,35mM.  Διατηρείται -20 οC] 
ITS:  200µl [από αρχικό διάλυµα 500X. Διατηρείται 4 οC] 
linoleic acid: 53,3 µl [από αρχικό διάλυµα 10 mg/ml. Διατηρείται -20 οC]  
BSA:  (75%) 1660 µl  
DMEM: 96,8ml   
Το θρεπτικό που χρησιµοποιείται για την επώαση των κυττάρων χαρακτηρίζεται ως complete medium και 
παρασκευάζεται µε την προσθήκη στο ΔΙΑΛΥΜΑ 3 - INCOMPLETE του αυξητικού παράγοντα TGF-β1 σε 
τελική συγκέντρωση 10ng/ml. 
Την ηµέρα της διαφοροποίησης, η παρασκευή τoυ complete medium  και η προετοιµασία για την 
καλλιέργεια των χονδροκυττάρων έχουν ως εξής:  
Από το ΔΙΑΛΥΜΑ 3-INCOMPLETE φιλτράρονται 3ml και µεταφέρονται σε falcon όπου προστίθεται TGF-
β1 ώστε να επιτευχθεί η συγκέντρωση 10ng/ml. Σε αυτό  προσθέτουµε τα κύτταρα και µοιράζουµε  300µl 
σε 15 ml  falcon (x10). Ακολουθεί φυγοκέντρηση για 5 λεπτά στις 1500 στροφές. Τοποθετούµε τα falcons 
στον κλίβανο και την επόµενη µέρα ανακινούµε για να αποκολληθούν τα κύτταρα που αυτόµατα µε την 
ανακίνησης σχηµατίζουν µικροσφαιρίδια στον πυθµένα. Η καλλιέργεια συνεχίζεται όπως προαναφέρθηκε. 
Χρώση χονδροκυττάρων µε Alcian Blue 
Τα µικροσφαιρίδια µετά από έκπλυση µε PBS µονιµοποιήθηκαν µε 10% formalin και σκηνώθηκαν στην 
παραφίνη. Οι τοµές βάφτηκαν µε Alcian Blue (3% Alcian Blue και 3% οξικό οξύ σε αναλογία 1:1) για 10 
λεπτά. Η διαδικασία πραγµατοποιήθηκε στο εργαστήριο Παθολογοανατοµίας του Τµήµατος Ιατρικής. 

6.10.Ανοσοµαγνητικός διαχωρισµός CD34 και CD133 HSC  
Ο διαχωρισµός των CD34+ και CD133+ κυττάρων έγινε µε ανοσοµαγνητική µέθοδο (Mini MACS-
Separation Columns) σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή (Myltenyi Biotec). Η λήψη κυτταρικού 
εναιωρήµατος εµπλουτισµένου µε κύτταρα CD34 και CD133+ επιβεβαιώθηκε ανοσοφαινοτυπικά µε 
κυτταροµετρία ροής. 
Μαγνητική επισήµανση 
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CD34 και και CD133+  µαγνητικά µικροσφαιρίδια 
Ρυθµιστικό διάλυµα: Παρασκευάζεται διάλυµα που περιέχει PBS (χωρίς Ca2+ ή Mg2+), pΗ 7,2, 0,5% 
αλβουµίνη βόειου ορού (BSA), και 2 mM EDTA. Διατηρείται σε θερµοκρασία 2-8°C. Αφαιρούµε τις 
φυσαλίδες του αέρα από το buffer πριν από τη χρήση, καθώς θα µπορούσαν να επιδράσουν τη σωστή 
λειτουργία της στήλης.  
Σήµανση µε CD34 και CD133  µαγνητικά σφαιρίδια 
▲Η επώαση έγινε σε θερµοκρασία 4-8°C. Αυτό αποτρέπει την αποδόµηση των αντισωµάτων, επιφέρει 
καλύτερη σύνδεση τους  µε το αντιγόνο επιφανείας των κυττάρων και αποφεύγεται η µη ειδική 
σήµανσή τους.   

▲ Η διαδικασία που παρατίθεται αφορά αριθµούς κυττάρων µέχρι 108 συνολικά κύτταρα. Με λιγότερα 
από 108 κύτταρα, χρησιµοποιούµε τις ίδιες ποσότητες αντιδραστηρίων ενώ σε διαχωρισµό µε  
µεγαλύτερους  αριθµούς κυττάρων, προσαρµόζουµε ανάλογα όλους τους όγκους των αντιδραστηρίων 
και τους συνολικούς όγκους.  

▲ Για βέλτιστη απόδοση, είναι σηµαντικό να ληφθεί ένα οµοιογενές εναιώρηµα κυττάρων πριν τη 
µαγνητική επισήµανση.  

1. Προσδιορισµός του αριθµού των κυττάρων 
2. Φυγοκέντρηση του εναιωρήµατος των κυττάρων στα 300g για 10 λεπτά. Πλήρης αναρρόφηση του 
υπερκειµένου 
3. Επαναδιάλυση του κυτταρικού ιζήµατος σε 300 µl ρυθµιστικού διαλύµατος  
4. Προσθήκη 100 µl FcR Blocking Reagent µε σκοπό την  αναστολή της µη ειδικής σύνδεσης  
5. Προσθήκη 100 µl του διαλύµατος των CD34 µικροσφαιρίδιων 
 6. Καλή ανάδευση και επώαση για 30 λεπτά στο ψυγείο (2-8°C) 
7. Προσθήκη ενός CD34 αντισώµατος συζευγµένου µε φθοριόχρωµα το οποίο αναγνωρίζει επίτοπο 
διαφορετικό από το QBEND/10 (π.χ. AC136 κλώνος: CD34-PE), και αντίστοιχα CD133/2 (293C3)-PE. 
Eπώαση για 5 λεπτά (2-8°C) 
8. Πλύση των κυττάρων µε προσθήκη 5-10ml ρυθµιστικού διαλύµατος και φυγοκέντρηση σε 300g για 10 
λεπτά. Πλήρης αναρρόφηση του υπερκειµένου 
9. Επαναδιάλυση σε 500 µl ρυθµιστικού διαλύµατος 

Μαγνητικός διαχωρισµός 
▲▲ Επιλογή της κατάλληλης στήλης MACS και του µαγνήτη ανάλογα µε τον αριθµό του συνόλου των 
κυττάρων και του αριθµού των CD34+ και CD133+  κυττάρων  
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1. Τοποθέτηση της στήλης στο µαγνητικό πεδίο ενός κατάλληλου MACS µαγνήτη διαχωρισµού 
2. Προετοιµασία της στήλης µε έκπλυση µε την κατάλληλη ποσότητα ρυθµιστικού διαλύµατος: MS: 500 
µL LS: 3 mL [περιµένουµε το υπερκείµενο  στη στήλη να είναι άδειο πριν προχωρήσουµε στο επόµενο 
βήµα.] 
3. Εφαρµογή του κυτταρικού εναιωρήµατος επί της στήλης.  
Συλλογή των διερχόµενων κυττάρων που σε αυτή τη φάση είναι τα µη ειδικά συνδεδεµένα µε CD34-
µαγνητικά σφαιρίδια και συνεπώς µη σηµασµένα  
4. Πλύση της στήλης µε την κατάλληλη ποσότητα ρυθµιστικού διαλύµατος [ MS: 3x500 µL LS : 3x3 mL ]   
Συλλογή των µη σηµασµένων κύτταρων που διέρχονται από τη στήλη 
5. Αποµάκρυνση της στήλης από το µαγνητικό πεδίο  και τοποθέτηση της σε falcon όπου µετά από  
6. Προσθήκη  της κατάλληλης ποσότητας ρυθµιστικού διαλύµατος επί της στήλης [MS: 1 mL LS: 5 ml] και 
πίεση µε τη βοήθεια του εµβόλου που εµπεριέχεται στη συσκευασία εκπλύονται  τα µαγνητικά σηµασµένα 
κύτταρα  
Για να αυξηθεί η καθαρότητα των κυττάρων CD34+ ή CD133+, στο θετικό κλάσµα που συλλέγεται µπορεί 
να  επαναληφθεί η διαδικασία του µαγνητικού διαχωρισµού όπως περιγράφεται στα βήµατα 1 έως 6 µε τη 
χρήση µιας νέας στήλης. 

6.11.Βασικές αρχές της κυτταροµετρίας 
Η κυτταροµετρία ροής είναι µέθοδος ανάλυσης κυτταρικών πληθυσµών προερχόµενα από σχεδόν 
οποιοδήποτε τύπο νωπού, µη µονιµοποιηµένου ιστού ή σωµατικού υγρού, σεσηµασµένου µε ειδικά 
φθοριοχρώµατα, τα οποία υπόκεινται σε ανάλυση από τον κυτταροµετρητή ροής. Στην κυτταροµετρία 
ροής απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα κύτταρα να βρίσκονται υπό τη µορφή εναιωρήµατος ώστε ένα-ένα 
να εστιάζονται στο σηµείο ανάλυσης όπου γίνεται η µέτρηση των διαφόρων παραµέτρων τους. 
Ο κυτταροµετρητής ροής είναι σχετικά πολύπλοκη συσκευή η οποία αποτελείται από τρία βασικά 
στοιχεία: 
α) το σύστηµα ροής υπεύθυνο για τη µεταφορά και εστίαση του υπό εξέταση υλικού στο σηµείο 
ανάλυσης. Αυτό επιτυγχάνεται µε την έγχυση του υλικού σε ένα άλλο αδρανές υγρό. Το υπό εξέταση 
υλικό καθώς βρίσκεται στον πυρήνα του υγρού οδηγείται προς το σηµείο ανάλυσης. Με ειδικές 
υδροδυναµικές ρυθµίσεις επιτυγχάνεται στο κέντρο της ροής γραµµική ροή των κυττάρων. Η διάµετρος 
του αυλού µειώνεται σταδιακά, πλησιάζοντας προς το σηµείο ανάλυσης, όπου ένα ένα κύτταρο-
υδροδυναµική εστίαση-έρχεται σε επαφή µε µία ακτίνα που εκπέµπεται από µια ή περισσότερες πηγές 
φωτός (συνήθως λέιζερ). 
β) το οπτικό σύστηµα περιλαµβάνει την πηγή φωτός, η οποία διεγείρει τα φθοριοχρώµατα που είναι 
συζευγµένα µε τα αντισώµατα, το σύστηµα κάτοπτρων το οποίο συγκλίνει την ακτίνα στους ειδικούς 
ανιχνευτές, και τους ίδιους τους ειδικούς ανιχνευτές (βολταϊκοί δίοδοι) που µετατρέπουν τα εκλυόµενα  
φωτόνια σε ηλεκτρικά κύµατα, ανάλογα µε την ένταση της ακτίνας φωτός. 
Η ισχύς της πηγής κυµαίνεται από 0.5µW-5.0W, και το µήκος κύµατος της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας 
µεταξύ 400 και 600 nm. Το µήκος κύµατος της δέσµης που εκπέµπουν οι πηγές αυτές παίζει σηµαντικό 
ρόλο, γιατί καθορίζει ποιες φθορίζουσες ουσίες µπορεί να χρησιµοποιηθούν σαν ανιχνευτές, εφόσον 
αυτές διεγείρονται σε ένα συγκεκριµένο µήκος κύµατος 
Στο σηµείο της υδροδυναµικής εστίασης η ακτίνα φωτός «κτυπά» τα µεµονωµένα κύτταρα µε αποτέλεσµα 
τη σκέδαση της ακτίνας. Ο όρος σκέδαση αναφέρεται στη διάχυση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, 
µετά την πρόσπτωσή της στο κύτταρο, προς όλες τις κατευθύνσεις στο χώρο. Το “σκεδαζόµενο” φως 

�40



ανιχνεύεται από διαφορετικές γωνίες ανάλογα µε τη διάταξη των ειδικών βολταϊκών διόδων, οι οποίοι 
µετρούν την ένταση του. 
Αν η φωτοδίοδος βρίσκεται µπροστά από το κύτταρο µετράται το οριζόντια σκεδαζόµενο φως (forward 
light scatter-FSC). Αν η φωτοδίοδος είναι κάθετη ως προς τη προσπίπτουσα ακτινοβολία ανιχνεύεται η 
κάθετη σκέδαση του φωτός (side scatter-SSC). Το οριζόντια σκεδαζόµενο φως µας δίνει πληροφορίες για 
το µέγεθος ενός κυττάρου, ενώ το υπό ορθή γωνία σκεδαζόµενο φως προσφέρει πληροφορίες σχετικά µε 
τη κυτταρική κοκκίωση. Τα φωτεινά σήµατα συλλέγονται από τις βολταϊκές φωτοδιόδους, δηµιουργώντας 
ρεύµα παλµού, του οποίου το ύψος, η διάρκεια, το σχήµα και η µαθηµατική του ολοκλήρωση µας δίνουν 
τις πληροφορίες για το κύτταρο. Από τη ταξινόµηση των χιλιάδων αυτών σηµάτων σε µερικά 
δευτερόλεπτα δηµιουργούνται οι κατανοµές συχνότητας των παραµέτρων. Έτσι έχουµε κατανοµές 
συχνότητας µιας παραµέτρου όταν το αναλογικό σήµα που µετριέται εκφράζει ένα µόνο χαρακτηριστικό 
του κυττάρου. Όταν εξετάζονται δύο χαρακτηριστικά έχουµε τις διπαραµετρικές κατανοµές, ενώ όταν 
εξετάζονται περισσότερα χαρακτηριστικά έχουµε τις πολυπαραµετρικές κατανοµές. Η πολυπαραµετρική 
ανάλυση βασίζεται στην εφαρµογή διαδοχικών διαχωρισµών σε διπαραµετρικές κατανοµές έτσι ώστε να 
αποµονώνεται ένας καθαρός υποπληθυσµός ενώ τα υπόλοιπα κύτταρα υποβάλλονται σε νέα συσχέτιση. 
Με τον τρόπο αυτό µπορούν να εξετασθούν δεκάδες παράµετροι στην επιφάνεια των κυττάρων και να 
εξαχθούν πολύτιµα συµπεράσµατα. 
γ) το ηλεκτρονικό και το υπολογιστικό σύστηµα το οποίο περιλαµβάνει τη κεντρική  υπολογιστική µονάδα 
και το κατάλληλο λογισµικό για την ανάλυση και ερµηνεία των µετρήσεων ενώ παράλληλα επιτρέπει και 
την άµεση “παραµετροποίηση” της µέτρησης καθώς και τον έλεγχο των ρυθµίσεων του κυτταροµετρητή.  
Από τα φθοριοχρώµατα που συνδέονται µε τα µονοκλωνικά αντισώµατα ει σε ευρεία χρήση είναι η 
ισοθειοκυανιούχος φλουοροσκεΐνη (FITC) και η φυκοερυθρίνη (ΡΕ). Το ΡΕ συνίσταται ιδιαίτερα για την 
ανίχνευση ασθενούς έκφρασης αντιγόνων διότι δίνει µεγαλύτερο ποσοτικό αποτέλεσµα. Σαν τρίτο χρώµα 
συνήθως χρησιµοποιείται η περιδινούχος χλωροφύλλη-Α-πρωτεΐνη (Percp) γιατί απαιτεί µικρότερη 
παρέµβαση στην επανόρθωση του φθορισµού (compensation), όταν χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε 
το ΡΕ και το FITC. Τα λευχαιµικά και κύτταρα και τα κύτταρα λεµφώµατος προσδιορίζονται µε µεγαλύτερη 
ακρίβεια χρησιµοποιώντας πολυχρωµατική ανάλυση, δηλαδή συνδυασµό µονοκλωνικών αντισωµάτων 
συνδεδεµένα µε δυο, τρία η τέσσερα διαφορετικά φθοριοχρώµατα. Για τους κυτταρικούς αυτούς 
πληθυσµούς συνιστάται ανάλυση τουλάχιστον πέντε παραµέτρων και πιο συγκεκριµένα ο οριζόντιος και ο 
κάθετος σκεδασµός του φωτός και τρία χρώµατα φθορισµού.  
Για την επιλογή των κατάλληλων συνδυασµών, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τόσο τα χαρακτηριστικά 
των αντιγόνων όσο και των φθοριοχρωµάτων. Έτσι ένα δεδοµένο φθοριόχρωµα πρέπει να επιλέγεται για 
ένα συγκεκριµένο µονοκλωνικό αντίσωµα, µε βάση τη πυκνότητα και την ετερογένεια έκφρασης του 
αντιγόνου στη µεµβράνη των κυττάρων. Αντιγόνα µε ασθενή έκφραση, πχ CD13, CD19, CD33, θα πρέπει 
να ανιχνεύονται χρησιµοποιώντας αντισώµατα συνδεδεµένα µε έντονο (bright) φθοριόχρωµα όπως ΡΕ, 
ενώ αντιγόνα µε έντονη έκφραση πχ CD45 ή HLA-DR θα πρέπει να αναλύονται µε µονοκλωνικά 
συνδεδεµένα µε πιο ασθενή (dim) φθοριοχρώµατα όπως FITC, PerCP. Η ταυτόχρονη χρήση ενός πολύ 
έντονου και πολύ ασθενούς φθορισµού σε δύο παράλληλα κανάλια µπορεί να οδηγήσει σε τεχνικά 
σφάλµατα λόγω αλληλοεπικάλυψης.  
Μάρτυρες: Η χρήση ενός αρνητικού ισοτυπικού µάρτυρα είναι αµφιλεγόµενη, ειδικά όταν για τη χρώση 
χρησιµοποιούνται δύο ή περισσότερα φθοριοχρώµατα. Βασική είναι η αξιολόγηση των βασικών 
επιπέδων αυτοφθορισµού των συγκεκριµένων κυτταρικών πληθυσµών της µελέτης. 
Στη κλινική πράξη τα αντισώµατα χρησιµοποιούνται σε καθορισµένο συνδυασµό (panel) ανάλογα µε τα 
κλινικά ερωτήµατα που πρέπει να απαντηθούν για ένα κυτταρικό πληθυσµό. Ο συνδυασµός που θα 
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χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχωρίσει έναν φυσιολογικό και καλοήθη πληθυσµό από 
έναν νεοπλαστικό προσφέροντας παράλληλα υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία στη µέθοδο. 
Συλλογή/Ανάλυση δεδοµένων: Η συλλογή δεδοµένων κατά τη διάρκεια της οποίας τα σεσηµασµένα 
κύτταρα προωθούνται µέσα στον κυτταροµετρητή, δέχονται την ακτίνα της πηγής φωτός και 
αναγνωρίζεται το σήµα από τους φωτοπολλαπλασιαστές ονοµάζεται συλλογή δεδοµένων-acquisition. Ο 
αριθµός των κυττάρων (events) που απαιτούνται για την αξιολόγηση εξαρτάται από τον σκοπό της 
κυτταροµετρικής µελέτης και από τον τύπο του δείγµατος. Για παράδειγµα εάν διερευνάται µια πιθανή 
εξαλλαγή ενός λεµφαδένα σε λέµφωµα ένας σχετικά µικρός αριθµός “events” για κάθε σωληνάριο 
κυττάρων και αντισωµάτων (πχ 10.000) είναι αρκετός για τον χαρακτηρισµό του νεοπλασµατικού 
πληθυσµού. Από την άλλη εάν µελετάται η συµµετοχή στο περιφερικό αίµα ή στο µυελό των οστών ενός 
λεµφώµατος ένας µεγαλύτερος αριθµός από “events” θα πρέπει να αναλυθεί(πχ 100,000 έως 500,000). 

6.11.1.Ανάλυση της έκφρασης CD34 και CD133 µε κυτταροµετρία ροής  
Για την αξιολόγηση της καθαρότητας των CD34 και CD133 κλασµάτων, 1x105 κύτταρα από το κυτταρικό 
κλάσµα που προέκυψε από το έκπλυµα της µαγνητικής στήλης επισηµάνθηκε µε ισοθειοκυανική 
φλουορεσκεΐνη (FITC)-συζευγµένο αντι-CD45 (κλώνος 2D1 Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ, USA) 
και είτε ΡΕ-συζευγµένα αντι-CD34 (κλώνος 581 Becton Dickinson BD-Bioscience, San Jose, CA, USA) ή 
ΡΕ-συζευγµένο αντι-CD133 (CD133/2(AC141 Miltenyi Biotec) αντισώµατα. Έτσι τα κύτταρα αυτά 
επωάστηκαν για 15 λεπτά στους 4°C µε 10µl CD133 και για 20 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου µε 20µΙ 
CD34 αντίσωµα Μετά την πλύση µε PBS+2% εµβρύου βoός ορός (FCS), τα κύτταρα µονιµοποιήθηκαν µε 
0.3 ml παραφορµαλδεϋδη 2% και αναλύθηκαν χρησιµοποιώντας κυτταροµετρία ροής Coulter EpicsTM µε 
488-nm µπλε λέιζερ αργού φθορισµό. Χρησιµοποιήθηκαν τα φίλτρα διέλευσης  530 (FITC) και 585 nm 82 
(PE). 
Τα δεδοµένα αναλύθηκαν χρησιµοποιώντας την εφαρµογή των Windows για κυτταροµετρία ροής, 
WinMDI έκδοση 2.8 [σχεδιάστηκε από τον J. Trotter (1993-1998)]. 

