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Περίληψη  
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  Στη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (ΑΑΚ) τα κύτταρα προέρχονται 

είτε από το μυελό των οστών είτε από το περιφερικό αίμα μετά από κινητοποίηση. Πιο 

συχνή πηγή ΑΑΚ περίπου 2/3 των μεταμοσχεύσεων είναι το περιφερικό αίμα. Το αντιγόνο 

επιφανείας CD34+ χρησιμοποιείται τόσο για τον ποιοτικό όσο και ποσοτικό προσδιορισμό 

του μοσχεύματος. Η ασφαλής και αποτελεσματική φύλαξη των ΑΑΚ είναι σημαντική για την 

επιτυχή διαδικασία της μεταμόσχευσης. Οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν  την 

ικανότητα των ΑΚΚ να εγκατασταθούν στις μυελικές φωλιές είναι α) ο αριθμός και η 

κλωνογονική ικανότητα των προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων β) η διαδικασία της  

κρυοσυντήρησης, γ)οι συνθήκες της αποθήκευσης καθώς και δ) οι τεχνικές απόψυξης. Η 

διαδικασία της κρυοσυντήρησης έχει σημαντικές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα των 

κυττάρων καθώς μπορεί να προκαλέσει σχηματισμό ενδοκυττάριου και εξωκυττάριου 

πάγου και ωσμωτικό στρες. Επιπρόσθετα μπορεί να διαταραχθεί η λειτουργία των 

μιτοχονδρίων τους, και να προκληθεί βλάβη στο DNA, στη γονιδιακή έκφραση καθώς στους 

μηχανισμούς επιδιόρθωσης, με τελικό αποτέλεσμα τον κυτταρικό θάνατο.  

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της κρυοσυντήρησης είναι ο 

ρυθμός ψύξης και ο τύπος και η συγκέντρωση του κρυοπροστατευτικού. Τα δεδομένα 
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αναφορικά με την επίδραση της μακροχρόνιας κρυοσυντήρησης στη βιωσιμότητα των ΑΑΚ 

και στην ικανότητά τους να σχηματίζουν αποικίες είναι περιορισμένα και τα αποτελέσματα 

των ερευνών αντιφατικά. Στη βιβλιογραφία περιγράφεται τόσο απώλεια της βιωσιμότητας 

των κυττάρων μετά από λίγους μήνες αποθήκευσης τους αλλά και επιτυχής μεταμόσχευση 

μετά από πολλά έτη κρυοσυντήρησης. Ο στόχος της συγκεκριμένης μελέτης ήταν εκτίμηση 

της επίπτωσης της κρυοσυντήρησης στη βιωσιμότητα και της κλωνογονική ικανότητα των 

ΑΑΚ. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν, η κυτταρομετρία ροής και η 

μεθυλοκυτταρίνη. Επιπλέον εφαρμόστηκε χρώση trypan blue αποκλεισμού. 

Συμπερασματικά, παρατηρήθηκε διατήρηση της βιωσιμότητας των ΑΑΚ για 12-24 έτη 

κρυοσυντήρησης, του ποσοστού τους στο μόσχευμα και υψηλός αριθμός αποικιών για έως 

και 19 έτη κρυοσυντήρησης.  

 

 

 

Λέξεις κλειδιά : αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα, μακροέτηκρυοσυντήρηση ,trypan blue, 

μεθυλοκυτταρίνη, κυτταρομετρία ροής, αποικίες BFU-E, CFU-GM, CFU-GEMM,CD34+, 

βιωσιμότητα. 

 

 

Συντομογραφίες:  

AAK: Αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα 

GCSF: Granulocyte Colony stimulating factor 

DMSO: Dimethyl sylfoxide 

FITC: Fluorescein isothiocyanate 

PE: phycoerythrin 

IL-3: Interleukin 3  

SCF: Stem cell factor  

7-AAD: 7-Aminoactinomycin D 

HSCS: hematopoietic stem cells 

FBS: fetal bovine serum 

EPO: Erythropoietin 

CFU-GEMM: Colony forming unit granulocyte, erythrocyte, macrophage, megakaryocyte 
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Abstract 

 

Title: The effect of long term cryopreservation on hematopoietic stem cells    

In transplantation, the hemopoietic stem cells are collected either from the bone marrow or 

the peripheral blood upon mobilization. Peripheral blood ultimately is the most preferable 

source of HSCs (approximately ⅔ of transplantations effectuated). The CD34 surface antigen, 

expressed by the HSCs is used in order to evaluate the quality and quantify the transplant. 

In order to achieve a successful engraftment safe and efficient storage of the cells is 

imperative. The transplant engraftment in the bone marrow niches is influenced by the 

CD34 number and clonogenic potential, the cryοpreservation the thawing technique and the 

storage conditions of the graft.  

