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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η Χρόνια ιδιοπαθής ουδετεροπενία -Chronic Idiopathic Neutropenia (CIN) είναι μία νόσος 

που χαρακτηρίζεται από την αναστολή του μικροπεριβάλλοντος του μυελού των οστών, από 

ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα και προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες. Σε αυτή τη μελέτη 

ερευνήσαμε την πιθανή συμμετοχή των μεσεγχυματικών αρχέγονων κυττάρων (MSCs), στην 

παθοφυσιολογία της CIN, με τον προσδιορισμό του αριθμού και των λειτουργιών των MSCs, 

όπως την πολλαπλασιαστική και κλωνογονική ικανότητα, την ικανότητα διαφοροποίησης, 

την πιθανή παραγωγή προφλεγμονωδών κυτταροκινών και την ικανότητα τους να 

αναστέλουν τον πολλαπλασιασμό των Τ-κυττάρων. 

Ο αριθμός των MSCs, η ικανότητα τους να διαφοροποιούνται σε 

λιποκύτταρα/χονδροκύτταρα/οστεοκύτταρα και η ανοσοκατασταλτική τους ικανότητα, μετά 

από διέγερση, έναντι των Τ-λεμφοκυττάρων, δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ ασθενών και 

υγιών μαρτύρων. Τα επίπεδα των TNF-α, IL-1β and IL-6 στα υπερκείμενα των καλλιεργιών 

των MSCs, δεν διέφεραν ανάμεσα σε ασθενείς και υγιείς, όμως τα επίπεδα του TGF-β1 ήταν 

σημαντικά αυξημένα ειδικά στους ασθενείς που έφεραν τον πολυμορφισμό -509C/T TGF-β1.  

Τα MSCs των ασθενών παρουσίασαν επηρεασμένη πολλαπλασιαστική και κλωνογονική 

ικανότητα, εύρημα που δεν φάνηκε να σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά επιβίωσης ή με την 

αυξημένη παραγωγή του TGF-β1, καθώς η εξουδετέρωση του TGF-β1 δεν επανέφερε τη 

φυσιολογική κλωνογονική ικανότητα στα MSCs των ασθενών. 

Συμπεραίνουμε, ότι τα MSCs του μυελού των οστών ασθενών με CIN, αν και δεν έχουν 

σημαντικό ρόλο στην ανοσολογική διαταραχή που σχετίζεται με τη νόσο, συμμετέχουν στη 

δημιουργία του παθολογικού μικροπεριβάλλοντος με την υπερπαραγωγή TGF-β1, 

τουλάχιστον όσον αφορά τους ασθενείς που φέρουν τον πολυμορφισμό -509C/T. 
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Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Ι. ΧΡΟΝΙΑ ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΕΣ 

1.1.ΟΡΙΣΜΟΣ 

Με τον όρο «Χρόνια ιδιοπαθής ουδετεροπενία -Chronic Idiopathic Neutropenia (CIN)», 

χαρακτηρίζεται κάθε ανεξήγητη ελάττωση του αριθμού των κυκλοφορούντων 

ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων, σε επίπεδα χαμηλότερα από το κατώτερο όριο της 

φυσιολογικής διακύμανσης, για ένα δεδομένο εθνικό πληθυσμό, για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον τριών μηνών. 1-4 Στους ενήλικους Καυκάσιους, έχει γίνει αποδεχτή διεθνώς ως 

κατώτερη φυσιολογική τιμή των ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων, ο αριθμός των 1800 

κοκκιοκυττάρων ανά μl αίματος. Ωστόσο υπάρχουν μελετητές που θεωρούν ως κατώτερο 

φυσιολογικό όριο τους αριθμούς 1500, 2000 και 2500 κοκκιοκύτταρα ανά μl αίματος5. Στην 

παρούσα μελέτη το κατώτερο όριο ουδετερόφιλων αποτελεί ο αριθμός των 1800 ανά μl 

αίματος. 

1.2.ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

Οι ουδετεροπενίες, με βάση τον παθοφυσιολογικό μηχανισμό, ταξινομούνται ως κεντρικού 

τύπου, λόγω ελαττωμένης παραγωγής στο μυελό των οστών και μη αποδοτικής 

κοκκιοποίησης, και περιφερικού τύπου λόγω αυξημένης περιφερικής καταστροφής ή 

διαταραχής της κατανομής στον αγγειακό χώρο (ψευδο-ουδετεροπενίες). Αυτή η ταξινόμηση 

έχει αντικατασταθεί από την εμπειρική ταξινόμηση σύμφωνα με την οποία, οι 

ουδετεροπενίες διαιρούνται σε χρόνιες ουδετεροπενίες, σε συγγενείς και σε επίκτητες 

(πίνακας 1). Οι επίκτητες ουδετεροπενίες ταξινομούνται περαιτέρω σε δευτεροπαθείς, όταν 

σχετίζονται με κάποιο υποκείμενο νόσημα, σε φαρμακευτικές, όταν αποτελούν ανεπιθύμητη 

ενέργεια ενός φαρμακευτικού σκευάσματος, και στις αγνώστου αιτιολογίας, οι οποίες μπορεί 

να είναι πρωτοπαθείς ή ιδιοπαθείς. Η παρουσία αντισωμάτων έναντι των ουδετεροφίλων 

  9



κοκκιοκυττάρων6, ή έναντι των προγονικών μυελικών προβαθμίδων7, καθώς και η παρουσία 

κυκλοφορούντων διαλυτών ανοσοσυμπλεγμάτων8, διακρίνει την πρωτοπαθή αυτοάνοση 

ουδετεροπενία (primary autoimmune neutropenia, P-AIN) από τη χρόνια ιδιοπαθή 

ουδετεροπενία (chronic idiopathic neutropenia, CIN), η οποία αποτελεί και το αντικείμενο 

έρευνας της παρούσας μελέτης.  

 

Πίνακας 1: Εμπειρική ταξινόμηση της χρόνιας ουδετεροπενίας 

A. Συγγενείς 

• Αμιγείς συγγενείς ουδετεροπενίες 

-βαρειά συγγενής ουδετεροπενία 

-κυκλική ουδετεροπενία 

-ιδιοπαθής 

-μυελοκάθεξη 

-χρόνια ουδετεροπενία βρεφών/παίδων 

• Ουδετεροπενίες με συγγενείς ανοσοανεπάρκειες 

-υπερ-IgM (X-linked Hyper-IgM Syndrome, XHIM 

-συγγενής Δυσκεράτωση (Dyskeratosis congenital) 

-βαρειά συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια (Severe combined immunodeficiency) 

-σύνδρομο Chediak-Higashi 

• Σπάνια συγγενή σύνδρομα με διαταραχές του μεταβολισμού 

-σύνδρομο Shwachman-Diamond(SDS) 

-glycogen storagen disease 1b (GSD-1b) 

-ανεπάρκεια τρανσκοβαλαμίνης ΙΙ 

-methylmalonic aciduria 

-lecithin cholesterol acetyl-tranferase deficiency(LCAT) 
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• Εθνική και οικογενής ουδετεροπενία 

-Αφρικανοί 

-Ιεμενίτες, Ιουδαίοι, Ιορδανοί 

-Οικογενής 

B. Επίκτητες 

• δευτεροπαθείς ουδετεροπενίες 

-Μυελοπάθειες (Απλαστική αναιμία, Έλλειψη βιτ. Β12 ή φυλλικού οξέως, 

Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα, Μυελοΐνωση)  

-Αυτοάνοσα Νοσήματα (Νοσήματα του θυρεοειδούς: Ν. Graves, Θυρεοειδίτης 

Hashimoto, Ρευματικά Νοσήματα: SLE, RA, S. Felty ) 

- Αντιδράσεις από μεταγγίσεις 

-Ισοάνοση ουδετεροπενία του νεογνού 

-Λοιμώξεις (Ιογενείς: Ηπατίτιδα, influenza,HIV, CMV, EBV, Βακτηριακές και 

παρασιτικές :TBC, Βρουκέλλωση, Τοξοπλάσμωση, Λοιμώξεις από Ricketsia) 

-Υπερσπληνισμός (Συμφορητική σπληνομεγαλία: κίρρωση, Διηθητική Σπληνομεγαλία: 

Λεμφώματα, Φαγοκυτταρική Σπληνομεγαλία: Σφαιροκυττάρωση, Λεϊσμανίαση, 

Ανοσολογική Αντίδραση : S. Felty) 

-Υπερπλασία των LGL κυττάρων (αντιδραστική, μονοκλωνική) 

• Φαρμακοεπαγόμενες ουδετεροπενίες: 

- Antiplatelets (ticlopidine, clopidogrel), 

-  Antithyroids, 

- Dipyrone, 

- Clozapine  (olanzapine),  

- Quinine/quinidine,  

- Ranitidine, omeprazole,  
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- Deferiprone,  

- Retrovirals  (zidovudine...), 

-  Beta-lactams, cefipime,  

- Trimethoprim sulphametoxazole 

-   Fluconazole, ketokenazole, 

- Vancomycin, rifampicin,  

- FurosemideNifuroxazide, Zinc,  IVIG, 

-  όλα τα μυελοτοξικά χημειοθεραπευτικά φάρμακα 

- Οποιοδήποτε φάρμακο 

• Πρωτοπαθής αυτοάνοση ουδετεροπενία 

• Χρόνια ιδιοπαθής (πρωτοπαθής) ουδετεροπενία 

Διακρίνονται κυρίως δύο τύποι ιδιοπαθούς ουδετεροπενίας. Η ανοσολογικής αρχής  

ουδετεροπενία, που όπως αναφέρθηκε, μπορεί να προκληθεί από αντιπολυμορφοπυρηνικά 

αντισώματα 1-3;6;9-14 κυκλοφορούντα ανοσοσυμπλέγματα 8, μη ειδική προσκόλληση 

ανοσοσφαιρίνης στα πολυμορφοπύρηνα 15, αντισώματα κατά των μυελικών προβαθμίδων 7, 

καταστολή της μυελοποίησης από κυτταρολυτικά Τ-λεμφοκύτταρα16, και η μη ανοσολογικής 

αρχής CIN, της οποίας η αιτιολογία και η παθογένεση είναι άγνωστα. Από μελέτες των 

τελευταίων χρόνων φαίνεται ότι η μη ανοσολογικής αρχής CIN  πιθανόν να προκαλείται από 

προφλεγμονώδης κυτταροκίνες και χημοκίνες 4;16-18. 

1.3.Επιδημιολογικά στοιχεία 

Η επίπτωση (incidence) της νόσου παγκοσμίως είναι άγνωστη. Η συχνότητα της CIN στον 

πληθυσμό της Κρήτης εκτιμάται σε 1.67% ενώ στο 34% των περιπτώσεων τυχαίας 

ουδετεροπενίας, ανευρίσκεται ότι υπάρχει ιδιοπαθής ουδετεροπενίa 19;20. Η διαταραχή αφορά 

κυρίως άτομα μέσης ηλικίας, με διάμεση ηλικία διάγνωσης τα 50,5 έτη (εικόνα 1) ενώ η 

σχέση γυναικών προς άνδρες είναι περίπου 8 προς 121-23. Γενετική προδιάθεση στην 
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εμφάνιση της νόσου έχει περιγραφεί σε άτομα που φέρουν τον απλότυπο HLA-DRB1*1302, 

και στα οποία ο σχετικός κίνδυνος εμφάνισης της ουδετεροπενίας (relative risk) έχει 

υπολογισθεί σε 8.36 24  
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                     Εικόνα 1 . Ηλικιακή κατανομή ασθενών με CIN 

 

 

1.4.Διαγνωστικά κριτήρια 

Η χρόνια ιδιοπαθής ουδετεροπενία ξεχωρίζει από άλλες ουδετεροπενίες λόγω του επίκτητου 

χαρακτήρα της, της παραμονής της σε όλη τη διάρκεια της ζωής και της καλής πρόγνωσης 

της νόσου 25. Οι ασθενείς δεν έχουν ιστορικό έκθεσης σε ακτινοβολία, δεν χρησιμοποιούν 

φάρμακα και δεν λαμβάνουν μυελοκατασταλτικούς χημικούς παράγοντες. Επίσης δεν 

ανευρίσκονται κλινικές ή εργαστηριακές ενδείξεις συστηματικού νοσήματος26;27. Τα 

διαγνωστικά κριτήρια, όπως καθορίστηκαν το 20014,  συνοψίζονται στον πίνακα 2. 

Με βάση τη σοβαρότητα της ουδετεροπενίας η διαταραχή αυτή χαρακτηρίζεται ως «ήπια» 

(mild) όταν ο αριθμός των κυκλοφορούντων κοκκιοκυττάρων κυμαίνεται μεταξύ 1000 και 

1799 ανά μL αίματος, “μέσης βαρύτητας” (moderate), όταν ο αριθμός κυμαίνεται μεταξύ 500 

και 999 ανά μL αίματος, και “βαρειά” (severe) όταν ο αριθμός των ουδετεροφίλων είναι 

κάτω των 500 ανά μL αίματος. Ο όρος “ακοκκιοκυτταραιμία” (agranulocytosis) 
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χρησιμοποιείται όταν ο αριθμός των κοκκιοκυττάρων δεν ξεπερνά τα 100 κοκκιοκύτταρα 

ανά μL αίματος5. 

Επισημαίνεται ότι ουσιαστικά η βαρύτητα της ουδετεροπενίας δεν καθορίζεται μόνο από τον 

απόλυτο αριθμό των ουδετεροφίλων, αλλά από την επήρεια σε λοιμώξεις . Άλλωστε τα 

κυκλοφορούντα ουδετερόφιλα αποτελούν μόνο το 5% του συνολικού αριθμού των 

ουδετερόφιλων του σώματος και ουσιαστικά οι εφεδρείες του μυελού και η ικανότητα 

παραγωγής ουδετερόφιλων σε περιόδους λοιμώξεων καθορίζει και τη βαρύτητα της 

ουδετεροπενίας. Η πρωτοπαθής αυτοάνοση ουδετεροπενία (P-AIN) διαγιγνώσκεται με την 

ανίχνευση αντιουδετεροφιλικών αντισωμάτων, χρησιμοποιώντας δύο τουλάχιστον 

εργαστηριακές μεθόδους. Τη δοκιμασία της λευκοσυγκόλλησης (granulocyte agglutination 

test, GAT) και του ανοσοφθορισμού (granulocyte immunofluoresence test, GIFT). Ο 

μηχανισμός δημιουργίας αντιουδετεροφιλικών αντισωμάτων δεν είναι γνωστός. Όπως σε 

άλλες άνοσες αντιδράσεις, μπορεί να συμμετέχουν στην παραγωγή τους, μοριακές μιμήσεις 

μικροβιακών αντιγόνων, φαρμακευτική τροποποίηση ενδογενών αντιγόνων, αυξημένη 

έκφραση HLA αντιγόνων ή αποτυχία καταστολής αυτό-αντιδραστικών κλωνικών 

κυττάρων28. Η διαφορική διάγνωση της πρωτοπαθούς αυτοάνοσης ουδετεροπενίας στα 

παιδιά περιλαμβάνει την κυκλική ουδετεροπενία, την αλλοάνοση ουδετεροπενία του 

νεογνού, ειδικά στα βρέφη, και τη σοβαρή συγγενή ουδετεροπενία29. Η διαταραχή αυτή είναι 

καλοήθης με καλή πρόγνωση και χαμηλή συχνότητα λοιμώξεων. Αφορά κυρίως τη νεογνική 

και νηπιακή ηλικία και υφίεται αυτόματα μέχρι την ηλικία των δύο με τριών ετών28. Έχουν 

αναφερθεί και σπάνιες περιπτώσεις αυτοάνοσης ουδετεροπενίας σε ενήλικες, στους οποίους 

έχει χρόνια πορεία με σπάνια την αυτόματη ίαση 28. Η διαφορική διάγνωση της ιδιοπαθούς 

αυτοάνοσης ουδετεροπενίας από την χρόνια ιδιοπαθή ουδετεροπενία επιτυγχάνεται με την 

ανίχνευση αντι-ουδετεροφιλικών αντισωμάτων και την ανεύρεση αυξημένου αριθμού 

προγονικών μυελικών κυττάρων καθώς και αυξημένης κλωνογονικής ικανότητας μυελικών 
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λεμφομονοπύρηνων κυττάρων, αντανακλώντας την αντίδραση του μυελού στην αυξημένη 

περιφερική καταστροφή των ουδετεροφίλων 13. 

Πίνακας 2:  

Διαγνωστικά κριτήρια της χρονίας ιδιοπαθούς ουδετεροπενίας 

  

• Αριθμός κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων μικρότερος των 1800 ανά μL 

αίματος στους Καυκάσιους και των 1500 ανά μL αίματος στους 

Αφρικανούς, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών. 

• Αποκλεισμός οικογενούς, φυλετικής ή κυκλικής ουδετεροπενίας. 

• Αποκλεισμός, μετά από κλινικό, αιματολογικό και υπερηχογραφικό 

έλεγχο, οιασδήποτε υποκείμενης νόσου που θα μπορούσε να σχετίζεται ή 

να συνοδεύεται από ουδετεροπενία 

• Απουσία ιστορικού εκθέσεως σε ιονίζουσα ακτινοβολία, επαφή με 

οργανικούς διαλύτες ή λήψη κυτταροτοξικών ή άλλων φαρμάκων ικανών 

να προκαλέσουν ουδετεροπενία. 

• Αρνητικές ορολογικές δοκιμασίες στα πλαίσια ελέγχου για 

αυτοαντισώματα έναντι των ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων. 

• Φυσιολογικός καρυότυπος των αιμοποιητικών κυττάρων του μυελού των 

οστών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ουδετεροπενία μπορεί να έχει διάρκεια χρόνων ή να υπάρχει εφ’όρου ζωής για τον ασθενή 

με παροδική αύξηση των ουδετερόφιλων σε περιόδους βακτηριακών λοιμώξεων30. Αυτόματη 

ίαση είναι σπάνια31. Η διάγνωση είναι συνήθως τυχαία μετά από εργαστηριακό έλεγχο που 
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διεξάγεται για άλλους λόγους και οι ασθενείς δεν παρουσιάζουν συγκεκριμένα συμπτώματα. 

Ωστόσο στην πορεία της ζωής του ασθενούς με CIN μπορεί να εμφανιστούν κλινικά σημεία 

ή εργαστηριακά ευρήματα, που να χρειάζονται διερεύνηση και αντιμετώπιση. 

1.5.Κλινική εικόνα 

Λοιμώξεις 

Παρά την ουδετεροπενία, οι λοιμώξεις στους ασθενείς με CIN δεν είναι ιδιαίτερα 

συχνές1;31;32. Σε ορισμένους ασθενείς εμφανίζονται εμπύρετες λοιμώξεις, χωρίς κλινική 

εκδήλωση τυπικών συμπτωμάτων από τα διάφορα συστήματα, λόγω μειωμένης ικανότητας 

φλεγμονώδους αντίδρασης εξαιτίας της ουδετεροπενίας. Έχει διαπιστωθεί ότι οι πλειονότητα 

των λοιμώξεων αυτών, αφορά το αναπνευστικό σύστημα, το ουροποιητικό ή το δέρμα, ενώ 

έχουν καταγραφεί περιπτώσεις με αυξημένη συχνότητα περιοδοντίτιδας και χρόνιας 

ουλίτιδας.33;34 

Η ετήσια συχνότητα λοιμώξεων εκτιμάται στο 1,9%35. Προδιαθεσικοί παράγοντες εμφάνισης 

βακτηριακών λοιμώξεων, εκτός από τη βαρύτητα της ουδετεροπενίας, αποτελεί και η 

συγκέντρωση του διαλυτού υποδοχέα της ανοσοσφαιρίνης IgG (Fcγ-RIII, CD16), της 

επιφάνειας των ώριμων ουδετερόφιλων στο αίμα, 36, που αποτελεί και δείκτη συνολικής 

συγκέντρωσης των ουδετεροφίλων στον οργανισμό37. Ωστόσο οι χαμηλές τιμές της 

ανοσοσφαιρίνης IgG3  δε φαίνεται να σχετίζονται με αυξημένη συχνότητα λοιμώξεων.27;38  

Σπληνομεγαλία 

Η ανεύρεση σπληνομεγαλίας είναι ασυνήθιστη στους ασθενείς με CIN και όταν βρίσκεται, 

σχετίζεται με άλλο υποκείμενο νόσημα. Ωστόσο σε μελέτη ασθενών με CIN που 

προσδιορίστηκε ο σπληνικός όγκος με υπερηχογράφημα άνω κοιλίας και υπολογισμό του 

“σπληνικού δείκτη” (corrected splenic index, CSI) βρέθηκε αυξημένος στο 48,1% των 

ασθενών. 39Σε όλους τους ασθενείς οι τιμές του CSI ήταν αντιστρόφως ανάλογες με τον 
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αριθμό των κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων και λεμφοκυττάρων, ενώ δεν 

είχαν καμία συσχέτιση με τα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης ή με τον αριθμό των 

κυκλοφορούντων μονοκυττάρων και αιμοπεταλίων. Ο αυξημένος όγκος του σπληνός, 

πιθανόν να δημιουργείται από υπερπλασία ενεργοποιημένων σπληνικών μακροφάγων και 

ενδοθηλιακών κυττάρων, όπως διαπιστώνεται από τα αυξημένα επίπεδα προ-φλεγμονωδών 

κυτταροκινών και διαλυτών μορίων προσκόλλησης, που εκκρίνονται από τα μακροφάγα και 

τα ενδοθηλιακά κύτταρα, αντίστοιχα, στον ορό των ασθενών. Η σπληνομεγαλία, ίσως,  

επιδρά και στην κυκλοφορία των λευκοκυττάρων, μέσω της αυξημένης απομόνωσης και/ ή 

εξαγγείωσης των ουδετεροφίλων και λεμφοκυττάρων στον σπλήνα39. 