  6.11.2.Ανάπτυξη µεθοδολογίας για  βελτίωση διαχωρισµού  CD133 HSC 
Ο διαχωρισµός των CD133+ µε την παραπάνω µεθοδολογία παρουσίασε σηµαντικές δυσκολίες λόγω µη 
επαναληψιµότητας των αποτελεσµάτων. Για το λόγο αυτό δοκιµάστηκε βελτίωση του προτεινόµενου 
πρωτοκόλλου µε διαφορετικές πειραµατικές προσεγγίσεις. Αντίστοιχη διαδικασία, ως διαδικασία ελέγχου-
control- της µεθοδολογίας, έγινε για διαχωρισµό CD34 κυττάρων µε mouse CD34-ΡΕmoAb και  
συγκρίθηκαν τα αντίστοιχα αποτελέσµατα. 
Η πρώτη περιελάµβανε ένα επιπλέον στάδιο σήµανσης µε CD133 µικρο-σφαιρίδια, των κυττάρων που 
συλλέχθηκαν από την πρώτη στήλη πριν από το πέρασµα τους στη δεύτερη (Μέθοδος Β: επιπλέον 
επισήµανση µε CD133 µικροσφαιρίδια). Η επιπλέον επισήµανση έγινε πριν από το πέρασµα από τη 
δεύτερη στήλη της άµεσης µεθόδου που περιγράφεται παραπάνω (n=3). Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο 
που προτείνεται από τους Kekarainen et al., CD133+ κύτταρα που συλλέχθηκαν από τα πρώτη στήλη-
υποβλήθηκαν σε επιπλέον επισήµανση (η προσθήκη 25µL από τα CD133 µικροσφαιρίδια και 25µL FcR 
αντιδραστήριο δέσµευσης. Μετά από επώαση 15 λεπτών, τα κύτταρα πέρασαν διαµέσου της δεύτερης 
στήλης διαχωρισµού. 
Μέθοδος Γ: αφαίρεση των ερυθροκυττάρων. Τα MNC αρχικά επισηµάνθηκαν µε µικροσφαιρίδια αντι-
γλυκοφορίνης Α (Miltenyi. Biotec GmbH), προκειµένου να αποκλείσει τόσο τα πρόδροµα όσο και τα 
ώριµα ερυθροκύτταρα µε αρνητική επιλογή (n=3). Ειδικότερα, 1x107 συνολικά MNC σηµάνθηκαν µε 20 µl 
µικροσφαιρίδιων αντι-γλυκοφορίνης Α και µετά από επώαση-15 min στους 4°C, τα κύτταρα “φορτώθηκαν” 
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επάνω σε στήλη σε µαγνητικό πεδίο. Ακολούθησε µία µόνο πλύση µε 1 mL ρυθµιστικό διάλυµα MACS. Τα 
κύτταρα του κλάσµατος που προέκυψε από την έκπλυση σηµάνθηκαν αντίστοιχα µε CD34 ή CD133 
µικροσφαιρίδια και στη συνέχεια ακολουθήθηκε η κλασική άµεση µέθοδος σήµανσης που περιγράφηκε 
παραπάνω. 
Μέθοδος Δ: έµµεση πρόσθετη δέσµευση του στοχευόµενου επιφανειακού αντιγόνου. Αυτή περιελάµβανε  
επιπλέον σήµανση είτε µε µικροσφαιρίδια αντι-φυκοερυθρίνης (ΡΕ) (Miltenyi Bio-TEC GmbH) ή 
µικροσφαιρίδια goat anti-mouse IgG (Miltenyi Biotec GmbH) και διάφορους συνδυασµούς τους. Η 
µέθοδος αυτή βασίστηκε στο εξής σκεπτικό: τα σεσηµασµένα µε ένα πρωτεύον συζευγµένο µε ΡΕ 
αντίσωµα ποντικού κύτταρα µπορούν να εµπλουτιστούν περαιτέρω εάν στη συνέχεια επωαστούν µε ΡΕ 
µικροσφαιρίδια. Αυτό συµβαίνει επειδή το µόριο της ΡΕ σαν πρωτογενές αντίσωµα αναγνωρίζεται από το 
µονοκλωνικό αντι-PE συζευγµένο µικροσφαιρίδιο, επιτρέποντας την αποµόνωση των κυττάρων. Η 
ανάλυση µε κυτταροµετρία ροής είναι εφικτή χωρίς περαιτέρω χρώση.  
Οµοίως, κύτταρα θετικά επιλεγµένα µε µικροσφαιρίδια goat anti-mouse IgG, επισηµαίνονται µε 
αντισώµατα mouse-IgG µε δυνατότητα δέσµευσης των βαρέων και ελαφρών αλύσων του IgG ποντικού. 
Για να απαλλαγούµε από πιθανή παρουσία ερυθροκυττάρων που µπορεί να υπάρχει στον πληθυσµό 
των εµπύρηνων κυττάρων, προηγήθηκε µια αρνητική επιλογή µε µικροσφαιρίδια αντι-γλυκοφορίνης Α 
(Miltenyi Biotec GmbH) πριν από κάθε µία από τις διαδικασίες που περιγράφονται κατωτέρω.  
Σε αυτή τη µέθοδο, το ήµισυ του δείγµατος CB (n=3) χρησιµοποιήθηκε για την επιλογή CD34 και το άλλο 
για την επιλογή CD133.  
Διαδικασία A: Τα ΜΝΠ αρχικά επισηµαίνονται µε CD34 και CD133 µονοκλωνικά PE-συζευγµένα 
αντισώµατα αντίστοιχα. Ακολουθεί επώαση µε αντι-PE µικροσφαιρίδια, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή, και τα κύτταρα διέρχονται µέσω στήλης που τοποθετείται σε ένα µαγνητικό πεδίο, όπως 
στη µέθοδο Α. 
Διαδικασία B: αυτή ήταν παρόµοια µε την διαδικασία Α, εκτός του ότι αντί για αντι-ΡΕ µικροσφαιρίδια  
χρησιµοποιήθηκαν αντι-IgG ποντικού. 
Διαδικασία C: αυτό ήταν ένας συνδυασµός των δύο προηγούµενων διαδικασιών. Τα ΜΝΠ κύτταρα  
αρχικά επωάστηκαν είτε µε CD34-PE είτε µε CD133-PE. Ακολούθησε σήµανσή τους µε µικροσφαιρίδια 
αντι-PE και πέρασµα µέσα από τη στήλη διαχωρισµού. Στη συνέχεια ακολούθησε επισήµανση του 
εκπλύµατος µε αντι-IgG µικροσφαιρίδια και το κυτταρικό κλάσµα  εφαρµόστηκε σε µία νέα στήλη. 
Διαδικασία D: η τελευταία διαδικασία διέφερε από τη διαδικασία C στο ότι τα κύτταρα φορτώθηκαν σε 
µαγνητική στήλη µετά την επώαση τόσο µε αντι-ΡΕ όσο και αντι-IgG µικροσφαιριδία. Οι προσεγγίσεις 
που χρησιµοποιούνται για τη µέθοδο Δ φαίνονται σχηµατικά στο παρακάτω σχήµα.  
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6.12.Καθορισµός συνθηκών συγκαλλιέργειας  µεσεγχυµατικών κυττάρων (MSC) και CD34+ 
Συγκεκριµένα υπολογίστηκε  
-ο χρόνος που απαιτείται για την αρχική προσκόλληση των MSC στην επιφάνεια καλλιέργειας σε τρυβλία 
12 και 24 βοθρίων, 
-ο χρόνος που απαιτείται για να επιτευχθεί η πλήρης επικάλυψη της επιφάνειας καλλιέργειας (confluence) 
από MSC, ανάλογα µε τη αρχική συγκέντρωση τους,  
-οι βέλτιστες  αρχικές συγκεντρώσεις των κυτταρικών πληθυσµών MSC και CD34 

Για τα MSC δοκιµάστηκαν οι συγκεντρώσεις 1000, 5000, 10000 και 15000 cells/cm2. Για τα CD34 
δοκιµάστηκαν οι συγκεντρώσεις 2500 και 5000 cells/cm2. Πρόδροµα πειράµατα ανέδειξαν αρκετές 
τεχνικές δυσκολίες στον χειρισµό της συγκαλλιέργειας των δυο πληθυσµών. Συγκεκριµένα µετά τις 10 
ηµέρες καλλιέργειας παρουσιάστηκε ιδιαίτερη δυσκολία στον διαχωρισµό των αιωρούµενων 
αιµοποιητικών και των προσκολληµένων µεσεγχυµατικών κυττάρων, αφού η αναρρόφηση και οι πλύσεις 
που απαιτούνταν για την λήψη των πρώτων είχε ως αποτέλεσµα αποκόλληση του στρώµατος και  
πρόσµιξη των δυο κυτταρικών πληθυσµών.  
Για το λόγο αυτό, δοκιµάσθηκε και καθιερώθηκε η χρήση της ζελατίνης. σε συγκέντρωση 33,3%. 
Συγκεκριµένα, σε πειράµατα καλλιέργειας MSC σε τρυβλία επικαλυµµένα µε ζελατίνη, απαιτήθηκε 
περισσότερος χρόνος για ανάπτυξη στρώµατος  αλλά  τα MSC προσκολλήθηκαν ικανοποιητικά, 
δηµιούργησαν µακροσκοπικά όµοιο στρώµα και δεν παρουσίασαν διαφορές στην ικανότητα δηµιουργίας 
αποικιών CFU-F και ανοσοφαινοτυπικά σε σύγκριση µε αυτά που αναπτύχθηκαν σε µη επικαλυµµένη 
επιφάνεια. 
Τέλος η µηχανική ανάδευση για τη λήψη του στρώµατος είχε ως αποτέλεσµα τη νέκρωση των κυττάρων 
στρώµατος περιορίζοντας τη µελέτη τους. Δοκιµάστηκε  η χρήση διαλύµατος θρυψίνης 0,025% το οποίο 
έδωσε  το σύνολο του προσκολληµένου στην καλλιεργητική επιφάνεια κυτταρικού πληθυσµού προς 
µελέτη. 

6.13.Καλλιέργεια CD34+ αιµοποιητικών κυττάρων παρουσία MSC  
Για τη συγκαλλιέργεια των MSC µε τα αρχέγονα CD34+ αιµοποιητικά κύτταρα χρησιµοποιήθηκαν MSC Ρ3 
ή Ρ4. Τα MSC τοποθετήθηκαν σε συγκέντρωση 3x104/βοθρίο σε τρυβλία 24 βοθρίων επιστρωµένα µε 
ζελατίνη.  Όταν δηµιούργησαν στρώµα, προστέθηκαν CD34+ κύτταρα (2.5x103/βοθρίο) και επωάστηκαν 
για 10 ηµέρες σε 37οC, 5% CO2, µε προσθήκη θρεπτικού υλικού που αποτελείτο από a-MEM+10% FCS
+10% πενικιλλίνη/στρεπτοµυκίνη+10% γλουταµίνη, παρουσία ή απουσία αυξητικών παραγόντων.  
Εκ νέου προσθήκη θρεπτικού υλικού και αυξητικών παραγόντων έγινε την 5η ηµέρα της καλλιέργειας. 
Χρησιµοποιήθηκαν δύο συνδυασµοί αυξητικών παραγόντων  που χαρακτηρίστηκαν ως GFmix1 και 
GFmix2 και περιελάµβαναν 
GFmix1: SCF:10ng/ml, IL-3:5ng/ml, G-CSF:100ng/ml και GM-CSF:1ng/ml και   
GFmix2: SCF:20ng/ml, TPO:25ng/ml,  IL-6:20ng/ml,  Flt-3 ligand:50ng/ml 
Οι συνθήκες καλλιέργειας που εξετάσθηκαν  ήταν:  
Συνθήκη Α :   MK+CD34+                              
Συνθήκη Β :   MK+CD34+ GFmix1                
Συνθήκη Γ :   MK+CD34+ GFmix2 
Συνθήκη Δ:           CD34+ GFmix1              
Συνθήκη Ε :          CD34+ GFmix2  
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Τη 10η ηµέρα της συγκαλλιέργειας συλλέχθηκαν τα κύτταρα του υπερκειµένου µε µηχανική αναρρόφηση 
και πλύση µε διάλυµα PBS (5 φορές), ενώ τα προσκολληµένα κύτταρα αποµακρύνθηκαν µε 
θρυψινοποίηση (διάλυµα θρυψίνης 0.025%+EDTA)..  
Στη συνέχεια  έγινε  
-Μορφολογική εκτίµηση όλων των κυτταρικών πληθυσµών (µε τη χρήση οπτικού µικροσκοπίου) 
-Μέτρηση των ζώντων κυττάρων των κυτταρικών πληθυσµών (trypan blue exclusion method)  
-Αξιολόγηση  της έκπτυξης των CD34+ (απόλυτος αριθµός κυττάρων που εξέφραζαν CD34 τη δέκατη 
ηµέρα συγκαλλιέργειας προς απόλυτο αριθµό CD34+ αιµοποιητικών κυττάρων στην έναρξη της 
καλλιέργειας) 
-Ανοσοφαινοτυπικός χαρακτηρισµός του εκπτυχθέντος πληθυσµού (τα αντιγόνα επιφανείας που 
αξιολογήθηκαν ήταν: CD34, CD45, CD33, CD38) και 
-Καλλιέργειες αιµοποιητικών αποικιών Αξιολογήθηκε η κλωνογονικότητα όπως αυτή εκφράστηκε από την 
ικανότητα δηµιουργίας αποικιών CFU-GM  

6.13.1.Ανοσοφαινοτυπικός χαρακτηρισµός εκπτυχθέντων πληθυσµών 
Μετά από σήµανση των κυττάρων µε τα αντίστοιχα µονοκλωνικά αντισώµατα έγινε κυτταροµετρία ροής. 
Η ανάλυση περιελάµβανε: CD34-PE, CD45-FITC, CD33-PC5, CD38-PC5. Η διάκριση των MSC από τα 
αιµοποιητικά κύτταρα βασίστηκε στην έκφραση του CD45 και στις διαφορές των δύο  κυτταρικών τύπων 
ανάλογα µε το  µέγεθος και την κοκκίωση (FS/SS). 

6.13.2.Ανάπτυξη αποικιών κοκκιώδους (CFU-GM) και ερυθράς (BFU-E) σειράς-καλλιέργειες 
µεθυλοκυτταρίνης 

Σε καλλιεργητικό υλικό 1% µεθυλοκυτταρίνης (STEM CELL Technologies HCC4230) προστέθηκαν 5x103 
κύτταρα και οι αυξητικοί παράγοντες G-CSF:100ng/ml, IL-3:5ng/ml, GM-CSF:1ng/ml και ερυθροποιητίνη 
(EPO): 4ΙU/ml. Το µείγµα που προκύπτει διανέµεται σε όγκο 1.1 ml σε κάθε τρυβλίο 35mm µε 
αποστειρωµένη σύριγγα - βελόνα 16-gauge. Όλη η διαδικασία πραγµατοποιείται κάτω από στείρες 
συνθήκες. 
Οι κυτταροκαλλιέργειες επωάστηκαν για 14 ηµέρες σε 37οC 5% CO2, και η καταµέτρηση  αποικιών έγινε 
σε ανάστροφο µικροσκόπιο. Όλα τα πειράµατα έγιναν εις διπλούν. 

6.13.3.Ανοσοενζυµική µέθοδος ανάλυσης ELISA  
Η µέθοδος της ELISA µε προκατασκευασµένα kits βασίζεται στην αρχική ένωση της υπό µελέτης 
κυτοκίνης µε µονοκλωνικό αντίσωµα (σε πολλές περιπτώσεις προσδεµένο εκ των προτέρων στα βοθρία 
της παρεχόµενης µικροπλάκας) και στην επακόλουθη ένωσή της µε πολυκλωνικό αντίσωµα, το οποίο στο 
άλλο άκρο είναι συνδεδεµένο-σηµασµένο µε ένζυµο. Στο σύµπλοκο αυτό προστίθεται το υπόστρωµα του 
ενζύµου και γίνεται ενζυµική αντίδραση, από την οποία προκύπτει χρώµα. Η ενζυµική αντίδραση 
διακόπτεται µετά από καθορισµένο  επώασης  και µετράται η ένταση του χρώµατος, που είναι ανάλογη 
της ποσότητας της κυτοκίνης, που έχει δεσµευτεί στο αντίσωµα. Η µέτρηση της οπτικής απορρόφησης 
πραγµατοποιείται στο συνιστώµενο από τον κατασκευαστή µήκος κύµατος και οι συγκεντρώσεις της 
πρωτεΐνης υπολογίζονται µε τη βοήθεια της πρότυπης καµπύλης που δηµιουργείται από την 
απορρόφηση των γνωστών συγκεντρώσεων της προς µέτρηση ουσίας (standards). 
Η ποσοτική µέτρηση των επιπέδων της SDF-1a και Angio-1 στον υπερκείµενο πραγµατοποιήθηκε  µε το 
kit Quantikine® ELISA Human CXCL12/SDF-1a Immunoassay και Quantikine® ELISA Human 
Angiopoietin-1 Immunoassay (R&D Systems). 
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Προετοιµασία δείγµατος 
Το υπερκείµενο συλλέχτηκε από τα πειράµατα συγκαλλιέργειας και µετά από  φυγοκέντρηση 
αποθηκεύθηκε στους ≤-20°C για µετέπειτα ποσοτική ανάλυση. Αποφεύγονται οι επαναλαµβανόµενοι 
κύκλοι ψύξης-απόψυξης. 
Τα δείγµατα και οι πρότυπες αραιώσεις (standards) ετοιµάστηκαν σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Τα δείγµατα αραιώθηκαν 1:5 πριν αξιολογηθούν για τα επίπεδα έκφρασης SDF-1α. 

  6.13.4.SDF-1a και Angio-1, η διαδικασία 
Στο kit παρέχεται µικροπλάκα προ-επικαλυµµένη µε µονοκλωνικό αντίσωµα ειδικό για SDF-1 ή 
αγγειοποιητίνη-1 αντίστοιχα. Σε αυτή τη πλάκα προστίθενται τα δείγµατα προς µελέτη. Με αυτό τον 
τρόπο, ο SDF-1 ή η Angio-1, όπου υπάρχουν, συνδέονται µε το οµόλογο τους ακινητοποιηµένο 
αντίσωµα. Μετά από επώαση τα µη δεσµευµένα υλικά εκπλύονται. Ακολούθως προστίθεται το δεύτερο 
πολυκλωνικό αντίσωµα ειδικό για τον SDF-1α ή Angio-1 συνδεδεµένο µε ένζυµο (HRP) και  προστιθέµενο 
συνδέεται µε SDF-1 ή Angio-1. Επαναλαµβάνεται επώαση και αποµάκρυνση οποιασδήποτε περίσσειας 
µε έκπλυση. Διάλυµα υποστρώµατος τετραµεθυλοβενζιδίνης (ΤΜΒ) προστίθεται στα βοθρία και 
αναπτύσσεται µπλε χρώµα σε αναλογία µε την ποσότητα SDF-1α ή Angio-1 που υπάρχει στο δείγµα. Η 
ανάπτυξη χρώµατος διακόπτεται µε προσθήκη οξέος και η απορρόφηση του χρώµατος µετριέται στα 450 
nm µε διόρθωση στα 540 nm ή 570 nm µε τη βοήθεια φωτοµέτρου.  
Το κιτ φυλάσσεται στους 2-8 °C. Ειδικά για την  Angio-1 επειδή υψηλές συγκεντρώσεις της βρίσκονται στο 
σάλιο έγινε χρήση µάσκας και γαντιών για την προστασία της διαδικασίας προσδιορισµού από την 
επιµόλυνση. Tα δείγµατα και τα standards έγιναν εις διπλούν και σε θερµοκρασία δωµατίου. Εάν τα 
δείγµατα έχουν αραιωθεί, η συγκέντρωση που διαβάζεται από την πρότυπη καµπύλη πρέπει να 
πολλαπλασιαστεί µε το συντελεστή αραίωσης. 
Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να βρίσκονται σε θερµοκρασία δωµατίου πριν από τη χρήση.  

6.13.5.Αποµόνωση ολικού RNA 
Η αποµόνωση ολικού RNA πραγµατοποιήθηκε µε χρήση εµπορικών στηλών ανταλλαγής ιόντων (RNeasy 
isolation columns, Quiagen) σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Πριν από τη διαδικασία αποµόνωσης ο χώρος εργασίας καθαρίζεται µε χλωρίνη 10%. Όλα τα πλαστικά 
αναλώσιµα που χρησιµοποιούνται είναι αποστειρωµένα. Όλοι οι χειρισµοί γίνονται µε γάντια µιας 
χρήσεως και συχνή αλλαγή αυτών.  
Αναλυτικά, 1 µε 2x106 κύτταρα φυγοκεντρήθηκαν σε σωληνάριο µικροφυγοκέντρου 1,7 ml επί 5 min στα 
300g και αφού αφαιρέθηκε το υπερκείµενο, λύθηκαν σε 350 µl ρυθµιστικού διαλύµατος λύσης RLT, 
αναδεύτηκαν µε έντονη ανάδευση (vortex 10sec). Για την επίτευξη της πλήρους οµογενοποίησης 
περάστηκαν 6 φορές µέσα από βελόνη 20G προσαρµοσµένη σε σύριγγα 1ml. Το προϊόν της κυτταρικής 
λύσης τοποθετήθηκε στις ειδικές στήλες κατακράτησης του γενοµικού DNA προσαρµοσµένες σε 
σωληνάριο µικροφυγοκέντρου 2 ml και φυγοκεντρήθηκε 30sec στις 8000g.  
Στο µη κατακρατηµένο από τη στήλη προϊόν (flow through)-που περιέχει το ολικό RNA-στη συνέχεια 
προστέθηκαν 350 µl διαλύµατος αιθανόλης 70% και το δείγµα οµοιογενοποιήθηκε µε τη χρήση 
πιπεταδόρου και κατόπιν τοποθετήθηκε στις ειδικές στήλες ανταλλαγής ιόντων προσαρµοσµένες σε 
σωληνάριο µικροφυγοκέντρου 2 ml και φυγοκεντρήθηκε 15sec στις 8000g. Το RNA κατακρατείται στη 
στήλη µε ηλεκτροστατικούς δεσµούς. Ακολουθεί έκπλυση της στήλης µε 700µl ρυθµιστικού διαλύµατος 
RW1 και φυγοκέντρηση 15sec στις 8000g. Στη συνέχεια πραγµατοποιείται έκπλυση µε 500µl ρυθµιστικού 
διαλύµατος RPE (Ribulose-5-Phosphate-3-Epimerase) και φυγοκέντρηση 15sec στις 8000g. Ακολουθεί 
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δεύτερος κύκλος έκπλυσης µε 500µl ρυθµιστικού διαλύµατος RPE και φυγοκέντρηση 2min στις 8000g. Η 
στήλη τοποθετήθηκε σε νέο σωληνάριο µικροφυγοκέντρου 2 ml και φυγοκεντρείται επί 1min στις 9000g 
ώστε να απαλειφθούν υπολείµµατα ρυθµιστικών διαλυµάτων. Η στήλη τοποθετήθηκε σε νέο σωληνάριο 
µικροφυγοκέντρου 1,7 ml και προστίθενται 30 µl H2O που έχει υποστεί ειδική κατεργασία και είναι 
ελεύθερο από RNάσες. Η στήλη φυγοκεντρείται επί 1min στις 8000g. Το έκπλυµα επανατοποθετείται στη 
στήλη και ακολουθεί δεύτερος κύκλος φυγοκέντρησης στις ίδιες συνθήκες. Το RNA τοποθετείται αµέσως 
στον πάγο για άµεση χρήση ή φυλάσσεται στους -80˚C προς αποφυγή υδρόλυσης για µελλοντική χρήση. 
Προσδιορισµός της συγκέντρωσης του ολικού RNA 
Ο προσδιορισµός της συγκέντρωσης του ολικού RNA γίνεται µε φωτοµέτρηση στα 260nm όπου και 
απορροφούν οι αζωτούχες βάσεις των νουκλεικών οξέων. 
Αναλυτικά, παρασκευάζεται µια αραίωση τελικού όγκου 400 µl που περιέχει 4 µl δείγµατος ολικού RNA 
(βαθµός αραίωσης 1/100). Το δείγµα τοποθετήθηκε σε ειδικά σωληνάρια χαλαζία (quartz cuvette) και η 
απορρόφηση στα 260 nm  µετρήθηκε σε φωτόµετρο ultrospec II, LKB Biochrom µετά από µηδενισµό του 
θορύβου (background extraction). 
Η συγκέντρωση του RNA υπολογίζεται από τον τύπο: 