Osmotic stress as well as intra- and extracellular ice formation in the process of 

cryopreservation might compromise the cell viability. Moreover, disturbance of the 

mitochondrial function, DNA damage, disruption of repair mechanisms and gene expression 

could result in cell death.  

The most important factors that determine the quality of cryopreservation appear to be the 

cooling rate and the type and concentration of the cryoprotectant applied. Data regarding 

the effects of cryopreservation on HSC viability and their clonogenic potential are limited 

and the results contradictory. Both loss of cell viability after a few months of storage, and 

successful transplantation several years after the cryopreservation are described. The aim of 

this study was to estimate the effects of cryopreservation in the viability and clonogenic 

potential of HSCs. The methods utilized were flow cytometry and methocult. In addition, 

trypan blue dye exclusion was applied.  In conclusion maintenance in the viability of HSCs for 

12-24 years of cryopreservation, their percentage in the graft and a high number of colonies 

for up to 19 years of cryopreservation were observed. 

By: Moutsaki Emmanouela   

Evaluating Committee 

1. (Supervisor) Stiakaki Eftichia  

2. Pontikoglou Charalambos  

3. Kalpadaki Christina  

Date:  June 2022 
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1.Εισαγωγή 

 

1.1 Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων  

Η Μεταμόσχευση Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων (ΜΑΑΚ) αποτελεί θεραπευτική 

επιλογή για την αντιμετώπιση σοβαρών νοσημάτων. Διακρίνεται στην αυτόλογη (δότης και 

λήπτης το ίδιο άτομο) και στην αλλογενετική (δότης και λήπτης διαφορετικά άτομα), όπου 

ο δότης μπορεί να είναι συγγενής με τον ασθενή ή να είναι μη συγγενής δότης, 

προερχόμενος από τις διεθνείς Τράπεζες Εθελοντών Δοτών. 

Τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα (ΑΑΚ) προέρχονται κυρίως από τρεις πηγές: α) το μυελό 

των οστών, Β) το περιφερικό και γ) το ομφαλοπλακουντιακό αίμα (CB). Κάθε πηγή 

παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και η επιλογή εξαρτάται από ποικίλους 

παράγοντες, κυρίως όμως, στην αλλογενή μεταμόσχευση, από τη διαθεσιμότητα του πλέον 

συμβατού και κατάλληλου δότη. Η συλλογή από το μυελό των οστών ήταν η πρώτη 

εφαρμοσμένη μέθοδος, ωστόσο η εξέλιξη αποτελεσματικών και ασφαλών τεχνικών 

κινητοποίησης ΑΑΚ στο περιφερικό αίμα με GCSF ή/και χημειοθεραπευτικούς παράγοντες 

οδήγησε στην επικράτηση της, κυρίως σε παιδιά με βάρος σώματος >15 Kg τη δεκαετία του 

1990.  

Το περιφερικό αίμα αποτελεί τη πιο συχνά χρησιμοποιούμενη πηγή ΑΑΚ- περίπου 2/3 όλων 

των μεταμοσχεύσεων-στην κλινική πράξη.1 Η δυνατότητά μακροπρόθεσμης 

κρυοσυντήρησης είναι ιδιαίτερα σημαντική, ωστόσο τα ΑΑΚ περιφερικού αίματος φαίνεται 

να είναι πιο ευάλωτα στη χαμηλή θερμοκρασία με αποτέλεσμα η απώλεια κυττάρων να 

είναι μεγαλύτερη.2 Στις περισσότερες από τις μελέτες σύγκρισης της χρήσης ΑΑΚ μυελού 

των οστών και περιφερικού αίματος μετά από κινητοποίηση, διαπιστώθηκε ότι ο ρυθμός 

έκπτυξης των ΑΑΚ ήταν μεγαλύτερος όταν αυτά προέρχονταν από συλλογή περιφερικού 

αίματος.3 

  Τα μοσχεύματα μέχρι τη χορήγησή τους αποθηκεύονται σε συνθήκες βαθιάς κατάψυξης. 