Οστεοπενία και οστεοπόρωση 

Περίπου το 38% ασθενών με CIN παρουσιάζουν μυοσκελετικούς πόνους λόγω 

οστεοαρθρίτιδας ή οστεοπόρωσης27;40 ποσοστό αυξημένο συγκριτικά με τον ανάλογο υγιή 

πληθυσμό. Σύμφωνα με τα κριτήρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας41, οστεοπενία 

διαπιστώθηκε στο 44.4% και οστεοπόρωση στο 15,6%  των ασθενών. Αυτοί οι ασθενείς 

εμφάνιζαν επίσης, αυξημένα επίπεδα του αμινο-τελοπεπτιδίου του κολλαγόνου Ι (NTx) στα 

ούρα, που σχετίζεται με αυξημένη οστική καταστροφή και οστική ανάπλαση, καθώς και 

αυξημένες τιμές της οστεοκαλσίνης (ΟC) στον ορό. Οι τιμές αυτές του NTx και της 

οστεοκαλσίνης, ήταν αντιστρόφως ανάλογες με την οστική πυκνότητα και συσχετίζονταν 

θετικά με τα επίπεδα συγκέντρωσης του TNF-α στο αίμα40. Οι διαταραχές στους βιοχημικούς 

δείκτες του οστικού μεταβολισμού υποδηλώνουν την αύξηση του οστικού κύκλου (turnover), 

με αποτέλεσμα την απώλεια οστικής μάζας. Επισημαίνεται ότι η ελάττωση της οστικής 

πυκνότητας (bone mineral density, BMD) σχετίζεται με το βαθμό της ουδετεροπενίας και με 

τα επίπεδα των προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών TNF-α και IL-1β στον ορό των ασθενών 42, 

γεγονός που υποδεικνύει ότι ο αυξημένος οστικός καταβολισμός είναι αποτέλεσμα μιας 
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χρόνιας φλεγμονώδους εξεργασίας που συνδέεται με τη νόσο και προκαλεί την παραγωγή 

κυτταροκινών. 

Επειδή ο ΤNF-α είναι μία κυτταροκίνη, που σχετίζεται την οστική απορρόφηση, τα 

αυξημένα επίπεδα, που ανευρίσκονται στον ορό και στο μικροπεριβάλλον του μυελού των 

οστών,40 θα μπορούσαν να ενοχοποιηθούν για τις διαταραχές του οστικού μεταβολισμού. Η 

χορήγηση σε ασθενείς με CIN και οστεοπόρωση ή οστεοπενία42 alendronate, ενός 

διφωσφονικού αναστολέα των οστεοκλαστών, βελτίωσε την οστική πυκνότητα και τους 

δείκτες του οστικού μεταβολισμού και επέφερε μη αναμενόμενη αύξηση του αριθμού των 

κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων (εικόνα 2). Επίσης η θεραπεία με alendronate μείωσε  τα 

επίπεδα του TNFα (εικόνα 2), γεγονός που σχετίζεται με τη βελτίωση των δεικτών οστικού 

μεταβολισμού και οστικής πυκνότητας και την αύξηση των ουδετερόφιλων.42 

Με αυτά τα αποτελέσματα η θεραπεία με alendronate έγινε αποδεκτή για την αντιμετώπιση 

της σχετιζόμενης με CIN οστεοπενίας και οστεοπόρωσης. 
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Εικόνα 2. Επίδραση της αλεντρονάτης στα επίπεδα του TNF-α και στον αριθμό των 

κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων.42  

 

1.6.Εργαστηριακά ευρήματα 

Περιφερικό αίμα 

Οι ασθενείς με CIN μπορεί να παρουσιάζουν μόνο ουδετεροπενία ή ουδετεροπενία σε 

συνδυασμό άλλες διαταραχές όπως αναιμία και/ή θρομβοπενία1, αλλά και λεμφοπενία και 

μονοκυτταροπενία43-45).  

Ουδετεροπενία 

Διαφορετικοί μηχανισμοί έχουν εμπλακεί στην παθογένεια της χρόνιας ιδιοπαθούς 

ουδετεροπενίας. Έχει υποστηριχθεί σε προηγούμενες μελέτες, οι οποίες συμπεριλάμβαναν 

τόσο περιπτώσεις ανοσολογικής όσο και μη ανοσολογικής αιτιολογίας CIN, ότι η 
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ουδετεροπενία οφείλεται σε αυξημένη απώλεια ουδετεροφίλων στην περιφέρεια, λόγω της 

υπερβολικής προσκόλλησης των ουδετεροφίλων στα τοιχώματα των αγγείων 46 της 

αυξημένης εξαγγείωσης των ουδετεροφίλων στους ιστούς 26;47 ή της αυξημένης καταστροφής 

των ουδετεροφίλων 6;9;11;12;14ή σε διαταραχή της παραγωγής των ουδετεροφίλων από το 

μυελό των οστών που οφείλεται  σε μειωμένο αριθμό προγονικών μυελικών αιμοποιητικών 

κυττάρων48-50 ή σε δυσλειτουργία του αιμοποιητικού μικροπεριβάλλοντος για την επαρκή 

υποστήριξη της μυελοποίησης, που οφείλεται είτε στην ανεπαρκή παραγωγή αιμοποιητικών 

αυξητικών παραγόντων, συγκεκριμένα G-CSF, από τα στρωματικά κύτταρα 51;52 είτε στην 

αυξημένη παραγωγή αναστολέων, που επιδρούν στην μυελοποίηση, αναστέλλοντας τον 

πολλαπλασιασμό ή αυξάνοντας την απόπτωση των μυελικών προβαθμίδων48;49. 

Λεμφοπενία. 

Ο αριθμός των λεμφοκυττάρων έχει βρεθεί να είναι μικρότερος από 1500 ανά μL αίματος 

περίπου στο 37% των ασθενών με χρόνια ιδιοπαθή ουδετεροπενία 43. Η μείωση αυτή αφορά 

κυρίως τα μνημονικά T-λεμφοκυττάρα CD45RO+/CD4+ και CD45RO+/CD8+ και όχι τα 

ανοσολογικά παρθένα CD45RA+/CD4+ και CD45RA+/CD8+ κυττάρα45, χωρίς να 

διαταράσσεται η αναλογία T-βοηθητικών CD4+ και κυτταροτοξικών CD8+ κυττάρων. Η 

λεμφοπενία πιθανόν να προκαλείται από την διαπίδυση των λεμφοκυττάρων στον 

εξωαγγειακό χώρο, εξαιτίας της ενεργοποίησης των ενδοθηλιακών κυττάρων, από τις 

φλεγμονώδεις κυτταροκίνες TNF-α και IL-1β, και από την επίδραση της χημειοκίνης 

RANTES στα CD45RO+ κύτταρα. Ο αριθμός των Β-λεμφοκυττάρων (CD19+, CD20+), δεν 

επηρεάζεται και στον ορό των ασθενών βρίσκονται αυξημένα επίπεδα ανοσοσφαιρινών IgG 

ή/και IgA27;38;53. Η αύξηση των IgG αφορά τα επίπεδα IgG1, ενώ οι IgG3 βρίσκονται 

ελαττωμένες και οι IgG2 και IgG4 σε φυσιολογικά επίπεδα. Οι IgΑ σχετίζονται με τα επίπεδα 

του TGF-β1 στον ορό των ασθενών. Οι ανοσοσφαιρίνες IgM είναι συνήθως αυξημένες ενώ 

  20



στην ηλεκτροφόρηση των πρωτεϊνών παρατηρείται μονοκλωνικότητα στο 3,82% των 

περιπτώσεων. 

Μονοκυτταροπενία  

Μονοκυτταροπενία με αριθμό μονοκυττάρων στο περιφερικό αίμα κάτω από 250/μL έχει 

διαπιστωθεί στο 36% των ασθενών με CIN 4. Ο μειωμένος αριθμός μονοκυττάρων πιθανόν 

να οφείλεται στη μειωμένη παραγωγή των μυελικών προγόνων τους4. 

Θρομβοπενία 

Ελάττωση του αριθμού των αιμοπεταλίων κάτω από 150000/μL παρατηρήθηκε στο 10% των 

ασθενών με CIN 4. Η θρομβοπενία οφείλεται στην παθολογική μεγακαρυοποίηση και 

χαρακτηρίζεται από μειωμένη ανάπτυξη μεγακαρυοκυττάρων, πιθανόν λόγω αυξημένης 

παραγωγή του TGF-β1 στο μυελό των οστών των ασθενών54. 

Αναιμία 

Ανευρίσκεται στο 14,2% των ασθενών, χωρίς όμως να υπάρχει ανάγκη μεταγγίσεων. Η 

ελάττωση του αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων, προκαλείται από την αυξημένη 

απόπτωση των κυτταρικών προβαθμίδων τους, λόγω της περίσσειας προ-φλεγμονωδών 

κυτταροκινών TNF-α και IFN-γ στο μικροπεριβάλλον του μυελού των οστών, και 

καταστολής του υποδοχέα της ερυθροποιητίνης (Erythropoietin receptor, EPO-R) στις 

ερυθροκυτταρικές σειρές55. Τα επίπεδα της ερυθροποιητίνης στον ορό των ασθενών είναι 

εντός φυσιολογικών ορίων, ενώ η αδρανοποίηση του TNF-α και της IFN-γ με τη δράση 

ειδικών εξουδετερωτικών αντισωμάτων, προκαλεί την αύξηση του αριθμού των 

ερυθροκυττάρων55.  
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Ανοσοσφαιρίνες και αυτοαντισώματα ορού 

Έχουν διαπιστωθεί αυξημένα επίπεδα διαλυτών ανοσοσυμπλεγμάτων, στο 32,5% ασθενών 

με CIN, ενώ οι παράγοντες του συμπληρώματος C3 και C4, του ρευματοειδή παράγοντα και 

των πρωτεϊνών οξείας φάσεως βρέθηκαν να είναι φυσιολογικά.56. Σημαντικά αυξημένη 

βρέθηκε να είναι η πρωτεΐνη α1-αντιθρυψίνη (AAT), πιθανόν λόγω μειωμένης παραγωγής 

της ελαστάσης από τα ουδετερόφιλα κοκκιοκύτταρα, της οποίας η AAT αποτελεί το φυσικό 

αναστολέα53. Η μείωση στα επίπεδα ελαστάσης στους ασθενείς με CIN εξαρτάται από το 

μειωμένο αριθμό ουδετερόφιλων, αλλά δεν διαπιστώνεται μετάλλαξη στο γονίδιο της 

ELA257, όπως στην βαρειά συγγενή ουδετεροπενία. 

Μυελός των οστών 

Στους περισσότερους ασθενείς με CIN, η εξέταση του μυελού των οστών αναδεικνύει ήπια 

υποπλασία της κοκκιώδους σειράς με στροφή προς τα αριστερά, δηλαδή μείωση της σχέσης 

μυελικής προς ερυθράς σειράς, με την κοκκιώδη να υπολείπεται ανάλογα με το βαθμό της 

ουδετεροπενίας, και με αύξηση της παρουσίας των άωρων μορφών συγκριτικά με το μυελό 

υγιών ατόμων49. Συχνά παρατηρούνται δυσπλαστικά στοιχεία τόσο στη μεγακαρυοκυτταρική 

σειρά (υπολόβωση, μικρομεγακαρυοκύτταρα), όσο και στην ερυθρά (μεγαλοβλαστοειδής 

μορφολογία), που πιθανόν να οφείλονται στο γνωστό φλεγμονώδες μυελικό 

μικροπεριβάλλον58. Επίσης αναγνωρίζεται αυξημένο ποσοστό Τ-λεμφοκυττάρων και 

σημαντική παρουσία πολυκλωνικών πλασματοκυττάρων 59. 

1.7. Ιστολογικά ευρήματα 

Η ιστολογική εξέταση του μυελού των οστών επίσης αναδεικνύει μειωμένη κυτταροβρίθεια 

ειδικά στους ασθενείς με βαριά ουδετεροπενία. Έχει παρατηρηθεί να υπάρχει στροφή της 

κοκκιώδους σειράς προς τα αριστερά σε περίπου 67% των ασθενών58;60).  Στο 10.5% των 

ασθενών διαπιστώνεται η αυξημένη παρουσία διάσπαρτων λεμφοκυττάρων, ενώ στο 50% 
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βρίσκονται λεμφοζίδια στις παραδοκιδώδεις περιοχές, χωρίς βλαστικά κέντρα58. Αυξημένη 

θεωρήθηκε και η παρουσία των ηωσινοφίλων στο 10% και των ιστιοκυττάρων στο 12% των 

ασθενών58;60). Ωστόσο δε βρέθηκε καμία ποιοτική διαταραχή μετά από ανοσοϊστολογικό 

έλεγχο.  

1.8. Παθογενετικοί μηχανισμοί 

Για την παθογένεια της χρόνιας ιδιοπαθούς ουδετεροπενίας έχουν ενοχοποιηθεί πολλοί 

μηχανισμοί, όπως η αυξημένη απώλεια ουδετεροφίλων στην περιφέρεια,  λόγω της 

υπερβολικής προσκόλλησης των ουδετεροφίλων στα τοιχώματα των αγγείων46, η αυξημένη 

εξαγγείωση των ουδετεροφίλων στους ιστούς26 47) ή η  αυξημένη καταστροφή των 

ουδετεροφίλων6;9;11;12;14. Επίσης έχει υποστηριχθεί, ότι η ουδετεροπενία μπορεί να οφείλεται 

σε μειωμένη παραγωγή προγονικών μυελικών αιμοποιητικών κυττάρων48-50ή σε 

δυσλειτουργία του αιμοποιητικού μικροπεριβάλλοντος να υποστηρίξει την αιμοποίηση, λόγω 

ανεπαρκούς παραγωγής αιμοποιητικών αυξητικών παραγόντων (G-CSF) ή αυξημένης 

παραγωγής ανασταλτικών παραγόντων (TGF-β1 και TNF-α)48, που επιδρούν στην 

μυελοποίηση, αναστέλλοντας τον πολλαπλασιασμό ή αυξάνοντας την απόπτωση των 

μυελικών προβαθμίδων. 

Μυελική ανεπάρκεια 

Οι εργαστηριακές και κλινικές μελέτες φαίνεται να οδηγούν στην θεωρία της μειωμένης 

παραγωγής ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων στο μυελό των πασχόντων ως κύριο 

παθογενετικό μηχανισμό της νόσου.48;49 Με αυτό συνηγορούν και τα ευρήματα της ανάλυσης 

του μυελού των οστών με υποπλασία της κοκκιώδους και στροφή προς τα αριστερά των 

κοκκιοκυτταρικών προβαθμίδων. Η ανεπαρκής δημιουργία της κοκκιώδους σειράς, όπως 

φαίνεται από in vitro καλλιέργειες, οφείλεται κυρίως στον μειωμένο αριθμό των 

CD34+/CD33+ μυελικών προγονικών αιμοποιητικών προβαθμίδων, καθώς και στον 
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ελαττωμένο σχηματισμό αποικιών κοκκιώδους σειράς (Colony formation unit, CFU-G) από 

μυελικά μονοπύρηνα και CD34+ κύτταρα, λόγω αυξημένης απόπτωσης στο συγκεκριμένο 

κυτταρικό διαμέρισμα.49 Η απόπτωση των CD34+/CD33+ προγονικών κυττάρων είναι 

σημαντική όπως αποδεικνύεται με κυτταρομετρία ροής και τη χρήση 7-AAD (7-amino-

actinomycin D) ως φθορίζουσα σήμανση αποπτωτικών κυττάρων61. Αντίθετα τα CD34-

/CD33+ και τα CD33-/CD15+  κύτταρα εμφανίζουν φυσιολογικό βαθμό απόπτωσης49. Επίσης 

έχει βρεθεί ότι τα CD34+/CD33+ κύτταρα των πασχόντων με CIN, εμφανίζουν αυξημένη 

έκφραση του αντιγόνου Fas, ενός διαμεμβρανικού υποδοχέα θανάτου (death receptor), που 

επάγει απόπτωση. Επομένως η υπερέκφραση του Fas πιθανόν να σχετίζεται με την αυξημένη 

απόπτωση των κοκκιοκυτταρικών προβαθμίδων των ασθενών, καθώς δε βρέθηκε αύξηση της 

έκφρασης του  Fas σε πιο άωρα κύτταρα CD34+/CD33- ή σε ενδιάμεσες CD34-/CD33+ και 

ώριμες CD33-/CD15+ προβαθμίδες της κοκκιώδους σειράς49. 

Παθολογία του μυελικού μικροπεριβάλλοντος 

Τα στρώματα των ασθενών από μακροχρόνιες μυελικές καλλιέργειες (LTBMC) δεν μπορούν 

να υποστηρίξουν την αυτόλογη αιμοποίηση, όπως αποδεικνύεται από το μειωμένο αριθμό 

κλωνογόνων πρόδρομων κυττάρων, μέσα στο κλάσμα των μη προσκολούμενων κυττάρων 

και τη μειωμένη παραγωγή αποικιών από τα μη προσκολλούμενα κύτταρα49. Τα στρώματα 

ασθενών από μακροχρόνιες μυελικές καλλιέργειες, επιδρούν αρνητικά στην ανάπτυξη 

αλλογενών φυσιολογικών CD34+κυττάρων. Αυτά τα ευρήματα επιβεβαιώνουν την 

ανασταλτική δράση του μυελικού μικροπεριβάλλοντος της CIN 49στην αιμοποίηση. 

Ο ρόλος των κυτταροκινών 

Επίσης έχουν υπολογιστεί αυξημένα επίπεδα προ-φλεγμονωδών και προ-αποπτωτικών 

κυτταροκινών, μακροφαγικής και στρωματικής προελεύσεως18, στον ορό και στα 

υπερκείμενα μακρόχρονων μυελικών καλλιεργειών πασχόντων από CIN. Έτσι 

υπολογίστηκαν αυξημένες τιμές του  παράγοντα νέκρωσης των όγκων (TNF-α), της 
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ιντερφερόνης-γ (IFN-γ) και του συνδέτη του Fas (Fas-Ligand). Οι κυτταροκίνες αυτές 

μπορούν να επάγουν την έκφραση του αντιγόνου Fas στις αιμοποιητικές προβαθμίδες και 

επομένως να εμπλέκονται στην αποπτωτική εξάλειψη των κοκιοκκυτταρικών προβαθμίδων, 

μέσω επαγωγής της έκφρασης του Fas. Επιπλέον έχουν βρεθεί αυξημένα επίπεδα 

ιντερλευκίνης (IL)-1β, ιντερλευκίνης-6 (IL-6) και του αναστολέα της αιμοποίησης, TGF-β1, 

ενώ η αντιφλεγμονώδης κυτταροκίνη ιντερλευκίνη-10 (IL-10) έχει μετρηθεί σε χαμηλά 

επίπεδα62.  

Ο TNF-a είναι μια κυτταροκίνη με προ-αποπτοτικές ιδιότητες, που παράγεται κυρίως από τα 

ενεργοποιημένα μακροφάγα63, τα μονοπύρηνα ,τα ενεργοποιημένα λεμφοκύτταρα, τα 

ιστιοκύτταρα, τα NK κύτταρα , τους ινοβλάστες και από το ενδοθήλιο και συμμετέχει ως 

βασικός μεσολαβητής στην ανοσολογική απόκριση στις φλεγμονώδεις εξεργασίες. Επίσης 

ρυθμίζει την δραστηριότητα των Β-λεμφοκυττάρων, την κυτταρική ανάπτυξη, τη 

διαφοροποίηση, την απόπτωση και τη διαπίδυση, σε συνάρτηση με τη μεταβολική 

κατάσταση του κυττάρου64. 

Η IL-1β επίσης, παράγεται από τα ενεργοποιημένα μακροφάγα , τα μονοκύτταρα και τα 

δενδριτικά κύτταρα και αποτελεί κύριο διεγέρτη παραγωγής της IL-6 και του TGF-β1 

διεκδικώντας βασικό ρόλο στην άνοση απάντηση, τη φλεγμονή και την αιμοποίηση 65-67. 

Η IL-6 είναι μια πολυδύναμη κυτταροκίνη, που συμβάλλει στον πολλαπλασιασμό των 

αρχέγονων κυττάρων και στην διαφοροποίηση των CFU-GM κυττάρων68. Βασική πηγή 

παραγωγής της IL-6  αποτελούν οι ινοβλάστες, τα Τ λεμφοκύτταρα, τα μακροφάγα ,τα 

στρωματικά κύτταρα και οι φλεγμονώδης διεργασίες μπορούν να αυξήσουν την έκκρισή 

της.69. Αυξάνει τον αριθμό των αιμοπεταλίων με δοσοεξαρτώμενο τρόπο70 και η έλλειψη της 

σε ποντίκια προκαλεί βλάβη στην ανοσία, στην ανταπόκριση στην οξεία φλεγμονή71, και 

μειωμένη επιβίωση των πρόωρων μορφών των προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων72. 

Επίσης αποτελεί βασική κυτταροκίνη, που οδηγεί στον πολλαπλασιασμό των μυελωματικών 
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κυττάρων73, και στην ανάπτυξη των βλαστικών κυττάρων στη οξεία μυελοβλαστική 

λευχαιμία74.  