C=OD260*βαθµό αραίωσης*40 mg/ml 

6.13.6.Αντίστροφη µεταγραφή (σύνθεση µονόκλωνου cDNA) - Έλεγχος cDNA 
Αντίστροφη µεταγραφή (σύνθεση µονόκλωνου cDNA) 
1µg ολικού RNA από κάθε δείγµα µεταγράφηκε αντίστροφα µε εκκινητές oligodT (Promega, cat no 
A3800) σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Καθ’ όλη tη διαδικασία τα δείγµατα παραµένουν  σε 
πάγο. 
Αναλυτικά, σε σωληνάρια PCR 0,2 ml µε λεπτό τοίχωµα τοποθετήθηκε 1µg ολικού RNA σε τελικό όγκο 
8,5 µl και προστέθηκε 1 µl (0,5µg) εκκινητή oligodT. Οι δευτεροταγείς δοµές του RNA λύθηκαν µε επώαση 
επί 5 min σε προθερµασµένο θερµικό κυκλοποιητή στους 75˚C. Στη συνέχεια, τα δείγµατα 
τοποθετήθηκαν αµέσως σε πάγο προκειµένου το RNA να διατηρηθεί µονόκλωνο. Ακολούθησε προσθήκη 
10,5 µl µείγµατος αντίστροφης µεταγραφής που περιείχε: 

Ο τελικός όγκος της αντίδρασης ήταν 20 µl 
Μετά από σύντοµη φυγοκέντρηση, ακολούθησαν 3 κύκλοι επώασης 
25˚C επί 5 min (πρόσδεση (annealing) εκκινητών) 
42˚C επί 60 min.(δράση του ενζύµου RT και αντίστροφη µεταγραφή) 
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70˚C επί 15 min.(εξουδετέρωση του ενζύµου RT) 
Μετά την ολοκλήρωση της αντίδρασης τα δείγµατα φυλάχθηκαν στους -20˚C  

Έλεγχος cDNA: 
Τα δείγµατα cDNA ελέγχθηκαν µε συµβατική PCR για το γονίδιο αναφοράς (housekeeping gene) GAPDH 
- ηµιποσοτική µέθοδος 
Αλληλουχία εκκινητών GAPDH: 

Μία τυπική αντίδραση PCR τελικού όγκου 12,5 µl περιείχε: 

Η αντίδραση πραγµατοποιήθηκε σε σωληνάρια PCR 0,2 ml µε λεπτό τοίχωµα που τοποθετήθηκαν σε 
θερµικό κυκλοποιητή PTC200, MJ Research, µε θερµαινόµενο καπάκι προς αποφυγή της εξάτµισης  
Οι συνθήκες κυκλοποίησης ήταν: 

Στο προϊόν της αντίδρασης προστέθηκαν 5 µl χρωστικής ηλεκτροφόρησης Orange G και τα δείγµατα 
ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωµα αγαρόζης 2,5%. Το πήκτωµα φωτογραφήθηκε µε υπεριώδη φωτισµό 
(UV). 

6.13.7.Έλεγχος έκφρασης γονιδίων στόχων µε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης 
πραγµατικού χρόνου (qPCR) 

82 59 7NQ 8884A84AAAA224A4A88A +

82 59 G A884288AAAAA4A282488 +
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Τα δείγµατα cDNA ελέγχθηκαν µε αντίδραση πολυµεράσης πραγµατικού χρόνου (qPCR) για τα γονίδια 
στόχους (target genes) Oct4, Sox2 και Nanog, καθώς και για το γονίδιο αναφοράς (reference gene) 
GAPDH µε χρωστική SyBR Green και τη µέθοδο της σχετικής ποσοτικοποίησης µε χρήση καµπύλης 
αναφοράς. 
Για τη δηµιουργία της καµπύλης αναφοράς χρησιµοποιήθηκαν διαδοχικές αραιώσεις προϊόντος PCR από 
το κάθε ζεύγος εκκινητών 
Οι αντιδράσεις πραγµατοποιήθηκαν σε ειδικές πλάκες 96 θέσεων, µε λεπτό τοίχωµα και καλύµµατα 
optical grade, που τοποθετήθηκαν σε θερµικό κυκλοποιητή πραγµατικού χρόνου Prism 7000, Applied 
Biosystems, µε θερµαινόµενο καπάκι προς αποφυγή της εξάτµισης  
Έλεγχος έκφρασης γονιδίων Sox2 και GAPDH µε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης πραγµατικού 
χρόνου(qPCR) 
Για τα γονίδια Sox2 και GAPDH  χρησιµοποιήθηκαν οι ακόλουθοι εµπορικοί προσχεδιασµένοι εκκινητές 
Sox2: QuantiTect primer Assay , cat# QT 00237601, (Quiagen) 
GAPDH   QuantiTect primer Assay , cat# QT 01192646, (Quiagen) 
Μία τυπική αντίδραση qPCR τελικού όγκου 20 µl περιείχε: 

Οι συνθήκες κυκλοποίησης ήταν: 

Έλεγχος έκφρασης γονιδίων Oct4 µε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης πραγµατικού χρόνου (qPCR) 

Για τo γονίδιo Oct4 χρησιµοποιήθηκαν οι ακόλουθοι εκκινητές (Αλληλουχία)  
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Μία τυπική αντίδραση qPCR για το γονίδιο Oct4 τελικού όγκου 20 µl περιείχε: 

Οι συνθήκες κυκλοποίησης ήταν: 

Έλεγχος έκφρασης γονιδίων Nanog µε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης πραγµατικού χρόνου (qPCR) 

Για τα γονίδια Nanog χρησιµοποιήθηκαν οι ακόλουθοι εκκινητές (Αλληλουχία)  

Μία τυπική αντίδραση qPCR για το γονίδιο Nanog τελικού όγκου 20 µl περιείχε: 
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Οι συνθήκες κυκλοποίησης ήταν: 

6.13.8.Συµβατική αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR) - ηµιποσοτική µέθοδος) 
Έλεγχος έκφρασης γονιδίων Nanog µε συµβατική αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR) - 
ηµιποσοτική µέθοδος) 
Για τα γονίδια Nanog χρησιµοποιήθηκαν οι ακόλουθοι εκκινητές (Αλληλουχία): 

Μία τυπική αντίδραση PCR τελικού όγκου 12,5 µl περιείχε: 

Η αντίδραση πραγµατοποιήθηκε σε σωληνάρια PCR 0,2 ml µε λεπτό τοίχωµα που τοποθετήθηκαν σε 
θερµικό κυκλοποιητή PTC200, MJ Research, µε θερµαινόµενο καπάκι προς αποφυγή της εξάτµισης  
Οι συνθήκες κυκλοποίησης ήταν: 
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Στο προϊόν της αντίδρασης προστέθηκαν 5µl χρωστικής ηλεκτροφόρησης Orange G και τα δείγµατα 
ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωµα αγαρόζης 1,5%. Το πήκτωµα φωτογραφήθηκε µε υπεριώδη φωτισµό 
(UV). 
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7.Αποτελέσµατα 
7.1.Χαρακτηριστικά  µεσεγχυµατικών κυττάρων (MSC) από µυελό οστών 
Τα µεσεγχυµατικά κύτταρα εµφάνισαν στην πρώτη και διατήρησαν στις επόµενες επανακαλλιέργειες το 
χαρακτηριστικό ατρακτοειδές σχήµα.  
Ανοσοφαινοτυπική ανάλυση MSC: Ανοσοφαινοτυπικά, οι αιµοποιητικοί δείκτες CD34 και CD45 έπαυσαν 
να εκφράζονται ήδη από την πρώτη επανακαλλιέργεια, ενώ οι σχετιζόµενοι µε τα µεσεγχυµατικά κύτταρα 
δείκτες, που εκφράζονταν σε πολύ µικρό ποσοστό στον πληθυσµό των µονοπύρηνων κυττάρων (CD105 
1.85±0.3%, CD146 0.93±0.3%), υπερ-εκφράζονταν στα µεσεγχυµατικά κύτταρα ήδη από την πρώτη 
επανακαλλιέργεια: CD105 (99.4±0.23%) και CD146 (94.05±1,45%).  
Χαρακτηριστικά κυτταρικού διπλασιασµού: Τα µεσεγχυµατικά τα περιεχόµενα στο κλάσµα των 
µονοπύρηνων χρειάστηκαν 16,6±0,83 µέρες για το σχηµατισµό στρώµατος. Για τις επόµενες φάσεις 
επανακαλλιέργειας ο χρόνος κυτταρικού διπλασιασµού στην Ρ1 ήταν 1.88±0.16 ηµέρες, στην Ρ2 
2.2±0.36 ηµέρες στην Ρ3 2.24±0.17 ηµέρες και στην Ρ4 2.32±0.24 ηµέρες. 
Ανάπτυξη CFU-F αποικιών: Τα µεσεγχυµατικά τα περιεχόµενα στο κλάσµα των µονοπύρηνων ανέπτυξαν 
5.68±0.9 αποικίες. Στην Ρ1 το σύνολο των αποικιών CFU-F ήταν 38.75±4.77 ενώ στην Ρ2 αναπτύχθηκαν  
33.6 ± 5.21 αποικίες και αντίστοιχα  στην Ρ3 23.29 ± 3.9 και στην Ρ4 13.3±2.8 αποικίες. 

  7.2.Διαφοροποίηση ΜSC 
Τα ex vivo εκπυγµένα µεσεγχυµατικά κύτταρα σε κατάλληλες συνθήκες καλλιέργειας διαφοροποιήθηκαν 
επιτυχώς προς τους τρεις κυτταρικούς τύπους λιποκύτταρα (Α),  οστεοκύτταρα (Ο),  χονδροκύτταρα (C), 
όπως δείχθηκε µε ιστοχηµική χρώση. 
Οι καλλιέργειες λιποκυττάρων παρουσίασαν εκτεταµένο αριθµό λιπιδικών κυστιδίων (Εικόνα 1). Στις 
καλλιέργειες οστεοκυττάρων παρατηρήθηκε εκτεταµένη απόθεση ασβεστίου (Εικόνα 2) και τα 
µικροσφαιρίδια των χονδροκυττάρων ήταν θετικά στην χρώση µε Alcian Blue (Εικόνα 3).  

d  
 Εικόνα 1. Λιποκύτταρα  µετά από χρώση µε Oil Red O 

d  
Εικόνα 2. Οστεοκύτταρα µετά από χρώση Von Kossa 
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d  
Εικόνα 3. Χονδροκύτταρα µετά από  χρώση  µε Alcian Blue 

7.3.Διαχωρισµός CD34 αρχέγονων/προγονικών αιµοποιητικών κυττάρων 
Τα µονοπύρηνα κύτταρα (ΜΝΠ) εξέφραζαν 1.6±0.15% CD34. Μετά τον ανοσοµαγνητικό διαχωρισµό  
προέκυψαν 54.3±2.1x104 κύτταρα µε ποσοστό έκφρασης CD34 93±1.06%. H αποµόνωση του CD34+ 
πληθυσµού µε την ανοσοµαγνητική µέθοδο, αποδίδει πληθυσµό υψηλής καθαρότητας επιβεβαιώνοντας 
την αξιοπιστία και επαναληψιµότητα της µεθόδου. 

 7.4.Απόψυξη CD34 αρχέγονων/προγονικών αιµοποιητικών κυττάρων οµφαλοπλακουντιακού 
αίµατος 
Τα κρυοκατεψυγµένα κύτταρα αποψύχθηκαν µετά από τοποθέτησή σε υδατόλουτρο (θ:37oC). 
Ακολούθησε φυγοκέντρηση για την αποµάκρυνση του υλικού κρυοκατάψυξης, πλύση µε διάλυµα PBS και 
καταµέτρηση των ζωντανών κυττάρων µετά από χρώση µε trypan blue. 

7.5. Διαχωρισµός  CD133 αρχέγονων / προγονικών αιµοποιητικών κυττάρων 
7.5.1.MNC αποµόνωση 
Ο µέσος όγκος της συλλογής των δειγµάτων που χρησιµοποιήθηκαν για την αποµόνωση των CD133+ 
κυττάρων ήταν 39,8±2,2ml. Το κλάσµα των µονοπύρηνων κυττάρων απέδωσε 1,4±0,2x108 κύτταρα. Τα 
CD34 θετικά κύτταρα στο κλάσµα των µονοπύρηνων κυττάρων αντιπροσώπευαν το 1,6±0,15%. 
Ο µέσος όγκος της συλλογής των δειγµάτων που χρησιµοποιήθηκαν για την αποµόνωση των CD133+  
κυττάρων ήταν 38,5±2,0ml. Το κλάσµα των µονοπύρηνων κυττάρων περιείχε 1,29±0.16x108 κύτταρα. Το 
αρχικό ποσοστό έκφρασης του CD133 στα µονοπύρηνα κύτταρα ήταν 0,53±0,06%. 

7.5.2.Μέθοδος Α-Άµεση µέθοδος 
Το πρωτόκολλο για την αποµόνωση τόσο των CD34+ όσο και των CD133+ κυττάρων από CB, προτείνει 
µια διαδικασία αποµόνωσης δύο σταδίων µε µαγνητική στήλη. Τα CD34+ κύτταρα που λαµβάνονται µετά 
τη διαδικασία αποµόνωσης µε MiniMACS εκφράζουν το CD34 αντιγόνο σε ποσοστό 93±1.06%. Όσον 
αφορά την αποµόνωση του CD133, το φάσµα της έκφρασής του  ήταν ευρύ και κυµάνθηκε από 10 ως 
85% (διάµεση τιµή=60%). Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση στα ποσοστά µεταξύ της έκφρασης του CD133 
στο κλάσµα των µονοπύρηνων κυττάρων και εκείνων που προκύπτουν από τον ανοσοµαγνητικό 
διαχωρισµό (η απόδοση κυµαινόταν από 17,7 έως 56,3%). 
Λόγω µη επαναληψιµότητας των αποτελεσµάτων βάσει του προτεινόµενου πρωτοκόλλου για την 
αποµόνωση των  CD133 σε αντίθεση µε την υψηλή και σταθερή έκφραση των CD34 που αποµονώνονται 
σύµφωνα µε το ίδιο πρωτόκολλο προσπαθήσαµε να βελτιώσουµε τη µέθοδο. Παράλληλα πειράµατα 
αποµόνωσης CD34+, πραγµατοποιήθηκαν ως µάρτυρας στις µεθόδους βελτιστοποίησης. 
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7.5.3.Μέθοδος Β-Extra επισήµανση µε µικροσφαιρίδια CD133 
Μετά από την επιπλέον επισήµανση µε µικροσφαιρίδια CD133, όπως περιγράφεται στο Υλικά και 
Μέθοδοι”, τα κύτταρα που ελήφθησαν εξέφραζαν 32,2±4,1% CD133, ποσοστό που θεωρήθηκε χαµηλό 
για τον πληθυσµό που πρόκειται να αποµονωθεί. 

7.5.4.Μέθοδος C-αφαίρεση ερυθροκυττάρων 
Μετά την αρχική αρνητική επιλογή µε µικροσφαιρίδια αντι-γλυκοφορίνης Α και τη σήµανση µε CD133 
µικροσφαιρίδια, όπως περιγράφηκε παραπάνω, τα κύτταρα που ελήφθησαν εκφράζουν 40±30% CD133, 
υποδεικνύοντας παραλλαγή που δε βελτιστοποιεί το αρχικό πρωτόκολλο. 

7.5.5.Μέθοδος D-Έµµεση επιπλέον δέσµευση του στοχευόµενου αντιγόνου επιφανείας 

7.5.5.1.Διαδικασία A 
Προηγούµενη επισήµανση των κυττάρων µε αντι-ΡΕ µικροσφαιρίδια οδήγησε σε κύτταρα που εκφράζουν 
65.85±2.15% CD34 και 20,2±8,5% CD133, υποδεικνύοντας µια εξαιρετικά φτωχή απόδοση της µεθόδου 
αποµόνωσης των CD133+ κυττάρων. 

7.5.5.2.Διαδικασία B 
Τα µονοπύρηνα κύτταρα µετά από επισήµανση µε goat anti-mouse IgG είχε σαν αποτέλεσµα την 
αποµόνωση των κυττάρων από τα οποία µόνο 6,75±0,15% ήταν CD34+ και η αντίστοιχη τιµή για την 
CD133 ήταν επίσης 6.3±4.5% CD133. 

7.5.5.3.Διαδικασία C 
Επισήµανση των κυττάρων πρώτα µε αντι-ΡΕ µικροσφαιρίδια και µετά goat anti-mouse Ig-G, είχε ως 
αποτέλεσµα κύτταρα τα οποία εξέφραζαν 64.8±12.6% CD34+ και αντίστοιχα 8.8±9.6% CD133. 

7.5.5.4.Διαδικασία D 
Τέλος, επισήµανση των κυττάρων µε µικροσφαιρίδια αντι-ΡΕ, και µετά από ένα πέρασµα στήλης, 
ακολουθούµενη από σήµανση µε αντίσωµα goat anti-mouse Ig-G έδωσε 86,75±1,95% CD34+, ενώ η 
αντίστοιχη διαδικασία για τον CD133 εµπλουτισµό οδήγησε σε κύτταρα που εκφράζουν CD133 σε  
ποσοστό µόλις 27,9±8,8%. 
Η έκφραση CD34 και CD133 µετά από αποµόνωση από όλα τα πρωτόκολλα που χρησιµοποιήθηκαν 
συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 4). 

Πίνακας 4: έκφραση CD34 και CD133 µετά από αποµόνωση από όλα τα πρωτόκολλα που 
χρησιµοποιήθηκαν  
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Mε τα υπάρχοντα αντιδραστήρια και την προτεινόµενη µεθοδολογία, αξιόπιστος και υψηλής απόδοσης 
διαχωρισµός CD133+ κυττάρων από αίµα CB δεν είναι εφικτός αφού τα αποτελέσµατα του διαχωρισµού 
παρουσίασαν ιδιαίτερη µεταβλητότητα και ο CD133+ κυτταρικός πληθυσµός που ανακτήθηκε ήταν πολύ 
µικρός σε αριθµό. Για το λόγο αυτό η περαιτέρω µελέτη επικεντρώθηκε στον CD34+ κυτταρικό πληθυσµό. 

7.6.Έκπτυξη CD34+ κυττάρων - Καθορισµός συνθηκών συγκαλλιέργειας 
Τα MSC χρειάζονται περίπου 20 ώρες για την αρχική προσκόλληση στην επιφάνεια καλλιέργειας. Ο 
χρόνος που απαιτείται για την πλήρη κάλυψη της επιφάνειας καλλιέργειας ανάλογα µε την αρχική 
συγκέντρωση των MSC φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

7.7.Έκπτυξη του συνολικού αριθµού  κυττάρων  
Η ταυτόχρονη παρουσία MSC και αυξητικών παραγόντων στην καλλιέργεια είχε σαν αποτέλεσµα τη 
µεγαλύτερη έκπτυξη του συνολικού αριθµού των κυττάρων (Πίνακας 5 συνθήκη B/Γ σε σύγκριση µε 
συνθήκες Δ/Ε), ενώ οι συνδυασµοί των  αυξητικών παραγόντων που χρησιµοποιήθηκαν δε διέφεραν 
στην επίδραση που είχαν στην έκπτυξη των κυττάρων (Πίνακας 5, συνθήκη Β και Γ). Τα αιµοποιητικά 
κύτταρα που καλλιεργήθηκαν αποκλειστικά παρουσία κυττάρων στρώµατος (συνθήκη Α) αυξήθηκαν κατά 
10.9±5.73 φορές και αυτή η συνθήκη απέφερε τη µικρότερη έκπτυξη (p<0.05) σε σύγκριση µε όλες τις 
υπόλοιπες (Πίνακας 5).  
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12 w/p

Μέρα 1000cell/cm2 

(3500 cell tot)
5000cell/cm2 

(17500 cell tot)
10000cell/cm2 
(3500 cell tot)

15000cell/cm2  
(52500 cell tot)

0 10% 30% 50% 60%

1 30% 50% 70% 90%

4 70% 90% 100%

5 80% 100%

6 100%

Αριθµός�κυττάρων�σε�confluence : 80,000-90,000

24 w/p

Μέρα 1000cell/cm2 

(1800 cell tot)
5000cell/cm2 

(9000 cell tot)
10000cell/cm2 

(18000 cell tot)
15000cell/cm2 

(2700 cell tot)

0 10% 30% 50% 60%

1 30% 50% 80% 100%

4 70% 90% 100%

5 80% 100%

Αριθµός�κυττάρων�σε��confluence : 30,000-40,000



Πίνακας 5 : Αποτελέσµατα έκπτυξης του συνολικού αριθµού και CD34+ κυττάρων και του ποσοστού 
έκφρασης CD34 

7.8.Έκπτυξη των αρχέγονων/προγονικών αιµοποιητικών κυττάρων CB  
Η ταυτόχρονη παρουσία αυξητικών παραγόντων-ανεξαρτήτως συνδυασµού-και στρώµατος (συνθήκη Β 
και Γ, Πίνακας 5) επέφερε τη µεγαλύτερη έκπτυξη στα CD34+ κύτταρα ενώ το πτωχότερο ποσοτικά 
αποτέλεσµα είχε η συνθήκη Α (p=0.025). Η καλλιέργεια των αιµοποιητικών κυττάρων µε αυξητικούς 
παράγοντες µόνο (συνθήκες Δ και Ε), επέφερε ικανοποιητική έκπτυξη τους η οποία αν και αριθµητικά 
ήταν µικρότερη αυτής που προκύπτει παρουσία στρώµατος, εντούτοις δεν φτάνει στα όρια της 
στατιστικής σηµαντικότητας. 