Όσον αφορά τα ΑΑΚ ομφαλίου λώρου, έχει αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη περίοδος 

αποθήκευσης μιας μονάδας ομφαλοπλακουντιακού αίματος, που χρησιμοποιήθηκε για 

μεταμόσχευση ήταν περισσότερο από 17 έτη και ότι οι μονάδες που είναι αποθηκευμένες 

έως και για 20 έτη δεν χάνουν τη λειτουργία τους όταν χρησιμοποιούνται in vitro σε 

ποντικούς.4,5Στην κλινική πράξη αποφεύγεται η χρήση μονάδων ομφαλοπλακουντιακού 

αίματος αποθηκευμένων για περισσότερο από 10 έτη, χρονικό διάστημα που έχει 
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αποδειχθεί ασφαλές για τη κρυοσυντήρηση της μονάδας χωρίς σημαντική επίδραση στην 

εγκατάσταση του μοσχεύματος.5 Περιορισμοί της μεταμόσχευσης αποτελούν η μειωμένη 

βιωσιμότητα και η κακή ποιότητα κυττάρων μετά από μεγάλη περίοδο κρυοσυντήρησης.5 

 

1.2 Η διαδικασία κρυοσυντήρησης ΑΑΚ  

  Η κρυοσυντήρηση είναι η εφαρμογή χαμηλών θερμοκρασιών για τη διατήρηση της 

δομικής και λειτουργικής ακεραιότητας κυττάρων και ιστών.6 Επί του παρόντος είναι η μόνη 

διαδικασία που διατίθεται για την αποτελεσματική, αξιόπιστη και αποδοτική 

μακροπρόθεσμη φύλαξη των κυττάρων.6 Η σύγχρονη κρυοτεχνολογία επιτρέπει τη 

διατήρηση των κυττάρων τόσο σε μορφή εναιωρήματος όσο και ολόκληρων τμημάτων 

ιστού.7 

  Η κρυοσυντήρηση είναι συχνά απαραίτητη λόγω του χρονικού διαστήματος που 

προκύπτει μεταξύ της συλλογής και της χορήγησης των ΑΑΚ.  Ειδικά, κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας COVID, περιγράφεται αύξηση του αριθμού των κρυοσυντηρημένων 

μοσχευμάτων.8 Σε αντίθεση με την αυτόλογη μεταμόσχευση η κρυοσυντήρηση δεν είναι 

απαραίτητη στην αλλογενή, επειδή οδηγεί σε αύξηση του αριθμού των μη 

χρησιμοποιημένων μοσχευμάτων.8  

Η μεθοδολογία της κρυοσυντήρησης επιτρέπει τη διατήρηση των ιδιοτήτων των ΑΑΚ 

αρκετές εβδομάδες, μήνες ή και έτη μετά τη συλλογή με σκοπό τη θεραπευτική τους 

εφαρμογή.9 

   Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής βήματα:1) τη συλλογή των κυττάρων,2)τη διαδικασία 

της κρυοσυντήρησης (προσθήκη κρυοπροστατευτικών ουσιών και σταδιακή κατάψυξη) και 

3) τη διαδικασία απόψυξης όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα.10,11 

 

 

  Τα προϊόντα περιφερικού αίματος, κρυοσυντηρούνται συνήθως σε φυσιολογικό ορό, 

συμπληρωμένο με πρωτεΐνη, πχ λευκοματίνη ή αυτόλογο πλάσμα με τη προσθήκη 

κρυοπροστατευτικών ουσιών όπως το DMSO 5-10% ή /και τη δεξτράνη.12 Το κυτταρικό 

εναιώρημα καταψύχεται χρησιμοποιώντας καταψύκτη ελεγχόμενης ταχύτητας, ή μηχανική 

ψύξη, με βέλτιστο ρυθμό από -1 έως -2,5 οC/min σε χαμηλή θερμοκρασία (όπως οι –80ο C) 



ΠΜΣ Αιματολογία - Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων Ιατρική Σχολή – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

10 

και στη συνέχεια μεταφέρεται σε υγρό άζωτο σε θερμοκρασία μικρότερη από -150 

βαθμούς.13    

  Η αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων θα πρέπει να πραγματοποιείται σε διάφορα 

χρονικά σημεία κατά την επεξεργασία και αποθήκευση των κυττάρων. Η μέτρηση του 

όγκου, η αρίθμηση των εμπύρηνων και των CD34+ κυττάρων, θα πρέπει να εφαρμόζεται 

αμέσως μετά τη συλλογή του μοσχεύματος.14 Η αρίθμηση των εμπύρηνων κυττάρων και η 

μέτρηση της βιωσιμότητάς τους θα πρέπει να γίνεται και στα κλάσματα του τελικού 

κυτταρικού προϊόντος κατά την κατάψυξη και την απόψυξη.14 Δοκιμασίες βιωσιμότητας 

συνήθως εφαρμόζονται για ένα καθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, συχνά 2 

έως 5 έτη και σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του κάθε εργαστηρίου, προτού χρειαστεί 

να επαναληφθεί πριν από τη μεταμόσχευση.14 

    Η τυποποίηση της αξιολόγησης της βιωσιμότητας και της λειτουργικότητας των κυττάρων 