Ο TGF-β1 αποτελεί ένα διαλυτό παράγοντα, βασικό εκπρόσωπο μιας ομάδας πολυπεπτιδικών 

αυξητικών παραγόντων. Πρόκειται για μια πρωτεΐνη, βάρους 28 περίπου kD, με τρεις όμοιες 

ισομορφές TGF-β1 TGF-β2 και ο TGF-β375. Πρόσφατα έχει κωδικοποιηθεί στα θηλαστικά 

ένα τέταρτο μέλος της οικογένειας των TGF-β που σχετίζεται με την αιμορραγία του 

ενδομητρίου (endometrial bleeding assosiated factor, ebaf)76. Παράγεται από αιμοποιητικά 77 

και στρωματικά κύτταρα του μυελού, ενεργοποιημένα μακροφάγα 78, ενεργοποιημένα Τ 

λεμφοκύτταρα 79 και ρυθμίζει την ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση, την απόπτωση, την 

αγγειογένεση, την εξωκυττάρια αλληλεπίδραση και την ανοσολογική απόκριση 80. Ο TGF-β1 

δεν έχει επίδραση στην αιμοποίηση in vitro όταν χρησιμοποιείται μόνος 81 αλλά ασκεί 

κατασταλτική 65 ή ρυθμιστική δράση82 σε συνδυασμό με άλλες κυτταροκίνες. Αυτή η δράση 

είναι άμεση ή εξαρτώμενη από την κατάσταση διαφοροποίησης των κυττάρων στόχων, τον 

τύπο των κυτταροκινών που χρησιμοποιούνται και τα επίπεδα TGF-β1 82;83. Έτσι αναστέλλει 

τον πολλαπλασιασμό των πρώιμων αρχέγονων κυττάρων, αλλά όχι των όψιμων προγονικών 

κυττάρων 83. Αυτή η κατασταλτική δράση, που δε σχετίζεται με κυτταρικό θάνατο, αλλά με 

παράταση της διάρκειας του κυτταρικού κύκλου, φαίνεται να αυξάνεται με την παρουσία 

άλλων αναστολέων όπως οι ιντερφερόνες 84. Η απορρύθμιση της αιμοποίησης εμφανίζεται 

ως μυελική υπερπλασία, πλασματοκυττάρωση, μείωση ερυθροειδών κυττάρων και απουσία 

δενδριτικών κυττάρων Langerhans 85;86 και προκαλείται κυρίως με τη μείωση της έκφρασης 

των υποδοχέων GM-CSF, G-CSF, IL-3, IL-1 στα προγονικά κύτταρα της μυελικής σειράς 65-

67.Επίσης η ενδογλίνη ένας συμπληρωματικός υποδοχέας του TGF-β1 έχει βρεθεί να 

αποτελεί δείκτη της μακράς επιβίωσης των αιμοποιητικών κυττάρων 87. 

Πολλοί πολυμορφισμοί έχουν ανιχνευθεί στο γονίδιο της κυτταροκίνης και κάποιοι από 

αυτούς έχουν συσχετισθεί με την γονιδιακή έκφραση 88και τα επίπεδα του TGF-β1. Οι πιο 
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καλά μελετημένοι πολυμορφισμοί είναι η αντικατάσταση της θυμίνης με κυτοσίνη στο 

κωδικόνιο 10 (+869 T/C), η αντικατάσταση της γουανίνης με κυτοσίνη στο κωδικόνιο 25 

(+915 G/C) και, τέλος, η μετάλλαξη της κυτοσίνης σε θυμίνη στη θέση 509 του υποκινητή (-

509 C/T).  

Ο πολυμορφικός γονότυπος +915 C/C σχετίζεται με χαμηλά επίπεδα του TGF-β1 στο αίμα 

89;90 ενώ η έκφραση προλίνης στον πολυμορφικό γονότυπο +869 C/C, η οποία  έχει μελετηθεί 

στην παθογένεια του σκληροδέρματος91, της κυστικής ίνωσης των πνευμόνων92, της 

υπέρτασης 93 και του διηθητικού καρκίνου του μαστού94, επάγει την παραγωγή της 

κυτταροκίνης. Όσον αφορά τον πολυμορφισμό -509 C/T του TGF-β1, σχετίζεται με 

αυξημένα επίπεδα της κυτταροκίνης σε διάφορες νόσους, όπως σε ασθενείς με νόσο του 

Αλτσχάιμερ95, ρευματοειδή αρθρίτιδα96 και άσθμα 97 χωρίς όμως να είναι γνωστή η 

αιτιολογία και πρόσφατα έχει βρεθεί και στην χρόνια ιδιοπαθή ουδετεροπενία. 98. 

Η αναστολή της δράσης των κυταροκινών, που προαναφέρθηκαν και έχουν βρεθεί σε υψηλές 

συγκεντρώσεις στους ασθενείς με CIN, με τη χρήση ειδικών εξουδετερωτικών αντισωμάτων 

προκάλεσε την αύξηση του αριθμού των κυτταρικών προβαθμίδων54;55 Η μέτρηση του G-

CSF, στα υπερκείμενα μακροχρόνιων καλλιεργειών ανέδειξε τιμές πάνω από τα φυσιολογικά 

όρια στο 26% των ασθενών που μελετήθηκαν. Επίσης οι τιμές του GM-CSF, που 

μετρήθηκαν στα υπερκείμενα, δε διέφεραν σημαντικά από αυτές των  φυσιολογικών 

μαρτύρων48.Η IL-3 ήταν μη ανιχνεύσιμη στα υπερκείμενα μακροχρόνιων καλλιεργειών, τόσο 

των ασθενών όσο και των μαρτύρων48. 

Η δράση ενεργοποιημένων Τ-λεμφοκυττάρων  

Σημαντικό ρόλο στην παθογένεια της νόσου φαίνεται να έχουν τα ενεργοποιημένα Τ-

λεμφοκύτταρα, που βρίσκονται στο μυελό των ασθενών. Οι συγκαλλλιέργειες Τ-

λεμφοκυττάρων ασθενών, με αυτόλογα CD34+ κύτταρα ή CD34+ κύτταρα προερχόμενα από 

υγιείς μάρτυρες59 είχαν ως αποτέλεσμα την αναστολή του πολλαπλασιασμού και της 
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διαφοροποίησης των κοκκιοκυτταρικών προβαθμίδων, γεγονός, που επιβεβαιώνει την 

μυελοκατασταλτική δράση των Τ-λεμφοκυττάρων στη CIN. Εκφράζουν επίσης στην 

επιφάνεια τους HLA-DR, CD25, CD38, CD69 και Fas 59 και παράγουν IFN-γ και Fas-L με 

αποτέλεσμα την επαγωγή της έκφρασης του αντιγόνου Fas στα πρόδρομα μυελικά κύτταρα 

και την επακόλουθη την Fas-διαμεσολαβούμενη απόπτωση των CD34+/CD33+ 

κοκκιοκυτταρικών προβαθμίδων. Για τη διερεύνηση της πιθανής κλωνικής προέλευσης των 

Τ-λεμφοκυττάρων έγινε ανάλυση των μεταβλητών περιοχών της β αλυσίδας του υποδοχέα 

των Τ-λεμφοκυττάρων (TCR) με κυτταρομετρία ροής και αναδείχτηκαν προέχοντες Vβ 

κλώνους, στο αίμα και στο μυελό των οστών, με συχνότερους τους Vβ12 και Vβ16, χωρίς 

όμως TCR-Vβ κλωνική έκπτυξη είτε στο αίμα είτε στο μυελό των οστών, στη ανάλυση με 

PCR99. 

Ο ρόλος των μορίων προσκόλλησης και η εξαγγείωση των λευκοκυττάρων 

Υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν ότι η ουδετεροπενία στους ασθενείς με CIN μπορεί 

να οφείλεται στην αυξημένη απώλεια κυκλοφορούντων ουδετερόφιλων, λόγω αυξημένης 

εξόδου αυτών στους ιστούς.4;26 Οι υψηλές τιμές IL-1β και TNF-α, που αποτελούν κύριους 

ενεργοποιητές των ενδοθηλιακών κυττάρων, σχετίζονται με τα αυξημένα επίπεδα της 

διαλυτής Ε-σελεκτίνης (sE-selectin), του διαλυτού διακυτταρικού μορίου προσκόλλησης 

(soluble intercellular adhesion molecule, sICAM) και του διαλυτού αγγειακού μορίου 

προσκόλλησης (soluble vascular cell adhesion molecule, sVCAM) στον ορό των 

ασθενών26;43. Επιπλέον αυξημένες ανευρίσκονται και οι τιμές της IL-8 στον ορό, η οποία 

λειτουργεί ως χημειοτακτικός παράγοντας για τα ουδετερόφιλα26 επάγοντας την διαπίδυση 

και υποενδοθηλιακή μετανάστευση, με την αλληλεπίδραση των β2- ιντεγκρινών, που 

εκφράζονται πάνω στα ουδετερόφιλα, με τα μόρια ICAM-1 και VCAM-1, που εκφράζονται 

από τα ενεργοποιημένα ενδοθήλια, με αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού τους στην 

κυκλοφορία. Επομένως, η ουδετεροπενία που προκύπτει, δεν αντικατοπτρίζει τον 
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πραγματικό αριθμό των ουδετεροφίλων στην κυκλοφορία και μπορεί με αυτό τον τρόπο να 

εξηγήσει τα χαμηλά ποσοστά των λοιμώξεων στους ασθενείς με CIN. 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

Όλα τα δεδομένα συνηγορούν για την ύπαρξη μιας ήπιας χρόνιας φλεγμονώδους 

διαδικασίας, στους ασθενείς με CIN. Η φλεγμονή αυτή οδηγεί σε χρόνιο αντιγονικό 

ερεθισμό, που δικαιολογεί τα αυξημένα επίπεδα στον ορό των IgG και/ή των IgA, την 

αυξημένη συχνότητα παραπρωτεΐνης στην ηλεκτροφόρηση των πρωτεϊνών του ορού, τα 

αυξημένα επίπεδα των κυκλοφορούντων ανοσοσυμπλεγμάτων, την αυξημένη αναλογία των 

πλασματοκυττάρων στο μυελό των οστών και την αυξημένη συχνότητα των θετικών 

αντιπυρηνικών αντισωμάτων με στικτή αντιδραστικότητα. Επίσης η φλεγμονώδης 

διαδικασία σχετίζεται με την ενεργοποίηση των μακροφάγων, που αιτιολογείται από την 

αυξημένη συγκέντρωση των προ-φλεγμονωδών κυτταροκινών και χυμοκινών στον ορό και 

στα υπερκείμενα των μακροχρόνιων μυελικών καλλιεργειών. 

1.9. Εξέλιξη 

Η ουδετεροπενία στους περισσότερους ασθενείς υφίσταται για μεγάλο χρονικό διάστημα ή 

για όλη τη διάρκεια ζωής, χωρίς να προκαλεί σημαντικές επιπλοκές. Η συχνότητα εκτροπής 

σε οξεία μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ) υπολογίζεται στο 1,64% των περιπτώσεων με CIN 25 

με διάμεσο χρόνο εκδήλωσης της νόσου τα 7,5 χρόνια. Δεν έχει διαπιστωθεί μετάλλαξη στον 

υποδοχέα του G-CSF και δεν έχει αποδειχτεί συσχέτιση εκτροπής της νόσου με τη χορήγηση 

G-CSF, όπως συμβαίνει στη βαριά συγγενή ουδετεροπενία (σύνδρομο Kostmann)100;101. 

Ωστόσο έχει αναφερθεί εξέλιξη σε ΟΜΛ, λίγους μήνες μετά τη χορήγηση G-CSF, σε μία 

περίπτωση χρόνιας ιδιοπαθούς ουδετεροπενίας 102. 
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Γενικά η χρόνια ιδιοπαθής ουδετεροπενία διατηρεί σταθερή πορεία και έχει καλή πρόγνωση, 

ενώ η πιθανή εξέλιξη σε οξεία μυελογενή λευχαιμία είναι σπάνια και η αιτιολογία της 

άγνωστη. 

10. Θεραπεία 

Οι ασθενείς με CIN έχουν ήπια σχεδόν ασυμπτωματική πορεία, με σπάνιες λοιμώξεις, που 

αφορούν κυρίως το αναπνευστικό και το ουροποιητικό σύστημα. Χορήγηση 

αντιμικροβιακών φαρμάκων και αυξητικού παράγοντα G-CSF(Granulocyte – Colony 

Stimulation Factor) απαιτείται σε βαριά κλινική εικόνα λοίμωξης ή σε συχνές 

υποτροπιάζουσες λοιμώξεις, που έχει ως αποτέλεσμα, άμεση αύξηση του αριθμού των 

κυκλοφορούντων ουδετεροφίλων ακόμη και σε μικρές δόσεις.103;104. Ο αυξητικός 

παράγοντας των λευκών αυξάνει των αριθμό των κυκλοφορούντων κοκκιοκυττάρων και η 

ημερήσια δόση που απαιτείται είναι 6 μg/kg, σαφώς μεγαλύτερη από τη δόση που 

χρειάζονται ασθενείς με αυτοάνοση ουδετεροπενία (1,5 μg/kg τρεις φορές την εβδομάδα). Σε 

περίπτωση που συνυπάρχει οστεοπενία και οστεοπόρωση, θα πρέπει να συγχορηγούνται 

διφωσφονικά όπως νατριούχος αλενδρονάτη και ζολεδρονικό οξύ. Η δράση των 

διφωσφονικών μέσω μείωσης των επιπέδων IL-1β και TNF-α στον ορό των ασθενών μπορεί 

σε ορισμένες περιπτώσεις να αυξήσει των αριθμό των ουδετεροφίλων αποδεικνύονταν τον 

καταλυτικό ρόλο των κυτταροκινών στην παθοφυσιολολογία της νόσου.42. 

Συνοπτικά θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα πρόληψης λοιμώξεων, να χορηγούνται 

αντιβιοτικά επί βακτηριακών λοιμώξεων και αυξητικός παράγοντας G-CSF επί σοβαρών 

κλινικών ενδείξεων, να μετρώνται οι βιοχημικοί δείκτες οστικού μεταβολισμού στον ορό και 

στα ούρα και η οστική πυκνότητα. 
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ΙΙ. ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 

Το μικροπεριβάλλον του μυελού των οστών, αποτελείται από ένα ετερογενή πληθυσμό 

κυττάρων αιμοποιητικής και μη αιμοποιητικής προέλευσης, καθώς και εξωκυττάρια ουσία 

(φιμπρονεκτίνη κολλαγόνο, λαμινίνη, πρωτεογλυκάνες), που στηρίζουν την αύξηση, τον 

πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και των 

προγονικών κυττάρων κατά τη διάρκεια ζωής του οργανισμού105;106. 

Αρχέγονα κύτταρα (stem cells) θεωρούνται, ανεξάρτητα από την προέλευση τους τα κύτταρα 

που έχουν τη δυνατότητα απεριόριστης ή συνεχούς αυτό-ανανέωσης και την ικανότητα να 

διαφοροποιούνται σε διάφορους ειδικούς κυτταρικούς τύπους. Υπάρχουν δύο κύριες 

κατηγορίες αρχέγονων κυττάρων. Τα αρχέγονα εμβρυϊκά κύτταρα (embryonic stem cells – 

ESC), που είναι ολοδύναμα (totipotent), με δυνατότητα διαφοροποίησης σε όλες τις 

κυτταρικές γενεαλογίες του οργανισμού (βλαστοκύστη), ή πολυδύναμα (pluripotent), με πιο 

περιορισμένες ικανότητες διαφοροποίησης (κύτταρα αμνιακού υγρού, τον ομφάλιου λώρου ή 

πλακούντα), και τα αρχέγονα κύτταρα των ενηλίκων, που είναι περισσότερο 

διαφοροποιημένα από τα εμβρυϊκά, και έχουν πολυδυναμικότητα (multipotency), που 

εκδηλώνεται με την ικανότητα διαφοροποίησης σε διάφορους εξειδικευμένους κυτταρικούς 

τύπους107. 

Τα αρχέγονα κύτταρα των ενηλίκων χρησιμεύουν σαν αποθήκες κυττάρων, που συμμετέχουν 

στην αναγέννηση των ιστών κατά τη διάρκεια ζωής του οργανισμού.  

Ο πλέον χαρακτηρισμένος σήμερα πληθυσμός ενήλικων αρχέγονων κυττάρων είναι των 

αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (hematopoietic stem cells - HSC) του μυελού των 

οστών108. Τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα μπορούν να απομονωθούν από τον εμβρυικό 

αορτο-γοναδικό μεσόνεφρο, το εμβρυικό ήπαρ και τον μυελό των οστών μετά τη γέννηση. 

Έχουν δύο θεμελιώδης ικανότητες, να αυτοανανεώνονται και να διαφοροποιούνται σε 

πολλαπλές κυτταρικές σειρές δίνοντας γένεση σε όλες τις ώριμες αιμοποιητικές σειρές109. 
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2.1. ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΜΥΕΛΙΚΑ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 

Πρώτος ο Alexander Friedenstein et al. περιέγραψε την ύπαρξη μη αιμοποιητικών κυττάρων 

του μυελού των οστών ικανών να διαφοροποιηθούν σε οστεοβλάστες και ινώδη ιστό110. Το 

1991 ο Arnold Caplan πρώτος τα χαρακτήρισε αρχέγονα μεσεγχυματικά κύτταρα 

(mesenchymal stem cells -MSCs)111, ενώ σε επόμενες μελέτες διαπιστώθηκε, ότι αυτά τα 

κύτταρα είναι πολυδύναμα και έχουν την ικανότητα να διαφοροποιούνται σε οστεοβλάστες, 

χονδροκύτταρα και λιποκύτταρα. Σήμερα είναι γνωστά και ως μεσεγχυματικά στρωματικά 

κύτταρα (mesenchymal stromal cells)112 και αποτελούν ένα μικρό κυτταρικό πληθυσμό του 

μυελού των οστών, με συχνότητα 1 στα 105 εμπύρηνα μυελικά κύτταρα. Ως τμήμα του 

μυελικού στρώματος υποστηρίζουν την αιμοποίηση προσφέροντας θρεπτικά στοιχεία όπως 

κυτταροκίνες και εξωκυττάριες ουσίες. Τα MSCs είναι προγονικά κύτταρα, αδιαφοροποίητα, 

μη αιμοποιητικά με δυνατότητα δημιουργίας προγονικών κυττάρων ιστών μεσεγχυματικής 

αρχής όπως οστεοβλαστών (οστίτη ιστός), χονδροκυττάρων (χόνδροι), κύτταρων λείων 

μυϊκών ινών (μυϊκός ιστός), λιποκυττάρων (λίπος)113.114 

2.2.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

MSC μορφολογία, ανοσοφαινότυπος και χαρακτηριστικά διαφοροποίησης 

Ο χαρακτηρισμός των ανθρώπινων MSCs (hMSCs) βασίζεται σε μορφολογικά, λειτουργικά 

και ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά. Τα αυτόχθονα MSCs του μυελού των οστών, όταν 

απομονώνονται in vitro, σε καλλιέργεια αποκτούν ατρακτοειδές σχήμα μοιάζοντας με 

ινοβλάστες, και εισέρχονται σε πολλαπλασιαστικό στάδιο με δυνατότητα δημιουργίας 

αρκετών κυτταρικών περασμάτων. Γενικά εκφράζουν επιφανειακά αντιγόνα Stro-1, CD29 

(β1-ιντεγκρίνη), CD44 (υποδοχέας υαλουρονικού), CD73 (μεμβρανική εκτο-5’-

νουκλεοτιδάση), CD90 (Thy-1), CD105 (υποδοχέας του transforming growth factor-β, 

TGFβ-R), CD106 (vascular cell adhesion molecule-1, VCAM-1), CD146 (μόριο συνάφειας) 

και CD166 (activated leukocyte cell adhesion molecule, ALCAM)115-119, ενώ παράλληλα δεν 
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εκφράζουν τους επιφανειακούς δείκτες αιμοποιητικών ή ενδοθηλιακών κυττάρων, CD11b 

(integrin alpha M chain), CD14 (μονοκυτταρικός δείκτης), CD31 (platelet endothelial cell 

adhesion molecule, PECAM-1), CD34 (δείκτης προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων) και 

CD45 (παν-λευκοκυτταρικό αντιγόνο)120 Ο πραγματικός in vivo φαινότυπος των κυττάρων 

στο μυελό προς το παρόν ερευνάται και δύο ακόμη δείκτες έχουν προκύψει τελευταία, το 

CD271 (low-affinity nerve growth factor receptor, LNGFR) και το SSEA-4 (stage-specific 

embryonic antigen) carbohydrate embryonic stem cell antigen) 121-123. (Πίνακας 3) 

Marker Property Cultured 

MSCs 

Native 

MSCs 

Stro-1 Unknown antigen + + 

GD2 Ganglioside + + 

SSEA4 Stage-specific embryonic antigen + + 

CD11b ITGAM (integrin αM) - - 

CD14 LPS receptor -  

CD29 Integrin β1 chain +  

CD34 Sialoportein - + 

CD44 Hyaluronan receptor +  

CD45 Pan-leukocyte antigen - dim/- 

CD49a Integrin α1 chain  + + 

CD49b Integrin α2 chain +  

CD49c Integrin α3 chain +  

CD49d Integrin α4 chain -  
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CD49e Integrin α5 chain +  

CD51 Integrin aV chain +  

CD73 Ecto 5 endonulease + + 

CD90 Thy-1 + + 

CD105 TGF-βRIII (transforming growth factor-β receptor III + + 

CD106 VCAM-1 (Vascular cell adhesion molecule-1) - + 

CD133 AG133 (prominin) + + 

CD140b PDGF-Rβ (platelet-derived growth factor receptor-β) + + 

CD146 Μel-CAM (melanoma-cell adhesion molecule) + + 

CD166 ALCAM (activated lymphocyte cell adhesion 

molecule) 
+ + 

CD200 OX-2 + + 

CD271 NGFR (neural growth factor receptor) - + 

 

Πίνακας 3. BM Bone Marrow, MSCs Mesenchymal Stem Cells Δεδομένα από Delorme et al. 118, da 

Silva et al. {da Silva, 2008 8 /id}, Deschaseaux et al. 124 and Pontikoglou et al.125 

 

Υπάρχουν δεδομένα, ότι αυτόχθονα MSCs υπάρχουν στο τοίχωμα των αγγείων και είναι 

όμοια ή προερχόμενα από τα περικύτταρα των αγγείων.125-127. Αυτά τα κύτταρα βρίσκονται 