 7.8.1.Ανοσοφαινοτυπική ανάλυση κυττάρων στρώµατος και εκπτυγµένων αιµοποιητικών 
κυττάρων  

Ο προσδιορισµός έκφρασης του CD34 έδειξε πως η απουσία αυξητικών παραγόντων από την 
καλλιέργεια έχει σαν συνέπεια µεγαλύτερο εκατοστιαίο ποσοστό αρχέγονων κυττάρων (Πίνακας 5). 
Τα ποσοστά των πληθυσµών CD34+38- και CD34+33- που υποδεικνύουν κύτταρα µε χαρακτηριστικά 
αωρότητας, ήταν µεγαλύτερα στη συνθήκη Α (παρουσία µόνο MSC), σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες 
συνθήκες καλλιέργειας (Β/Γ/Δ και Ε). Το ποσοστό των CD34+33- κυττάρων ήταν 40.5±3.6% στη συνθήκη 
Α,  4.1±0.9% στη συνθήκη Β και 4±1.1% στη συνθήκη Δ. (Σχήµα 2). Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα 
CD34+38- κύτταρα ήταν 5.6±3.4%, 1.3±0.9% και 4.2±3.8%. Δεν παρατηρήθηκε διαφορά αυτών των 
κυτταρικών υποπληθυσµών εξαρτώµενη από το συνδυασµό των αυξητικών παραγόντων (συνθήκες Β 
προς Γ και Δ προς Ε) (Σχήµα 2)). 
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!"#µ$ 2. !"#"#$% $&' ()*+,#µ-' CD34+38- ./0 CD34+33- 

7.8.2.%&'()*+, $(-./.0& /-//.01-*2 (CFU-GM) /$. 34*54'2 (BFU-6) 73.4'2 
1'%($,2* µ34/)5$36", /60+µ"5 /("0.0-' CFU-GM (186.81±9.9) (/6/$*67+*.3 (/6",#8/ µ9'" 

.,$$%6&' #$6-µ/$":. ;,4.68'"'$/: µ3 9)3: $0: ,(9)"0(3: #,'+7.3: </8'3$/0 (&: * (/6",#8/ µ9'" 
MSC #$*' ./))0=6430/ µ")"'9$0 >3' (6"%430 $"' ("))/()/#0/#µ9 $&' .,$$%6&' (µ0.69$36* =.($,2* $", 
")0."5 /60+µ"5 ./0 $", /60+µ"5 $&' CD34+) 3'$"5$"0: (/6=?30 .5$$/6/ µ3 /,2*µ='* .)&'"4"'0.7 
0./'9$*$/. @(8#*: (/6/$*638$/0 >0/<"63$0.7 /'%($,2* /("0.0-' /'%)"4/ µ3 $" #,'>,/#µ9 $&' 
/,2*$0.-' (/6/49'$&' ./0 (&: " #,'>,/#µ9: GFmix1 (#,'+7.* A) =?30 #/' /("$=)3#µ/ /'%($,2* 
µ34/)5$36", /60+µ"5 /("0.0-'-147.0±12.9-#3 #54.60#* µ3 $" #,'>,/#µ9 GFmix2 (#,'+7.* 
@)-58.5±11.9 (p=0.02).   

7.9.%(-)3897µ$)$  µ*38-: );& -7)0& (BM)   
B0/ $* µ3)=$* $*: =.($,2*: $&' CD34+ (6"36?9µ3'/ /(9 µ,3)9 $&' "#$-', ?6*#0µ"("07+*.3 ='/: 
#,'>,/#µ9: /,2*$0.-' (/6/49'$&' " "("8": >6/ #3 (0" %&6",: ()*+,#µ"5: /0µ"("0*$0.-' .,$$%6&'. 
;,4.3.60µ='/ ?6*#0µ"("07+*.3 " #,'>,/#µ9:: SCF:20ng/ml, TPO:25ng/ml,  IL-6:20ng/ml,  Flt-3 ligand:
50ng/ml (GFmix2) 

7.9.1.6(<14$7, ),2 ($4-*7<$2 MSC 7),& 9/()*+, )-* 7*&-8./-: $4.5µ-:  /*))'4;& 
C $/,$9?6"'* (/6",#8/ MSC ./0 /,2*$0.-' (/6/49'$&' #$*' ./))0=6430/ 38?3 #/' /("$=)3#µ/ 

$* µ34/)5$36* =.($,2* $", #,'")0."5 /60+µ"5 $&' .,$$%6&' (#,'+7.* B/B #3 #54.60#* µ3 #,'+7.* 1). 
D/ /0µ"("0*$0.% .5$$/6/ (", ./))03647+*./' /(".)30#$0.% (/6",#8/ .,$$%6&' #$6-µ/$": (#,'+7.* 1) 
/,27+*./' ./$% 10.08±4.58 <"6=:.  

7.9.2.6(<14$7, ),2 ($4-*7<$2 MSC 7),& 9/()*+, );& $4"9=-&;&/(4-=-&./0&  $.µ-(-.,)./0& 
/*))'4;& 

C (/6",#8/ µ9'" .,$$%6&' #$6-µ/$": (#,'+7.* 1) 3(=<363 $* µ34/)5$36* =.($,2* #$/ CD34+ 
.5$$/6/ 3'- $" ($&?9$36" ("#"$0.% /("$=)3#µ/ 38?3 * #,'+7.* B (p=0.025). C ./))0=6430/ $&' 
/0µ"("0*$0.-' .,$$%6&' µ3 /,2*$0."5: (/6%4"'$3: µ9'" (#,'+7.3: E ./0 B), 3(=<363 0./'"("0*$0.7 
=.($,2* $",: * "("8/ /' ./0 /60+µ*$0.% 7$/' µ0.69$36* /,$7: (", (6".5($30 (/6",#8/ #$6-µ/$":, 3' 
$"5$"0: >3' <$%'30 #$/ 960/ $*: #$/$0#$0.7: #*µ/'$0.9$*$/:. 

58



7.9.3.Ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά κυττάρων στρώµατος και εκπτυγµένων αιµοποιητικών 
κυττάρων 

Ο προσδιορισµός έκφρασης του CD34 έδειξε πως η απουσία αυξητικών παραγόντων από την 
καλλιέργεια έχει σαν συνέπεια µεγαλύτερο εκατοστιαίο ποσοστό κυττάρων που το εκφράζουν (Πίνακας 6) 

Τα ποσοστά των πληθυσµών CD34+38- και CD34+33- που υποδεικνύουν κύτταρα µε 
χαρακτηριστικά αωρότητας, ήταν µεγαλύτερα στη συνθήκη Α (παρουσία µόνο MSC), σε σύγκριση µε τις 
υπόλοιπες συνθήκες καλλιέργειας. Το ποσοστό των CD34+33- κυττάρων ήταν 16,30±6,52 στη συνθήκη Α, 
4,92±1,42 στη συνθήκη Β και 1,84±0,86 στη συνθήκη Γ. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα CD34+38- κύτταρα 
ήταν 5,08±2,20%, 3,83±1,72% και 1,66±0,94%. 

Πίνακας 6: Αποτελέσµατα έκπτυξης του συνολικού αριθµού των κυττάρων, των CD34+ κυττάρων 
και το ποσοστό έκφρασης του CD34 αντιγόνου επιφανείας µετά από δέκα ηµέρες συγκαλλιέργειας  

7.9.4.Ανάπτυξη αποικιών κοκκιώδους (CFU-GM) 
Τα αποτελέσµατα παρατίθενται στο πίνακα. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ των συνθηκών που µελετήθηκαν. 

 7.10.SDF-1a  και Αγγειοποιητινη (Angio-1) 
Τόσο ο SDF1a όσο και η Angio-1 εκφράζονται ιδιαίτερα στο υπερκείµενο παρουσία των MSC που 
φαίνεται να είναι και η κύρια πηγή προέλευσής τους. Πολύ υψηλότερη έκφραση SDF1a παρατηρήθηκε 
στην συγκαλλιέργεια µε MSC, όταν ΜΟ-CD34 κύτταρα προστίθενται είτε µόνα (p=0.04), ή µε αυξητικούς 
παράγοντες (p=0.01) και αυτή ήταν υψηλότερη σε σύγκριση µε την αντίστοιχη κατάσταση όπου CB-CD34 
κύτταρα χρησιµοποιήθηκαν στη συγκαλλιέργεια µε MSC (και CD34+MSC+GF2:CB vs  ΜΟ p=0.03). Τα 
αποτελέσµατα φαίνονται στον παρακάτω σχήµα: 

d upiro rx vo sqr
qpt r g u

V

rx vo 45+,
h

45+,

3 45+, 4 )(&(0 ,& 0 *&(/ (&/0 +)&)0 )*&/

3 45+, 4 87 V* ) &,/ ,&+1 )& + (&, )*&/, +& (

3 45+, 87 V* ))&0 +& + (&0 (&*( /&/, *&(1
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Συνθήκη CFU-GM

ΜΣΚ + ΜΟ CD34 72.1±24.5

ΜΣΚ + ΜΟ CD34 + GFMIX2 101.5±7.6

           ΜΟ CD34 + GFMIX2 120.2±10.3



7.11.!"#µ$%&'( #)*+#, RNA, ',%-.'( +/* 0).12#3 cDNA 
!"#$%&' ()*+,-.' /&0 $&1234&0 ,1,*&+5' GAPDH µ# -0µ6,/2)7 ,"0-238/7 ,1/43+,-. 9&"0µ#+5-.' 
(PCR)- .µ29&-&/2)7 µ(:&3&' 
; ("#$%&' /.' ()*+,-.' /&0 $&1234&0 ,1,*&+5' GAPDH ,9(3#2<# =/2 =", /, 3#4$µ,/,  
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!"#$%& '($()*+, +%* '(*()*+, -'%.+!/ cDNA (-*+0&% 4). 

7.12.!"#$%&' Oct-4 
12-34(/ !+5.%$6/ 3(&*"7#& Oct4 µ- %28$*"#)9 %&)7".%$6 '(28µ-.,$6/ '.%3µ%)*+(: 4.0&(8(qPCR) 

;% %'()-2!$µ%)% %'0 )% "-73µ%)% '(8 -2!34<6+%& 3*% )6& !+5.%$6 )(8 3(&*"7(8 $)04(8 Oct4 (target 
gene) '%.(8$*,=(&)%* $)6& -*+0&% 5.  

-*+0&% 5 

?*%'*$)@<6+- 0)* 6 !+5.%$6 $- %.+-), "-73µ%)% 9)%& '(2: 4%µ629. A.(+-*µ!&(8 &% %&*4&-8<(:&, 9)%& 
%&%3+%7( 6 (8"0/ (threshold) &% )-<-7 $- '(2: 4%µ620 -'7'-"(. B*% )( 203( %8)0 6 +27$6 +%* 6 $:µ')#$6 
$6µ-7#& (R2) $)6& +%µ':26 %&%5(.,/ "-& -7&%* C!2)*$)-/, '%.%µ!&(8& 0µ#/ -&)0/ %D*0'*$)#& (.7#& 
(-*+0&% 6) 
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d  
εικόνα 6 

Τα δείγµατα ελέγχθηκαν επίσης για την έκφραση του γονιδίου αναφοράς GAPDH (reference / 
housekeeping gene) µε τη µεθοδολογία που αναφέρθηκε στα Υλικά και Μέθοδοι. Τα αποτελέσµατα 
παρουσιάζονται στην εικόνα 6 και 7.  
Διαπιστώθηκε ότι το cDNA που χρησιµοποιήθηκε είναι επαρκές τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα. 

d  
εικόνα 7 

d  
εικόνα 8 

�62



Τα επίπεδα έκφρασης του Oct4 µετά από κανονικοποίηση σε σχέση µε την έκφραση της GAPDH δίνονται 
στον πίνακα 7.  

7.13.Έκφραση Sox2 
Τα αποτελέσµατα από τα δείγµατα που ελέγχθηκαν για την έκφραση του γονιδίου στόχου Sox2 (target 
gene) παρουσιάζονται στην εικόνα 9.  

d  
εικόνα 9 

Παρατηρήθηκε ότι η έκφραση του Sox2 σε αρκετά δείγµατα ήταν σχετικά χαµηλή όχι όµως σε επίπεδα 
παρόµοια µε αυτά του Oct4. Στην περίπτωση αυτή, η κλίση της καµπύλης αναφορά, που αντιστοιχεί στην 
αποδοτικότητα των εκκινητών είναι η βέλτιστη, χωρίς όµως να έχουµε βέλτιστη σύµπτωση σηµείων της 
καµπύλης (εικόνα 10).  

d  
εικόνα 10 

Τα επίπεδα έκφρασης του Sox2 µετά από κανονικοποίηση σε σχέση µε την έκφραση της GAPDH δίνονται 
στον πίνακα 7. 

7.14.Έκφραση Nanog 
Τα αποτελέσµατα από τα δείγµατα που ελέγχθηκαν για την έκφραση του γονιδίου στόχου Nanog (target 
gene) παρουσιάζονται στην εικόνα 11.  
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d  

εικόνα 11 

Παρατηρήθηκε ότι η έκφραση του Nanog σε αρκετά δείγµατα ήταν πάρα πολύ χαµηλή  και στα 
περισσότερα δείγµατα κάτω από το όριο ανίχνευσης της µεθόδου. Έτσι, παρ’ όλο που στην περίπτωση 
αυτή η αποδοτικότητα των εκκινητών και η σύπτωση σηµείων της καµπύλης αναφοράς είναι οι βέλτιστες 
(εικόνα 12), η έκφραση σε πολλά δείγµατα  ήταν µη ανιχνεύσιµη. 

d  
εικόνα 12 

7.15.Έλεγχος έκφρασης γονιδίων Nanog µε συµβατική αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης 
(PCR) - ηµιποσοτική µέθοδος) 

Δεδοµένης της έλλειψης δυνατότητας ανίχνευσης του προϊόντος Nanog µε real time PCR, δοκιµάσαµε να 
εκτιµήσουµε τα επίπεδα έκφρασης µε συµβατική PCR, (ηµιποσοτική µέθοδος) η οποία παρέχει τη 
δυνατότητα δηµιουργίας προϊόντων πολύ µεγαλύτερου µεγέθους και άρα δυνατότητας ένθεσης 
µεγαλύτερης ποσότητας φθορίζουσας χρωστικής και, άρα, δυνατότητα ανίχνευσης. 
Τα δείγµατα ελέγχθηκαν για την έκφραση του γονιδίου στόχου Nanog (target gene) µε τη µεθοδολογία 
που αναφέρθηκε στα Υλικά και Μέθοδοι. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στην εικόνα 10 (Nanog) και 
εικόνα 13 (GAPDH)     
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!"#$%& 13 

'& !()(!*& +#,-&./0 123 Nanog µ!14 &($ #&%2%"#2(2)/./ .! .5+./ µ! 1/% +#,-&./ 1/0 GAPDH 
*)%2%1&" .12% ()%&#& 7. 
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Πίνακας 7: Τα επίπεδα έκφρασης των µεταγραφικών παραγόντων Oct-4, Nanog and Sox-2 από τα 
µεσεγχυµατικά κύτταρα και τα αρχέγονα αιµοποιητικά του αίµατος λώρου  

Condition Oct4 
(x10-4)

Nanog 
(x10-4)

Sox-2 
(x10-4)

  MSC 3.21 ±�1.84 1947.94 ±�356.57 4.0 ±��1.00

CD34CB + MSC + GF2  
(CD34 fraction) 105.42 ±�23.39 3891.50 ±�892.50 64.0 ±��26.0

CD34CB + MSC + GF2  
(MSC fraction) 12.30 ±�4.30 2507.72 ±�345.81 11.00 ±�3.00

 CD34CB + MSC            
(MSC fraction) 12.15 ±�10.10 1593.72 ±�67.38 51.0 ±�26.0

CD34CB +GF2 152.20 ±�65.90 3576.20 ±�1303.06 79.0 ±��26.0
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8. Συζήτηση 

Στην παρούσα εργασία, µελετήθηκε η επίδραση των µεσεγχυµατικών που προέρχονται από το µυελό των 
οστών παιδιών και του συνδυασµού αυξητικών παραγόντων, µόνα τους και σε συνδυασµό, και 
αξιολογήθηκε ο πολλαπλασιασµός, η έκπτυξη και η διαφοροποίηση των αιµοποιητικών κυτταρικών 
πληθυσµών που προέρχονται από αίµα οµφάλιου λώρου και µυελού των οστών. Ο ρόλος των 
κυτταροκινών στην έκπτυξη των αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων έχει µελετηθεί εκτενώς χωρίς τη 
παρουσία κυττάρων στρώµατος. Έχει παρατηρηθεί και επιβεβαιώθηκε από την παρούσα εργασία, ότι 
έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του συνολικού αριθµού των κυττάρων µε ταυτόχρονη όµως 
διαφοροποίηση και ωρίµανση του εκπτυγµένου πληθυσµού. Συνεπώς ο εµπλουτισµός της 
συγκαλλιέργειας µε µεσεγχυµατικά κύτταρα, που αποτελούν µέρος του αιµοποιητικού 
µικροπεριβάλλοντος, φαίνεται να αποτελεί µια εναλλακτική λύση µε στόχο την επαγωγή της έκπτυξης 
µόνο των αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων. 
Ο αρχικός σκοπός της έρευνας ήταν η µελέτη του CD133+ πληθυσµού αρχέγονων αιµοποιητικών 
κυττάρων τα οποία έχουν αποµονωθεί από αίµα οµφάλιου λώρου και η σύγκριση µε τον αντίστοιχο-
ευρύτατα χρησιµοποιούµενο στη διαδικασία της µεταµόσχευσης- CD34+ πληθυσµού. Τα κύτταρα αυτά 
θεωρούνται από πολλούς µελετητές ως κύτταρα µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αωρότητας και ικανότητας 
έκπτυξης. Ωστόσο όπως φάνηκε από τη µελέτη µας, δεν είναι εφικτός ένας αξιόπιστος και υψηλής 
απόδοσης διαχωρισµός CD133+ κυττάρων από αίµα οµφάλιο λώρου µε την προτεινόµενη µεθοδολογία, 
καθώς τα αποτελέσµατα αποµόνωσης του πληθυσµού παρουσίασαν µεγάλη µεταβλητότητα. Παρά την 
προσπάθεια βελτίωσης του πρωτόκολλου για καλύτερη απόδοση και επαναληψιµότητα του CD133 
διαχωρισµού εξακολούθησε µεγάλη διακύµανση στο ποσοστό του CD133 αντιγόνου στα κύτταρα που 
προέκυπταν από τον ανοσοµαγνητικό διαχωρισµό. Έτσι δεν κατέστη εφικτή η συγκέντρωση επαρκούς 
και αµιγούς πληθυσµού για τη µελέτη της συγκαλλιέργειας CD133+ µε MSC και η περαιτέρω έρευνα 
επικεντρώθηκε στον CD34+ κυτταρικό πληθυσµό. 
Υπάρχει πληθώρα πληροφοριών στη βιβλιογραφία, µε διαφορετικά  εντούτοις αποτελέσµατα, σχετικά µε 
την ex νίνο έκπτυξη των CD34+ κυττάρων παρουσία αυξητικών παραγόντων και πιο πρόσφατα παρουσία 
MSC ή συνδυασµού των δύο. Η απόκλιση πιθανά οφείλεται στη µεγάλη ετερογένεια των πρωτοκόλλων 
που εφαρµόζονται από τις διάφορες ερευνητικές οµάδες. Υπάρχει τεράστια ανοµοιογένεια όσον αφορά 
τις συνθήκες καλλιέργειας και περιλαµβάνει τον αρχικό αριθµό των κυττάρων της καλλιέργειας, το 
συνδυασµό και τις συγκεντρώσεις των αυξητικών παραγόντων, τη διάρκεια της καλλιέργειας, την 
αρνητική έναντι της θετικής επιλογής του αρχικού CD34+ πληθυσµού, την προέλευση των 
µεσεγχυµατικών κυττάρων (ενήλικες ή αίµα οµφάλιου λώρου), τη χρήση ακτινοβοληµένων ή µη κυττάρων 
στρώµατος και άλλα. Στη µεγάλη πλειοψηφία, σε όσες  µελέτες έχουν  χρησιµοποιηθεί µεσεγχυµατικά 
κύτταρα για την ex νίνο έκπτυξη, αυτά προέρχονται  από µυελό των οστών ενηλίκων σε αντίθεση µε τη 
µελέτη µας, όπου τα MSC προέρχονται από µυελό των οστών παιδιών.(Choumerianou DM et al 2010; 
Alves H et al. 2012) 
Τα µέχρι σήµερα δεδοµένα συγκλίνουν στο ότι η συγκαλλιέργεια αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων 
από αίµα οµφάλιου λώρου παρουσία αλλογενών µεσεγχυµατικών κυττάρων έχει ως αποτέλεσµα την 
έκπτυξη  πιο αρχέγονου πληθυσµού, εάν συγκριθεί µε την αντίστοιχη έκπτυξη παρουσία αυξητικών 
παραγόντων. Μία δεύτερη  πρόταση  είναι ότι η συγκαλλιέργεια των αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων 
από αίµα οµφάλιου λώρου µε µεσεγχυµατικά κύτταρα και συνδυασµούς αυξητικών παραγόντων παρέχει 
όχι µόνο αύξηση του πληθυσµού των κυττάρων CD34+, αλλά και του ολικού κυτταρικού πληθυσµού. Τα 
ευρήµατα της παρούσης µελέτης συνηγορούν σε αυτό το αποτέλεσµα. Επιπλέον δείξαµε ότι οι πιο 