είναι δύσκολη και ως εκ τούτου τα περισσότερα κέντρα μεταμόσχευσης αναλύουν τη 

συγκέντρωση και τη βιωσιμότητα των κυττάρων χωρίς περεταίρω λειτουργικές 

δοκιμασίες.16  

   Οι τυποποιημένες μέθοδοι για την ανάλυση αυτών των κυττάρων δείχνουν χαμηλή 

μεταβλητότητα εντός και μεταξύ των εργαστηρίων, επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση 

διαφορετικών μοσχευμάτων ΑΑΚ, ή πρωτοκόλλων κρυοσυντήρησης.17 Η διαδικασία 

κρυοσυντήρησης απαιτείται σύμφωνα με το πρωτόκολλο ακόμα και αν σχετίζεται με 

κυτταρική βλάβη και μειωμένη κυτταρική βιωσιμότητα.18 Διάφορες τεχνικές είναι 

διαθέσιμες για την ανάλυση ΑΑΚ μοσχευμάτων όπως το trypan blue, η κυτταρομετρία ροής 

και η δοκιμασία σχηματισμού αποικιών.19 

1.3 Παράγοντες επιτυχούς μεταμόσχευσης 

  Συνήθως η μέγιστη συγκέντρωση  κυττάρων θεωρούνται τα  ≤4 × 108/mL.14 Τα κριτήρια 

που θα πρέπει να πληροί το μόσχευμα είναι : α) ο αριθμός CD34+ κυττάρων ≥3×106/Kg 

βάρους σώματος β)η συγκέντρωση των ερυθρών ≤0,1 ml ανά ml μοσχεύματος, γ) να 

υπάρχει ελάχιστη μικροβιακή ανάπτυξη και δ) ελάχιστη βιωσιμότητα εμπύρηνων κυττάρων 

>50% μετά την κατάψυξη και κατά την απόψυξη.14 Εφόσον ο αριθμός των CD34+ κυττάρων 

που χορηγούνται στον ασθενή είναι ο καλύτερος προγνωστικός δείκτης εγκατάστασης του 

μοσχεύματος, καθυστερήσεις και λάθη κατά τη κρυοσυντήρηση μπορούν να αυξήσουν τον 

κίνδυνο για μια ανεπιτυχή μεταμόσχευση.15 
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  Ως ελάχιστη ποσότητα CD34+ ΑΑΚ, θεωρούνται τα 3-5x106 CD34+ κύτταρα/βάρος σώματος 

ασθενούς.14 Η προαναφερθείσα συγκέντρωση καθιερώθηκε ως αξιόπιστος προγνωστικός 

παράγοντας επιτυχούς μεταμόσχευσης ουδετερόφιλων και αιμοπεταλίων.14 Έτσι είναι 

σημαντικό, ειδικά σε παιδιατρικούς ασθενείς που το βάρος σώματος μεταβάλλεται λόγω 

της φυσιολογικής ανάπτυξης τους, το τελικό μόσχευμα να εμπεριέχει όσο το δυνατόν 

περισσότερα ζώντα κύτταρα. 

  Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή μεταμόσχευση είναι η διατήρηση των 

λειτουργικών χαρακτηριστικών των κυττάρων που έχουν υποβληθεί σε μακροχρόνια 

κρυοσυντήρηση. Τα κύτταρα αυτά μετά την απόψυξη θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να 

επανακτήσουν τις αρχικές τους λειτουργίες, δηλαδή να μετακινηθούν προς τον μυελικό 

χώρο, να επιστρέψουν στις μυελικές φωλιές όπου και θα επανεκκινήσουν τη διαδικασία της 

αιμοποίησης. Ένας εργαστηριακός τρόπος εκτίμησης της δυναμικής έκπτυξης των κυττάρων 

είναι η μελέτη της κλωνογονικής ικανότητας τους, δηλαδή της ικανότητας των ΑΑΚ υπό 

συγκεκριμένες συνθήκες να δημιουργήσουν αποικίες της κοκκιώδους και της ερυθράς 

σειράς.20 

1.4 Οι επιπτώσεις της μακροχρόνιας κρυοσυντήρησης ΑΑΚ 

  Η αποθήκευση ΑΑΚ σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας μειώνει τους ρυθμούς 

ενδοκυττάριων ενζυμικών και χημικών αντιδράσεων. Η αναστολή των βιοχημικών 

διεργασιών των κυττάρων αυξάνει τη κυτταρική επιβίωση. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία 

κρυοσυντήρησης και απόψυξης μπορούν να συμβούν καταλυτικές για τη βιωσιμότητα των 

κυττάρων αλλαγές. Τα κύτταρα υφίστανται σοβαρές φυσικές και χημικές επιδράσεις όπως ο 

σχηματισμός ενδοκυττάριου και εξωκυττάριου πάγου καθώς και το ωσμωτικό στρες.21,22 