γύρω από τα προτριχοειδικά αρτηριόλια των αγγείων σε στενή επαφή με τα ενδοθηλιακά 

κύτταρα. Ανεξάρτητα από την προέλευση τους τα περικύτταρα μπορούν να εκφράζουν 

φαινοτυπικούς δείκτες των MSCs και μπορούν να διαφοροποιούνται σε οστεοβλάστες, 

χονδροκύτταρα και λιποκύτταρα in vitro126, αποδεικνύοντας, ότι μπορούν να απομονωθούν 

MSCs, όχι μόνο από το μυελό των οστών αλλά και από άλλους ιστούς128. Βέβαια τα MSCs 

που απομονώνονται από τους ιστούς δεν είναι πάντα όμοια με αυτά που προέρχονται από το 
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μυελό των οστών128-130. Παρομοίως MSCs περιέχονται στο λίπος 128;131;132, στους χόνδρους , 

στα οστά 128;133;134,και στους μύες134;135. Η παρουσία των MSCs στους ιστούς, πιθανόν να 

σχετίζεται με την αναγεννησιακή ικανότητα και διατήρηση τους, καθώς και την ανάπλαση 

μετά από τραυματισμούς. Σε μεγάλες ηλικίες ο αριθμός των MSCs μειώνεται, όπως 

μειώνεται και η ικανότητα ιστικής αναγέννησης και ανάπλασης136. Όπως έχει ήδη αναφερθεί 

τα MSCs έχουν την ικανότητα διαφοροποίησης με ειδικές καλλιεργητικές συνθήκες σε οστό 

(οστεοβλάστες), λίπος (λιποκύτταρα), και χόνδρο (χονδροκύτταρα) in vitro.113;114;128. Σε 

συνδυασμό με την ανοσοκατασταλτική ικανότητα, που διαθέτουν, αποτελούν ελκυστικό 

μέσο για την επιδιόρθωση ιστών. Έτσι MSCs έχουν χρησιμοποιηθεί για την θεραπεία ή 

πρόληψη της αντίδρασης μοσχεύματος κατά ξενιστή (graft versus host disease)137, την 

καρδιακή νόσο, τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, την επιδιόρθωση χόνδρων και τη νόσο 

του Crohn 138. Παρά τον μεγάλο αριθμό μελετών, που αναφέρουν την προσέλκυση των 

MSCs, που μεταμοσχεύονται στην περιοχή της φλεγμονής ή της βλάβης, η εγκατάσταση και 

διαφοροποίησή τους είναι μικρή και δεν μπορεί να συμμετέχει ουσιαστικά στην επιδιόρθωση 

της βλάβης.139;140. Τα MSCs του μυελού των οστών, επιδρούν στο τοπικό περιβάλλον τους 

εκκρίνοντας αυξητικούς παράγοντες και ουσίες με αντιφλεγμονώδη, ανοσορυθμιστική και 

αντιαποπτωτική δράση139;140. Έτσι τα MSCs εκκρίνουν αυξητικούς παράγοντες όπως stem 

cell factor (SCF), ιντερλευκίνη (IL)-6, leukemia inhibitory factor (LIF), granulocyte-

macrophage colony stimulating factor (GM-CSF), vascular endothelial growth factor (VEGF) 

και macrophage colony stimulating factor (M-CSF) καθώς και χημειοκίνες, όπως IL-6, IL-11, 

IL-15, LIF, και stromal derived factor-1 (SDF1)141. Επίσης συνθέτουν μόρια συνάφειας όπως 

intracellular adhesion molecule-1 (ICAM-1), VCAM-1, CD44, καθώς και μόρια της 

εξωκυττάριας ουσίας, όπως φιμπρονεκτίνες, κολλαγόνο και γλυκοζαμινοκλυκάνες142. Με 

αυτό τον τρόπο φαίνεται να επηρεάζουν το περιβάλλον τους και τα αιμοποιητικά κύτταρα143. 

Ειδικότερα τα MSCs του μυελού των οστών, έχει βρεθεί ότι ενισχύουν την δημιουργία 
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αποικιών από CD34+ μυελικά κύτταρα σε μακρόχρονες καλλιέργειες (LT-CICs) 144και 

αυξάνουν ξεχωριστά τα CD34+CD133+ μυελικά προγονικά κύτταρα μέσω της επαφής με 

την β1- Integrin145. Επίσης ενισχύουν την μεγακαρυοποίηση σε συνκαλλιέργεια με CD34+ 

κύτταρα, χωρίς την παρουσία εξωγενών αυξητικών παραγόντων146. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

στις μακρόχρονες καλλιέργειες, η ικανότητα των MSCs να στηρίζουν την αιμοποίηση δεν 

εξαρτάται από την πολυδυναμικότητα τους καθώς μη πολυδύναμα MSCs  μπορούν να 

υποστηρίξουν πλήρως την αιμοποίηση147. 

Ανοσορυθμιστική ικανότητα 

Τα MSC δεν εκφράζουν καθόλου επιφανειακά αντιγόνα τάξης ΙΙ του κυρίου συμπλόκου 

ιστοσυμβατότητας (επαγώμενη έκφραση μετά από διέγερση με INFγ), ή κάποιο άλλο μόριο 

συν-διεγέρτη, παρότι εκφράζουν αντιγόνα τάξης Ι 148-154 με αποτέλεσμα να μην 

αναγνωρίζονται από τα αλλογενή T-κύτταρα, γεγονός που τα καθιστά ελκυστικά στη 

χρησιμοποίηση τους σε αλλογενείς μεταμοσχεύσεις. Ωστόσο υπάρχουν πρόσφατα δεδομένα, 

που αμφισβητούν την ανοσολογική υπεροχή των MSC, καθώς σε αλλογενή in vivo 

χορήγηση, σε μη MHC συμβατά ποντίκια είχε ως αποτέλεσμα την ανοσολογική 

απόρριψη.155;156 Η ανοσοκατασταλτική ικανότητα των MSCs αφορά και την ικανότητα τους 

να καταστέλλουν τον πολλαπλασιασμό των Τ-λεμφοκυττάρων κυρίως των CD3+, CD4+ και 

CD8+ T κυττάρων.152;154;156. Η μείωση του πολλαπλασιασμού των Τ-λεμφοκυττάρων 

επιτυγχάνεται με την παραμονή τους στη G0-G1 φάση, και την αναστολή της κυτταρικής 

διαίρεσης157. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν προκαλούν απόπτωση των Τ- κυττάρων, αντίθετα 

στις καλλιέργειες προάγουν την επιβίωση και τα διασώζουν από τον κυτταρικό θάνατο με τη 

μείωση της έκφρασης του Fas και του Fas ligand στην επιφάνεια τους.158. Επίσης μειώνουν 

την απελευθέρωση INFγ από τα βοηθητικά TH1 κύτταρα και τους φυσικούς φονιάδες 

(Natural Killer cells, NK) και επάγουν την παραγωγή IL-4 από τα ΤΗ2 κύτταρα, 

δημιουργώντας ένα αντιφλεγμονώδες περιβάλλον.159 Αυτές οι 
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ανοσοκατασταλτικές/ανοσορυθμιστικές ιδιότητες μπορούν να επιτευχθούν χωρίς την άμεση 

κυτταρική επαφή, μέσω διαλυτών παραγόντων όπως hepatocyte growth factor (HGF), IL10, 

TGFβ1, indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO), προσταγλανδινών και νιτρικού οξειδίου (ΝΟ), 

prostaglandin E2(PGE2) και soluble HLA-G 149;152;154;160. Οι Toll-like receptors (TLRs) 

εκφράζονται από τα BM MSCs (TLR3 και TLR4) και συμβάλλουν στην ανοσοκατασταλτική 

ικανότητα τους με την επαγωγή IDO1.161. Τα MSCs καταστέλλουν επίσης τα Β 

λεμφοκύτταρα, επηρεάζοντας την ωρίμανσή τους και την παραγωγή αντισωμάτων και 

ελέγχοντας την χημειοταξία τους με την ελάττωση της έκφρασης υποδοχέων των 

χημειοκινών CXCR4, CXCR5, CCR7.162. Από την άλλη υπάρχουν in vitro μελέτες σε παιδιά 

με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, που υποδεικνύουν την υποστήριξη των MSCs στην 

επιβίωση, στη διαφοροποίηση και παραγωγή αντισωμάτων από τα Β-κύτταρα163. Τα MSCs 

επηρεάζουν την διαφοροποίηση των μυελικών κυττάρων σε δενδριτικά κύτταρα(DCs) in 

vitro154;164 και καταστέλλουν την ρυθμιστική τους ικανότητα έναντι των Τ- λεμφοκυττάρων, 

την έκκριση TNF-α, ενώ αυξάνουν την παραγωγή της IL-10 ενισχύοντας την αλλαγή 

παραγωγής από προφλεγμονώδη Th1 λεμφοκυττάρα σε Th2 και ρυθμιστικά Τ 

λεμφοκύτταρα159. Επίσης ενισχύουν την έκκριση IL-6 και ΙL-10 και καταστέλλουν την 

έκκριση TNFα και ΙL-12 από τα μακροφάγα 165ενισχύοντας την φαγοκυτταρική τους 

δραστηριότητα και αναστέλλοντας την απόπτωση των ουδετερόφιλων κοκκιοκυττάρων166. 

Παρά τις ανοσοκατασταλτικές τους ικανότητες κάτω από ειδικές συνθήκες μπορούν να 

λειτουργήσουν ως αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα μέσω διέγερσης με IFN-γ και να 

υπερεκφράσουν MHC-II μόρια, στα CD4+ T κύτταρα167;168. Επίσης τα MSCs μπορούν να 

παρουσιάσουν εξωκυττάρια αντιγόνα, μέσω μόριων ΜHC-Ι και να προκαλέσουν CD8+ T-

κυτταρική άνοση απόκριση in vitro και in vivo169. 
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Ο ρόλος των MSCs στα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα 

Τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα αποτελούν μια κλωνική διαταραχή του μυελού των οστών 

και χαρακτηρίζονται από αναποτελεσματική αιμοποίηση και αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης 

οξείας μυελοβλαστικής λευχαιμίας170. Μέρος της αιμοποιητικής διαταραχής αποτελεί το 

μικροπεριβάλλον του μυελού με την διαταραχή στην παραγωγή αυξητικών και 

κατασταλτικών παραγόντων. Επειδή οι βασικοί αιμοποιητικοί κυτταρικοί σχηματισμοί του 

στρώματος του μυελού. που ελέγχουν την αιμοποίηση προέρχονται από τα MSC, η πιθανή 

συμμετοχή τους στη μυελική ανεπάρκεια ή η πρωτοπαθής βλάβη αυτών αποτελεί 

αντικείμενο διερεύνησης. Έτσι από μελέτη των ποιοτικών, λειτουργικών και 

ανοσορυθμιστικών ικανότητων των MSC στα MDS διαπιστώθηκαν, φυσιολογικός αριθμός, 

ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά, ικανότητα κυτταρικού πολλαπλασιασμού in vitro και 

ικανότητα διαφοροποίησης 171;172. Ωστόσο παρουσίασαν μειωμένη κλωνογονική και 

πολλαπλασιαστική ικανότητα 172, γεγονός που εξηγεί και τα λιγότερα κυτταρικά περάσματα 

που μπορούν να επιτύχουν, συγκριτικά με φυσιολογικούς μάρτυρες173. Η μέτρηση των 

προφλεγμονωδών κυτταροκινών στα υπερκείμενα των καλλιεργειών με MSC, TNF-α, IL-1β 

και IL-6 δε διέφεραν από των υγιών μαρτύρων καθώς και τα επίπεδα των κυτταροκινών, που 

προάγουν τον πολλαπλασιασμό, όπως ο VEGF και ο SDF-1α172 μη μπορώντας να 

αιτιολογήσουν την επηρεασμένη κλωνογονική και πολλαπλασιαστική ικανότητα των MSC. 

Παρόλα αυτά η ικανότητα τους να στηρίζουν την αιμοποίηση αποδείχτηκε φυσιολογική, με 

συνκαλλιέργεια MSCs από ασθενείς με MDS και αυτόλογων ή φυσιολογικών αιμοποιητικών 

αρχέγονων κυττάρων 174. Υπάρχουν βέβαια και μελέτες, που υποστηρίζουν την μειωμένη 

ικανότητα των MSC να στηρίζουν την αιμοποίηση 175. Στο 30–50% των ασθενών με MDS 

ανιχνεύονται de novo χρωμοσωμικές ανωμαλίες των αιμοποιητικών κυττάρων του μυελού. 

Δεδομένα από κυτταρογενετική ανάλυση των MSC ασθενών με MDS είναι αντικρουόμενα. 

Άλλα υποδεικνύουν φυσιολογικό καρυότυπο 176;177 ενώ άλλα αναδεικνύουν χρωμοσωμικές 
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ανωμαλίες174;178, και μάλιστα διαφορετικές από αυτές των αιμοποιητικών κυττάρων172. Δεν 

είναι ξεκάθαρο αν αυτές οι κυτταρογενετικές ανωμαλίες δημιουργούνται λόγω της in vitro 

καλλιέργειας ή αν πρόκειται για την ίδια γενετική βλάβη, που προκαλείται στα αιμοποιητικά 

κύτταρα και επηρεάζει με διαφορετικό τρόπο τα MSCs172. 

2.3. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ MSCs 

Θεραπεία του GVHD (Graft versus host disease) 

Η αντίδραση μοσχεύματος κατά ξενιστή αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές επιπλοκές της 

αλλογενούς μεταμόσχευσης των προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων179.Τα δεδομένα από in 

vitro μελέτες είναι αντικρουόμενα.180;181.Στη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη σε ασθενείς 

με ανθεκτικό στα στεροειδή GVHD, η ανταπόκριση έφτασε το 71% με αύξηση της 

επιβίωσης στο 1 έτος και μείωση της θνητότητας, που σχετίζεται με την μεταμόσχευση 

(transplant-related mortality-TRM).182. Αυτά τα αποτελέσματα δεν επαναλήφτηκαν σε άλλες 

μελέτες183 πιθανόν λόγω του διαφορετικού τρόπου καλλιέργειας των MSCs125. Σημαντικό 

ρόλο φαίνεται να έχουν τα MSCs και στην εγκατάσταση του μυελικού μοσχεύματος, όταν 

συγχορηγούνται με τα αιμοποιητικά προγονικά κύτταρα, σε ασθενείς με ιστορικό απόρριψης 

μοσχεύματος, χωρίς να εμφανίζουν ιδιαίτερες παρενέργειες184;185. Επίσης έχουν 

χρησιμοποιηθεί σε επιδιόρθωση οστού και χόνδρου185;186, σε καρδιαγγειακά νοσήματα 

187;188και παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος189. Βέβαια δεν είχαν όλες οι 

εφαρμογές επιτυχία. Έχει διαπιστωθεί σε μεταμόσχευση ποντικίσιων MSCs σε καρδιές, που 

έχουν υποστεί έμφραγμα, σε γενετικά όμοια ποντίκια, δημιουργία ασβεστοποιήσεων και 

οστεοποιήσεων190. Επίσης η εκτεταμένη ανάπτυξη των MSCs σε καλλιέργειες για 

θεραπευτικούς σκοπούς, ενέχει τον κίνδυνο της κακοήθους εξαλλαγής. Οι συχνές επίκτητες 

μεταλλάξεις, που ανιχνεύονται στα MSCs των ποντικιών κατά την καλλιέργεια τους, 

φαίνεται να οδηγούν σε δημιουργία σαρκώματος όταν μεταμοσχεύονται191. Όμως τα 

ανθρώπινα MSCs, όταν καλλιεργούνται σε ίδιες συνθήκες παράλληλα με τα ποντικίσια δε 
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διαπιστώνεται να εμφανίζουν εξαλλαγές192. Παρόλο, που ο κίνδυνος εμφάνισης εξαλλαγής in 

vitro είναι μικρός, η πιθανότητα αυτά τα κύτταρα να μπορούν να δημιουργούν κακοήθειες 

δεν έχει αποκλειστεί. Υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν ότι το σάρκωμα Ewing είναι 

μεσεγχυματικής αρχής193. Η έκφραση του γονιδίου EWSFL1 εμφανίζεται στο 85% των 

σαρκωμάτων Ewing, και αποτελεί γενετική μετάλλαξη των ποντικίσιων MSCs, που αν 

μεταμοσχευτούν σε ποντίκια προκαλούν σαρκώματα με χαρακτηριστικά σαρκώματος Ewing. 

Επίσης υπάρχουν δεδομένα από πειραματόζωα, που η εξωγενής χορήγηση MSCs προκαλεί 

ενίσχυση του υποκείμενου όγκου, όπως στο μελάνωμα194, το αδενοκαρκίνωμα του παχέως 

εντέρου 195και το πολλαπλούν μυέλωμα196. Πιθανόν η ανάπτυξη των όγκων να οφείλεται στη 

ανοσοκατασταλτική δράση των MSCs, που προκαλεί μειωμένη ανοσολογική απάντηση.197 

Θα πρέπει επομένως να μελετηθεί η πιθανή δυνατότητα των MSCs να προκαλούν όγκους και 

οι θεραπευτικές επιλογές που εφαρμόζονται, θα καθορίσουν σε βάθος χρόνου τη σοβαρότητα 

της συγκεκριμένης επιπλοκής125. 
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ΙΙΙ. ΕΡΩΤΗΜΑ 

Όπως αναφέρθηκε τα MSC έχουν σημαντικό ρόλο στην στήριξη της αιμοποίησης και 

ιδιαίτερες ανοσορρυθμιστικές και ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες, που μπορούν να 

καθορίσουν ως ένα βαθμό την παθοφυσιολογία κλωνικών ή ανοσολογικής αρχής 

αιματολογικών νοσημάτων, όπως τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα και η απλαστική αναιμία. 

Έχουν περιγραφεί διαταραχές στην παραγωγή κυτταροκινών στα MDS, πιθανόν λόγω της 

απορρύθμισης της MSCs παραγωγής κυτταροκινών, από το φλεγμονώδες περιβάλλον του 

μυελού174. Στα MDS 198και στην απλαστική αναιμία 199 έχει δειχτεί επίσης μειωμένη 

ανοσοκατασταλτική ικανότητα των MSCs in vitro σε μιτογόνα ή άλλο-ενεργοποιημένα Τ 

λεμφοκύτταρα.  

Ο ρόλος των MSCs στην μυελική ανεπάρκεια της χρόνιας ιδιοπαθούς ουδετεροπενίας δεν 

έχει μελετηθεί ως τώρα, καθώς και η συμμετοχή τους στο παθολογικό μυελικό 

μικροπεριβάλλον της νόσου. Στη συγκεκριμένη μελέτη εξετάστηκαν τα ποσοτικά και 

ποιοτικά χαρακτηριστικά των MSCs ασθενών με CIN, με τον έλεγχο της πολλαπλασιαστικής 

και κλωνογονικής τους ικανότητας, της ικανότητας διαφοροποίησης καθώς και της 

ανοσορυθμιστικής τους ικανότητας. 

Η αναγνώριση ενδογενών μεταβολών στα MSCs θα μπορούσε να σχετιστεί με πρωτοπαθή 

βλάβη του στρώματος του μυελού των οστών , γεγονός που μπορεί να συμμετέχει στην 

παθογένεση της νόσου. 
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Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

IV.ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

4.1. ΑΣΘΕΝΕΙΣ.  

Μελετήθηκαν 14 ασθενείς με CIN, 11 γυναίκες και 3 άνδρες ηλικίας 17-69 ετών ( διάμεση 

ηλικία τα 47 έτη) που τηρούσαν τα διαγνωστικά κριτήρια της νόσου και 21 υγιείς μάρτυρες 

αναλόγου φύλου και ηλικίας. 

Συγκεκριμένα οι ασθενείς είχαν αριθμό ουδετεροφίλων <1800 χ106 /L (mean 881 ± 414 x 

106/L, range 300-1400 x 106/L) για χρονικό διάστημα 18 με 168 μηνών (διάμεση διάρκεια 

36 μήνες), χωρίς κλινικά, ορολογικά ή υπερηχογραφικά δεδομένα υποκείμενης νόσου, χωρίς 

ιστορικό έκθεσης σε ακτινοβολία, χρήση χημικών ή λήψη φαρμάκων, που μπορεί να 

προκαλούν ουδετεροπενία, φυσιολογικό καρυότυπο μυελού των οστών και αρνητικές 

δοκιμασίες λευκοσυγκόλλησης και ανοσοφθορισμού για αντιουδετεροφιλικά αντισώματα. 

Αναλυτικά χαρακτηριστικά των ασθενών παρουσιάζονται στον πίνακα 3. Ως μάρτυρες 

μελετήθηκαν 21 αιματολογικά υγιή άτομα, δότες μυελού των οστών. 