�67



αρχέγονοι πληθυσµοί CD34+CD38- και CD34+CD33- αυξήθηκαν σηµαντικά κατά τη διάρκεια της 
συγκαλλιέργειας µε µεσεγχυµατικά κύτταρα, εύρηµα στο οποίο έχει γίνει αναφορά από τους Walenda et 
al, οι οποίοι όµως χρησιµοποίησαν MSC κύτταρα που προέρχονταν από ενήλικες υγιείς δότες(De Lima M 
et al. 2009). 
Στην αυτόλογη συνθήκη όπου CD34 προερχόµενα από µυελό των οστών συγκαλλιεργήθηκαν µε τα 
αντίστοιχα µεσεγχυµατικά κύτταρα η παρουσία αυξητικών παραγόντων ήταν πιο αποτελεσµατική στην 
έκπτυξη του ολικού αριθµού των εµπύρηνων κυττάρων (TNC). Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στα 
αποτελέσµατα όταν χρησιµοποιήθηκαν αυξητικοί  παράγοντες πρώιµης (early-acting) δράσης έναντι 
συνδυασµού αυξητικών παραγόντων όψιµης δράσης (late acting). Στη βιβλιογραφία, αναφέρεται µεγάλο 
εύρος αποτελεσµάτων έκπτυξης των TNC αίµατος λώρου µε διακύµανση από 12 (De Lima και Sphall 
(ASH abstract 2009) έως και 600 φορές (Mayani et al), όταν χρησιµοποιήθηκε συνδυασµός MSC και 
αυξητικών παραγόντων (TPO, FLT-3, SCF, G-CSF, IL -3, IL-6 και ΕΡΟ) και ήτανε παρόµοια µε την 
έκπτυξη που παρατηρήθηκε παρουσία µόνο κυτοκινών. Οµοίως για τα CD34+ κύτταρα, παρατηρήσαµε 
πιο αποτελεσµατική έκπτυξη όταν CD34 κύτταρα αίµατος οµφάλιου λώρου καλλιεργήθηκαν µε 
µεσεγχυµατικά κύτταρα παρουσία αυξητικών παραγόντων που επενεργούν σε όψιµα στάδια της 
αιµοποιητικής διαφοροποίησης. Οι De Lima και Sphall (ASH abstract 2009) παρατήρησαν έκπτυξη των 
CD34+ κατά 12 φορές όταν χρησιµοποιήθηκαν κύτταρα στρώµατος σε συνδυασµό µε SCF, TPO και G-
CSF, ενώ οι Walenda et al έδειξαν µια ακόµη µεγαλύτερη- κατά >35 φορές -αύξηση σε συγκαλλιέργεια 
MSC και SCF, TPO, FGF1, ANGPLT5L, IGFBP2. Ο Yun Kyung Jang et al. 2006 έδειξε εντυπωσιακή 
αύξηση των CD34+ κατά 300 φορές όταν SCF+IL-6+FL+TPO και MSC ήταν παρόντες. Με την παρουσία 
µόνο µεσεγχυµατικών κυττάρων στη καλλιέργεια επιτεύχθηκε έκπτυξη των CD34+ κατά 2,25 φορές όταν 
τα κύτταρα προέρχονταν από CB, ενώ αν αυτά προέρχονταν από το BM, η αύξηση ήταν 2 φορές. 
Καταληκτικά, η συγκαλλιέργεια των αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων αίµατος οµφάλιου λώρου 
παρουσία αλλογενών µεσεγχυµατικών είχε ως αποτέλεσµα την έκπτυξη πιο άωρων πληθυσµών, εάν 
συγκριθεί µε την αντίστοιχη έκπτυξη παρουσία αυξητικών παραγόντων. Ο συνδυασµός αυξητικών 
παραγόντων και κυττάρων στρώµατος στη καλλιέργεια συνολικά φαίνεται να δρα συνεργικά στην αύξηση 
των αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων. 
Στα πειράµατά µας χρησιµοποιήθηκαν µη ακτινοβοληµένα µεσεγχυµατικά κύτταρα που προήλθαν από 
αρχικά στάδια επανακαλλιέργειας χωρίς τη προσθήκη µυτοµικίνης ή άλλων κυτταροστατικών ουσιών. 
Πρόσφατα και από άλλους (Walenda et al) προτάθηκε χρήση MSC από αρχικά στάδια επανακαλλιέργειας 
γιατί η µακροχρόνια καλλιέργεια φαίνεται να επηρεάζει τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των κυττάρων 
στρώµατος. Όσον αφορά την ακτινοβόληση, στην πλειονότητα των πειραµατικών πρωτοκόλλων στη 
βιβλιογραφία έχει αναφερθεί επεξεργασία του στρώµατος µε ακτινοβολία ή κυτταροστατικές ουσίες πριν 
από την έναρξη της συγκαλλιέργειας µε αρχέγονα αιµοποιητικά κύτταρα. Δεν συµπεριλάβαµε αυτό το 
βήµα επιδιώκοντας τα κύτταρα να αλληλεπιδράσουν µε τρόπο που πλησιάζει τις φυσικές in vivo 
αλληλεπιδράσεις που συµβαίνουν µεταξύ των αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων και των κυττάρων 
στρώµατος. Η επιλογή αυτή φαίνεται να κερδίζει έδαφος, αφού πρόσφατα αναφέρθηκε παρόµοια  
στρατηγική στο σύστηµα συγκαλλιέργειας µε µεσεγχυµατικά κύτταρα προερχόµενα, σε αυτή την 
περίπτωση, από λιπώδη ιστό. (Glettig DL et al., 2013) 
Στη παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκαν δύο συνδυασµοί αυξητικών παραγόντων. Το γεγονός ότι δεν 
παρατηρήθηκαν διαφορές µεταξύ τους σε οποιαδήποτε από τις παραµέτρους που µελετήθηκαν, δεν 
σηµαίνει απαραίτητα απουσία διαφοράς αλλά µάλλον υπογραµµίζει το  περίπλοκο του µηχανισµού 
ρύθµισης της κυτταρικής οµοιόστασης και την πολυπαραγοντική  αλληλεπίδραση µεταξύ των διαφόρων 
παραγόντων. Παράλληλα η άµεση σύγκριση µε τις βιβλιογραφικές πληροφορίες δεν είναι εφικτή καθώς 
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υπάρχουν πολλές και σηµαντικές διαφορές στις συνθήκες καλλιέργειας, όπως ήδη αναφέρθηκε. Αυτό 
υπογραµµίζει αφενός την ανάγκη για πιο τυποποιηµένα πρωτόκολλα ώστε να επωφελείται η 
επιστηµονική κοινότητα  από τις πληροφορίες που προκύπτουν από τα αποτελέσµατα των διαφορετικών 
ερευνητικών οµάδων, και ταυτόχρονα την πολυπλοκότητα της βιολογίας ακόµα και στο περιορισµένο ex 
vivo σύστηµα το οποίο ενδεχοµένως να µπορεί διαφωτίσει ένα µικρό µέρος του περίπλοκου µυελικού 
µικροπεριβάλλοντος.  
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, τα MSC διατηρούν τους πληθυσµούς µε αυξηµένη κλωνογονικότητα, 
όπως φαίνεται από την ανάπτυξη µεγαλύτερου αριθµού CFU-GM αποικιών. Η προσθήκη των αυξητικών 
παραγόντων οδηγεί µάλλον σε πιο διαφοροποιηµένα κύτταρα, αφού παρατηρήθηκε µικρότερος  αριθµός 
αποικιών της κοκκιώδους σειράς όταν προστέθηκαν στη συγκαλλιέργεια των HSC µε τα MSC. Ωστόσο, 
και πάλι, δεν µπορεί να γίνει άµεση σύγκριση, µε τα αποτελέσµατα άλλων οµάδων, αφού τόσο οι 
πειραµατικές συνθήκες όσο και ο τρόπος  έκφρασης των αποτελεσµάτων (πχ αποικίες ανά αριθµό 
κυττάρων ή ολικός αριθµός αποικιών ανεξάρτητα µε το µέγεθός τους) είναι διαφορετικές. Τα CD34+ 
κύτταρα προερχόµενα από το αίµα οµφάλιου λώρου όταν συγκαλλιεργήθηκαν µε MSC απέδωσαν 
περισσότερες αποικίες από τα αντίστοιχα CD34+ προερχόµενα από το µυελό. (Robinson SNet al. 
2011;Jang YK et al. 2006) 
Η στενή αλληλεπίδραση µεταξύ HSC και κυττάρων του µικροπεριβάλλοντος είχε επισηµανθεί από πολλές 
µελέτες. Ο Jing et al. 2010 έκαναν προσπάθεια ανάδειξης της σηµασίας της άµεσης κυτταρικής επαφής 
µεταξύ HSC και των κυττάρων στρώµατος µετά από την παρατήρηση της παρουσίας HSC, λόγω 
διείσδυσης τους, στο στρώµα κατά την συγκαλλιέργεια των δύο κυτταρικών πληθυσµών. Τα 
αποτελέσµατά µας έδειξαν έκφραση των δεικτών επιφανείας CD34, CD45 και ανάπτυξη των αποικιών 
CFU-GM όταν µελετήθηκαν κύτταρα του στρώµατος µετά από συγκαλλιέργεια στις αντίστοιχες συνθήκες 
και είναι ενδεικτικά της διείσδυσης των αιµοποιητικών κυττάρων σε αυτά του στρώµατος υποστηρίζοντας 
τα προαναφερθέντα δεδοµένα. Παρά το γεγονός ότι µια σειρά από µελέτες τονίζουν τη σηµασία της 
αλληλεπίδρασης µεταξύ των δύο πληθυσµών για την έκπτυξη και τη διατήρηση της αωρότητας των HSC, 
η διαδικασία και η σηµασία της δεν έχουν µελετηθεί επαρκώς και περαιτέρω έρευνα απαιτείται, 
προκειµένου να αποσαφηνιστεί πλήρως. 
Γνωρίζοντας ότι τα Oct4, Sox2, Nanog εµπλέκονται στη διαδικασία της αυτο-ανανέωσης και της 
πολυδυναµίας των αρχέγονων κυττάρων και, επιπλέον, ότι χρησιµοποιούνται για την αναστροφή 
ενήλικων κυττάρων σε εµβρυϊκή κατάσταση (επαγόµενα πολυδύναµα βλαστοκύτταρα (iPS)) εξετάσαµε 
την έκφραση τους σε ορισµένες από τις πειραµατικές συνθήκες που χρησιµοποιήσαµε, προκειµένου να 
αξιολογηθεί, µεταξύ άλλων χαρακτηριστικών της πολυδυναµικότητας, εάν επηρεάζονται τα γονίδια αυτά. 
Δεν παρατηρήθηκε τροποποίηση των επιπέδων έκφρασης οποιουδήποτε από τους τρεις µεταγραφικούς 
παράγοντες . Παρά το γεγονός ότι τα MSC είναι προγονικά  κύτταρα, λαµβάνοντας υπόψη την ικανότητα 
διαφοροποίησής τους προς λιπο-, οστεο- και χονδροκύτταρα, εµφάνισαν τη χαµηλότερη έκφραση των 
Oct4, Sox2 και Nanog και αυτή η έκφραση δεν επηρεάστηκε σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό από τις 
διάφορες συνθήκες καλλιέργειας. Το αποτέλεσµα αυτό όµως µάλλον έχει  γενικότερη εφαρµογή  αφού 
αντίστοιχα αποτελέσµατα αναφέρουν και Siegel et al 2013 που βρήκαν  ότι η έκφραση του mRNA του 
Oct4 και Nanog στα BM-MSC είναι πολύ χαµηλότερη σε σύγκριση µε τα πολυδύναµα βλαστικά κύτταρα 
ενώ το mRNA Sox2 ανιχνεύθηκε ελάχιστα σε µια σειρά από παρασκευάσµατα µεσεγχυµατικών κυττάρων  
από µυελό των οστών. Οµοίως οι Vicente López et al 2011 και Zhu Y et al 2009 - οι οποίοι 
χρησιµοποίησαν µεσεγχυµατικά κύτταρα που προέρχονταν από ανθρώπινο λιπώδη ιστό -δεν 
παρατήρησαν µεταβολές στην έκφραση του Nanog και του Oct4 ο µεν πρώτος µε την προσθήκη µικρών 
δόσεων µορφογενετικής πρωτεΐνης των οστών [bone morphogenetic protein (BMP)] στο πρωτόκολλο της 
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ex vivo έκπτυξης ενώ ο δεύτερος εξέτασε επιπροσθέτως, σε κλειστό σύστηµα καλλιέργειας,  τα Sox-2 και 
Rex-1, τα οποία παρέµειναν αµετάβλητα.  
Έχει προταθεί ότι ο SDF-1α µπορεί να είναι µεταξύ των παραγόντων που παίζουν κρίσιµο ρόλο στην 
καθυστερηµένη εγκατάσταση του µοσχεύµατος (engraftment) που παρατηρείται κατά τη µεταµόσχευση 
αίµατος οµφάλιου λώρου (Bradstock KF et al. 2000). Eπίσης έχει αναφερθεί ότι υπερκείµενα από in vitro-
καλλιέργεια CD34+ κυττάρων εξέφραζαν υψηλά επίπεδα SDF-1 (Lataillade et al. 2002) Στα αποτελέσµατα 
µας παρατηρήθηκε διαφορά στα επίπεδα SDF-1α µεταξύ των δύο πηγών (CB κ BM), και οι καλλιέργειες 
µυελού των οστών εξέφραζαν υψηλότερα επίπεδα της χηµειοκίνης σε σύγκριση µε αυτές που 
προέρχονταν από κύτταρα οµφαλοπλακουντιακού αίµατος.  Επιπλέον τα επίπεδα του SDF-1α ήταν 
υψηλότερα όπου MSC ήταν παρόντα και αυτό δεν άλλαξε ούτε µε την παρουσία των κυττάρων CD34+ ή/
και µε εκείνη των GF, υποδηλώνοντας συµβολή των µεσεγχυµατικών κυττάρων που προέρχονται από 
µυελό των οστών παιδιών στην διατήρηση των υψηλότερων επιπέδων του SDF-1α, που σε συνδυασµό 
µε τους αυξητικούς παράγοντες θα µπορούσε να ενισχύσει την µετανάστευση, επιβίωση και έκπτυξη των 
αιµοποιητικών κυττάρων στη µεταµόσχευση. 
Παροµοίως  πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η Ang-1, συµβάλλει άµεσα στην οµοιόσταση των HSC µέσω 
της αλληλεπίδρασης της µε τον υποδοχέα Tie-2 που εκφράζεται από τα αρχέγονα αιµοποιητικά κύτταρα, 
αφού το µονοπάτι που ενεργοποιείται µπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση των αιµοποιητικών κυττάρων 
σε κατάσταση ηρεµίας στο µυελό των οστών (Arai F et al. 2004; Sacchetti B et al. 2007). 
Στη µελέτη µας, τα επίπεδα Ang-1 στα υπερκείµενα της συγκαλλιέργειας δεν παρουσίασαν διαφορά 
µεταξύ των κυττάρων που προέρχονταν από αίµα οµφάλιου λώρου και αυτών που προέρχονταν από 
µυελό των οστών. Επίσης δεν υπήρχε διακύµανση στα επίπεδα που ανιχνεύθηκαν στις διάφορες 
συνθήκες παρουσία των MSC στην καλλιέργεια. Αυτή η απουσία διακύµανσης στα επίπεδα του 
παράγοντα επιβεβαιώνεται από τους Siegel et al 2013 οι οποίοι δεν µπόρεσαν να ανιχνεύσουν Angio-1 
σε όλα τα δείγµατα τους. Τα αποτελέσµατά τους όµως έρχονται σε αντίθεση µε αυτά άλλων ερευνητών οι 
οποίοι ανευρίσκουν υψηλά επίπεδα Ang-1, τα οποία αποδίδουν σε µετα-µεταγραφική επίδραση της 
ηλικίας στην έκφραση των πρωτεϊνών και στην έκθεση των BM-MSC σε ορό εµβρύου βοός και βFGF που 
προστίθενται στην καλλιέργεια. Λαµβάνοντας υπόψιν ότι το πρωτόκολλο που εφαρµόσαµε περιλαµβάνει 
τόσο FBS όσο και FGF-b και επιπρόσθετα ότι η προέλευση των MSC ήταν από µυελό των οστών 
παιδιών, ενισχύει και  δικαιολογεί την άποψη των Siegel et  al 2013. 
Ο µυελός των οστών αντιπροσωπεύει το πρότυπο για κλινική χρήση της µεταµόσχευσης αρχέγονων 
αιµοποιητικών κυττάρων και οι δεκαετίες της κλινικής εµπειρίας τον έχουν αναδείξει ως αξιόπιστη πηγή 
για την επιτυχή θεραπεία. Χρησιµοποιήσαµε κύτταρα µυελού των οστών ως µοντέλο της ex vivo 
έκπτυξης αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων και αυτόλογων MSC έτσι ώστε να έχουµε µια άµεση 
σύγκριση των αποτελεσµάτων µας του αίµατος λώρου µε αυτά του µυελού. Παρατηρήσαµε ότι η έκπτυξη 
των CD34, προερχόµενα από οµφαλοπλακουντιακό αίµα,  δίνει παρόµοια αποτελέσµατα µε τα CD34 
κύτταρα προερχόµενα από µυελό των οστών στη συνθήκη  όπου µόνο κύτταρα στρώµατος είναι παρόντα 
ενώ καµιά πρόσθετη επίδραση δεν παρατηρήθηκε στα CD34 µυελού των οστών µε την παρουσία 
αυξητικών παραγόντων. Η ex-νίνο έκπτυξη αιµοποιητικών κυττάρων µυελού των οστών έχει 
περιορισµένα χρησιµοποιηθεί για κλινικούς σκοπούς, σε περιπτώσεις όπως αυτή που στοχεύει στη 
χρήση µικρού όγκου µυελού των οστών για την αιµοποιητική αποκατάσταση µετά από εντατική 
χηµειοθεραπεία σε ασθενείς µε καρκίνο του µαστού ή, πιο πρόσφατα, για τον εµπλουτισµό µε 
ενδοθηλιακά προγονικά κύτταρα για την επαγωγή της αγγειογένεσης και τη βελτίωση της επούλωσης των 
καταγµάτων. (Choumerianou et al. 2010; Bachier CR et al. 1999;Kawakami Y et al. 2012). 
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Συνολικά από τα αποτελέσµατα της µελέτης όπου προσδιορίστηκαν διαφορετικά  χαρακτηριστικά όπως η 
κλωνογονικότητα, η έκπτυξη των αρχέγονων πληθυσµών, η έκφραση παραγόντων που συµµετέχουν 
στην αλληλεπίδραση αιµοποιητικών κυττάρων και αυτών του µικροπεριβάλλοντος  όπως ο SDF-1a κλπ, 
φαίνεται πως τα CD34  κύτταρα που προέρχονται από αίµα οµφάλιου λώρου είναι καταλληλότερα για τη 
διαδικασία της ex-vivo έκπτυξης σε σύγκριση µε εκείνα που προέρχονται από κύτταρα µυελού των οστών 
παιδιών, γεγονός που µπορεί να σχετίζεται µε βιολογικές ιδιότητες των κυττάρων οµφαλοπλακουντιακού 
αίµατος.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η επαναληψιµότητα των αποτελεσµάτων αποµόνωσης των CD133 κυττάρων CB, µε την υπάρχουσα 
µεθοδολογία και τεχνογνωσία όπως φάνηκε από το σύνολο των πειραµάτων που διενεργήθηκαν δεν είναι 
εφικτή. 
Τα µεσεγχυµατικά κύτταρα µυελού των οστών παιδιών µπορούν να προάγουν την έκπτυξη αρχέγονων 
αιµοποιητικών κυττάρων CD34 και η έκπτυξη αυτή ενισχύεται περαιτέρω µε την προσθήκη αυξητικών 
παραγόντων. Στη παρούσα µελέτη δεν παρατηρήθηκαν διαφορές µεταξύ των συνδυασµών αυξητικών 
παραγόντων που δρουν σε πρώιµες και όψιµες φάσεις της διαφοροποίησης των αιµοποιητικών 
κυττάρων. Τα βιολογικά χαρακτηριστικά των CB-HSC φαίνεται να τα καθιστούν πιο κατάλληλα από τα 
αντίστοιχα BM στην ex-vivo έκπτυξη. Τέλος, η µεγάλη απόκλιση των µεθοδολογικών προσεγγίσεων, η 
έλλειψη κατευθυντήριων γραµµών για την ex vivo έκπτυξη των CB-HSC έχει οδηγήσει σε πληθώρα 
βιβλιογραφικών δεδοµένων τα οποία είναι ασαφή και οι ανεπαρκώς συγκρίσιµες πειραµατικές συνθήκες 
εµποδίζουν την κλινική µετάφρασή τους. 
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9. Μελλοντικές προοπτικές 