  Τα CD34+ κύτταρα φαίνεται να είναι περισσότερο ανθεκτικά στις επιπτώσεις της 

διαδικασίας κρυοσυντήρησης σε σχέση με τα άλλα μονοπύρηνα κύτταρα.18 H επανάκτηση 

της λειτουργικότητάς τους μετά την απόψυξη είναι > 95% στη συλλογή περιφερικού 

αίματος.1 Σημαντικές απώλειες μπορούν να παρατηρηθούν στα εμπύρηνα κύτταρα και στον 

αριθμό αποικιών.1 Παρόλο που περιγράφεται μείωση της ικανότητας των κυττάρων να 

σχηματίζουν αποικίες μετά από πολυετή κρυοσυντήρηση, καμία αρνητική επίδραση δεν 

έχει παρατηρηθεί στην κινητική της μεταμόσχευσης.22 

Ακόμη, η κρυοσυντήρηση μπορεί να διαταράξει τη λειτουργία των μιτοχονδρίων των ΑΑΚ.23  

Έχει παρατηρηθεί μείωση της παραγωγής ATP, της μιτοχονδριακής αναπνοής (μέγιστη και 

βασική) και της εφεδρικής ικανότητας των μιτοχονδρίων για επιπλέον αναπνοή.23 
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Παράλληλα, έχει περιγραφεί βλάβη στο DNA των μονοπύρηνων κυττάρων του περιφερικού 

αίματος καθώς και να επηρεαστούν οι μηχανισμοί επιδιόρθωσης του(μετά από 6 - 12 μήνες 

κρυοσυντήρησης).23,24 Επίσης, έχουν παρατηρηθεί σημαντικές αλλαγές στη σχετική 

γονιδιακή έκφραση για έναν αριθμό κυτταροκινών και μεταγραφικών παραγόντων στο 

αίμα.24,25 

  Η κρυοσυντήρηση απαιτεί τη χρήση κρυοσυντηρητικών ουσιών, όπως το 

διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO) με βέλτιστη συγκέντρωση 5%-10%, για την αποφυγή 

δημιουργίας κρυστάλλων στον ενδοκυττάριο χώρο.22 Ωστόσο, χαρακτηρίζεται από 

καρδιολογική και αναπνευστική τοξικότητα κατά τη μεταμόσχευση και έχει αρνητικές 

επιδράσεις στο ενδοκρινικό, γαστρεντερικό και κεντρικό νευρικό σύστημα.18,19 H 

παρατεταμένη έκθεση σε DMSO επηρεάζει αρνητικά την κυτταρική λειτουργία 

παρεμβαίνοντας σε μεταβολισμό, ενζυμική δραστηριότητα, κυτταρικό κύκλο και  

απόπτωση.21  

  Τα τελευταία έτη έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για τη βελτιστοποίηση των 

πρωτοκόλλων κρυοσυντήρησης και για την ενίσχυση της συνολικής ανάκαμψης και 

λειτουργικής ικανότητας του μοσχεύματος μετά από κατάψυξη, απόψυξη και χορήγηση.13 

Ανεπιθύμητες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας κατά την κρυοσυντήρηση, πιο πιθανή κατά 

την εφαρμογή της διαδικασίας σε πολλά μοσχεύματα ταυτόχρονα, φαίνεται να επιδρά στη 

σταθερότητα και βιωσιμότητα των μοσχευμάτων.26 Παρά τις βελτιώσεις των πρωτοκόλλων 

κρυοσυντήρησης, ο κυτταρικός θάνατος μετά την απόψυξη εξακολουθεί να είναι 

σημαντικός, ιδιαίτερα εντός των πρώτων 24 ωρών.27 

1.5 Απόπτωση-Κυτταρικός θάνατος  

O κυτταρικός θάνατος μπορεί να συμβεί με δύο διαδικασίες, τη νέκρωση και την 

απόπτωση. Στη νέκρωση ή αλλιώς παθολογικό κυτταρικό θάνατο, παρατηρείται διαίρεση κ 

αποκόλληση των ριβοσωμάτων, απώλεια οργανιδίων, ρήξη της κυτταρικής μεμβράνης, με 

αποτέλεσμα την κυτταρική λύση και την ενεργοποίηση της ανοσολογικής και 

φλεγμονώδους απόκρισης. Η νέκρωση μπορεί να ενεργοποιηθεί από ωσμωτικό σοκ και 

έκθεση σε τοξικούς παράγοντες.28 Από την άλλη πλευρά η απόπτωση, ή αλλιώς 

προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος, είναι μια ενεργειακά εξαρτώμενη διαδικασία.28  