Η Επιτροπή Δεοντολογίας είχε εγκρίνει τη μελέτη και συγκατάθεση σύμφωνα με τη 

διακήρυξη του Ελσίνκι είχε ληφθεί από τους ασθενείς.  
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UPN Age 
(years) Sex Duration 

(months) 
Hb 

(g/dl) 
WBC 

(x106/L) 
Neutro 
(x106/L) 

Lympho 
(x106/L) 

Mono 
(x106/L) 

Plts 
(x109/L) 

1 33 F 60 11.3 2900 550 2000 300 210 

2 55 F 166 13.2 3800 1260 2200 300 174 

3 39 F 60 11.7 2000 900 780 300 150 

4 69 M 72 16.2 3400 900 2200 300 260 

5 34 M 28 13.9 3700 1400 2200 100 251 

6 53 F 18 10.9 3600 1300 1900 200 259 

7 51 F 25 13.2 2000 400 1300 250 273 

8 23 F 24 13.1 3500 1000 2100 300 256 

9 41 F 168 11.4 2000 420 1100 400 286 

10 48 F 36 9.9 2200 300 1500 250 385 

11 17 F 28 11.6 2900 750 1600 400 332 

12 57 F 25 12.5 2800 1400 1300 100 230 

13 48 F 36 12.5 3500 1350 1900 200 155 

14 45/F F 72 12.6 2000 400 1300 300 175 

 

Πίνακας 4. Κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα των ασθενών 
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4.2. ΜΕΘΟΔΟΙ 

4.2.1. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

Μυελικός πολφός (10 mL) λαμβάνονταν από την οπίσθια λαγόνια ακρολοφία ασθενών και 

μαρτύρων (εικόνα 3). Εν συνεχεία ο μυελός των οστών αναμειγνύονταν 1:1 σε in Dulbecco’s 

Modified Eagle (DMEM-LG; Gibco Invitrogen, Paisley Scotland) το οποίο είχε εμπλουτισθεί 

με 100 IU/ml penicillin-streptomycin (PS; Gibco) και 10 IU/ml ηπαρίνης (Sigma, Saint Louis 

MO). 200 

 

 

 

Εικόνα 3 Aναρρόφηση μυελικού πολφού. 

Η αναρρόφηση του μυελικού πολφού πραγματοποιούνταν σε στείρες συνθήκες μετά από τοπική 

αναισθησία της περιοχής με 10 mL διαλύματος ξυλοκαϊνης 2%. Η θέση της παρακέντησης 

προσδιορίζεται 3 εκατοστά περίπου κάτω από την οπίσθια λαγόνιο άκανθα.    

 

Απομόνωση μυελικών λεμφομονοπυρήνων κυττάρων (Bone Marrow Mononuclear Cells, 

BMMCs). 
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Προκειμένου να ληφθεί ο πληθυσμός αναφοράς και ειδικότερα το κλάσμα των μυελικών 

λεμφομονοπυρήνων κυττάρων (Bone Marrow Mononuclear Cells, BMMCs), το δείγμα 

επιστιβάζονταν σε Histopaque-1077 (Sigma-Aldrich) (1.077gr/cm3) και ακολουθούσε 

φυγοκέντρηση στις 1700 rpm, για 30 min, χωρίς φρένο σε θερμοκρασία δωματίου. Το 

Histopaque-1077 έχει πυκνότητα μεγαλύτερη από εκείνη των λεμφομονοπύρηνων κυττάρων, 

αλλά μικρότερη από εκείνη των ερυθροκυττάρων και κοκκιοκυττάρων. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να δημιουργείται μία διαβάθμιση πυκνότητας που επιτρέπει την καθίζηση των 

ερυθροκυττάρων και κοκκιοκυττάρων στο πυθμένα του σωληναρίου διαμέσου του 

Histopaque-1077, ενώ τα λεμφομονοπύρηνα τοποθετούνται μεταξύ Histopaque-1077 και 

πλάσματος, όπως φαίνεται στην εικόνα 4.  

 

Εικόνα 4 Διαχωρισμός κυττάρων σε Histopaque-1077.  

Τα λεμφομονοπύρηνα κύτταρα του μυελού των οστών παραμένουν μετά τη φυγοκέντρηση στη μεσόφαση 

μεταξύ πλάσματος και Histopaque-1077. BMMCs, Bone Marrow Mononuclear Cells: Μυελικά 

λεμφομονοπύρηνα κύτταρα, RBCs, Red Blood Cells: Ερυθρά αιμοσφαίρια, PMN, Polymorphonuclear 

leukocytes: Πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα.  

 

Η στοιβάδα των μυελικών λεμφομονοπυρήνων συλλέγονταν με πιπέτα Pauster και 

ακολουθούσε πλύση με θρεπτικό υλικό και φυγοκέντρηση. Τέλος, γινόταν ο υπολογισμός 

του αριθμού των μονοπύρηνων κυττάρων στον όγκο του θρεπτικού υλικού με  
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αιμοκυτταρόμετρο (πλάκα Neubauer με χρωστική Trypan Blue). Αναλυτικά η μέτρηση των 

λεμφομονοπυρήνων κυττάρων γινόταν με ανάμιξη 15μl δείγματος με 15μl χρωστικής Trypan 

Blue και λήψη 10 μl αυτού του εναιωρήματος για μέτρηση σε πλάκα Neubauer. Στη συνεχεία 

στο οπτικό μικροσκόπιο (μεγέθυνση 40Χ) προσδιορίζονταν ο αριθμός των κυττάρων στο 

κεντρικό τετράγωνο, συμπεριλαμβανομένων και των κυττάρων που εφάπτονταν στις 

γραμμές (εικόνα 5). Παράλληλα γινόταν εκτίμηση για τη βιωσιμότητα των κυττάρων , καθώς 

τα νεκρά και αποπτωτικά κύτταρα βάφονταν μπλε. Η συγκέντρωση των κυττάρων στο 

μετρούμενο δείγμα προσδιορίζονταν ως ο αριθμός των μετρούμενων κυττάρων στη 

Neubauer χ2 χ104/ml, με δεδομένο το γεγονός ότι η επιφάνεια του κεντρικού τετραγώνου 

έχει εμβαδόν 1 mm2 και ο χώρος κάτω από την καλυπτρίδα έχει βάθος 1 mm. 

 

Εικόνα 5. Πλάκα Neubauer.  

 

Σε καλλιεργητικά δοχεία 25cm2, , 200,000 BMMC/cm2 καλλιεργούνταν με DMEM-LG/10% 

fetal calf serum (FCS; Hyclone, Logan, Utah, USA)/100 IU/ml PS (MSC medium) σε 

κλίβανο, στους σε 37oC / 5% CO2  / 90% υγρασία (Εικόνα 6). 
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Εικόνα 6 

Τις πρώτες 24-48 ώρες, γινόταν αφαίρεση των μη-προσκολλώμενων αιμοποιητικών 

κυττάρων, πλύσιμο των κυττάρων με PBS και προσθήκη φρέσκου MSC-medium. Μία με 

δύο μέρες μετά την τοποθέτηση των λεμφομονοπυρήνων στην καλλιέργεια, τα μη 

προσκολλούμενα κύτταρα αφαιρούνταν και τοποθετούνταν φρέσκου MSC-medium. 

Έκτοτε το θρεπτικό υλικό ανανεώνονταν, κάθε 3-4 ημέρες. Όταν τα κύτταρα κάλυπταν το 

70-90% της επιφάνειας της καλλιέργειας, αφαιρούνταν με τη χρήση 0.25% trypsin-1mM 

EDTA (Gibco) για 5min στους 37oC. Στη συνέχεια συμπληρώνονταν ίσου όγκου MSC-

medium για απενεργοποίηση της δράσης της τρυψίνης. Ακολουθούσε πλύσιμο των 

κυττάρων και επαναιώρηση σε κατάλληλο όγκο MSC-medium, καθώς και μέτρηση των 

κυττάρων σε  Neubauer και επανακαλλιέργεια 2000 κύτταρα/cm2 σε φλάσκες των 75cm2. 

Η πλήρης ανανέωση MSC-medium γινόταν κάθε 3-4 ημέρες, μέχρι κάλυψη τάπητα κατά 

70-90%. Τα MSC επανακαλλιεργούνταν για συνολικά έξι φορές (passageP-6). 

Δείγματα από τα υπερκείμενα των κυτταροκαλλιεργειών αποθηκεύονταν στους -72oC για 

περαιτέρω μετρήσεις των επιπέδων των κυτταροκινών TGF-β1,  IL-1β, IL-6 (R&D Systems, 

Quantikine, Minneapolis, MN, USA) και TNF-α (Biosource International Inc, California, 

USA) με τη μέθοδο ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay). Τρυψινοποιημένα 

κύτταρα από κυτταρικό πέρασμα (passage – P2) χρησιμοποιούνταν για  διαφοροποίηση με το 

κατάλληλο θρεπτικό μέσο. 
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4.2.2. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ MSCs 

MSCs μετά από δεύτερη τρυψινοποίηση (Ρ2), χρησιμοποιούνταν για να διαφοροποιηθούν σε 

λιποκύτταρα, οστεοκύτταρα και χονροκύτταρα. 

Επίσης RNA εξήχθη από διαφοροποιημένα MSCs ασθενών και μαρτύρων (RNeasy mini kit; 

QIAGEN, GmbH, Hilden, Germany). Για τη σύνθεση μονόκλωνου cDNA χρησιμοποιήθηκε 

το SUPERSCRIPT Preamplification System (Gibco). Στη συνέχεια το cDNA 

πολλαπλασιάστηκε με τη μέθοδο RT-PCR χρησιμοποιώντας ειδικούς εκκινητές για τον 

προσδιορισμό της έκφρασης συγκεκριμένων γονιδίων. 

Διαφοροποίηση σε λιποκύτταρα:  

80,000 P2 MSCs/ cm2, καλλιεργούνταν σε 60 mm τρυβλία Petri με θρεπτικό υλικό 

εμπλουτισμένο με 10%FCS/0.5mM 1-methyl-3-butyl isoxanthine/1μM dexamethasone (Dex) 

/0.2μM indomethacin/10μg/ml insulin. Ακολουθούσε καλλιέργεια 21 ημερών σε συνθήκες 

καλλιέργειας σε 37oC / 5%CO2/ 90% υγρασία, με αλλαγή του ειδικού θρεπτικού υλικού για 

την αδιπογένεση, κάθε 3-4 ημέρες. Ο χαρακτηρισμός των λιποκυττάρων πραγματοποιούνταν 

με ιστοχημεία και Oil red χρώση. Αναλυτικά τα κύτταρα πλένονταν 2 φορές με  PBS και 

μονιμοποιούνταν με 10%NBF (neutral-buffer formalin) για 15 min. Το μονιμοποιητικό υλικό 

αφαιρούνταν από τα κύτταρα και πλένονταν ξανά 2 φορές με PBS. Η παρασκευή του 

working solution του Oil Red O γινόταν με ανάμιξη 6ml από το stock sol. ORO (0.5% σε 

99% isopropanol) με 4ml dH2O. Ακολουθούσε φιλτράρισμα από διηθητικό χαρτί και 

φιλτράρισμα από 0,45 μm syringe filter. Η χρώση εφαρμόζονταν στα κύτταρα για 20 λεπτά 

και μετά από δύο πλύσεις με dH2O, ήταν έτοιμα για τη μορφολογική τους αξιολόγηση. 

Επίσης η ικανότητα αδιπογένεσης προσδιορίζονταν με RT-PCR (reverse-transcription 

polymerase chain reaction), για την έκφραση γονιδίων, που εκφράζονται στα λιποκύτταρα 

και συγκεκριμένα για τα γονίδια, aP2 (adipose fatty acid-binding protein) και PPAR-γ 

(peroxisome proliferator activated receptor-γ). Ολικό RNA απομονώνονταν από 
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διαφοροποιημένα MSCs από ασθενείς και μάρτυρες σύμφωνα με το πρωτόκολλο του 

κατασκευαστή (RNeasy mini kit; QIAGEN, GmbH, Hilden, Germany) (εικόνα 7). Πιο 

συγκεκριμένα 1χ107 στρωματικά κύτταρα φυγοκεντρούνταν για 5 λεπτά στις 300 χ g και το 

υπερκείμενο διάλυμα απομακρύνονταν στο σύνολό του με αναρρόφηση με πιπέττα. Τα 

κύτταρα λύονταν με προσθήκη 600 μl διαλύματος RLT-1% mercaptoethanol. Το διάλυμα 

RLT-1% mercaptoethanol ήταν πλούσιο σε guanidine-thiocyanate  και αδρανοποιούσε 

RNases εξασφαλίζοντας την απομόνωση ακέραιου RNA. Ακολουθούσε ομογενοποίηση του 

δείγματος με διαδοχικές αναρροφήσεις και απορρίψεις του διαμέσου σύριγγας ινσουλίνης. 

Στη συνέχεια προστίθονταν 600 μl διαλύματος αιθανόλης 70% γεγονός που εξασφάλιζε τις 

βέλτιστες συνθήκες απομόνωσης RNA. Το δείγμα αναδεύονταν με πιπέττα και  

μεταφέρονταν σε κολώνα RNeasy, η οποία είχε προσαρμοστεί σε ειδικό σωληνάριο-καλάθι. 

Το επόμενο στάδιο περιλάμβανε φυγοκέντρηση για 15 δευτερόλεπτα σε >10000 rpm και 

απόρριψη του διαλύματος που διαμέσου της κολώνας είχε συγκεντρωθεί στο σωληνάριο. Το 

RNA συνδέονταν στη μεμβράνη της κολώνας και λαμβάνονταν σε κεκαθαρμένη μορφή με 

διαδοχικά πλυσίματα. Αρχικά προσθέτονταν στην κολώνα  350 μl διαλύματος RW1 και το 

δείγμα φυγοκεντρούνταν για 15 δευτερόλεπτα σε >10000 rpm και απορρίπτονταν το υγρό 

που είχε συγκεντρωθεί στο καλάθι. Τυχόν συνυπάρχον DNA απομακρύνονταν μετά από 

15λεπτη πέψη με RNase-free DNAse. Επαναλαμβάνονταν η διαδικασία πλύσης με 350 μl 

διαλύματος RW1, φυγοκέντρησης στις >10000 rpm για 15 δευτερόλεπτα και απόρριψης του 

σωληναρίου καλαθιού το οποίο αντικαθίσταντο με καινούργιο. Έπειτα η κολώνα πλένονταν 

με προσθήκη 500 μl διαλύματος PRE και φυγοκέντρησης στις >10000 rpm για 15 

δευτερόλεπτα. Μετά την απόρριψη του υγρού που είχε συλλεχθεί στο καλάθι, προστίθονταν 

εκ νέου 500 μl διαλύματος PRE και το δείγμα φυγοκεντρούνταν στις >10000 rpm για 2 

λεπτά. Τέλος η κολώνα μεταφέρονταν σε νέο 1,5 ml σωληνάριο και προστίθονταν 30-50 μl 
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RNase-free νερού. Το RNA εκλύονταν μετά από φυγοκέντρηση στις >10000 rpm για 1 λεπτό 

και αποθηκεύονταν στους -700C έως ότου γίνει η σύνθεση cDNA. 

 

 

Εικόνα 7. RNeasy mini kit. Συνοπτική παρουσίαση των βημάτων απομόνωσης mRNA. (Από RNeasy 

Mini Handbook, Qiagen). 

 

Για τη σύνθεση μονόκλωνου cDNA χρησιμοποιήθηκε το SUPERSCRIPT Preamplification 

System (Gibco).  

Ειδικότερα, 1μg total RNA αναμίχθηκε με 1 μl Oligo(dt) 0,5 μg/ml, 1 μl dNTP mix και 

DEPC-H2O, σε τελικό όγκο 10 μl. Το δείγμα επωάστηκε στους 650C για 5 λεπτά και 

τοποθετήθηκε στη συνέχεια για 1 λεπτό στον πάγο. Στη συνέχεια προστέθηκαν 2 μl 10ΧRT 

buffer, 4 μl 25Mm MgCl2, 2 μl 0,1M DDT, 1 μl RNase Out Recombinant RNase Inhibitor 

και 50 units αντίστροφης μεταγραφάσης (Superscript II). Ακολούθησε επώαση στους 420C 
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για 50 λεπτά και εν συνεχεία στους 700C για 15 λεπτά. Στο δείγμα προστέθηκε τέλος 1 μl 

RNaseΗ και ακολούθησε επώαση για 15 λεπτά στους 370C προκειμένου να διασπαστούν τα 

υπολείμματα RNΑ. Το cDNA φυλάχθηκε στους -200C.   

Στη συνέχεια το cDNA πολλαπλασιάστηκε με τη μέθοδο RT-PCR χρησιμοποιώντας ειδικούς 

εκκινητές. Αναλυτικότερα χρησιμοποιήθηκαν το 1/20 του προϊόντος της RT με τις συνθήκες: 

1.5mM MgCl2, 0.2mM dNTPs, 1μM ειδικούς εκκινητές, 5U Taq DNA polymerase 

(Invitrogen) σε 1Χ PCR buffer (Invitrogen).  

Τα τελικά προϊόντα της PCR υπολογίστηκαν σύμφωνα με το ποσό της β2m  στα δείγματα 

χρησιμοποιώντας το software πυκνομετρικής ανάλυσης ImageJ.. Η αλληλουχία των 

εκκινητών (πρόσθιου και οπίσθιου) για τα λιποκύτταρα  ήταν 5′-

GTACCTGGAAACTTGTCTCC-3′ και 5′-GTTCAATGCGAACTTCAGTCC-3′, αντίστοιχα 

για aP2; 5′-GAATGTCGTGTCTGTGGAGA-3′ και 5′-TGAGGAGAGTTACTTGGTCG-3′, 

αντίστοιχα, για PPAR-γ, και 5′-TCCAACATCAACATCTTGGT-3′ και 5′-

TCCCCCAAATTCTAAGCAGA-3′, αντίστοιχα για β2m. 

Διαφοροποίηση σε οστεοκύτταρα:  

40,000 P2 MSCs/ cm2 καλλιεργούνταν σε θρεπτικό υλικό εμπλουτισμένο με 0.1μM 

Dex/0.15mM ascorbate-2-phosphate/3mM NaH2PO4. Μετά από 21 ημέρες καλλιέργειας σε 

συνθήκες καλλιέργειας 37oC/5%CO2 υγρασία και αλλαγή του ειδικού θρεπτικού υλικού για 

την οστεογένεση κάθε 3-4 ημέρες, η διαφοροποίηση επιβεβαιώνονταν με χρώση alkaline 

phosphatase (ALP)/von Kossa. Αναλυτικά τα κύτταρα μετά τη διαφοροποίηση 

αποκολλούνταν και πλένονταν 1 φορά με  PBS(ice cold). Στη συνέχεια μονιμοποιούνταν με 

10% neutral buffered formalin (NBF) για 15 λεπτά. Στη συνέχεια τα κύτταρα πλένονταν 2 

φορές με dH2O για 1 και 15 λεπτά και βάφονταν για 45 λεπτά με 0.1mg/ml naphthol AS MX-

PO4 διαλυμένο σε N,N dimethylformamide, 1M Tris-HCl pH 8.3, που περιείχε 0.5mg/ml Red 

Violet LB salt. Οι θέσεις των μονιμοποιημένων οστεοκυττάρων αναγνωρίζονταν με τη 
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χρώση 0.25% w/v silver nitrate σε dH2O για 30 λεπτά (Von Kossa staining). Μετά από 

πλύσιμο 3 φορές με dH2O, τα κύτταρα ήταν έτοιμα για μορφολογική αξιολόγηση. 

 Η οστεογενετική ικανότητα των MSCs καθορίζονταν επίσης με RT-PCR (reverse-

transcription polymerase chain reaction), για την έκφραση γονιδίων που αναγνωρίζονται στα 

οστεοκύτταρα, όπως ALP και runt-related transcription factor 2 (RUNX2). Ολικό RNA 

απομονώνονταν από διαφοροποιημένα MSCs από ασθενείς και μάρτυρες σύμφωνα με το 

πρωτόκολλο του κατασκευαστή (RNeasy mini kit; QIAGEN, GmbH, Hilden, Germany), 

όπως αναφέρθηκε προηγουμένως και αποθηκεύονταν στους -700C. Για τη σύνθεση 

μονόκλωνου cDNA χρησιμοποιήθηκε το SUPERSCRIPT Preamplification System (Gibco). 

Η αλληλουχία των εκκινητών (πρόσθιου και οπίσθιου) για τα οστεοκύτταρα  ήταν 5′-

CTGGACCTCGTTGACACCTG-3′ και 5′-GACATTCTCTCGTTCACCGC-3′, αντίστοιχα, για 

ALP; 5′-TTACTTACACCCCGCCAGTC-3’ και 5′-TATGGAGTGCTGCTGGTCTG-3’, 

αντίστοιχα, για RUNX2; 5′-TCCAACATCAACATCTTGGT-3′ και 5′-

TCCCCCAAATTCTAAGCAGA-3′, αντίστοιχα για β2m. 

Διαφοροποίηση σε χονδροκύτταρα:  

P2 MSCs ((25x104 κύτταρα) καλλιεργούνταν σε μικροπελλέτα σε σωληνάρια των 15ml , επί 3 

εβδομάδες με θρεπτικό υλικό εμπλουτισμένο με DMEMHigh Glucose (Gibco), χωρίς FCS με 

6.25 μg/ml insulin, 6.25 μg/ml transferrin, 1.33 μg/ml linoleic acid, 1.25 mg/ml bovine serum 

albumin, 1mM sodium pyruvate, 0.17 mM ascorbate-2-phosphate, 0.1μM Dex, 0.35mM L-

proline, 6.25ng/ml selenous acid και 0.01μg/ml TGF-β3 (R&D Systems). Τα κύτταρα 

καλλιεργούνταν για 21 ημέρες σε 37oC/5%CO2 υγρασία κλιβάνου, με αλλαγή του θρεπτικού 

υλικού κάθε 3-4 ημέρες. Η χρώση Alcian blue χρησιμοποιούνταν για την αναγνώριση της 

χονδρογένεσης και παρασκευάζονταν με ανάμιξη 1:1 v/v υδατικού διάλυματος 3% w/v 

Alcian blue και διάλυματος 3% w/v CH3COOH. 
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Οι σωροί των κυττάρων που προέκυπταν από την καλλιέργεια, αφού τοποθετούνταν σε 

αντικειμενοφόρους πλάκες σε φούρνο 56oC για 50min, εμβαπτίζονταν 2 φορές σε xylol για 

5min, 2 φορές σε 96% ethanol για 3min, 2 φορές σε 80% ethanol για 1min και 2 φορές σε 

70% ethanol για 1min. Κατόπιν ξεπλένονταν με νερό της βρύσης και με dH2O. Έπειτα 

εμβαπτίζονταν σε Haematoxylin Harris για 20min, ξεπλένονταν με νερό βρύσης και 

βάφονταν για 10 λεπτά με 1.5% w/v alcian blue, 1.5% v/v acetic acid σε dH2O. Ξεπλένονταν 

ξανά με νερό βρύσης και τοποθετούνταν 2 φορές σε 96% ethanol, 2 φορές σε 100% ethanol 

και 2 φορές σε xylol. Στη συνέχεια, τα χονδροκύτταρα αναγνωρίζονταν μορφολογικά. 