Η αποκατάσταση της αιµοποίησης µετά από µεταµόσχευση αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων απαιτεί 
2 περίπου εβδοµάδες για την εµφάνιση  των πολυµορφοπύρηνων κυττάρων και µεγαλύτερο διάστηµα για 
την αποκατάσταση των αιµοπεταλίων. Η χρονική αυτή περίοδος είναι ακόµα µεγαλύτερη όταν τα 
αρχέγονα αιµοποιητικά κύτταρα προέρχονται από αίµα οµφάλιου λώρου. Κατά το διάστηµα αυτό ο 
ασθενής είναι επιρρεπής σε λοιµώξεις και αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιµη περίοδο µε υψηλά ποσοστά 
θνησιµότητας. Αποτελεί δε βασικό µειονέκτηµα για την ευρύτερη χρήση των κυττάρων αίµατος λώρου 
που θα µπορούσε να αποτελέσει µία εξαιρετική πηγή αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων για αλλογενή 
µεταµόσχευση και να δώσει εναλλακτική λύση στο ιδιαίτερα σηµαντικό πρόβληµα της εύρεσης συµβατού 
δότη.    
Η οξεία νόσος µοσχεύµατος κατά ξενιστή (GVHD) µετά από αλλογενετική µεταµόσχευση αρχέγονων 
κυττάρων αποτελεί µείζον πρόβληµα αφού σχετίζεται µε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό θνησιµότητας. Το 
χρόνιο GVHD έχει επίσης επίπτωση στην έκβαση της νόσου αλλά και στην ποιότητα ζωής των ασθενών. 
Γίνεται εκτεταµένη έρευνα για την αντιµετώπισή του αλλά κυρίως για την πρόληψη εµφάνισής του αφού 
είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιµετωπιστεί µετά τη διάγνωσή του, επειδή πιθανά η ήδη προξενηθείσα  
βλάβη στους ιστούς και η παραγωγή κυτταροκινών από τα ενεργοποιηµένα Τ λεµφοκύτταρα του δότη και 
τα µακροφάγα του ξενιστή εξακολουθεί και εξελίσσεται, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα παρέµβασης. 
Ο µυελός των οστών περιέχει πολυδύναµα µεσεγχυµατικά αρχέγονα κύτταρα τα οποία σχηµατίζουν 
κύτταρα οστού, χόνδρου, λιπώδους ιστού και µυ. Αυτά τα πολυδυναµα κύτταρα δεν είναι ανοσογόνα και 
δεν αναγνωρίζονται από αλλοαντιδρώντα T κύτταρα και τα φυσικά κύτταρα–φονείς. Τα µεσεγχυµατικά 
κύτταρα εγχυόµενα ενδοφλέβια γίνονται καλώς ανεκτά. Επιπρόσθετα έχουν ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες 
και αναστέλλουν τον πολλαπλασιασµό των αλλοαντιδρώντων T κυττάρων. Πρόδροµα αποτελέσµατα από 
µεταµοσχεύσεις µε ταυτόχρονη χορήγηση MSC και αιµοποιητικών κυττάρων από HLA συµβατούς 
συγγενείς δότες δείχνουν  ότι γίνεται σχετικά συντοµότερα η αποκατάσταση της αιµοποίησης και επίσης 
παρατηρήθηκε µικρότερη εµφάνιση τόσο του οξέος όσο και του χρόνιου GVHD.  
Η αρχική προσπάθεια έκπτυξης των αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων µε προσθήκη αυξητικών 
παραγόντων απέδωσε πιο ώριµους κυτταρικούς πληθυσµούς ενώ η συγκαλιέργεια µε άλλους 
κυτταρικούς πληθυσµούς όπως τα µεσεγχυµατικά κύτταρα-όπως φάνηκε και από τη παρούσα εργασία-
καθώς και δενδριτικά µολονότι φαίνεται να βελτιώνουν την ex vivo έκπτυξη αλλά δε δίνουν οριστική λύση 
στα προαναφερθέντα προβλήµατα της µεταµόσχευσης και θέτουν προβληµατισµούς σχετικά µε την 
ασφάλεια χορήγησης τους στη κλινική πράξη. Η ιδέα της διπλής µεταµόσχευσης οµφαλοπλακουντιακού 
αίµατος (DCB) τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει το τοπίο στη µεταµόσχευση, ανοίγοντας το δρόµο για 
καινοτόµες κλινικές δοκιµές του οµφαλοπλακουντιακού αίµατος. Επιπλέον, στα πλαίσια βελτίωσης του 
µοσχεύµατος CB σε κλινικές µελέτες δοκιµάστηκε ο ασθενής να λαµβάνει µια µονάδα 
οµφαλοπλακουντιακού αίµατος µε επαρκή αριθµό κυττάρων και παράλληλα να εγχύεται ένα δεύτερο 
µόσχευµα το οποίο έχει υποστεί ex vivo επεξεργασία. 
Το θέµα της ex vivo επεξεργασίας CB εξακολουθεί να είναι επίκαιρο και  διαφορετικές στρατηγικές  έχουν 
προταθεί. Σε µια εξ αυτών παραδείγµατος χάριν µελετάται η έκπτυξη να στοχεύει  στα δεσµευµένα 
αιµοποιητικά κύτταρα, οπότε η περίοδος απλασίας του µυελού που περιπλέκει την εντατική 
χηµειοθεραπεία θα µπορούσε να µειωθεί ή και να εξαλειφθεί. Καλύπτοντας την ανάγκη αυτή , µια 
δεύτερη, µη κατεργασµένη µονάδα οµφαλοπλακουντιακού αίµατος θα µπορούσε να χορηγηθεί 
ταυτόχρονα µε τα εκπτυγµένα κύτταρα ώστε να επιφέρει την µακροπρόθεσµη αιµοποιητική 
αποκατάσταση. Μια άλλη στρατηγική προτείνει  όχι την έκπτυξη των αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων 
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αλλά τη βελτίωση της ικανότητας εγκατάστασης τους (homing) βελτιώνοντας την κινητική της 
µεταµόσχευσης και µειώνοντας τον σχετικά υψηλό κίνδυνο απόρριψης του µοσχεύµατος. 
Σε µια επιπλέον προσέγγιση προτείνεται η τροποποίηση της έκφρασης συγκεκριµένων µορίων 
επιφάνειας των µεσεγχυµατικών κυττάρων ή η γενετική τροποποίηση τους µε στόχο να χρησιµοποιηθούν 
σαν «οχήµατα» µεταφοράς  στο µικροπεριβάλλον του µυελού των οστών κυτταροκινών που επάγουν την 
αιµοποίηση για  βελτίωση της έκβασης της µεταµόσχευσης. 
Η επεξεργασία του οµφαλοπλακουντιακού αίµατος µε την αποµάκρυνση συγκεκριµένου κυτταρικού 
υποπληθυσµού  πριν τη συγκαλλιέργεια µε µεσεγχυµατικά κύτταρα είναι µια ακόµα εναλλακτική πρόταση 
για τη  βελτίωση της ex vivo  έκπτυξης. Ήδη έχει προταθεί η αποµάκρυνση CD3 ή/και CD14 θετικών 
κυττάρων από το οµφαλοπλακουντιακό αίµα πριν την έναρξη της έκπτυξης µε αποτέλεσµα υψηλότερους 
αριθµούς τόσο του ολικού αριθµού όσο και των  CD34+ κυττάρων. 
Ένα ακόµη σηµαντικό κοµµάτι της έρευνας σήµερα επικεντρώνεται στην ανοσολογική τροποποίηση του 
µοσχεύµατος µέσω της έκπτυξης Τ κυττάρων οµφαλίου λώρου. Το θεραπευτικό όφελος των εγχύσεων 
λεµφοκυττάρων του δότη µετά από αλλογενή µεταµόσχευση έχει αναγνωρισθεί, ωστόσο δεν αποτελεί 
ακόµη µια εφικτή λύση στην CB µεταµόσχευση λόγω της ανωνυµίας του δότη. 
Μετά από πολλά χρόνια έρευνας και αρκετές κλινικές µελέτες πολλά ερωτήµατα σχετικά µε τους 
µηχανισµούς δράσης των MSC παραµένουν αναπάντητα, αν και έχουν  επιτευχθεί πολλά βήµατα προς 
αυτή τη κατεύθυνση. 
Τα MSC, είναι κύτταρα του µικροπεριβάλλοντος του µυελού και  καλύτερη κατανόηση των ιδιοτήτων και 
του τρόπου  δράσης τους θα επιτρέψουν βελτιστοποίηση και των πρωτοκόλλων έκπτυξης. Τα κύτταρα 
αυτά πέρασαν πολύ γρήγορα στη κλινική πράξη, χωρίς ωστόσο τα αναµενόµενα αποτελέσµατα αλλά και 
παράλληλα µε την εµφάνιση ιδιοτήτων και θετικών βιολογικών χαρακτηριστικών που δεν είχαν 
προβλεφθεί. Με την µέχρι σήµερα σωρευµένη εµπειρία  αναγνωρίζεται πλέον η ανάγκη να γίνει  ένα 
διαφορετικό βήµα και να «επιστρέψουµε στο εργαστήριο» για µια πιο εκτενή µελέτη τους για την 
καλύτερη κατανόηση των µηχανισµών δράσης τους και τον ορισµό των βέλτιστων και τυποποιηµένων 
συνθηκών καλλιέργειας.  
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     summa cum laude 
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πολλαπλασιασµό και των κινητικών διαταραχών του. 
 Εισηγητής: Prof. Α. Bianco (2002). 
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                             CD133 immunomagnetic separation: effectiveness of the method for 
CD133  !    isolation from umbilical cord blood      

    IORDANIS     PELAGIADIS  1  ,       KONSTANTINOS     RELAKIS  2  ,       LIDA     KALMANTI  1    &        
HELEN     DIMITRIOU  1    

  1  Department of Pediatric Hematology-Oncology and   2  Department of Obstetrics and Gynaecology, 
University Hospital of Heraklion, University of Crete Medical School, Heraklion, Crete, Greece                              

 Abstract 
  Background aims.  Umbilical cord blood (UCB) is a rich source of stem cells, the characterization and isolation of which 
requires specifi c stem cell markers and reliable and reproducible protocols.  Methods . We assessed CD133 isolation in 39 
UCB samples, using a commercial immunomagnetic cell-sorting protocol, and, because of its non-reproducibility, we applied 
optimized protocols in an effort to improve it. These included extra-labeling of the selected CD133 !     subpopulation and 
indirect labeling using anti-phycoerythrin (PE) microbeads, goat anti-mouse IgG microbeads or a combination of both. The 
CD34 isolation was used as a control.  Results . The mononuclear cell fraction expressed 0.53    "    0.06% CD133. The corre-
sponding value for CD34 was 1.64    "    0.15%. Following the manufacturer ’ s instructions, the CD34 isolation resulted in a 
population expressing 93    "    1.25% CD34 while, after the corresponding process, CD133 !    expression ranged from 10% to 
85% (median 60%). The optimized isolation protocols did not result in improved CD133 !    yield.    The variation in the purity 
of the CD133 population cannot be attributed to the different clones of CD133 used, because they do not cross-block, while 
other factors such as glycosylation, which could possibly interfere, do not apply in normal hematopoietic stem cells (HSC). 
Conclusions. CD34 isolation by the immunomagnetic method results in highly pure CD34 !    population, while the effi cient 
and reproducible yield of a pure CD133 !  population is not feasible. Therefore quantifi cation of the positive cells should 
follow each isolation procedure in order to confi rm the number of CD133 !  cells.  

  Key Words:   CD133  ,   CD34  ,   hematopoietic stem/progenitor cells  ,   immunomagnetic isolation method   

  Introduction 

 Hematopoietic stem cell (HSC) transplantation is 
a curative approach for a variety of malignant and 
non-malignant diseases (1 – 4). Mobilized peripheral 
blood, bone marrow and cord blood (CB) are the 
main sources of HSC. CB is considered a more privi-
leged source in terms of accessibility and availability. 
It is enriched in primitive stem/progenitor cells able 
to produce  in vivo  long-term repopulating stem cells, 
and induces less frequent and less severe acute and 
chronic graft-versus-host disease (GvHD). However, 
engraftment delay has been reported in clinical trans-
plantation (5,6). 

 CB HSC is a heterogeneous population and 
consists of hierarchically different subsets. The char-
acterization of these cell subpopulations requires 
specifi c stem cell markers and reliable and reproduc-
ible protocols. So far the marker of choice in progeni-
tor selection strategies for clinical applications has 
been CD34, a stage-specifi c antigen associated with 

hematopoietic stem and progenitor cells even though 
it is also expressed on small vessel endothelial cells 
and embryonic fi broblasts (7). 

 CD133 was initially considered a surface mole-
cule expressed by more primitive HSC and endothe-
lial precursor cells expressing vascular endothelial 
growth factor receptor (VEGF-R). Nowadays it 
attracts considerable interest because of its expres-
sion by various somatic stem cells originating from 
different organ systems (8). Advances in various 
fi elds have implicated CD133 !     cells, which, apart 
from hematopoietic diseases, have also been involved 
as therapy for neurologic and myocardial diseases as 
well as in other research applications (9). A subpopu-
lation of CD34#     CD133 !     cells has been described 
in CB and identifi ed as more primitive than CD34 !     
cells (10). 

 In our experience, CD34  !    cell isolation, using 
immunomagnetic beads, appears to perform very 
effi ciently (11). On the other hand, and despite the 
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2  I . Pelagiadis et al.  

fact that there have been references reporting suffi -
cient and reproducible yield of purifi ed CD133 !     by 
the immunomagnetic bead isolation protocol (12), a 
wide range of expression of isolated CD133 !     is often 
reported (13,14). This, combined with our present 
data, suggest that immunomagnetic separation of 
CD133 !     cells does not seem to be equally effi cient 
and reproducible as the CD34 method. The pres-
ent study was designed to evaluate immunomagnetic 
cell sorting for the selection of viable cells expressing 
CD133, based on commercially available protocols, 
and in addition to improve the performance of the 
CD133 isolation protocol with regards to reproduc-
ibility and enrichment of the CD133 !     population, 
on the basis of laboratory-scale experiments.   

 Method s  

 CB sample collection 

 CB ( n   5     39 samples) was collected by gravity 
from the umbilical cord vein of full-term deliver-
ies ( $     37 weeks gestational age), after the comple-
tion of delivery before placenta expulsion, into 
sterile 50-mL Falcon tubes containing 750 IU 
preservative-free heparin (Sigma Chemicals, St 
Louis, MO, USA). Blood samples were transferred 
to the laboratory and processed immediately. The 
whole procedure was completed in less than 24 h 
after collection. The procedure had the approval of 
the ethics committee of the University Hospital of 
Heraklion (Heraklion, Crete).   

 Mononuclear cell isolation 

 Each sample was diluted 1:4 with phosphate-
buffered saline (PBS) supplemented with 2 m M  eth-
ylene diamine tetra acetic acid (EDTA), to reduce 
any cell aggregates. Mononuclear cells (MNC) were 
isolated by layering 35 mL diluted CB on 15 mL 
Ficoll – HyPaque (d  5     1077 g/mL; Lymphoprep; 
Nycomed Pharma, Oslo, Norway). After centrifuga-
tion at 400  g  for 30 min, MNC were collected from 
the interface, washed twice with PBS  !    2 m M  EDTA, 
and counted by the trypan blue exclusion method.   

 Immu nomagnetic separation of CD34  !    and 
CD133  !    cells  

 Method A :  direct method .  CD34 !     and CD133 !     cells 
were enriched through positive selection using Mini-
MACS separation systems (Miltenyi Biotec GmbH, 
Bergisch Gladbach, Germany) according to the man-
ufacturer ’ s instructions. For the labeling of CD34 !     
cells, a direct CD34 progenitor cell isolation kit was 
used ( n  5     21), whereas CD133 !     cells were labeled 
using a CD133 cell isolation Kit ( n  5     9). 

 Briefl  y, 1  3   10 8  MNC were diluted in 300  µ L buf-
fer composed of PBS  !    2 m M  EDTA  !    15  µ g bovine 
serum albumin (BSA) (MACS buffer) and 100  µ L 
Fc (Fragment, crystallizable) Region (FcR) blocking 
reagent, to inhibit unspecifi c or Fc receptor-mediated 
binding. CD34 or CD133 microbeads were added, at 
100  µ L/10 8  cells for the magnetic labeling of the cells, 
according to the manufacturer ’ s instructions. After an 
incubation period of 30 min at 4 °  C, cells were washed 
and resuspended in 500  µ L MACS buffer. MS or LS 
MACS affi nity columns were used depending on the 
number of MNC. The MS column was used for up 
to 2  3   10 8  MNC, while the LS column was used for 
up to 2  3   10 9  MNC. 

 The labeled cell suspension was loaded on a column 
subj ected to a magnetic fi eld. Magnetically labeled cells 
were retained in the column while the unlabeled cells 
passed through. After washing three times for CD34-
labeled cells and four times for CD133-labeled cells, 
the column was removed from the magnet and the 
retained CD34 !     or CD133 !     cells were eluted with 
1 mL MACS buffer in MS columns and 5 mL in LS 
columns. The collected cells were applied to a second 
column and the purifi cation step was repeated.   

 Method B:  ex tra labeling w ith CD133 microbeads .  To 
improve the CD133 !     cell isolation, extra labeling 
was implemented before the second column enrich-
ment of the direct method described above ( n  5     3). 
According to the protocol suggested by Kekarainen 
 et   al.  (15), CD133 !     cells collected from the fi rst-
column cells underwent extra labeling (addition of 
25  µ L CD133 microbeads and 25  µ L FcR blocking 
reagent). Following a 15-min incubation, cells were 
passed through the second separation column.   

 Method C:  erythrocyte removal .  MNC were initially la-
beled with anti-glycophorin A microbeads (Miltenyi 
Biotec GmbH) in order to exclude both precursor 
and mature erythrocytes by negative selection ( n  5     
3). More specifi cally, 1  3   10 7  total MNC were labeled 
with 20  µ L anti-glycophorin A microbeads and, after 
a 15-min incubation at 4 °  C, the cells were loaded 
onto a column surrounded by a magnetic fi eld. Fol-
lowing a single wash with 1 mL MACS buffer, the 
cells of the eluted fraction were labeled with either 
CD34 or CD133 and then enriched as described in 
the direct method.   

 Method D:  indirect additional binding of the targeted 
surface antigen .  In this method, half of the CB sample 
( n  5    3) was used for CD34 selection and the other 
half for CD133 selection, after optimization of the 
protocol by performing extra labeling with either 
anti-phycoerythrin (PE) microbeads (Miltenyi Bio-
tec GmbH) or goat anti-mouse IgG microbeads 
(Miltenyi Biotec GmbH) and various combinations 

C
yt

ot
he

ra
py

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 in
fo

rm
ah

ea
lth

ca
re

.c
om

 b
y 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f C
re

te
 o

n 
03

/2
1/

12
Fo

r p
er

so
na

l u
se

 o
nl

y.



 E valuation of the CD133 isolation method    3

of both based on the following rationale: cells la-
beled with a PE-conjuga ted mouse primary antibody 
can be enriched further if then incubated with PE 
microbeads. This is because the PE molecule of the 
primary antibody is recognized by the monoclonal 
anti-PE coupled to microbeads, allowing isolation 
of the fl  uorescent-labeled material. Subsequent fl  ow 
cytometric analysis is feasible without any further 
staining. Similarly, goat anti-mouse IgG microbeads 
positively select cells labeled with primary mouse 
IgG antibodies by binding to heavy and light chains 
of mouse IgG molecules. 

 In order to get rid of any erythrocyte contamina-
tion of the MNC population, a negative selection 
with anti-glycophorin A microbeads (Miltenyi Biotec 
GmbH) preceded each of the procedures described 
below. 

 Procedure 1: MNC were initially labeled with either 
CD34 or CD133 monoclonal PE-conj ugated anti-
body. Incubation with anti-PE microbeads followed, 
according to the manufacturer ’ s instructions, and the 
cells passed through the column which (column) was  
placed in a magnetic fi eld as in method A. 

 Procedure 2: this was similar to procedure 1, 
except that anti-mouse IgG microbeads were used 
instead of anti-PE microbeads. 

 Procedure 3: this was a combination of the previ-
ous two procedures. MNC, initially incubated with 
either CD34 – PE or CD133 – PE, underwent incuba-
tion with anti-PE microbeads and passed through 
the separation column. Following labeling with the 

goat anti-mouse IgG microbeads, the positive cell 
fraction was applied to a new column. 

 Procedure 4: the last procedure differed to pro-
cedure 3 in that the cells were not loaded onto a 
column between anti-PE and anti-mouse IgG micro-
bead incubation. The approaches used for method D 
are shown schematically in Figure 1.    

 Fl ow  cytometric analysis 

 For assessment of the purity of the CD34 and CD133 
fractions, 1  3   10 5  cells eluted from the isolation col-
umn, after detachment from the magnetic fi eld, were 
labeled with fl  uorescein isothiocyanate (FITC)-
conj ugated anti-CD45 (clone 2D1; Becton Dickinson, 
Franklin Lakes, NJ , USA) and either PE-conj ugated 
anti-CD34 (clone 581; Becton Dickinson – BD Biosci-
ences, San J ose, CA, USA) or PE-conj ugated anti-
CD133 (CD133/2(AC141; Miltenyi Biotec). Cells 
were incubated for 15 min at 4 °  C with 10  µ L CD133 
and for 20 min at room temperature with 20  µ L CD34 
antibody . Following washing with PBS  !    2% fetal calf 
serum (FCS), cells were fi xed with 0.3 mL paraform-
aldehyde 2% and analyzed using a Coulter Epics ™   
equipped with a 488-nm blue argon laser. Fluores-
cence was measured using 530 (FITC) and 585 nm 
(PE) band pass fi lters. 

 CD34 !    and CD133 !    cell populations were 
defi ned by fi rst gating on forward and side scatter 
properties excluding platelets and debris. Subse-
quent gates were set to exclude  .     99% of control 

  Figure 1.     Optimization of the protocol (method D shown schematically) by extra labeling with anti-PE microbeads or goat anti-mouse 
IgG microbeads and various combinations of both.  
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4  I . Pelagiadis et al.  

according to the protocol of the same manufac-
turer, we attempted to improve the CD133 isola-
tion method. Parallel experiments, isolating CD34 !     
cells, were performed as a control to our optimization 
methods.   

 Method B:  ex tra labeling w ith CD133 microbeads .  
After the extra CD133 microbead labeling, as de-
scribed in the Methods, the cells obtained expressed 
32.2    "    4.1% CD133, a percentage that was consid-
ered too low for the population to be purifi ed.   

 Method C:  erythrocyte removal .  Cells obtained with 
an initial negative selection with anti-glycophorin A 
microbeads were then labeled with CD133 micro-
beads, as described above. The resulting population 
expressed 40    "    30% CD133, indicating a variation 
that would not ensure a reproducible method and 
therefore did not optimize the initial protocol.   

 Method D:  indirect additional binding of the targeted 
surface antigen.  Procedure 1: prior labeling of the 
cells with anti-PE microbeads led to cells expressing 
65.85    "    2.15% CD34 and 20.2    "    8.5% CD133, indi-
cating an extremely poor yield of CD133  !    cells. Pro-
cedure 2: goat anti-mouse anti-IgG labeling resulted 
in a population expressing only 6.75    "    0.15% CD34; 
the corresponding value for CD133 was 6.3  "    4.5%. 
Procedure 3: labeling the cells fi rst with anti-PE mi-
crobeads and then with goat anti-mouse anti-IgG re-
sulted in cells that were 64.8    "    12.6% CD34  !   , while 
cells from the CD133-isolation column were only 
28.8    "    9.6% positive. 

 Procedure 4: fi nally, the MNC that were magnet-
ically labeled with anti-PE microbeads were loaded 
onto the column. The positive selected cell fraction 
was subsequently labeled with goat anti-mouse anti 
IgG, which gave 86.75    "    1.95% CD34   !    cells, while 
the corresponding procedure for CD133 enrichment 

cells labeled with isotype-specifi c antibody. Data 
were analyzed using the Windows multiple docu-
ment interface for fl  ow cytometry, WinMDI version 
2.8 [designed by J . Trotter (1993 – 1998)].    

 Statistical analysis 

 Results of the experiments are expressed as 
mean  "  standard error of the mean (SEM).    

 Resul ts  

 MN C isolation 

 The mean collection volume of samples used for the 
CD34 !     isolation was 39.8   "   2.2 mL. Their MNC 
fraction yielded 1.4   "   0.2  3   10 8  cells. CD34 !    cells in 
the MNC fraction accounted for 1.6   "   0.15%. 

 The mean collection volume of samples used for 
the CD133 isolation was 38.5    "    2.0 mL. The MNC 
fraction contained 1.29   "   0.16 3  10 8  cells. The initial 
percentage expression of CD133 on the MNC was 
0.53   "   0.06%.  

 Method A :  direct method .  The protocol provided by 
the manufacturer for the isolation of both CD34 !    
and CD133 !    cells from CB suggests a two-step col-
umn isolation process. The cells obtained after the 
MiniMACS CD34 isolation procedure expressed 
93   "   1.06% CD34 antigen. As far as CD133 isolation 
was concerned, the range of CD133 expression was 
wide and varied from 10% to 85% (median  5     60%) 
(Figure 2). No correlation was observed in the per-
centages between CD133 of the MNC fraction and 
those resulting from the immunomagnetic separation 
(yield ranged from 17.7% to 56.3%). 