Χαρακτηρίζεται από ενεργοποίηση των ενδοκυτταρικών πρωτεασών (κασπασών), τη 

συμπύκνωση της χρωματίνης και τη μη τυχαία διάσπαση του DNA. Επιπλέον, δε 

παρατηρείται στρατολόγηση ανοσολογικών και φλεγμονωδών αποκρίσεων. Η απόπτωση 
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επάγεται κυρίως μέσω δύο μονοπατιών: Το μονοπάτι υποδοχέα θανάτου(death receptor 

pathway) και το μιτοχονδριακό μονοπάτι(mitochondrial pathway).Η διαδικασία της 

κρυοσυντήρησης ενεργοποιεί μόρια που με τη σειρά τους μπορούν να πυροδοτήσουν 

αποπτωτικά μονοπάτια.28 

Εργαστηριακά για την  εκτίμηση της απόπτωσης και νέκρωσης των κυττάρων μπορεί να 

εφαρμοστεί η κυτταρομετρία ροής. 

 

1.6 Κυτταρομετρία ροής  

 

Η κυτταρομετρία ροής είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία βασισμένη στη 

λειτουργία ενός λέιζερ για τη ταχεία ανάλυση της έκφρασης αντιγόνων κυτταρικής 

επιφάνειας και ενδοκυτταριών μορίων σε διάφορους τύπους κυττάρων που βρίσκονται σε 

εναιώρημα. Αυτό επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση της ειδικής ικανότητας σκέδασης του 

φωτός, η οποία μπορεί να προσδιορίσει το μέγεθος και την κυτταρική κοκκίωση. Επιπλέον 

η εφαρμογή συζευγμένων αντισωμάτων, με φθορίζοντα μόρια, επιτρέπουν την ανίχνευση 

συγκεκριμένων αντιγόνων τόσο επιφανείας όσο και ενδοκυττάριων.29,30  

 

 

1.7 Παράγοντες που επιδρούν στη διαδικασία της κρυοσυντήρησης 

    Η νόσος του ατόμου από το οποίο προέρχονται τα ΑΑΚ φαίνεται να είναι ένας από τους 

παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη κρυοσυντήρηση. Τα άτομα για 

παράδειγμα που πάσχουν από σαρκοείδωση φαίνεται να παρουσιάζουν μειωμένη 

βιωσιμότητα μετά την κρυοσυντήρηση, λόγω του αυξημένου αριθμού αποπτωτικών 

κυττάρων Tregs.31,32  

Ο ρυθμός μεταβολής της θερμοκρασίας του μοσχεύματος είναι σημαντικός(συστήνεται 

μεταβολή -1 οC ανά λεπτό). Η χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της 

ρευστότητας της κυτταρικής μεμβράνης, στην παραγωγή ενδιαμέσων ενζύμων και στην 

αύξηση των ελεύθερων ριζών.12 O βέλτιστος ρυθμός ψύξης εξαρτάται από το μέγεθος του 

δείγματος, το μέγεθος των κυττάρων και τη διαπερατότητα του νερού.21 Ο  ρυθμός ψύξης 

μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία κρυοσυντήρησης αν είναι πολύ αργός ή πολύ 

γρήγορος.33 Η ψύξη μετά τη μεταβατική φάση(φάση κατά την οποία οι αλυσίδες 

υδρογονανθράκων στο εσωτερικό της διπλοστιβάδας φωσφολιπιδίων μετατρέπονται κατά 
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την ψύξη από υγρή μορφή σε μορφή γέλης, ενώ κατά τη θέρμανση το αντίθετο)34 έχει 

αναφερθεί ότι σχετίζεται με απώλεια CFU-GM αποικιών, και καθυστέρηση της 

εγκατάστασης των ΑΑΚ στις μυελικές φωλιές μετά από επανέγχυση σε ασθενείς.35 Η 

γρήγορη ψύξη μπορεί να προκαλέσει ενδοκυττάρια κρυστάλλους πάγου, ενώ η αργή ψύξη 

προκαλεί οσμωτικές αλλαγές και οσμωτικό στρες λόγω της δημιουργίας εξωκυττάριου 

πάγου.21 Ακόμη η αργή ψύξη μπορεί να προκαλέσει κυτταρική αφυδάτωση και κυτταρικές 

βλάβες.6,21,10  

 

10 

  Το γεγονός ότι τα κύτταρα που ψύχονται ταχέως μπορούν να επιβιώσουν από την 

παρουσία ενδοκυττάριου πάγου αν επαναθερμανθούν γρήγορα, υποδηλώνει ότι ο 

ενδοκυττάριος πάγος από μόνος του δε μπορεί να επιφέρει κυτταρικό θάνατο.6 

Η ποσότητα του σχηματισμένου πάγου, το μέγεθος των κρυστάλλων και ο μηχανισμός 

σχηματισμού του φαίνονται να ενοχοποιούνται περισσότερο για την κυτταρική βλάβη.6 Ο 