Η ικανότητα διαφοροποίησης σε χονδροκύτταρα καθορίζονταν επίσης με τον προσδιορισμό 

με RT-PCR, γονιδίων που εκφράζονται στα χονδροκύτταρα όπως collagen II (COLLII) and 

aggrecan (AGR). Ολικό RNA απομονώνονταν από διαφοροποιημένα MSCs από ασθενείς και 

μάρτυρες σύμφωνα με το πρωτόκολλο του κατασκευαστή (RNeasy mini kit; QIAGEN, 

GmbH, Hilden, Germany). Η αλληλουχία των εκκινητών (πρόσθιου και οπίσθιου) για τα 

χονδροκύτταρα ήταν 5′-AACTGGCAAGCAAGGAGACA-3′ και 5′-

AGTTTCAGGTCTCTGCAGGT-3′, αντίστοιχα, για COLLII; 5′-

ATGCCCAAGACTACCAGTGG-3′ και 5′-TCCTGGAAGCTCTTCTCAGT-3′, αντίστοιχα, 

για AGR; 5′-TCCAACATCAACATCTTGGT-3′ και 5′-TCCCCCAAATTCTAAGCAGA-3′, 

αντίστοιχα, για β2m.           

 

 

4.2.3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ MSCs ΣΤΟ ΚΛΑΣΜΑ ΤΩΝ BMMCs 

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ MSC ΣΤΟ ΚΛΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΥΕΛΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΝ 

Η τεχνική της περιοριστικής αραίωσης χρησιμοποιήθηκε (limiting dilution assay- LDA) 

201;202για τον προσδιορισμό του αριθμού των MSCs, στα BMMCs. Καλλιεργήθηκαν σε 7 

διαφορετικές συγκεντρώσεις BMMCs (250-10000 cells/well) σε βοθρία πλάκας 96 θέσεων. 
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Ακολούθησε αλλαγή θρεπτικού υλικού κάθε εβδομάδα για συνολικά έξι εβδομάδες. Κάθε 

βοθρίο αξιολογούνταν χωριστά. Βοθρία που περιείχαν πάνω από 50 προσκολλώμενα 

ατρακτοειδούς σχήματος κύτταρα υπολογίζονταν θετικά, και η συχνότητα των MSCs 

αντιστοιχούσε στην αραίωση εκείνη που δίνει 37% αρνητικά για αποικίες βοθρία (Poisson 

statistics)203. Αναλυτικά την ημέρα-0 ετοιμάζονταν κυτταρικό εναιώρημα 100,000 

BMMC/ml αναμιγνύοντας 1.1x106 κύτταρα σε 11ml MSC-medium. 

Συγκεκριμένα ετοιμάζονταν οι παρακάτω αραιώσεις: 

 
Αρχικό κυτταρικό 

εναιώρημα 
MSC-medium 

Συγκέντρωση BMMC / 100μl 

τελικού εναιωρήματος 

1 4ml - 10.000 

2 3ml 1ml 7.500 

3 2ml 2ml 5.000 

4 1ml 3ml 2.500 

5 0.4ml 3.6ml 1.000 

6 0.2ml 3.8ml 500 

7 0.1ml 3.9ml 250 

 

Χρησιμοποιούνταν 7 πλάκες των 96-πηγαδιών και προστίθονταν dH2O στα ακριανά πηγάδια. 

Για κάθε αραίωση, χρησιμοποιούνταν 30 πηγάδια από την πλάκα, στα οποία προστίθενται 

100μl από την αντίστοιχη αραίωση. 

Ακολουθούσε πλήρης ανανέωση θρεπτικού MSC-medium μία φορά την εβδομάδα, για 6 

εβδομάδες, ανίχνευση και ποσοτικοποίηση θετικών και αρνητικών πηγαδιών σε κάθε 

αραίωση. Η ανάλυση γινόταν με στατιστική κατανομής Poisson.  

4.2.4. ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ MSCs 

MSCs που είχαν αποκολληθεί με τρυψίνη από P1-P6, αναγνωρίστηκαν ανοσοφαινοτυπικά 

με κυτταρομετρία ροής, με τη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων (mAb). 100μl MSCs 

πλένονταν δύο φορές με PBS-1% fetal calf serum (FCS)-0,05% azide και επωάζονταν με 
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40μl διαλύματος 20mg/ml human γ-globulins,  (γ-HAG; Sigma) για 10 λεπτά στον πάγο, 

προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα μη-ειδικού φθορισμού. Τα κύτταρα σημαίνονταν στη 

συνέχεια με ποντικίσια αντι-ανθρώπεια mAb, όπως CD29 (4B4; Cyto-Stat/Beckman- 

Coulter, Florida, USA), CD44 (J173; Immunotech/Coulter, Marseille, France), CD73 

(AD2; Becton Dickinson-Pharmingen, San Diego, CA), CD90 (F15.42; 

Immunotech/Coulter), CD105 (SN6; Caltag, Burlingame, CA), anti-CD146 (P1H12; 

Becton Dickinson- Pharmingen), CD45 (IMMU19.2; Immunotech/Coulter), CD14 

(RMO52; Immunotech/Coulter) and CD34 (QBend10; Beckman-Coulter). Έπειτα 

ακολουθούσε πλύσιμο σε διάλυμα κυτταρομετρίας για την απομάκρυνση της 

πλεονάζουσας ποσότητας αντισώματος, φυγοκέντρηση στις 1700rpm, για 5min σε 

θερμοκρασία δωματίου, αφαίρεση του υπερκειμένου και μονιμοποίηση κυττάρων με 200μl 

διαλύματος 2% παραφορμαλδεϋδης (paraformaldehyde, PFA). Τα δείγματα διατηρούνταν 

στους 4oC, μέχρι την ανάλυση στο κυτταρόμετρο ροής. 

H ανάλυση πραγματοποιούνταν σε 500000 κυττάρων και βασίζονταν σε πέντε παραμέτρους, 

δηλαδή στο μέγεθος (Forward Scatter, FSC, οριζόντιος σκεδασμός), στην κοκκίωση (Side 

Scatter, SSC, κάθετος σκεδασμός) και στον τριπλό ανοσοφθορισμό από FITC, PE και 7-

AAD 

Η έκφραση του Ki-67 πυρηνικού αντιγόνου (clone Ki-67, Dako Denmark A/S, Glostrup), ως 

δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού έγινε σε δύο αντιπροσωπευτικές χρονικές στιγμές των 

καλλιεργειών (P1 και P2) με τη χρήση IntraPrep Permeabilization reagent (Beckman-

Coulter) σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Τέλος μελετήθηκε η επιβίωση και η απόπτωση των MSCs σε P1-P6 με 7-aminoactinomycin 

D staining (7-AAD; Calbiochem-Novabiochem, La Jolla, CA)204. Η 7AAD είναι μία 

φθορίζουσα χρωστική η οποία προσδένεται στο γενωμικό υλικό παρεμβαίνοντας μεταξύ των 

βάσεων κυτοσίνης και γουανίνης. Η πρόσδεση της εξαρτάται από το βαθμό ακεραιότητας 
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της κυτταρικής μεμβράνης. Έτσι τα ζώντα κύτταρα, η κυτταρική μεμβράνη των οποίων είναι 

ακέραια δεν επιτρέπουν την είσοδο της χρωστικής, ενώ αντίθετα τα αποπτωτικά και τα νεκρά 

κύτταρα σημαίνονται μέτρια και εντονότερα αντίστοιχα. Με τον τρόπο αυτό διακρίνονται 3 

κυτταρικοί πληθυσμοί, των ζώντων (7AADneg), των αποπτωτικών (7AADdim) και των νεκρών 

(7AADbright) κυττάρων. Αναλυτικά μετά επώαση με το πρώτο αντίσωμα και το πλύσιμο των 

κυττάρων, ακολουθούσε επώαση με διάλυμα 20μg/ml 7-AAD, 15 min στον πάγο και 

φυγοκέντρηση στις 1700rpm, για 5min σε θερμοκρασία δωματίου. Ακολούθως αφαιρούνταν 

το υπερκείμενο και προστίθονταν 300μl διαλύματος 2% PFA. Τα δείγματα αναλύονταν σε 

Epics Elite κυτταρομετρητή ροής (Coulter, Miami, FL) εντός 30 λεπτών από τη 

μονιμοποίησή τους. 

4.2.5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΛΩΝΟΓΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ MSCs 

(CFU-F assay) 

Η κλωνογονική ικανότητα των κυττάρων μετρήθηκε με τη γνωστή δοκιμασία σχηματισμού 

ινοβλαστικών αποικιών την ημέρα 0 και για το διάστημα P1-P6. Η δοκιμασία CFU-F 

χρησιμοποιήθηκε για να εκτιμηθεί η αναλογία των MSC στα μυελικά μονοπύρηνα. Έτσι 

κύτταρα ημέρας-0 απλώνονταν σε τρυβλία 60-mm σε τρείς διαφορετικές συγκεντρώσεις 

(10000 - 20000 - 30000 BMMC) και καλλιεργούνταν για 14 ημέρες με θρεπτικό υλικό για 

MSC. Ο αριθμός των CFU-F υπολογίστηκε με ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης (linear 

regression)205. 

Η δοκιμασία CFU-F χρησιμοποιήθηκε και για τον υπολογισμό της κλωνογονικής ικανότητας 

των in vitro αναπτυσσόμενων κυττάρων. Τρυψινοποιημένα κύτταρα P1-P6 απλώνονταν με 

τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις σε τρυβλία 60-mm (50 – 100 – 150 

κύτταρα/τρυβλίο)(Εικόνα 8) . Ο αριθμός των CFU-F υπολογίστηκε ανά 100 MSCs στη βάση 

μιας γραμμικής ανάλυσης από τρεις διαφορετικές αρχικές συγκεντρώσεις κυττάρων.  
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Εικόνα 8 

Για να γίνουν ευδιάκριτες οι κυτταρικές αποικίες χρησιμοποιούνταν κυτταρική χρώση 

Giemsa. Για την παρασκευή 1X Giemsa buffer απαιτούνταν συμπυκνωμένο 10X buffer με 

προσθήκη 10N NaOH για να ρυθμιστεί το pH 7.0. Το διάλυμα 10X Giemsa buffer 

αποτελούνταν από 66,3gr KH2PO4, 25,6gr Na2HPO4 και μέχρι 1Lt απιονισμένο νερό. 

Αναλυτικά πλένονταν οι αποικίες CFU-F, 2 φορές με PBS, μονιμοποιούνταν σε μεθανόλη 

για 5min και μετά την αφαίρεση της μεθανόλης και το στέγνωμα των τρυβλίων, 

προστίθενταν το διάλυμα Giemsa (3ml Giemsa + 20ml 1Χ Giemsa buffer) για 10min. 

Ακολουθούσε η αφαίρεση του διαλύματος Giemsa και εκτενές ξέπλυμα με νερό βρύσης. 

Μετά το στέγνωμα των τρυβλίων γινόταν η μέτρηση των αποικιών. 

Σε μια ξεχωριστή σειρά πειραμάτων,  στην καλλιέργεια των ινοβλαστικών αποικιών 

προστέθηκε ποντικίσιο αντι-ανθρώπειο TGF-β1 εξουδετερωτικό mAb (50 μg/ml, R&D 

Systems). Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, η ημίσεια εξουδετερωτική δόση (neutralization 

dose50) για τα αντισώματα αυτά είναι 0,3-1 μg/mL παρουσία 0,25 ng/mL TGF-β1. 

 

4.2.6. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ 

MSCs 

Η πολλαπλασιαστική ικανότητα των MSCs ελέγχθηκε με τη φωτομετρική τεχνική ΜΤΤ 

(Methyl Triazolyl Tetrazolium) στη δεύτερη τρυψινοποίηση και με τον προσδιορισμό του 
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χρόνου διπλασιασμού στη διάρκεια των καλλιεργειών (Ρ1-Ρ6) χρησιμοποιώντας τον απλό 

τύπο: 2n=Nx/N0 (όπου, Nx = κυτταρικός πληθυσμός μετά την τρυψινοποίηση, N0 = αρχικός 

κυτταρικό πληθυσμός, n = αριθμός κυτταρικών πολλαπλασιασμών). 

MSCs μετά από τρυψινοποίηση καλλιεργούνταν σε 7 πλάκες 24 θέσεων, σε συγκέντρωση 

2500 κύτταρα ανά θέση (52,500 κύτταρα σε 21ml MSC-medium, 1ml/πηγάδι) εις τριπλούν 

για 13 ημέρες. Η ανανέωση του θρεπτικού υλικού γίνονταν 2 φορές την εβδομάδα. Η 

εφαρμογή της χρωμομετρικής δοκιμής ΜΤΤ γίνονταν τις μέρες 1, 3, 5, 7, 9, 11 και 13. Έτσι 

αφαιρούνταν όλο το θρεπτικό υλικό και προστίθενταν 0.5ml 1mg/ml MTT /πηγάδι όπου 

επωάζονταν για 4 ώρες στους 37oC / 5% CO2. Ακολουθούσε η προσθήκη 0.5ml 2-propanol 

σε κάθε πηγάδι και ανάμιξη ώστε να διαλυθεί το παραγόμενο formazan. Σε πλάκα των 96-

πηγαδιών τοποθετούνταν 200μl από κάθε δείγμα και γινόταν μέτρηση σε φωτόμετρο της 

οπτικής πυκνότητας στα 630nm (OD630) για να υπολογιστεί η καμπύλη απορρόφησης, που 

αντιστοιχεί στον αριθμό των ζωντανών κυττάρων έναντι των ημερών καλλιέργειας. 

Ο χρόνος διπλασιασμού των MSC :ο χρόνος διπλασιασμού του πληθυσμού των MSCs 

αποτιμήθηκε, από Ρ1-Ρ6 με το τύπο 2n =Nx/N0, με τον υπολογισμό του αριθμού των 

διπλασιασμών των κυττάρων (n)  σε κάθε ανακαλλιέργεια, με βάση τον αριθμό των 

κυττάρων που αποκολλώνται από το καλλιεργητικό δοχείο (Nx) και τον αριθμό των 

κυττάρων που αρχικά τοποθετήθηκαν (N0). 

4.2.7. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ MSCs 

Η ικανότητα των MSCs ασθενών με CIN να καταστέλλουν τον πολλαπλασιασμό των Τ- 

λεμφοκυττάρων σε σχέση με υγιείς μάρτυρες πραγματοποιήθηκε με μίξη Τ-λεμφοκυττάρων 

και MSCs, με παρουσία ή απουσία ρυθμιστικών παραγόντων του πολλαπλασιασμού 

(phytohemagglutinin -PHA; 2μg/mL ή IL-2 /500IU/mL).  

Κεκαθαρμένος πληθυσμός CD3+  κυττάρων απομονώνονταν από BMMCs υγιών μαρτύρων 

με ανοσομαγνητικό διαχωρισμό (magnetic activated cell sorting; MACS isolation kit, 
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Miltenyi Biotec GmbH, Germany) Ειδικότερα σε στείρες συνθήκες 107 BMMCs, 

επωάζονταν για 45 λεπτά στον πάγο με 100 μL διαλύματος ειδικών μικροσφαιριδίων με 

μαγνητικές ιδιότητες (MACS Microbeads) συνδεδεμένων με αντι-CD3+  μονοκλωνικό 

αντίσωμα (mAb). Αξίζει να αναφερθεί ότι τα κύτταρα είχαν προηγουμένως επωαστεί για 10 

λεπτά με 100 μL διαλύματος ανθρώπινης IgG, προκειμένου να παρεμποδιστεί η μη ειδική, 

μέσω Fc-υποδοχέα πρόσδεση των αντι-CD3+  σφαιριδίων στην επιφάνειά τους. Μετά την 

ολοκλήρωση της επώασης τα κύτταρα πλένονταν με διάλυμα phosphate buffered saline 

(PBS/EDTA-2mM), φυγοκεντρούνταν για 5 λεπτά στις 1600 rpm και απορρίπτονταν το 

υπερκείμενο. Εν συνεχεία το εναιώρημα των κυττάρων φέρονταν στη στήλη διαχωρισμού 

(MACS column) αφού αυτή είχε προηγουμένως εκπλυθεί με 500 ml PBS/EDTA-2mM και η 

οποία ήταν προσαρμοσμένη στο μόνιμο μαγνητικό πεδίο του συστήματος διαχωρισμού 

(MACS separator). Λόγω της παρουσίας του μαγνητικού πεδίου τα σεσημασμένα με MACS 

CD3+ Microbeads συγκρατούνταν στη στήλη, ενώ τα CD3- κύτταρα περνούσαν διαμέσου 

αυτής και απορρίπτονταν. Η στήλη πλένονταν 3 φορές με 500 μL διαλύματος PBS/EDTA-

2mM και ακολούθως απομακρύνονταν από το σύστημα διαχωρισμού και τοποθετούνταν σε 

ένα στείρο σωληνάριο. Στη στήλη τοποθετούνταν 1000 μL διαλύματος  PBS/EDTA-2mM 

και με τη βοήθεια του κατάλληλου εμβόλου ακολουθούσε έκλουση των CD3+ κυττάρων τα 

οποία συλλέγονταν στο σωληνάριο. Σε όλα τα πειράματα η καθαρότητα του πληθυσμού ήταν 

μεγαλύτερη από 96%, όπως αυτή προσδιορίζονταν με κυτταρομετρία ροής. Ακολούθως , 

5x104 CD3+ κύτταρα διεγείρονταν με phytohemagglutinin (PHA; 2μg/mL) ή IL-2 (500 

IU/mL) παρουσία ή απουσία 104 ακτινοβολημένων BM MSCs από CIN ή αλλογενείς υγιείς 

μάρτυρες σε καλλιεργητική πλάκα 96 θέσεων για 7 ημέρες με θρεπτικό υλικό 0.2 mL RPMI-

1640 medium (Gibco) που περιείχε 10% FCS. Ο πολλαπλασιασμός των Τ κυττάρων 

μετρήθηκε την έβδομη ημέρα ακολουθώντας μια 18ωρη παραμονή με 1 μCi/well 3H-

thymidine (3H-TdR; Amersham, Buckingham,UK). Η ενσωμάτωση του 3H-TdR μετρήθηκε 
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με ειδικό μετρητή (a liquid scintillation counter) (LS1701beta counter-Beckman, USA) και 

εκφράστηκε σε counts per minute (cpm). Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε τριπλέτες. 

4.2.8 ΠΡΟΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ  

Ερευνήθηκαν τα επίπεδα κυτταροκινών που προάγουν την ανάπτυξη των MSC στα 

υπερκείμενα των κυτταροκαλλιεργειών με την τεχνική ELISA. Συγκεκριμένα ερευνήθηκαν 

τα επίπεδα των ανασταλτικών/φλεγμονωδών κυτταροκινών IL-6, TNF-α, IL-1β και TGFβ1 

στα P2-P6. Η μέτρηση των επιπέδων των κυτταροκινών στον ορό στα υπερκείμενα των 

μακρόχρονων μυελικών κυτταροκαλλιεργειών (LTBMCs), έγινε με την ανοσοενζυμική 

τεχνική ELISA (Quantikine, R&D Systems, Mιnneapolis USA) σύμφωνα με τις οδηγίες του 

κατασκευαστή. 

      

Eικόνα 9. Sandwich ELISA.  

Στην εικόνα παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά στάδια της μεθόδου. 

Capture Antibody: αντίσωμα δεσμευμένο στα μικροβοθρία , Target Protein: πρωτεΐνη στόχος 

ανίχνευσης, Detection Antibody: πολυκλωνικό αντίσωμα που στρέφεται έναντι της πρωτεΐνης 

ανίχνευσης, HRP-Linked Antibody: αντίσωμα συνδεδεμένο με ένζυμο HRP, TBM Substrate: 

υπόστρωμα ενζύμου. (Από Human sCD40L ELISA, Bender MedSystems). 
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Η τεχνική βασίζεται στη χρήση ειδικών μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι αυτών των 

κυτταροκινών τα οποία έχουν επωαστεί σε πλάκα 96 βοθρίων στον πυθμένα των οποίων 

υπήρχε σταθερά προσκολλημένο ποντικίσιο έναντι-ανθρώπου  μονοκλωνικό αντίσωμα για 

αυτές τις κυτταροκίνες. Τα υπό εξέταση δείγματα προστίθενται στα βοθρία της πλάκας, μαζί 

με πρότυπα διαλύματα γνωστής συγκέντρωσης των υπό διερεύνηση κυτταροκινών. με 

αποτέλεσμα να προσδεθούν με τα αντισώματα, παρουσία IL-6, TNF-α, IL-1β ή TGF-β1. 