 Because of the variation of CD133 expression 
compared with a high and constant expression of 
CD34 observed after the isolations, both performed 

  Figure 2.     Flow cytometric analysis of CD34 (a) and CD133 (b) expression after immunomagnetic purifi cation.  
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 E valuation of the CD133 isolation method    5

the CD34 immunomagnetic isolation protocol, sug-
gested by the manufacturer, was effi cient and repro-
ducible. On the other hand, the purity of the CD133 
population was quite variable and a different per-
centage of CD133 !     cells, often beyond the accepted 
range, resulted from each isolation procedure. Thus 
we tried to modify the method recommended by the 
manufacturer and ultimately improve the CD133 
isolation outcome. We applied modifi ed protocols 
to fresh CB samples to obtain CD133 !     cells, while 
parallel CD34 immunomagnetic isolation following 
the same methods was performed, as a control, when 
necessary. Otherwise, the so-called direct CD34 iso-
lation method was used as a control for comparison 
reasons. 

 The standard isolation protocol suggested a two-
step column isolation process. In the fi rst method 
that was applied to improve CD133 cell purity 
(method B), we tried to take further advantage of 
the antibody – antigen specifi city, by performing extra 
labeling with CD133 microbeads between the two 
steps of the initial process. The outcome was not an 
improvement, as the resulting population exhibited 
rather low expression of CD133 antigen. 

 The second optimization protocol, where 
glycophorin-negative selection preceded the stan-
dard protocol, also did not improve the purity of the 
CD133 population. It was shown additionally that it 
did not even improve the results for CD34 isolation 
(method D) when used before binding to either the 
fl  uorochrome or to the  γ -chain of the monoclonal 
antibody. 

 As a fi nal approach for optimization of the pro-
tocol, we followed a different sequence of labeling in 
order to enable further binding of antibodies towards 
the fl  uorochrome itself or to the common part of 
the  γ -chain of the monoclonal antibody, or to both 
when applied consecutively. Thus the MNC, after 
glycophorin-negative selection, were fi rst labeled 
with mouse anti-human CD133 monoclonal anti-
body and then incubated with goat anti-mouse IgG, 
or anti-PE microbeads or a combination of both in 
a one- and two-step column procedure. Despite the 
fact that a moderate reproducibility of the isolation 
of the CD133 population was observed, the anti-
gen expression was not satisfactory and the method 
involved more steps and was more complicated than 
those used previously. Therefore none of the differ-
ent procedures applied in the last method surpassed 
the results of the protocol suggested by the manu-
facturer, and this was also the case for the isolation 
of CD34 !     cells. 

 Although CD133 was expressed at rather low 
levels after all the isolation protocols applied in the 
present study, a relative consistency was noticed 
in the percentage antigen expression shown in the 

resulted in cells expressing 27.9    "    8.8% CD133. 
CD34 and CD133 expression after isolation by all 
the protocols used are summarized in Table I.     

 Discussion 

 HSC are rare cells, present in bone marrow, periph-
eral blood and umbilical cord blood, maintaining 
hematopoiesis throughout their lifespan. They are 
used widely for both therapeutic and research pur-
poses, following enrichment. The purifi cation of pro-
genitor hematopoietic cells has additional benefi ts, 
such as depletion of T lymphocytes, which results in 
a reduction of the incidence of GvHD after alloge-
neic transplantation and depletion of tumor cells for 
the prevention of relapse following autologous trans-
plantation. Additionally, the purifi cation of HSC has 
been used in the  in vitro  expansion of progenitor cells 
for improved hematopoietic support and selection 
for gene therapy (16). Immunomagnetic cell sorting 
is a commonly used procedure for the isolation of 
rare cell subsets, and it has been proved to be a rather 
simple and effi cient method for the  ex  vivo  expansion 
of stem/progenitor cells (17). 

 CD34 and CD133 cell-surface antigens are 
markers expressed by progenitor cells characterized 
by a high repopulating capacity. CD34-based immu-
nomagnetic cell sorting has been established in the 
past years as a standard method in order to collect 
HSC. This marker has been used extensively for 
the characterization of stem/progenitor hematopoi-
etic cells, those of CB included, intended for vari-
ous clinical applications and research purposes (18). 
More recently, advances in various fi elds have used 
CD133 !     cells, which apart from hematopoietic dis-
eases, have also been involved as therapy for neu-
rologic and myocardial diseases as well as in other 
research applications (9). 

 Based upon previous experience (11) and upon 
our laboratory research interests, working with the 
CD133 and CD34 isolation protocols revealed that 

  Table I. Expression of the corresponding surface antigens after 
immunomagnetic isolation of CD34 and CD133 populations 
from CB.   

Surface antigen expression (%)

CD133 CD34

Method A 60 (10 – 85)
93    "    1.06Method B 32.2    "    4.1

Method C 40    "    30
Method D
Procedure 1 20.2    "    8.5 65.8    "    2.1
Procedure 2 6.3    "    4.5 6.7    "    0.2
Procedure 3 28.8    "    9.6 64.8    "    12.6
Procedure 4 27.9    "    8.8 86.7    "    1.9
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data acquired (Table I). This could imply that the 
purity variation is a result of the different epitopes 
recognized by each antibody used, which were clone 
AC133 for the isolation and clone AC141 for the 
fl  ow cytometric evaluation. This was not consistent 
though, with reported data showing that AC133 and 
AC141 do not cross-block each other (19). Another 
factor to consider regarding this effect is the observa-
tion that there is a difference in the recognition of the 
CD133 antigen by these two antibodies in leukemic 
cells (20), without any reason being specifi ed. Glyco-
sylation has been speculated as the causative factor, 
and both of these monoclonal antibodies recognize 
epitopes that are glycosylated. Glycosylation is a 
post-translational event that might be altered in cells 
that have undergone malignant transformation (21), 
so this could not be the case in our study because 
the source of our progenitor cells was CB and hence 
normal hematopoietic cells. 

 In conclusion, immunomagnetic cell sorting is 
an effective and highly reproducible method for the 
purifi cation of CD34 !    cells of CB. However, it is 
not equally acceptable for CD133 !    cells because 
the purity of the resulting population is neither high 
nor consistent. Optimization of the CD133 protocol 
by any of the approaches we tried failed to achieve 
improvement of the procedure suggested by the 
manufacturer. Therefore it is recommended that the 
expression of CD133 antigen is assessed following 
each immunomagnetic isolation in the fi nal selected 
CD133 population, in order to confi rm the expected 
characteristics of the enriched population. 
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Abstract

The recognition of the role of Mesenchymal Stromal Cells (MSC) in hematopoiesis, as part of the bone marrow
microenvironment, renewed the interest for cord blood (CB) ex vivo expansion as a source of HSC for transplantation.
MSC from children are recognized to have different biological properties compared to the ones from adults. The current
study focuses on the evaluation of the effects of children’s bone marrow MSC on the ex vivo expansion capacity of both
allogeneic cord blood and autologous bone marrow (BM) CD34þ hematopoietic stem cells (HSCs) when used as a cell
feeder layer with or without recombinant cytokines. Our results showed that children’s bone marrow-derived MSC expand
more primitive populations in co culture with CD34 and that the expansion is further enhanced when the culture is
supplemented with growth factors. No additive effect was seen either with the early- or late-acting growth factors’ cocktails
used. Biological features of CB hematopoietic progenitors seem to make them more suitable than their BM counterparts
for ex vivo expansion. Clinical implementation will be facilitated by methodological standardization and guidelines’
establishment.

Keywords: CD34þ; cord blood; ex vivo expansion; hematopoietic stem cells; mesenchymal stromal cells; SDF-1a

Introduction

Cord blood (CB), after 25 years of clinical experience, has
been recognized as a valuable hematopoietic stem/
progenitor cell (HSPC) source due to easy access, low
percentage of Graft versus Host disease (GVHD) and
increased tolerance for Human Leukocyte Antigen (HLA)
mismatches (Cohen and Nagler, 2003; O’Brien et al., 2006;
Schoemans et al., 2006; Ooi, 2009; De Lima et al., 2012).
However, the low numbers of cells per unit and delayed
neutrophil and platelet reconstitution opened a field of
research for ex vivo expansion of CB hematopoietic stem
cells (Tursky et al., 2012). The initial attempts focused on
the use of soluble cytokines. However, this led to
differentiation of the HSC starting population (Dahlberg

et al., 2011). Later the identification of novel pathways
implicated in stem cell self renewal and factors involved in
embryonic development such as Notch/Delta interactions,
homeobox genes, and aryl hydrocarbon receptor antago-
nist renewed the interest of CB HSC ex vivo expansion
(Delaney et al., 2010). Various efforts for alternative
approach of the ex vivo expansion were made (Yu et al.,
2013); while in order to avoid the additional manipulation,
strategies such as double unit administration or ex vivo
expansion of a part of the graft were applied and succeeded
to only partially improve the clinical outcome of CB
transplantation (De Lima et al., 2012; Tursky et al., 2012).
After the ascertainment that MSC, as part of the bone
marrow microenvironment known as niche, are responsi-
ble for homeostasis, proliferation, and migration of
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hematopoietic stem cells, they were considered as possible
candidates for the improvement of ex vivo expansion of
CB HSC. Despite the fact that important regulatory
components of the stem cell niche have been identified in
vivo, this knowledge has not yet been translated into
improved ex vivo expansion protocols for clinical
applications. The chemokine Stromal Cell-Derived Factor
1 (SDF-1a), also known as C-X-C motif chemokine 12
(CXCL12), and its major receptor C-X-C chemokine
receptor type 4 (CXCR4), are now known as regulators of
many aspects of hematopoietic stem cells, including their
migration, survival, and development (Dar et al., 2006).
SDF-1a is expressed in primary BM stromal cells and plays
a significant role as niche factor involved in the
maintenance of the HSPC pool (Tzeng et al., 2011) and
HSC quiescence (Sharma et al., 2012). Another novel
factor, as far as it concerns its implication in the HSC-
microenvironment interplay, is Angiopoietin-1 (Ang-1).
Ang-1, known for its role in vascular development and its
effects on vessel growth, has been recently suggested as
part of other biological processes. Current evidence
suggests that Ang-1 directly contributes to HSC regulation
(Arai et al., 2004) by interacting with HSC-expressed Tie-2
(Sacchetti et al., 2007). Ang-1/Tie-2 signaling may help
maintain hematopoietic stem cells in a quiescent state
within the bone marrow, thus regulating HSCs “stemness”
(Arai et al., 2004). More recently, Nanog and octamer-
binding transcription factor 4 (Oct-4) have been described
as transcription factors involved in the maintenance of
the self-renewal and pluripotency of HSCs. Knockout or
knockdown of Nanog gene abolishes both self-renewal and
pluripotency, resulting in cell differentiation whereas its
overexpression preserves their primitive characteristics
after proliferation for multiple passages. Oct-4 is expressed
in totipotent HSCs and germ cells and functions as a key
player in the development and the pluripotency. Oct-4
absence either in vivo or in vitro reverts Embryonic Stem
Cells (ESCs) to the trophoblast lineage (Liu et al., 2009).
These two combined with Sox-2, among others, have been
used to reprogram somatic cells to induced Pluripotent
Stem Cells (iPSCs) (Takahashi et al., 2007). Members of
the Sox family have been reported to regulate various
developmental processes, including the maintenance of
pluripotency of embryonic stem cells. Sox2 is believed to
work in concert with other ESC proteins, particularly Oct-
4, to maintain self-renewal and the pluripotency of ESCs
(Gelebart et al., 2012). These features suggest them as
markers of stemness and pluripotentiality.

The aim of the study was to characterize the BM MSC
from children and to evaluate their ex vivo expansion
capacity when used as a cell feeder layer with or without
recombinant cytokines for both allogeneic cord blood and
autologous BM CD34þ HSCs.

Materials and methods

Collection and isolation of cord blood and bone marrow
CD34þ cells

Human umbilical samples were obtained following full-
term vaginal delivery. Bone marrow was aspirated from
children with immune cytopenia and solid tumors without
BM involvement. All samples were processed within 24 h
upon collection (BM: n¼ 15, CB: n¼ 10). The procedure
had the approval of the Ethics Committee of the University
Hospital of Heraklion. Mononuclear cells (MNC) were
isolated by density gradient centrifugation at 400g for
25min layered over Ficoll-Paque (1.077 g/mL, Sigma-
Aldrich, St. Louis, MO). The cell interface layer was
collected and the cells were washed twice with phosphate
buffered saline (PBS, Gibco Life Technologies BRL). Then,
MNC were incubated with anti-human CD34þ conjugated
with MicroBeads (Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach,
Germany) for 30min at 4#C. CD34þ cells were isolated
using immunomagnetic cell separation kit (MACS)
according to the manufacturer’s instructions (Miltenyi
Biotech).

Expansion and characterization of mesenchymal stromal
cells (MSC)

MSC cultures were obtained from the BM samples (n¼ 15)
after the Ficoll isolation procedure as described above.
Mononuclear cells were transferred to 25 cm2 culture flasks
in a-modified minimum essential medium (a-MEM)
without nucleotides (Invitrogen Ltd, Paisley, UK), supple-
mented with 10% lot selected fetal bovine serum (FBS
Hyclone, Perbio Science, Erembodegem-Aalst, Belgium),
10% penicillin/streptomycin 10,000 IU/mL/10,000mg/mL,
respectively, 10% L-glutamine (both from Gibco Life
Technologies BRL), and 1 ng/mL Fibroblast Growth
Factor-2 (FGF-2 Abcys SA, Paris, France). Cultures were
maintained in a humidified atmosphere at 37#C and
5% CO2. The culture medium was replaced twice a week.
When cultures reached >75% confluence, cells were
detached after mild trypsinization (Trypsin-EDTA solu-
tion 0.25% Gibco Life Technologies BRL) for 5–10min at
37#C and counted. They were subcultured at a concentra-
tion of 1,000 cells/cm2 into 75 cm2

flasks (passage-P) for
four passages.

MSC doubling time (DT)

DT was calculated according to the formula DT¼ t/n¼
t x log(2)/log (cells harvested/cells inoculated), where t is the
time between initial plating and harvest for the respective
passage.
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Colony forming unit-fibroblast (CFU-F) assay

BM MSC were plated at a concentration of 10 cells/cm2 in
20 cm2 petri dish in a-MEM medium without FGF-b. They
were maintained for 14 days in humidified atmosphere at
37!C and 5% CO2 without changing the medium. Then,
the colonies were washed, fixed with methanol at room
temperature for 5min, stained with Giemsa, and quantified.
All experiments were performed in duplicate.

Ex vivo expansion of hematopoietic cells on MSC layer

For the co culture, 30" 103 BM-MSC isolated at the third
or fourth passage were plated in 24-well plates (Corning
Costar, NY), which had been pre coated for 24 h with 30%
gelatine (2% solution, Sigma–Aldrich, Irvine, Ayrshire,
UK). Before the addition of either the CB or BM CD34þ

cells, the stromal cells were washed twice with phosphate
buffered saline (PBS-Gibco Life Technologies BRL) and
2.5" 103 CD34þ cells were seeded in 1mL of serum-
supplemented a-MEM plus either one of the two
combinations of growth factors. The first combination of
growth factors (GF1) included Stem Cell Factor (SCF-
StemCell Technologies Inc., Vancouver, Canada) 10 ng/mL,
Intereukin-3 (IL-3) 5 ng/mL, Granulocyte-Colony Stimu-
lating Factor (G-CSF) 100 ng/mL, Granulocyte-Macro-
phage Colony Stimulating Factor (GM-CSF) 1 ng/mL.
The second one (GF2) contained those considered as early
acting cytokines : SCF 20 ng/mL, Thrombopoietin (TPO)
25 ng/mL, Intereukin- 6 (IL-6) 20 ng/mL, Fms-related
tyrosine kinase 3 (Flt-3) ligand 50 ng/mL (all from R&D
Systems, Minneapolis, USA) (after an analysis of the results
of CB-CD34þ, no substantial differences were observed
between the two combinations in the studied parameters
and we proceeded to the BM-CD34þ experiments with only
GF2 cocktail in order to save time and resources). Control
cultures consisted of MSC alone and hematopoietic cells
with cytokines. After five days of co culture, 1mL of fresh
complete medium containing the same concentration of
cytokines was added and the co culture continued for
another 5 days. On day 10 of co culture, hematopoietic cells
expanded on MSC were collected. Adherent hematopoietic
cells on the stromal layer were removed by washing five
times with PBS and mixed with dissociated hematopoietic
cells. Stromal cells were obtained after treatment with
trypsin-EDTA solution for 5min.

Flow cytometric analysis

Phenotypic identification of the various cell subpopulations
was performed by flow cytometric analysis of cell surface
markers. Aliquots of cells were stained against hematopoi-
etic and MSC-related surface markers. In brief CD34-

Phycoerythrin (PE) conjugated, CD38-allophycocyanin
(APC) conjugated, CD33-APC (all from BD, Pharmingen,
San Diego, CA), CD14-fluoro isothiocyanate conjugate
(FITC), CD15-PE, CD105-PE, CD90-FITC, (all from
Immunotech, Marseille, France), CD146, CD45-FITC
(Cytognos SL, Salamanca, Spain), CD3-FITC monoclonal
antibodies were incubated with cells in PBS/0.1% BSA (PBS
Gibco Invitrogen, Paisley, Scotland UK) at room tempera-
ture for 30min. Cells labelled with corresponding isotype-
matched IgG were used as control. Labelled cells were
washed twice, suspended in 2% paraformaldehyde and
analyzed on an Epics-Coulter cytometer. The expanded
hematopoietic stem cell subpopulations were initially
gated according to their morphology (forward vs. side
scatter FSC/SSC) and dead cells were excluded from
the analysis. Then, the percentages of the CD34þ,
CD34þCD38$, CD34þCD33$ expanded cells were calculat-
ed on a scattergram generated by combining CD45 and
the corresponding surface antigen. At least 40,000 events
were acquired for each analysis.

Clonogenic assay

Expanded cells (5" 103 cells) were plated in duplicate in 35-
mm tissue culture dishes containing 1mL methylcellulose
semisolid culture medium (MethoCult H4230, StemCell
Technologies Inc.), and 10% recombinant human growth
factors cocktail (SCF 10 ng/mL, IL-3 5 ng/mL, G-CSF
100 ng/mL, GM-CSF 1 ng/mL). After 14 days of incubation
at 37!C in 5% CO2, CFU-GM colonies were scored using
standard scoring criteria (Jing et al., 2010).

Elisa immunoassay

Angiopoietin-1 and Stromal cell-derived factor-1a levels
were determined by a sandwich enzyme-linked immuno-
sorbent assay (ELISA) by commercial kits obtained from
R&D Systems. The monoclonal antibody specific for either
Angiopoietin-1 or SDF-1a had been pre-coated onto the
microplate. Standards and samples were pipetted into the
wells and the Angiopoietin-1 or SDF-1a present bound to
the specific monoclonal antibody. After washing away the
unbound substances, an enzyme-linked polyclonal anti-
body specific for Angiopoietin-1 or SDF-1a was added to
the wells. Following a wash to remove any unbound
antibody-enzyme reagent, the substrate solution was added
and color developed. The color intensity is proportional to
the amount of Angiopoietin-1 or SDF-1a bound in the
initial step. The color development was stopped and the
optical density of each well was measured in an automated
microplate reader set at 450 nm with a wavelength
correction at 568 nm. All measurements were performed
in duplicate.
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RNA extraction, reverse transcription, and quantitative
PCR

Total RNA was extracted from both expanded HSC (n¼ 10)
andMSC (n¼ 10) in selected conditions for the evaluation of
the expression levels ofOct-4, Sox2, andNanog, usingRNeasy
isolation columns (Quiagen, Hilden, Germany). Genomic
DNAfromall sampleswas removed usingRNAse-freeDNase
digestion (NEB) according to the manufacturer’s protocol.
One microgram of total RNA was reverse transcribed using
the Reverse Transcriptase M-MLV (Promega Madison, WI)
according to the manufacturer’s protocol. cDNAs were
checked with conventional PCR with convGAPDH primers.
A typical convGAPDH reaction contained Taq polymerase
buffer 1X (Invitrogen Carlsbad, CA)/MgCl2 1.5mM/200mM
dNTPs/0.4mM of each convGAPDH primers/0.5 units
Platinum Taq (Invitrogen) and 0.6mL cDNA template in a
final volume of 12.5mL. Cycling conditions were as follows:
94"C for 5min and 40 cycles of (94"C for 30 sec, 56"C for
30 sec, 72"C for 1min). All products were evaluated by
electrophoresis on 2% agarose gel.

Real-time RT-PCR /PCR

Expression level of Oct-4 and Sox2was quantified using a real-
timeRT-PCRassaywith SYBR-Green I chemistry. Specifically,
1mL cDNA was amplified in a PCR reaction containing 1X
QuantiTectTM SYBRGreen PCR kit (QIAGEN) and appro-
priate concentration of each primer in a final volume of 20mL.
After an initial denaturation at 95"C for 10min, the samples
were subjected to 40 cycles of amplification, comprising of
denaturation at 95"C for 30 sec, annealing at appropriate
temperature for each primer pair for 60 sec and elongation at
68"C for 30 sec. In each PCR, all reactions were run in
duplicates and twonon-template controlswere included.After
amplification, amelting curve analysiswas performed to verify
the amplification of a unique PCR product. All PCR
experiments were conducted on the ABI Prism Sequence
Detection System 7,000 (PCR thermal cycler Applied
Biosystems, Foster City, CA). The expression of each gene
was evaluated using a relative standard curve and the
expression level was calculated after normalization to the
expressionof the refGAPDHreference gene. Primer sequences
for Oct-4 were For 50 CTTGCTGCAGAAGTGGGTGGAG-
GAA 30 and Rev 50CTGCAGTGTGGGTTTCGGGCA 30,
while for Sox2 and refGAPDH the QuantiTect primer Assay,
(Quiagen, cat# QT 00237601 and cat# QT 01192646,
respectively) was used. The annealing temperature for all
genes analyzed was 52"C.

Conventional PCR

Although qPCR was efficient for Oct-4 and Sox2, the
expression of Nanog was below the detection level in most

samples, despite the fact that primer efficiency and
standard deviation of the standard curve points were
optimal. In an effort to have a rough estimate of the Nanog
expression we then applied conventional PCR (semi
quantitative method) where the products are of larger
size and hence a larger amount of fluorescent dye is
inserted allowing detection.

A typical reaction contained Taq polymerase buffer 1X
(Invitrogen)/MgCl2 1.5mM/200mM dNTPs/0.4mMof each
NANOG or convGAPDH primers/0.5 units Platinum Taq
(Invitrogen) and 1.5mL cDNA template in a final volume of
12.5mL. Cycling conditions were as follows: 94"C for 5min,
40 cycles of amplification, comprising of denaturation
at 94"C for 30 sec, annealing at 56"C for 30 sec and
elongation at 72"C for 60 sec. Primer sequences were for
Nanog: For 50 CCAAAGGCAAACAACCCACT 30 and
Rev 50 TGAATTGTTCCAGGTCTGGTTG 30 and for
convGAPDH: For 50 GGGCTGCTTTTAACTCTGGT 30

and Rev 50 TGGCAGGTTTTTCTAGACGG 30. The anneal-
ing temperature was 56"C for both. All products were
evaluated by electrophoresis on 2% agarose gel and
densitometry was performed using Image J. Expression
level of Nanog was evaluated after normalization to
convGAPDH.