ενδοκυττάριος πάγος μπορεί να αποφευχθεί σε μεγάλο βαθμό με ψύξη σε χαμηλούς 

ρυθμούς, ώστε να επιτρέπεται η επαρκής κίνηση του νερού έξω από το κύτταρο. Ο 

εξωκυττάριος πάγος σε αραιά εναιωρήματα μονοκυττάρων είναι σχετικά αβλαβής.6 

  Ενώ η κρυοσυντήρηση είναι ένας πολύ καλός τρόπος αποθήκευσης μοσχευμάτων για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, τα αποψυγμένα κύτταρα είναι εύθραυστα και πρέπει να γίνεται 

προσεκτικός χειρισμός.10 Ο ρυθμός απόψυξης μπορεί να προκαλέσει μηχανική βλάβη στο 

κύτταρο.10 Αν είναι πολύ αργός, θα ανακρυσταλλωθούν ενδο-εξω κυτταρικοί κρύσταλλοι σε 

μεγαλύτερους παγοκρυστάλλους προκαλώντας ρήξη των κυτταρικών μεμβρανών και μη 

αναστρέψιμη κυτταρική βλάβη που οδηγεί σε κυτταρικό θάνατο.10 Επομένως είναι 

σημαντικό να πραγματοποιείται ταχεία απόψυξη για να ελαχιστοποιηθεί η 
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ανακρυστάλλωση του πάγου.10 Επιπλέον μπορούν να χρησιμοποιηθούν αναστολείς 

ανακρυστάλλωσης πάγου κατά την κατάψυξη και την απόψυξη, οι οποίοι προστατεύουν 

την κυτταρική μεμβράνη ελέγχοντας την ανάπτυξη των κρυστάλλων.10 

35 

10 

  Η απόψυξη ΑΑΚ με ρυθμό περίπου 100οC/λεπτό σε υδατόλουτρο στους 37οC έχει ως 

αποτέλεσμα την καλύτερη δυνατή βιωσιμότητα και επανάκτηση της λειτουργικότητάς τους 

μετά την απόψυξη.10 Η σύνθεση του διαλύματος απόψυξης μπορεί επίσης να επηρεάσει 

την επιβίωση των κυττάρων. Για τον λόγο αυτό γίνεται εμπλουτισμός με δεξτράνη και/ή 

ανθρώπινη λευκοματίνη η οποία είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί η υψηλή βιωσιμότητα 

των ΑΑΚ μετά την απόψυξη.10   
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Το φύλο, η ηλικία, η δόση του GCSF που χορηγήθηκε για τη κινητοποίηση των κυττάρων δεν 

φάνηκε να επηρεάζει σημαντικά τη βιωσιμότητα των ΑΑΚ περιφερικού αίματος.36 

 Τέλος, ο τύπος και η συγκέντρωση του κρυοπροστατευτικού. Ένα αποτελεσματικό 

κρυοπροστατευτικό πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά: α) υψηλή διαλυτότητα στο 

νερό ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες, β) ικανότητα διαπερατότητας κυτταρικών 

μεμβρανών και γ) χαμηλή τοξικότητα. Παρόλο που πολλά από αυτά έχουν τις παραπάνω 

ιδιότητες συμπεριλαμβανομένων και των DMSO και της γλυκερόλης που χρησιμοποιούνται 

συχνά η επιλογή του κρυοπροστατευτικού εξαρτάται από τον κυτταρικό τύπο. Τα 

κρυοπροστατευτικά συνήθως χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με συγκεντρώσεις αλάτων, 

ρυθμιστικών διαλυμάτων ή/και αναστολέων απόπτωσης.21  Σε ψηλές συγκεντρώσεις το 

DMSO μπορεί να προκαλέσει αιμόλυση, ναυτία, κοιλιακό πόνο, εμετό διάρροια, υπέρταση, 

βραδυκαρδία, ταχυκαρδία, δύσπνοια και δερματολογικά προβλήματα. Σε χαμηλές 

συγκεντρώσεις επηρεάζει τις κυτταρικές διεργασίες, αλλάζει το προφίλ μεθυλίωσης του 

DNA και στοχευόμενα απορυθμίζει micro-RNAs.21 

 

 

1.8 Σύγχρονα δεδομένα σχετικά με τη μακροπρόθεσμη κρυοσυντήρηση ΑΑΚ. 