Μετά από πλύσεις, ώστε να απομακρυνθούν ουσίες που δε προσδέθηκαν, με 400 μl 

διαλύματος πλύσης (wash buffer PBS 1% Tween 20) με τη βοήθεια ειδικού μηχανήματος και 

προστίθεται ένα πολυκλωνικό αντίσωμα, προσδεδεμένο σε ένζυμο, έναντι της κυτταροκίνης 

που ελέγχουμε ( IL-6, TNF-α, IL-1β ή TGF-β1 ) δεσμεύοντας τα συμπλέγματα της 

κυτταροκίνης και μονοκλωνικών αντισωμάτων δίκην sandwich (εικόνα 9). Ακολουθούν μετά 

την ολοκλήρωση της επώασης αναρρόφηση του περιεχομένου των μικροβοθρίων, πλύσεις 

(wash buffer PBS 1% Tween 20) και τελικώς χρησιμοποιείται ειδικό διάλυμα (ΤΜΒ 

substrate solution) το οποίο αποτελείται από το υπόστρωμα του ενζύμου (hydrogen peroxide) 

μαζί με χρωμογόνο (tetramethylbenzidine) που οξειδώνονταν κατά τη διάρκεια της 

αντίδρασης δημιουργώντας μπλε χρώμα. Η αντίδραση διακόπηκε μετά από 10 λεπτά με την 

προσθήκη 100 μl stop solution, (phosphoric acid 1M) γεγονός που προκάλεσε την αλλαγή 

του χρώματος από μπλε σε κίτρινο. Η ένταση του κίτρινου χρώματος είναι ευθέως ανάλογη  

με το ποσό του ενζύμου που ήταν συνδεδεμένο την κυτταροκίνη, το οποίο με τη σειρά του 

είναι ευθέως ανάλογο με το ποσό της κυτταροκίνης στα υπό εξέταση υπερκείμενα, ή στο 

πρότυπο διάλυμα. Στη συνέχεια μετρήθηκε άμεσα η οπτική απορρόφηση σε κάθε ένα βοθρίο 

σε φωτόμετρο. Οι τιμές διαγράφουν μια καμπύλη (4-parameter logistic curve) η οποία 

συγκρίνεται, σε υπολογιστή, με την καμπύλη που προκύπτει από δείγματα γνωστής 

συγκέντρωσης της κυτταροκίνης (standards) που περιλαμβάνονται στο kit. Με ειδικό 

λογισμικό υπολογίζεται η συγκέντρωση της κυτταροκίνης. 

  61



Αξίζει να σημειωθεί ότι ο TGF-β1 πρέπει να ενεργοποιηθεί πριν τη διαδικασία του 

ανοσοφθορισμού με τη χρήση ειδικών διαλυμάτων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο της 

ELISA. Η ελάχιστη ανιχνεύσιμη συγκέντρωση κυμαίνεται από 2 έως 2000 pg / mL.  

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ 

Για την ανίχνευση των γενετικών πολυμορφισμών -509 C/T του TGF-β1 χρησιμοποιήθηκε η 

τεχνική PCR-RFLP (PCR-based Restriction Fragment Length Polymorpshism). Η μέθοδος 

αυτή στοχεύει στον πολλαπλασιασμό του τμήματος του γενετικού κώδικα, στο οποίο 

αναζητούμε τους πολυμορφισμούς, μέσω της διαδικασίας της αλυσιδωτής αντίδρασης της 

πολυμεράσης, και την ανίχνευσή τους με τη χρήση περιοριστικών ενζύμων. Ακολουθεί η 

ηλεκτροφόρηση του προϊόντος περιορισμού σε πήκτωμα αγαρόζης ή ακρυλαμίδης για την 

ταυτοποίηση του πολυμορφισμού. 

4.2.9 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η ανάλυση των δεδομένων από την τεχνική περιοριστικής αραίωσης έγινε με χρήση της 

κατανομής Poisson, στο στατιστικό πρόγραμμα Fig.P (Fig.P Software Corporation, Durham, 

NC).  

Όλα τα υπόλοιπα δεδομένα αναλύθηκαν είτε με Mann-Whitney, είτε με one-way ANOVA 

tests στο στατιστικό πρόγραμμα GraphPAd (GraphPad Software, San Diego, CA). Τα 

ομαδοποιημένα δεδομένα εκφράζονται ως μέσες τιμές ± απόκλιση από το μέσο (SEM). 
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V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Οι καλλιέργειες των MSCs πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία σε όλους τους ασθενείς με CIN 

και σε όλους τους φυσιολογικούς μάρτυρες μέχρι P6. Τα προσκολλώμενα κύτταρα των 

καλλιεργειών και στις δύο ομάδες είχαν τη χαρακτηριστική μορφολογία spindle-like, και η 

ανοσοφαινοτυπική ανάλυση στο τέλος κάθε ανακαλλιέργειας αναδείκνυε ομοιόμορφο 

κυτταρικό πληθυσμό που εξέφραζε δείκτες επιφανείας των MSCs CD73, CD90, CD146, 

CD105, CD29 και CD44 και απουσία αιμοποιητικών δεικτών CD45, CD14 και CD34 

(Εικόνα 10). 

 

                                   

 

Εικόνα 10. Φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των MSC. Στα γραφήματα παρουσιάζονται τυπικές 

εικόνες ανοσοφαινοτύπων κυττάρων ασθενούς από Ρ2. Τα γκρι ιστογράμματα και τα κόκκινα 

ιστογράμματα δείχνουν τα αρνητικά και τα θετικά επιφανειακά αντιγόνα αντίστοιχα, συγκρινόμενα 

με τα ισοτυπικά κοντρόλ (ανοικτά ιστογράμματα). 

 

Για την εκτίμηση της συχνότητας των MSCs στο μυελό των ασθενών χρησιμοποιήθηκαν δύο 

μεθοδολογίες. Η τεχνική περιοριστικής αραίωσης, όπου η συχνότητα των MSC στο κλάσμα 
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των μυελικών μονοπύρηνων κυττάρων (BMMC) υπολογίστηκε και βρέθηκε παρόμοια, σε 

ασθενείς (21.28 ± 3.67/ 105 BMMC) και υγιείς μάρτυρες (23.90 ± 15.65 / 105BMMCs, P = 

0.383). (Εικόνα 11).  

 

Εικόνα 11. Η συχνότητα των ΜSC στο μυελό. Συνολικά δεδομένα (μέση συχνότητα + SEM) από 

την τεχνική περιοριστικής αραίωσης, σε ασθενείς και υγιείς μάρτυρες. 

 

Τα δεδομένα αυτά υποδεικνύουν ότι ο αριθμός τα μορφολογικά και ανοσοφαινοτυπικά 

χαρακτηριστικά των MSCs είναι όμοια σε ασθενείς με CIN και υγιείς μάρτυρες. 

5.1 ΔΥΝΑΜΙΚΟ IN VITRO ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ελέγχθηκε ακολούθως η ικανότητα των MSCs των ασθενών με CIN να διαφοροποιούνται in 

vitro σε κυτταρικές γενεαλογίες λιποκυττάρων, οστεοβλαστών και χονδροκυττάρων. Όλες οι 

διαφοροποιήσεις έγιναν σε κύτταρα Ρ2 επειδή το συγκεκριμένο κυτταρικό πέρασμα, 

σύμφωνα με τα δεδομένα της φαινοτυπικής ανάλυσης, αποτελείται από ομοιογενή κυτταρικό 

πληθυσμό απαλλαγμένο από μικροπροσμίξεις αιμοποιητικών κυττάρων. Οι κυτταροχημικές 

χρώσεις έδειξαν ότι τα κύτταρα των ασθενών, όπως και των μαρτύρων, ήταν ικανά να 

διαφοροποιηθούν in vitro. Φωτογραφία από τις σχετικές κυτταροχημικές χρώσεις από ένα 

δείγμα ασθενούς φαίνεται στην εικόνα 12. 
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Εικόνα 12: Ιn vitro διαφοροποιήσεις των MSC. Και in vitro διαφοροποιημένα κύτταρα προς τη 

λιπογονική (Α και Β), οστεογονική (Γ) και τη χονδρογονική κυταρική γενεαλογία (Δ) από έναν 

αντιπροσωπευτικό ασθενή με CIN . Οι κυτταρικές διαφοροποιήσεις ταυτοποιήθηκαν με χρώση Oil 

red O (Β), ALP/Von Kossa (Γ), Alcian blue (Δ). 

 

Επιπρόσθετα μετρήθηκε η σχετική έκφραση εξειδικευμένων γονιδίων για τις τρεις 

συγκεκριμένες κυτταρικές γενεαλογίες, με σκοπό να υπολογιστεί η ικανότητα της in vitro 

διαφοροποίησης των κυττάρων. Χρησιμοποιήθηκαν για κάθε κυτταρική γενεαλογία δύο 

γονίδια/δείκτες της διαφοροποίησης.  

Το σχετικό δυναμικό της in vitro οστεοβλαστικής διαφοροποίησης των MSC μετρήθηκε με 

την έκφραση των γονιδίων της αλκαλικής φωσφατάσης (ALP), ενός γονιδίου με ιδιαίτερα 

αυξημένη ενεργότητα στους οστεοβλάστες και του μεταγραφικού παράγοντα core binding 

protein factor-1 (CBF-1), που θεωρείται επαγωγέας της οστεοβλαστικής διαφοροποίησης. 

Όσον αφορά το δυναμικό διαφοροποίησης των MSC προς λιποκύτταρα, μετρήθηκε η 
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έκφραση των γονιδίων adipose fatty acid-binding protein (aP2), που συντελεί στο 

μεταβολισμό των λιπιδίων και είναι ιδιαίτερα ενεργό στα λιποκύτταρα και του μεταγραφικού 

παράγοντα peroxisome proliferator activated receptor-γ (PPAR-γ), ενός επαγωγέα της 

λιπογένεσης. Τέλος για το δυναμικό της χονδρογονικής διαφοροποίησης των MSC, 

μετρήθηκε η έκφραση των γονιδίων του κολλαγόνου τύπου ΙΙ (COLLII) και της 

πρωτεογλυκάνης aggrecan (AGR), τα οποία αποτελούν βασικά στοιχεία του χόνδρου. Η 

έκφραση όλων των παραπάνω γονιδίων κανονικοποιήθηκε ως προς την έκφραση του 

γονιδίου της β2-μικροσφαιρίνης.  

Μετά από ανάλυση των δεδομένων μας δεν διαπιστώθηκε στατιστική διαφορά του 

δυναμικού διαφοροποίησης ανάμεσα στα κύτταρα των ασθενών και των υγιών μαρτύρων 

(εικόνα 13). Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι τα κύτταρα των ασθενών έχουν 

φυσιολογικό δυναμικό διαφοροποίησης. 
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Εικόνα 13: Δυναμικό in vitro διαφοροποίησης των MSC. Στην εικόνα παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα του ελέγχου της έφρασης εξειδικευμένων γονιδίων σε μυελικά P2 MSC, μετά από 

επαγωγή διαφοροποίησης στην οστεογονική(ALP, RUNX2), χονδρογονική(AGC1, COL2A1)  και 

λιπογονική(PPRAG, aP2),  γενεαλογία σε αντιπροσωπευτικά δείγματα ασθενών  και υγιών  ατόμων. 

Στο αριστερό τμήμα παρουσιάζονται τα συνολικά δεδομένα (μέσες σχετικές τιμές + SEM) 

εξειδικευμένης γονιδιακής έκφρασης όλων των ασθενών με CIN ( ) και των υγιών μαρτύρων ( ) 

που μελετήθηκαν. Η σύγκριση έγινε με το μη-παραμετρικό Mann-Whitney test. Abbreviations: 

AGC1, aggrecan; ALP, alkaline phosphate; aP2, adipose fatty acid-binding protein; COL2A1, 

collagen type II; PPARG, peroxisome proliferator-activated receptor-γ; RUNX2, runt-related 

transcription factor 2; P, passage, SEM, standard error of the mean. 
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5.2 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Μελετήθηκε το αναπτυξιακό δυναμικό των μυελικών MSC στους ασθενείς, εκτιμώντας την 

κλωνογονικότητα των κυττάρων, καθώς και το χρόνο διπλασιασμού των κυττάρων στην 

πάροδο του χρόνου.  

H κλωνογονικότητα εκφράζεται από τον αριθμό των κυττάρων που μπορούν να σχηματίσουν 

ινοβλαστικές αποικίες (CFU-F) και επομένως είναι ικανά μιτωτικά. Μπορεί έτσι να 

χρησιμοποιηθεί σαν δείκτης της πολλαπλασιαστικής ικανότητας, αλλά και της αωρότητας 

των κυττάρων. Διαπιστώθηκε ότι η απόδοση των in vitro αναπτυσσόμενων κυττάρων σε 

CFU-F ήταν σημαντικά χαμηλότερη στους ασθενείς σε σχέση με τους μάρτυρες, σε όλη τη 

διάρκεια των κυτταρικών περασμάτων P1-P6 (P<0.01) (εικόνα 14), υποδηλώνοντας 

ελαττωματική ανάπτυξη και πιθανόν πρόωρη γήρανση των κυττάρων.  

Το παραπάνω εύρημα ενισχύθηκε από τα δεδομένα υπολογισμού του χρόνου κυτταρικού 

διπλασιασμού στα P1-P6, όπου φαίνεται ότι τα κύτταρα των ασθενών πολλαπλασιάζονται 

πιο αργά από των μαρτύρων (F = 100.3, P < 0.0001).) (εικόνα ). Συγκεκριμένα ο χρόνος 

διπλασιασμού των MSC έφτανε από 3.67 ± 1.06 (P1) ως 8.73 ± 4.67 (P5) ημέρες στους 

ασθενείς και από 2.29 ± 0.82 (P1) ως 4.35 ± 0.84 (P5) ημέρες στους μάρτυρες.  

Στην ύπαρξη ελαττωματικού πολλαπλασιαστικού δυναμικού συνηγορούν και τα δεδομένα 

από τη χρωμομετρική μέθοδο ΜTT, που αποτελεί μια τεχνική εκτίμησης του αριθμού των 

κυττάρων. Αναλυτικότερα, η δοκιμή ΜΤΤ έγινε σε όλα τα πειράματα ξεκινώντας με έναν 

σταθερό σε μέγεθος αρχικό κυτταρικό πληθυσμό και εκτιμώντας την ανάπτυξη των 

κυττάρων για 2 εβδομάδες. Όπως φαίνεται στην εικόνα (9C), για το κυτταρικό πέρασμα P2 η 

ανάπτυξη των κυττάρων στους ασθενείς παρέμενε σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σε 

σχέση με τους μάρτυρες (F = 29.89, P < 0.0001). Η χαμηλότερη έκφραση του πυρηνικού 

αντιγόνου Ki-67 σε δύο αντιπροσωπευτικά κυτταρικά περάσματα (P1 και P2) σε ασθενείς 

(33.78% ± 19.18% και 45.18% ± 24.83%, αντίστοιχα) συγκριτικά με υγιείς μάρτυρες 
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(61.79% ± 18.97% και 65.84% ± 12.73%, αντίστοιχα; P = 0.0006 και P = 0.011, αντίστοιχα) 

ενισχύει περαιτέρω την άποψη ότι τα BM MSCs ασθενών με CIN εμφανίζουν μειωμένη 

πολλαπλασιαστική ικανότητα. Συνολικά λοιπόν διαπιστώθηκε ελαττωματική ανάπτυξη στα 

κύτταρα των ασθενών σε σχέση με τα κύτταρα των υγιών μαρτύρων. 

 

 

Εικόνα 14: Αναπτυξιακό δυναμικό στα μυελικά MSC. (Α): Μέσος (± SEM) αριθμός των 

λαμβανομένων CFU-F, σε ασθενείς (•) και μάρτυρες (ο). (Β): Ημέρες που απαιτούνται για έναν 

πληθυσμιακό διπλασιασμό στην πάροδο των P1-P6, σε ασθενείς (•) και μάρτυρες (ο). (C): Μέση (± 

SEM) οπτική πυκνότητα, που μετρήθηκε στη δοκιμασία ΜΤΤ, η οποια αντιπροσώπευε το πλήθος των 

ζωντανών κυττάρων, σε κλειστή in vitro ανάπτυξη 13 ημερών, P2 MSC.(D) μέση έκφραση του 

πυρηνικού αντιγόνου Ki-67 σε δύο κυτταρικά περάσματα (P1 και P2). 
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5.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ 

Στη συνέχεια εξετάστηκε κυτταρική απόπτωση ως πιθανή αιτία μειωμένης ανάπτυξης των 

κυττάρων των ασθενών. Έτσι μελετήθηκαν τα χαρακτηριστικά επιβίωσης των κυττάρων 

χρησιμοποιώντας κυτταρομετρία ροής και τη χρωστική 7-AAD.   

 

 

Εικόνα 15: Χαρακτηριστικά επιβίωσης των MSC. Για τη μελέτη της κυτταρικής απόπτωσης, 

MSC από P1-P6 επωάστηκαν με 7-AAD και αναλύθηκαν σε κυτταρόμετρο ροής. Στο νεφελόγραμμα (Β) 

φαίνεται η αναλογία των 7-AADlow ζωντανών κυττάρων (R3), 7-AADdim πρώιμα αποπτωτικών κυττάρων (R4) 

και 7-AADbright όψιμα αποπτωτικών κυττάρων (R5) στο παράθυρο R2 (νεφελόγραμμα A), ενός 

αντιπροσωπευτικού δείγματος από Ρ2 MSC. Οι ράβδοι στο κατώτερο διάγραμμα αντιπροσωπεύουν τη μέση 

(+SEM) αναλογία ζωντανών, πρώιμων και όψιμων αποπτωτικών κυττάρων σε ασθενείς και υγιείς μάρτυρες (D) 

αναλυμένων ως ανωτέρω. Δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες με 

ανάλυση 2-way AΝΟVA. 
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Συνολικά, δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους ασθενείς και τους 

μάρτυρες στο ποσοστό των πρώιμα αποπτωτικών (F = 0.6869, P = 0.4087)  ή των όψιμα 

αποπτωτικών κυττάρων (F= 0.127, P = 0.7222) κατά την αναπτυξιακή περίοδο P1-P6.  

Τα παραπάνω δεδομένα συνολικά υποστηρίζουν ότι η ελαττωμένη ανάπτυξη των κυττάρων 

των ασθενών δεν οφείλεται σε αυξημένη κυτταρική απόπτωση (εικόνα 15). 

 

5.4 ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ MSCs 

Η επίδραση των MSCs των ασθενών στην ανάπτυξη των Τ-κυττάρων προσδιορίστηκε με την 

ανάμιξη MSCs φυσιολογικών και ασθενών με αλλογενή φυσιολογικά Τ-λεμφοκύτταρα που 

είχαν διεγερθεί να πολλαπλασιαστούν με PHA ή IL-2. Ο πολλαπλασιασμός των Τ-

λεμφοκυττάρων μετρήθηκε με την ενσωμάτωση της 3H-TdR ακολουθώντας καλλιέργεια 7 

ημερών. Όπως αναμενόταν ο πολλαπλασιασμός των Τ-κυττάρων ήταν σημαντικά μειωμένος 

όταν Τ-λεμφοκύτταρα με διέγερση από PHA ή IL-2 (4414 ± 1829 cpm και 30118 ± 26379 

cpm,αντίστοιχα) συνκαλλιεργούνταν με MSCs από υγιείς μάρτυρες(644 ± 440 cpm και 3296 

± 3141 cpm, αντίστοιχα; P = 0.0022 and P = 0.0087 αντίστοιχα). Ομοίως ο 

πολλαπλασιασμός των Τ-κυττάρων μετά από PHA ή IL-2 διέγερση (5845 ± 3747 cpm και 

20390 ± 24747 cpm, αντίστοιχα) είχε κατασταλεί σημαντικά παρουσία MSCs από ασθενείς 

με CIN (710 ± 297 cpm και 2158 ± 3373 cpm αντίστοιχα; P = 0.0022 και P = 0.0152, 

αντίστοιχα). Το ποσοστό της αναστολής του PHA ή IL-2 προκαλούμενου πολλαπλασιασμού 

των Τ-κυττάρων από τα MSCs δε διέφερε σημαντικά μεταξύ ασθενών(84.61% ± 9.57% και 

85.26% ± 10.24%, αντίστοιχα) και μαρτύρων(88.55% ± 3.83% και 89.05% ± 2.14%, 

αντίστοιχα, P = 0.485 και P = 0.309, αντίστοιχα). 

Αυτά τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι τα MSCs των ασθενών με CIN έχουν φυσιολογική 

ανοσοκατασταλτική ικανότητα όπως φαίνεται από την ικανότητα τους να καταστέλλουν τον 

πολλαπλασιασμό των Τ-κυττάρων (Εικόνα 16). 
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Εικόνα 16. Η ανασταλτική ικανότητα των MSCs  στον πολλαπλασιασμό των Τ- 

λεμφοκυττάρων. Οι μπάρες αντιπροσωπεύουν την πολλαπλασιαστική ικανότητα των μη 

ενεργοποιημένων και ενεργοποιημένων των Τ- λεμφοκυττάρων παρουσία και απουσία BM MSCs 

από αλλογενή φυσιολογικό μάρτυρα (επάνω διάγραμμα) ή ασθενή (κάτω διάγραμμα). Τα δεδομένα 

αντιπροσωπεύουν τη μέση αναλογία (+ SEM) τριπλετών από έξι διαφορετικά πειράματα αντίστοιχα. 

Η σύγκριση των μετρήσεων (counts per minute-cpm) παρουσία και απουσία MSCs 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του Mann-Whitney test. 

Abbreviations: SEM, standard error of the mean 

 

5.5 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ 

Για να διερευνηθεί αν τα BM MSCs είναι η πρωτοπαθής πηγή παραγωγής αντιφλεγμονωδών 

κυτταροκινών που είναι γνωστό ότι σχετίζονται με την παθοφυσιολογία της CIN, 

μετρήθηκαν στα υπερκείμενα των καλλιεργειών τα επίπεδα των TNF-α, IL-1β, IL-6 και 

TGF-β1 σε P2, P4 και P6 (Πίνακας 5). 