Statistical analysis

Results are expressed as mean# standard error of the
mean, unless otherwise stated. Comparison between
groups was performed applying the non parametric
Mann-Whitney test. Two-tailed P values were calculated
and the conventional level of significance P< 0.05 was
applied in all cases. Furthermore, for flow cytometry, we
used the Beckman Coulter FC500 Flow Cytometer. The
results were analyzed using SPSS software (version 17.0,
SPSS, Chicago, IL).

Results

Biological characteristics of mesenchymal stromal cells

MSC proliferated in culture with an adherent, spindle-shape
morphology. Upon confluency they were trypsinized,
counted, and reseeded. No morphological alteration was
observed until the end of the culture at passage 4. Study of
MSC growth kinetics showed that the mean time of
population doubling was 1.93# 0.1 days at P2 and slightly
increased with the passage progression (2.6# 0.2 days at P4).
MSC-related surface markers were not expressed at the
mononuclear population (CD105: 1.85# 0.3%, CD146:
0.93# 0.3%), when assayed by flow cytometry but were
highly expressed at successive passages. More specifically
at both P2 and P4, MSC were found to be uniformly
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positive for CD105 (P2:99.4! 0.23% P4: 97.5! 0.82),
CD90 (P2:98.97! 0.68% P4: 97.8! 0.85), and CD146
(P2:94.05! 1.45%, P4: 94.6! 1.81) but negative for CD45,
CD34, CD10, CD14, CD15, and HLA-DR. Clonogenicity
was diminishing with culture progression and the total
CFU-F number was 38.05! 3.7 colonies per 200 seeded cells
at P2 and 24.03! 3 colonies at P4.

CD34þ immunomagnetic isolation results

The mean cord blood initial volume collected was
39.8! 2.2mL and after gradient centrifugation
2.9! 0.5# 108 MNC were isolated. The immunomagnetic
separation resulted in 54.3! 2.1# 104 cells expressing CD34
at 93! 1.43%.

The mean bone marrow volume used was 2.10! 0.6mL
and after gradient centrifugation 0.86! 0.26# 108 MNC
were isolated. The immunomagnetic separation yielded
155! 41# 104 cells, expressing CD34 at 98.3! 0.64%.

Ex vivo expansion of total and CD34þ cells over MSC
stromal layer

The presence of both MSC and GF1 in the culture of CB-
CD34þ cells yielded the higher expansion of both total cell
number (TC) and higher expression of CD34þ cells
(P< 0.05). The two different GF combinations, in the
absence of MSC, seem to exert similar effect on the CD34þ

fold expansion (GF1: 13.73! 0.74 vs. GF2: 13.89! 0.77).
The presence of MSC alone increased their number by
1.58! 0.59 times (2.07! 0.78 for BM-CD34) presenting the
lowest expansion compared to the addition of growth factors
in the culture (Figure 1). Comparing CB to BM-derived
CD34, the former were characterized by higher expansion
capacity of both TC (118.19! 31.51 vs. 11.37! 2.06,
P< 0.05) and CD34þ fold expansion (9.71! 4.09 vs.
1.53! 0.40, P< 0.05) in the presence of both MSC and
GF or GF alone (TC:143.75! 7.21 vs. 14.08! 3.47 and
CD34 fold expansion: 13.89! 0.77 vs. 1.04! 0.07, P< 0.05).

Figure 1 The total cell number (number of cells x104) (A) and the fold expansion (times) of CD34+ cells (B) resulting during the co culture of
CB CD34 under the conditions shown in the y-axis. CB-CD34 cells in the presence of both MSC and growth factor cocktail yielded the highest
expansion of both total cell number and CD34þ population. No beneficial effect was observed between the two different growth factor combinations in
the absence of MSC. * denotes statistical significance in comparison to the results where no growth factors have been supplemented (P< 0.05).

I. Pelagiadis et al. Children’s BM-MSC for HSC ex vivo expansion

5Cell Biol Int 9999 (2015) 1–12 © 2015 International Federation for Cell Biology



Immunophenotypic characteristics of the subpopulations
of the expanded hematopoietic stem cells

The percentage of CD34þ cells was higher in the absence of
growth factors in the culture regardless of the HSC origin.
The CD34þ38" and CD34þ33" cell fractions are considered
to characterize more primitive hematopoietic populations.
According to our results (Figure 2), their percentages
were higher in the condition where cord blood derived
hematopoietic cells were grown in the presence of MSC
only and more specifically CD34þ33": (CD34CBþMSC
32.57# 5.76 vs. CD34CBþMSCþGF2: 0.88# 0.22% vs.
CD34CBþGF2:0.60# 0.18%, P< 0.05) and CD34þ38":
(CD34CBþMSC 6.24# 2.7 vs. CD34CBþMSCþGF2:0.18
# 0.11% vs. CD34CBþGF2: 0.98# 0.45%, P< 0.05). The
corresponding values for BM-CD34 for theCD34þ33" fraction
were (CD34BMþMSC 16.3# 6.5%, CD34-BMþMSCþ
GF2: 4.9# 1.4%, CD34BMþGF2:1.84# 0.86%) and for the
CD34þ38" (CD34BMþMSC 3.83# 1.72%, CD34BMþ
MSCþGF2: 5.02# 2.2%, CD34BMþGF2: 1.66# 0.94%). No
other significant difference was observed, in either BM or CB
derived CD34þ , in the various examined parameters.

Myeloid colony-forming assay (CFU-GM)

Co culture of CB CD34þ with MSC only resulted in the
expansion of cells with the greater clonogenic capacity as
expressed by the development of CFU-GM colonies. Despite
the fact that the presence of MSC in the culture did not
increase the total number of CD34þ hematopoietic cells, the
resulting CD34þ population, at the end of the co culture,
seems to be characterized by higher clonogenic capacity
(341.25# 27.86 CFU-GM) when compared to the condition
where—in addition—either GF1 (154.00# 26.83 colonies,
P¼ 0.002) or GF2 (161.50# 10.35 colonies, P< 0.001) have

been added. When no MSC were present in the co culture
system, there were less colonies grown compared to those
where only MSC were present (147.0# 12.9 with GF1, and
58.5# 11.9 with GF2, P< 0.009) (Figure 3). CB CD34þ cells
produced more colonies than the BM corresponding ones
when co-cultivated with MSC (341.25# 27.86 vs.
143.75# 48.69, P< 0.05). On the other hand, the number
of CFU-GMcolonies fromBM-CD34 (only GF2 cocktail was
used) was similar not affected by the presence ofMSC, either
alone (143.75# 48.69) or with growth factors (GF2:
195.00# 14.80). Lower number of myeloid colonies devel-
oped in the presence of GF alone (120.2# 10.3, P< 0.05).

Oct-4, Sox2, and Nanog expression

Real Time PCRwas applied to quantify expression level Oct-
4 and Sox2. The results are expressed after normalization to
the expression values for the GAPDH reference gene. MSC
presented the lower levels (Table 1) either alone or in co
culture with CD34þ in the presence or not of growth factors,
although this difference does not become statistically
significant. Nanog expression was below the detection level
inmost samples by the Real Time PCRmethodology, despite
the fact that primer efficiency and standard deviation of the
standard curve points were optimal. In an effort to have a
rough estimate of the Nanog expression we applied
conventional PCR (semi quantitative method). Under these
terms Nanog was similarly expressed in any of the examined
conditions.

Stromal cell-derived factor1 (SDF-1a) and Angiopoietin 1
(Ang-1) levels

Our results showed that both SDF-1a and Angiopoietin-1
are highly expressed in the supernatant in the presence of

Figure 2 Representative plots of the flow cytometric analysis of the CD34+CD33" and CD34+CD38" expression performed on the CD45+

population under the culture conditions. The upper raw refers to CB data (A): MSCþCD34 CB, (B): MSCþCD34 CBþGF2 (C): CD34 CBþGF2,
while the lower is the corresponding condition for BM (D): MSCþCD34 BM (E): MSCþCD34 BMþGF2, and (F): CD34 BMþGF2. The values on the
plot represent the mean values of all experiments.
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MSC which seems to be their main source of origin
(Figure 4).When bonemarrowCD34 cells were added either
alone (P¼ 0.043) or with growth factors (P¼ 0.01) a much
higher SDF-1a expression was observed in the co culture
system and this was higher compared to the corresponding
condition where CB-CD34 cells were in the co culture
(CD34þMSC: CB vs. BM P¼ 0.017, CD34þMSCþGF2:
CB vs. BM P¼ 0.034).

Discussion

In the present study, we assessed the effect of children’s BM
MSC and that of recombinant early- and late-acting growth
factors, alone and in combination, on the proliferation,
expansion, and differentiation of hematopoietic cell popu-
lation derived from cord blood and bone marrow.
MSC from adults have been reported, to have different
biological features compared to the ones from children
(Choumerianou et al., 2010; Alves et al., 2012). The role of
cytokines in the expansion of HSCs has been extensively
studied but without a stromal support. Most of the assays
implemented pre-isolation of mainly CD34 and CD133 cells,

aiming to eliminate more mature population or other non
hematopoietic cells that may inhibit HSC or progenitor
proliferation (Chou et al., 2010) at the cost of cell loss
(Robinson et al., 2011). Under such conditions it has been
observed, and confirmedherein, that thevarious growth factor
combinations supplying the expansion culture, result in an
increased total cell number but with simultaneous differenti-
ation and maturation of the expanded population. Therefore,
supplementation of the co culture withMSC,which constitute
cells of the hematopoietic microenvironment, seemed an
attractive alternative which would promote mainly the
progenitor cell expansion (Digiusto and Kiem, 2012).

In our experiments, non irradiatedMSC, at P3 or P4, were
used. In the majority of experimental protocols in the
literature, irradiation of the stroma feeder layer is performed
before the initiation of the co culture with the HSC. We
omitted this step since irradiation inhibits the mitotic
activity of the stromal cells and eventually leads to depletion
of the cytokines secreted by them. Thus, the idea behind that
was to let the cells interact in a way mimicking the natural
occurring interactions between the HSC and the stromal
cells. This option seems to gain ground as recently others

Figure 3 The number of the developed CFU-GM colonies (frequency) from BM and CB-CD34 at the different conditions. Co culture of CB
CD34þ with MSC alone, resulted in the expansion of cells with the greater clonogenic capacity compared to the addition of GF2 in the culture
(P< 0.001). The absence of MSC in the co culture system yielded the lowest number of colonies (P< 0.009) and CB-derived CD34þ cells produced more
colonies compared to the BM-derived CD34þ when co-cultivated with MSC (P< 0.05)

Table 1 The expression of Oct-4, Nanog, and Sox-2 by MSC and CD34þ cells.

Condition Oct-4 (x10#4) Nanog (x10#4) Sox-2 (x10#4)

MSC 3.21$ 1.84 1947.94$ 356.57 4.0$ 1.00
CD34CBþMSCþGF2 (CD34 fraction) 105.42$ 23.39 3891.50$ 892.50 64.0$ 26.0
CD34CBþMSCþGF2 (MSC fraction) 12.30$ 4.30 2507.72$ 345.81 11.00$ 3.00
CD34CBþMSC (MSC fraction) 12.15$ 10.10 1593.72$ 67.38 51.0$ 26.0
CD34CBþGF2 152.20 $ 65.90 3576.20$ 1303.06 79.0$ 26.0

The expression levels of the transcription factors Oct-4, Nanog and Sox-2 by MSC and CB- HSC (their values normalized to the expression values for
the GAPDH reference gene). The “CD34 fraction” refers to the supernatant while the “MSC fraction” to the stroma of the corresponding condition
of the co culture.
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(Glettig andKaplan, 2013) reported the adoption of the same
strategy in their co culture system, whereas in their case,
MSC derived from adipose tissue.

We used two growth factor combinations in the current
study. The first one [GF1] included mostly late acting G-
CSF, GM -CSF, SCF, and IL-3, and the second [GF2] SCF,
TPO, IL-6, Flt-3, which are considered as more early acting
factors (Flores-Guzman et al., 2009). Thrombopoietin and
Stem Cell Factor are known for their crucial role in HSPC
maintenance in vivo, and for enhancement of cell survival
and self-renewal ex vivo (Wilson and Trumpp, 2006;
Hofmeister et al., 2007; Zhang et al., 2008; Askmyr et al.,
2009). Flt-3 ligand and interleukin (IL-6) are involved on
short-term repopulating stem and progenitor populations,
and synergistically enhance expansion (Kollet et al., 1999;
Yin and Li, 2006; Hofmeister et al., 2007; Ivanovic and
Boiron, 2009). They were used either in combination or not

with MSC. We observed no difference between the two GF
cocktails in any of the studied parameters possibly indicative
of a quite more complex cross talk among various factors
and, for sure, not limited to a small number of cytokines and
growth factors. No direct comparison could be made though
with data from the literature, as there are many and major
differences in the culture conditions applied as already
mentioned above. This further emphasizes the need for
more standardized protocols while, on the other hand,
stresses the complexity of the biology even in the limited ex
vivo system and possibly clarifies a very small part of it.

Most of the studies converge that the co culture of cord
blood HSC in the presence of allogeneic MSC results in the
expansion of a more primitive population if it is compared
with the corresponding expansion in the presence of only
growth factors. In our results less differentiation occurred in
cells cultured with MSC alone, than with GF or GFþMSC.

Figure 4 The levels of SDF-1a (A) and Ang-1 (B) expressed in the co-culture supernatants of MSC and MSCþHSC—either CB or BM—in the
presence or not of growth factors. Both SDF-1a and Angiopoietin-1 are highly expressed in the presence of MSC. The highest expression of SDF-1a
was observed when BM CD34þ cells were seeded either in the presence of MSC alone or with growth factors (P< 0.05 compared to the levels
expressed in the absence of CD34 cells).
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Furthermore, the co culture of CB derived HSC with both
MSC and GF provides not only a CD34þ increased
population but is also more efficient in the total cell
proliferation. In addition, we showed that the percentage of
the more primitive populations CD34þCD38" and
CD34þCD33" were greatly increased upon co culture
with MSCs and a similar finding has been reported by
Walenda et al. (2011). They observed a more efficient
expansion of CD34þ cells when CB CD34 were supple-
mented with MSC and late acting growth factors. In
accordance to that, De Lima et al. (2009) observed a 12-fold
CD34þ expansion when they used both stromal feeder layer
in combination with SCF, TPO, G-CSF, while Walenda et al.
(2011) showed an even higher i.e, >35-fold increase with
MSC and SCF, TPO, FGF1, ANGPLT5L, IGFBP2. Jang et al.
(2006) demonstrated an astonishing 300-fold increase of
CD34þ when cytokines SCFþ IL-6þ FLþTPO and MSC
were present. In the presence of MSC only though, a 2.25-
fold increase in CD34þ cells was achieved when CB derived
MSC were used and a 2.0-fold increase with the BM derived
ones (Jang et al., 2006).

In the autologous setting, where BM CD34 were co
cultured with the corresponding MSC, the presence of
growth factors was more efficient in the total cell number
expansion. Similar pattern was observed with the CB derived
CD34, although the fold expansion was greater. There was
no difference between the early- and late-acting growth
factor combinations. In the literature, there is a big range of
total nucleated cell expansion reported with a 12-fold one
from De Lima et al. (2009) up to 600-fold by Fern!andez-
S!anchez et al. (2011) when both MSC and cytokines (TPO,
Flt-3 ligand, SCF, G-CSF, IL- 3, IL-6, and EPO) were present
in culture and there was no difference to that observed in
the presence of cytokines alone.

Overall, the co culture of cord blood HSC in the presence
of allogeneic MSC results in the expansion of a more
primitive population if it is compared with the correspond-
ing expansion in the presence of growth factors; growth
factors and MSC co culture act synergically to increase
proliferation of hematopoietic stem cells.

MSC seem to preserve more the clonogeneic population
as the frequency of the developed CFU-GM was the highest
in their presence. The presence of growth factors rather leads
to more differentiated cells as we had lower number of
myeloid colonies when they were added in the co culture of
HSC with MSC. No direct comparison, again, can be made
with the results of others as the experimental conditions (CB
MNC/MSC co culture (Robinson et al., 2011) or the result
expression (colonies per cell number (Jang et al., 2006)) are
different. In our case the colony number was the lowest in
the absence of stromal cells. CB CD34þ cells produced more
colonies than the BM corresponding ones when co-
cultivated with MSC. The growth factor combinations

used exert a similar effect concerning the expansion of more
clonogenic cells in CB when MSC are present.

The relationships between HSC and the cells of the
microenvironment were implied by the presence of HSC
infiltrating the stroma. The study of the trypsinized cells of
the feeder layer, following the repeated washings, showed an
expression of CD34 and CD45 surface markers and CFU-
GM development when these cells were examined in the
corresponding assays (data not shown). Our results support
the results from the report of Jing et al. (2010) who tried to
show the significance of the cell to cell contact between HSC
and stromal cells. Although a number of studies stresses the
importance of this intimate relationship between the two
populations on the expansion and “stemness” of HSC
(Breems et al., 1998; Gottschling et al., 2007; Wagner et al.,
2007; Alakel et al., 2009; Lobato da Silva et al., 2010; Jing
et al., 2010;Walenda et al., 2011), further research is required
in order to fully clarify it. Oct-4, Sox2, and Nanog were
selected based on the knowledge that they are involved in
self-renewal and pluripotency of stem cells and are
frequently used as markers for primitive cells. Our results
showed that no condition modified the expression of any of
the three transcription factors. Despite the fact that MSC are
undifferentiated cells, considering their ability to tri-lineage
differentiation to adipo-, osteo-, and chondro-cytes, they
had the lowest expression of the Oct-4, Sox2, Nanog and
were not influenced by the different culture conditions in a
statistically significant manner. Our results are in agreement
to the one of Siegel et al. (2013) who recently reported the
expression of Oct-4, NanogmRNA in BM-MSCs to bemuch
lower compared to pluripotent stem cells and Sox2mRNA to
be minimally detected in a number of BM-MSC prepara-
tions. Similarly, Vicente L!opez et al. (2011) and Zhu et al.
(2009), both working with human adipose-derived stem cells
(ASCs) though-found: the former have no change on the
expression of Nanog and Oct-4 with low doses of bone
morphogenetic protein (BMP) in their ex vivo expansion
study and the latter additionally examined Sox-2 and Rex-1,
which remained unaltered in a spinner flask cultivation.

SDF-1a can induce both chemotaxis and transendothelial
migration of normal CD34þ cells and colony-forming cells
facilitating their homing process (Bradstock et al., 2000).
SDF-1a is constitutively produced by bone marrow (BM)
stromal cells and by other cells including CD34þ ones
(Lataillade et al., 2002). Zheng et al. (2004) suggested that
increased expression may be beneficial to accelerate
engraftment, which is a limitation of CB transplantation.
Earlier experiments have shown that the cross-talk between
SDF-1a and CXCR4, its ligand on hematopoietic cells,
participates in the homing of stem cells in their niches and
repopulation of the BM (Dar et al., 2006). Based on the above
we were prompted to investigate the levels of SDF-1a in each
of our culture conditions. SDF-1a levels were higher where
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MSC were present. We found difference in the levels
between the two sources as BM cultures expressed higher
levels of the chemokine compared to cord blood confirming
the suggestion that SDF-1a could be among the factors
playing critical role to the delayed engraftment observed in
CB transplantation (Zheng et al., 2003a, 2004b). It has been
also reported that supernatants from in vitro-cultured
CD34þ cells contained substantial amounts of SDF-1a (Aiuti
et al., 1999) and we indeed detected SDF-1a expression, in
the cultures without MSC. Thus, our results imply the
contribution of children’s BM-MSC in the preservation of
higher levels of SDF-1a, which, in combination with growth
factors, could enhance the homing and engraftment of
hematopoietic cells in transplantation as suggested.

Ang-1, in addition to its effects on vessel growth,
(Sacchetti et al., 2007) may have a role in maintaining
hematopoietic stem cells in a quiescent state within the bone
marrow (Arai et al., 2004). In our study we determined the
levels expressed in the co culture conditions in order to find
possible implication in the ex vivo expansion system. The
detected levels in the supernatants did not exhibit any
difference between BM and CB cultures. There was also no
variance in the various conditions tested with the require-
ment though, the presence of MSC in the culture (Siegel
et al., 2013). It should be mentioned that Siegel et al.(2013)
were unable to detect Ang-1 in all their samples. In addition,
they report discrepancy with the results of other authors
(Alves et al., 2012) related to a number of various proteins.
They attribute these differences to an age-related post-
transcriptional effect on the expression of proteins and to the
exposure of BM MSC to fetal bovine serum and FGF-b. As
long as our MSC culture protocol includes both FBS and
FGF-b and the origin of our BM MSC is young donors this
rationale, is further supported and seems to add to the
notion of age related differences of the cell performance.

BM represents the first established source of HSCs for
transplantation and the decades of clinical experience have
proved it as a reliable one for successful treatment. CB, on
the other hand, as an alternative HSC source in the absence
of sibling or unrelated donor, has the advantage of limited
requirements for HLA matching (Dahlberg et al., 2011).
We used BM ex vivo expansion as a “model” of HSC and
autologous MSC-stroma to have a direct comparison of our
CB results to those of BM. The MSCs obtained from
different sources can have different properties (Sharma et al.,
2012) and moreover MSC from children are different than
the ones from adults (Choumerianou et al., 2010). We
observed that CB CD34 expansion produces similar results
to BM CD34 expanded cells when only stromal cells are
present and no additive effect was seen in BM CD34 when
growth factors were added. BM ex vivo expansion, although
not routinely, has been used for clinical purposes in cases
such as that aiming in the use of small volume bone marrow

for hematopoietic reconstitution following high-dose che-
motherapy (Bachier et al., 1999) or more recently for the
enrichment of endothelial progenitor cells to induce
angiogenesis and improve fracture healing (Kawakami
et al., 2012). As a conclusion, CB CD34þ cells are more
appropriate for culture expansion than those derived from
either adult or children’s bone marrow perhaps related to
biological properties inherent to CB HSPCs (Dahlberg et al.,
2011).

Conclusion

Children’s bone marrow-derived MSC expand more primi-
tive populations in co culture with CD34 cells and, based
upon our results, this expansion is further enhanced by the
supplementation with growth factors. No further effect was
observed between the early and late-acting growth factors’
combinations. Biological features of CB hematopoietic
progenitors seem to provide them the potential for more
successful ex vivo expansion than their BM counterparts.
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