Ο έλεγχος των κυτταροκινών παρουσιάζει ενδιαφέρον για δύο λόγους: από τη μια τα MSC 

μπορεί να παράγουν αναστολείς του πολλαπλασιασμού, που να επιδρούν στα ίδια και θα 
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μπορούσε να αποτελεί μια εξήγηση της ελαττωμένης πολλαπλασιαστικής ικανότητας και από 

την άλλη τα MSCs πιθανόν θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ίδια την παθογένεια της 

νόσου, παράγοντας φλεγμονώδεις κυτταροκίνες στον μυελό. Δεν βρέθηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα σε ασθενείς και μάρτυρες όσον αφορά την παραγωγή  TNF-α, 

IL-1β, IL-6 (P = 0.7853, P = 0.1391 και P = 0.4228, αντίστοιχα) (Πίνακας 5). Ωστόσο τα 

επίπεδα του TGF-β1 βρέθηκαν να είναι σημαντικά αυξημένα στις καλλιέργειες των MSCs 

ασθενών με CIN συγκριτικά με τους υγιείς μάρτυρες κατά τη διάρκεια των καλλιεργειών (F= 

19.52, P < 0.0001). 

 

Πίνακας 5 

 CIN patients (n = 14) Healthy Controls (n = 21) 

 P2 P4 P6 P2 P4 P6 

P- 
value** 

TNF-
α (pg/mL) 

0.25 ± 0.06 0.24 ± 0.03 0.23 ±0.03 0.24 ± 0.04 0.23 ± 0.02 0.24 ± 0.06 0.7835 

 (0.23; 0.18-
0.44) 

(0.23; 0.20-
0.29) 

(0.24; 0.19-
0.28) 

(0.25; 0.18-
0.30) 

(0.23; 0.20-
0.26) 

(0.22; 0.18-
0.39)  

IL-
1β (pg/mL) 

1.14  ± 1.21 0.69  ± 0.70 0.66  ± 0.15 0.62 ± 0.09 0.73  ± 0.27 0.72  ± 0.14 0.1391 

 (0.64; 0.59-
3.99)  

(0.60; 0.44- 
1.35) 

(0.60; 0.51- 
1.03) 

(0.62; 0.51-
0.78) 

(0.61; 0.44-
1.34) 

(0.76;  
0.51-0.91)  

IL-
6 (pg/mL) 4277 ± 2063 8039 ± 2677 4619 ± 3398 4936 ± 1854 6801 ± 

3481 
6544 ± 
2872 0.4228 

 (4461; 1349-
8417) 

(7180; 4529-
12450) 

(4219; 724-
11326) 

(5453; 2145-
6613) 

(8868; 
2444-
10327) 

(5336; 
4316-
10924) 

 

TGF-
β1 (pg/mL) 1584 ± 1087 947 ± 945 532 ± 303 858 ± 273 422 ± 324 266 ± 206 P < 

0.0001 

 (1265; 424-
4127) 

(714; 257-
3128) 

(450; 157-
1115) 

(793; 525-
1260) 

(527; 34-
1202) 

(213; 30-
905)  

• Values are expressed as means ± SD. Median and range are indicated in parentheses.  
**   Comparison between patients and controls regarding the cytokine levels in culture supernatants through the P2-P6 

culture period has been performed by means of the two-way ANOVA.  
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Σε προηγούμενες μελέτες έχει δειχθεί ότι ο -509C/T πολυμορφισμός του TGF-β1 βρίσκεται 

σε μεγαλύτερη συχνότητα στους ασθενείς με CIN συγκριτικά με υγιείς μάρτυρες. Επίσης έχει 

βρεθεί ότι οι ασθενείς με τον συγκεκριμένο πολυμορφισμό παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα 

κυτταροκίνης στο πλάσμα και στα υπερκείμενα των μακρόχρονων καλλιεργειών. Για να 

ερευνήσουμε αν ο -509C/T πολυμορφισμός σχετίζεται με αυξημένη παραγωγή TGF-β1 από 

τα MSCs των ασθενών με CIN αναλύσαμε τα δεδομένα από τη μέτρηση των κυτταροκινών 

με βάση τον γονότυπο –509C/T/ TGF-β198. Τα γονοτυπικά δεδομένα αυτών των ασθενών 

αναφέρονται στην μελέτη Eliopoulos DG, et al Eur.J.Haematol 83:535-540. 

Βρέθηκε ότι η ομάδα των ασθενών με CIN, με τον πολυμορφικό γονότυπο CT (n=7) ή TT 

(n=3) παρουσίαζαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα TGF-β1 στα υπερκείμενα των MSCs 

καλλιεργειών σε P2, P4 και P6 (1946 ± 1085 pg/ml, 1195 ± 1024 pg/ml και 652 ± 277 pg/ml, 

αντίστοιχα) συγκριτικά με τους ασθενείς με τον πολυμορφικό γονότυπο C/C (n=4) (678 ± 

227 pg/ml, 327 ± 79 pg/ml και 233 ± 51 pg/ml αντίστοιχα; P = 0.002, P = 0.002 και P = 

0.008, αντίστοιχα), ή με υγιείς μάρτυρες (858 ± 273 pg/ml, 422 ± 324 pg/ml και 266 ± 206 

pg/ml, αντίστοιχα; P= 0.0004, P = 0.0029,και P = 0.0005, αντίστοιχα).  

Σημειώνεται επίσης ότι καμία στατιστικά σημαντική διαφορά δε βρέθηκε στα επίπεδα TGF-

β1 από τα υπερκείμενα των MSCs καλλιεργειών σε P2- P6 μεταξύ ασθενών με CIN, με τον 

πολυμορφικό γονότυπο C/C και υγιών μαρτύρων. (Εικόνα 17) 
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Εικόνα 17. Τα επίπεδα του TGF-β1 στα υπερκείμενα MSC καλλιεργειών 

Τα επίπεδα TGF-β1 (mean + SEM) στην ομάδα των ασθενών με τη μετάλλαξη -509C/T (n=10) και 

του wild type (n=4) γονότυπου συγκριτικά με υγιείς μάρτυρες (n=21) κατά τη διάρκεια των 

κυτταρικών περασμάτων P2-P6. η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με Mann-Whitney 

test και οι στατιστικά σημαντικές διαφορές υποδεικνύονται. 

 

5.6 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TGF-β1 ΣΤΗΝ ΚΛΩΝΟΓΟΝΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ MSCs 

Για τη διερεύνηση της σχέσης αυξημένης ενδογενούς παραγωγής TGF-β1 και επηρεασμένης 

κλωνογονικής ικανότητας των MSCs των ασθενών, υπολογίστηκε η δημιουργία  CFU-F από 

MSCs στο κυτταρικό πέρασμα P2 παρουσία 1 μg/ml και 4 μg/ml εξουδετερωτικού TGF-β1 

μονοκλωνικού αντισώματος (mAb) (Εικόνα 18). 

Παραδόξως βρέθηκε μία δοσοεξαρτώμενη μείωση του αριθμού των CFU-F με τη δράση του 

εξουδετερωτικού αντισώματος (11.76 ± 3.96 και 8.50 ± 1.58 CFU-F ανά 100 MSCs, 

αντίστοιχα) συγκριτικά με τις καλλιέργειες, που δεν χορηγήθηκε το αντίσωμα. (17.67 ± 5.70 

CFU-F ανά 100 MSCs; F = 6.391, P = 0.0129). 
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Εικόνα 18. Η επίδραση της εξουδετέρωσης του  TGF-β1 στη κλωνογονική ικανότητα 

των BM MSCs.. (B) οι μέσες τιμές (± SEM) των CFU-F λαμβάνονται από το P2 των MSCs 

ασθενών με CIN (n=5), χρησιμοποιώντας την τεχνική των βραχύχρονων καλλιεργειών για το 

σχηματισμό αποικιών παρουσία και απουσία του εξουδετερωτικού αντισώματος του TGF-β1 σε 

συγκεντρώσεις 1 μg/ml and 4 μg/ml. Η ανάλυση με one-way ANOVA, ανέδειξε στατιστικά 

σημαντική δοσοεξαρτώμενη θετική επίδραση του TGF-β1 στην δημιουργία αποικιών CFU-F. 

Abbreviations: CFU-F, colony forming unit-fibroblast; P, passage; SEM, 

standard error of the mean. 

 

VI .ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η χρόνια ιδιοπαθής ουδετεροπενία αποτελεί ένα σύνδρομο μυελικής ανεπάρκειας, που όπως 

δείχνουν όλα τα δεδομένα, οφείλεται σε βλάβη του μικροπεριβάλλοντος του μυελού των 

οστών μέσω παραγωγής κυτταροκινών. Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε από την αδυναμία 

στήριξης της αυτόλογης αιμοποίησης σε μακροχρόνιες μυελικές καλλιέργειες (LTBMC) με 

τη χρήση στρωμάτων ασθενών και την επαναφορά της φυσιολογικής αιμοποίησης με τη 

δράση εξουδετερωτικών αντισωμάτων κατά αυτών των κυτταροκινών αυτών in vitro49.  

Η διαταραχή αυτή δεν είναι γνωστό αν ξεκινάει ή αν επιδρά στα MSC του μυελού των 

οστών. Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να καθορίσει τον αριθμό, το φαινότυπο και τα 
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λειτουργικά χαρακτηριστικά των MSC ασθενών με CIN, με την απομόνωση και καλλιέργεια 

τους μετά τη λήψη από το μυελό των οστών. 

Η συχνότητα των MSCs προσδιορίστηκε με τη τεχνική περιοριστικής αραίωσης των 

BMMCs και βρέθηκε ο ίδιος αριθμός σε ασθενείς και υγιείς μάρτυρες υποδεικνύοντας 

φυσιολογικές εφεδρείες MSCs στο μυελό των ασθενών. Επιπλέον η μορφολογία και τα 

ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά δεν διέφεραν μεταξύ ασθενών και μαρτύρων σε κάθε 

ανακαλλιέργεια των MSCs. 

Ακολούθως, η ικανότητα των MSCs των ασθενών με CIN, να διαφοροποιούνται in vitro σε 

κυτταρικές γενεαλογίες λιποκυττάρων, οστεοβλαστών και χονδροκυττάρων ελέγχθηκε με 

κυτταροχημικές χρώσεις και έκφραση εξειδικευμένων γονιδίων, χωρίς να προκύπτει διαφορά 

στο δυναμικό διαφοροποίησης στα MSCs ασθενών και υγιών μαρτύρων. 

Τα MSCs έχουν ανοσορυθμιστικές ιδιότητες, όπως η αναστολή του πολλαπλασιασμού των Τ 

λεμφοκυττάρων, μετά από διέγερση από αλλοαντιγόνα ή μη ειδικά μιτογόνα, προσφέροντας 

ένα ανοσοπροστατευτικό περιβάλλον στα αιμοποιητικά προγονικά κύτταρα206. Έχει 

αναφερθεί σε ασθενείς με απλαστική αναιμία η μειωμένη ικανότητα των MSCs να 

καταστείλουν τον πολλαπλασιασμό των Τ λεμφοκυττάρων, συμμετέχοντας με αυτό τον 

τρόπο στην πιθανή πρωτοπαθή παθογένεση της νόσου199. Επειδή και στη χρόνια ιδιοπαθή 

ουδετεροπενία η συγκέντρωση ενεργοποιημένων Τ λεμφοκυττάρων, έχει σχετιστεί με την 

παθοφυσιολογία της νόσου, διερευνήθηκε η πιθανή επηρεασμένη ικανότητα των MSCs των 

ασθενών να καταστέλλουν αποτελεσματικά τη διέγερση των Τ λεμφοκυττάρων. 

Διαπιστώθηκε ότι τα MSCs των ασθενών, καταστέλλουν επαρκώς τον πολλαπλασιασμό των 

Τ-λεμφοκυττάρων, μετά από διέγερση με ειδικά μιτογόνα in vitro, υποδεικνύοντας ότι η 

ανοσοκατασταλτική ικανότητα των MSCs, δεν ευθύνεται για την παρουσία ενεργοποιημένων 

Τ λεμφοκυττάρων στους ασθενείς. 
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Το γεγονός ότι τα MSCs των ασθενών, δεν σχετίζονται με την ανοσολογικής αρχής 

παθογένεση της νόσου, καταδεικνύεται και από τα φυσιολογικά επίπεδα των TNF-α, IL-1β 

και IL-6, που μετρήθηκαν στα υπερκείμενα των καλλιεργειών ασθενών με CIN.  

Αυτό σημαίνει ότι τα MSCs, δεν αποτελούν βασική πηγή παραγωγής προ-φλεγμονωδών 

κυτταροκινών, που όπως έχει αναφερθεί ανιχνεύονται στο μυελό των ασθενών με CIN48;49;62.  

Ωστόσο τα επίπεδα του TGF-β1 στα υπερκείμενα των καλλιεργειών, βρέθηκαν να είναι 

αυξημένα σε σχέση με αυτά των υγιών μαρτύρων. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει, ότι 

έχουν μετρηθεί υψηλές τιμές TGF-β1, τόσο στον ορό, όσο και σε μακρόχρονες μυελικές 

καλλιέργειες ασθενών με CIN, καθιστώντας την κυτταροκίνη αυτή, βασική στην 

παθοφυσιολογία του νοσήματος 48;54;62;98;207. Επίσης έχει δειχθεί, ότι η αυξημένη παραγωγή 

TGF-β1 σχετίζεται με την υψηλή συχνότητα του TGF-β1 -509C/T πολυμορφισμού, χωρίς να 

υπάρχουν ενδείξεις, που να ενοχοποιούν κάποιο κυτταρικό πληθυσμό για τη συγκεκριμένη 

διαταραχή. Τα δεδομένα αυτής της μελέτης μας επιτρέπουν να υποθέσουμε, ότι η 

υπερπαραγωγή του TGF-β1 στους ασθενείς με CIN μπορεί να είναι κυτταρικής αρχής. Έτσι 

η ομάδα των ασθενών με CIN, με τον πολυμορφικό γονότυπο CT ή TT παρουσίαζαν 

σημαντικά υψηλότερα επίπεδα TGF-β1 στα υπερκείμενα των MSC καλλιεργειών, συγκριτικά 

με τους ασθενείς με τον πολυμορφικό γονότυπο C/C ή με υγιείς μάρτυρες, ενώ καμία 

διαφορά δε βρέθηκε μεταξύ ασθενών με CIN, με τον πολυμορφικό γονότυπο C/C και υγιών 

μαρτύρων. Αυτά τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι, η αυξημένη παραγωγή του TGF-β1 από τα 

MSC του μυελού των ασθενών είναι ελεγχόμενη γενετικά.  

Επιπλέον παρά τα φυσιολογικά μορφολογικά και ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά, τη 

φυσιολογική ανοσοκατασταλτική ικανότητα και φυσιολογική διαφοροποίηση, τα MSC των 

ασθενών με CIN εμφανίζουν μειωμένη πολλαπλασιαστική ικανότητα, όπως καθορίζεται από 

το χρόνο διπλασιασμού των κυττάρων σε κάθε καλλιέργεια. Αυτό το εύρημα ενισχύεται και 

από τα αποτελέσματα της χρωμομετρικής μέθοδου ΜTT και τη χαμηλότερη έκφραση του 
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πυρηνικού αντιγόνου Ki-67 σε δύο αντιπροσωπευτικά κυτταρικά περάσματα σε ασθενείς, 

συγκριτικά με υγιείς μάρτυρες208. Η μειωμένη πολλαπλασιαστική ικανότητα των ασθενών 

συνοδεύονταν και από ελαττωμένη κλωνογονική ικανότητα, όπως διαπιστώθηκε από την 

μέτρηση των αποικιών των ινοβλαστών (CFU-F) από τις βραχύχρονες καλλιέργειες. Για τον 

καθορισμό της αιτίας, που προκαλεί αυτές τις λειτουργικές διαταραχές, υπολογίστηκε ο 

βαθμός απόπτωσης των MSCs σε ασθενείς και υγιείς δότες. Ωστόσο τα MSCs των ασθενών 

έχουν φυσιολογικά χαρακτηριστικά επιβίωσης επομένως ο αυξημένος αποπτωτικός 

κυτταρικός θάνατος δε φαίνεται να ευθύνεται για την επηρεασμένη κλωνογονική και 

πολλαπλασιαστική ικανότητα. Ούτε τα αυξημένα επίπεδα του TGF-β1 στις καλλιέργειες των 

ασθενών φαίνεται να επηρεάζουν την κυτταρική ανάπτυξη, αφού τα πειράματα 

εξουδετέρωσης της συγκεκριμένης κυτταροκίνης δεν βελτίωσαν την κλωνογονική ικανότητα 

των MSCs. Αντίθετα ο αριθμός των CFU-F μειώθηκε μετά την εξουδετέρωση του TGF-β1, 

υποδεικνύοντας περισσότερο ρυθμιστική παρά ανασταλτική δράση της κυτταροκίνης. 

Βέβαια όπως έχει αναφερθεί, ο TGF-β1 επιδρά αρνητικά στον πολλαπλασιασμό των 

αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων209, και μπορεί να ρυθμίσει τον πολλαπλασιασμό και 

την ανάπτυξη των ανθρώπινων MSCs210. Η σημαντική ελάττωση της πολλαπλασιαστικής και 

κλωνογονικής ικανότητας των MSCs και τα αυξημένα επίπεδα του TGF-β1, θα μπορούσαν 

να εξηγηθούν από την διαφορετική δράση της κυτταροκίνης όταν χρησιμοποιείται εξωγενώς 

σε πειραματικές συνθήκες. Μέχρι τώρα παραμένει άγνωστο πως η συνεργασία ανάμεσα στην 

ενδογενώς παραγόμενη κυτταροκίνη και του σύνθετου αυτοκρινούς δικτύου της μπορεί να 

επιδράσει στη ανάπτυξη των MSCs. Ουσιαστικά η διαταραχή της πολλαπλασιαστικής και 

κλωνογονικής ικανότητας των MSCs παραμένει άγνωστη. Παρόλα αυτά, από δεδομένα 

προηγούμενων μελετών με ασθενείς, που πάσχουν από νοσήματα, που χαρακτηρίζονται από 

φλεγμονώδες περιβάλλον μυελού των οστών, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα και τα 

μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, μπορούμε να πιθανολογήσουμε ως αιτία της μειωμένης 
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πολλαπλασιαστικής και κλωνογονικής ικανότητας, την πρόωρη γήρανση των κυττάρων, που 

προκαλείται δευτεροπαθώς λόγω της μακρόχρονης φλεγμονώδους εξεργασίας, που υπάρχει 

στο μυελό αυτών των ασθενών.  

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι ο αριθμός, τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά και η 

ικανότητα διαφοροποίησης των MSCs στους ασθενείς με CIN, είναι φυσιολογικά, παρά την 

επηρεασμένη κυτταρική ανάπτυξη. Τα MSCs των ασθενών δε φαίνεται να συμμετέχουν στην 

ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων, που σχετίζεται με την παθογένεια της νόσου, καθώς 

έχουν φυσιολογική ανοσοκατασταλτική ικανότητα και δεν αποτελούν πηγή έκκρισης 

προφλεγμονωδών κυτταροκινών. Διαπιστώσαμε όμως ότι τα MSCs των ασθενών με CIN, 

μπορούν να παράγουν αυξημένα επίπεδα του TGF-β1 εξαιτίας κάποιας εγγενούς βλάβης. 

Αυτή είναι η πρώτη μελέτη, που τεκμηριώνει τον σημαντικό ρόλο των MSCs του μυελού 

των οστών στην αυξημένη έκκριση TGF-β1 στους ασθενείς με CIN, υποδεικνύοντας 

πρωτοπαθή συμμετοχή τους, στην παθοφυσιολογία της νόσου, τουλάχιστον σε αυτούς που 

φέρουν τον πολυμορφισμό -509C/T. 

 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Τα δεδομένα αυτής της μελέτης υποδεικνύουν φυσιολογικό αριθμό, φαινοτυπικά και 

μοριακά χαρακτηριστικά και δυναμικό διαφοροποίησης των αρχέγονων μυελικών 

μεσεγχυματικών κυττάρων των ασθενών, αλλά ελαττωμένο αναπτυξιακό δυναμικό. 

Αυτή η διαταραχή στην πολλαπλασιαστική και κλωνογονική ικανότητα των MSC δεν 

αποδόθηκε σε αυξημένο κυτταρικό θάνατο, αφού το ποσοστό των αποπτωτικών κυττάρων 

δεν διέφερε ανάμεσα σε ασθενείς και μάρτυρες, ούτε σε παθολογική παραγωγή ενδογενών 

κυτταροκινών ή αυξητικών παραγόντων. Η αυξημένη παραγωγή του TGF-β1 δε φάνηκε να 

ευθύνεται για τη μειωμένη κυτταρική ανάπτυξη, αφού τα πειράματα εξουδετέρωσης δεν 

βελτίωσαν την κλωνογονική ικανότητα των MSCs αντίθετα τη μείωσαν περαιτέρω. 
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Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες μελέτες, σε νοσήματα με φλεγμονώδες μυελικό 

περιβάλλον, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα και τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, η γήρανση 

των κυττάρων μπορεί να επηρεάζει το αναπτυξιακό δυναμικό των MSC. Επειδή στη μελέτη 

αυτή οι ασθενείς και οι υγιείς μάρτυρες ήταν αναλόγου ηλικίας, η πρόωρη κυτταρική 

γήρανση201 ,λόγω ελάττωσης του μήκους του τελομερούς στα χρωμοσώματά τους, μπορεί να 

εξηγήσει τη διαταραχή αυτή και αποτελεί μέρος μελλοντικής έρευνας για την εξήγηση των 

ευρημάτων αυτής της μελέτης. Η μελέτη του μήκους των τελομερών μπορεί να αξιολογηθεί 

σε γενωμικό DNA MSCs με time PCR. 

Επίσης αντικείμενο μελλοντικής έρευνας αποτελεί η ανάλυση γονιδίων των μελών της 

οικογένειας Wnt [(RB-(pRB), CDKN2B-(p15), CDKN2A-(p16), CDKN1A-(p21), TP53-(p53), 

PARG1, GAPDH] που εμπλέκονται στη ρύθμιση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και 

διαφοροποίησης των MSCs καθώς και στην ομοιόσταση του μυελικού 

μικροπεριβάλλοντος.211;212 
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