 

  Τα τελευταία έτη όλο και περισσότερο εφαρμόζεται η πρακτική της μακροχρόνιας 

κρυοσυντήρησης των μοσχευμάτων στο πλαίσιο της συλλογής και χρήσης τους κυρίως σε 

πιθανή υποτροπή. Λαμβάνοντας υπόψη και τις δυσκολίες στη συγκομιδή ενός επιπλέον 

μοσχεύματος κατά την όψιμη πορεία της νόσου πολλά  αποθηκεύουν τακτικά, περισσότερο 

του ενός μοσχεύματος κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ώστε να εξασφαλιστεί η 

διαθεσιμότητα σε ΑΑΚ. Ωστόσο η αυτόλογη μεταμόσχευση συχνά τελικά δεν 

πραγματοποιείται παρά τη διαθεσιμότητα των κρυοσυντηρημένων μοσχευμάτων. Ανάλογα 

με τη διάγνωση οι λόγοι ποικίλουν. Το αυτόλογο μόσχευμα μπορεί να χορηγηθεί για την 

υποστήριξη του ασθενή από μια εντατική χημειοθεραπεία και η χορήγηση εξαρτάται από 

τη διαθεσιμότητα νέων θεραπευτικών επιλογών, την εξέλιξη της νόσου, την επιδείνωση της 

γενικής κατάστασης ή την ύπαρξη σοβαρών επιπλοκών.37 

  Προς το παρόν δεν έχει προσδιοριστεί επαρκώς ο τρόπος που η μακροπρόθεσμη 

αποθήκευση μπορεί να επηρεάσει τη βιωσιμότητα, την κλωνογονική ικανότητα και τη 

λειτουργία των ΑΑΚ κατά τη διάρκεια της μεταμόσχευσης. Μέχρι σήμερα υπάρχουν λίγες 
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μελέτες της επίπτωσης της κρυοσυντήρησης στα χαρακτηριστικά των ΑΑΚ και αφορούν 

συνήθως σύντομο χρονικό διάστημα από τη συλλογή μέχρι την απόψυξη.37 Στη 

βιβλιογραφία περιγράφεται τόσο απώλεια της κυτταρικής βιωσιμότητας μετά από μήνες 

αποθήκευσης όσο και επιτυχής μεταμόσχευση μετά από αρκετά έτη κρυοσυντήρησης.37 

Επιπλέον, είναι αδύνατο να οριστεί ακριβώς ποια είναι η μέγιστη περίοδος 

κρυοσυντήρησης και πότε τα μοσχεύματα θα πρέπει να θεωρούνται μη αποδεκτά για 

επανέγχυση.38 

  Στα βιβλιογραφικά δεδομένα σημειώνεται ότι ο αριθμός των CD34+ κυττάρων του 

μοσχεύματος μειώνεται σημαντικά μετά από μέσο όρο 9.5 ετών και υπάρχει μεγάλη 

έκπτωση της ποιότητας και βιωσιμότητας των κυττάρων ειδικά όταν ο χρόνος αποθήκευσης 

αυξάνεται στα 19 έτη39  

39 

  Επιπλέον έχει διαπιστωθεί  σημαντική απώλεια βιωσιμότητας των ΑΑΚ (περιφερικού 

αίματος) που σχετίζεται με τις διαδικασίες κρυοσυντήρησης και απόψυξης αλλά και ότι 

μεγαλύτερη απώλεια μπορούσε να παρατηρηθεί σε μοσχεύματα που κρυοσυντηρήθηκαν 

για περισσότερο από 60 μήνες.16   
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8 

  Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και ο Purtill et al. που διαπίστωσε το ίδιο για όσο 

περισσότερα έτη είχε κρυοσυντηρηθεί ένα μόσχευμα8 Επιπρόσθετα έχει αναφερθεί και ότι 

η κρυοσυντήρηση έως και 14,6 έτη σε θερμοκρασία <150 βαθμών, προκαλεί απώλεια της 

βιωσιμότητας των ΑΑΚ περιφερικού αίματος.19 

  Ένας πιθανός παράγοντας που μπορεί να ευθύνεται για τη μειωμένη βιωσιμότητα είναι η 

συγκέντρωση των εμπύρηνων κυττάρων.40 Oι μονάδες αίματος με υψηλή συγκέντρωση ανά 

ασκό ήταν πιο πιθανό να εμφανίζουν μειωμένη βιωσιμότητα κυττάρων μετά την  

απόψυξη.40 Για κάθε αύξηση 100*108  κυττάρων/ml στη συγκέντρωση, η βιωσιμότητα των 

κυττάρων μετά την απόψυξη μειώθηκε κατά 17%.40 Επομένως σημειώθηκε ότι υψηλότερη 

συγκέντρωση ΑΑΚ (περιφερικού αίματος) κρυοσυντηρημένων με 5% DMSO είχε αρνητικό 

αντίκτυπο στη μεταμόσχευση ουδετερόφιλων.40  Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και ο 

Araujo et al. ο οποίος παρατήρησε ότι τα δείγματα με την υψηλότερη συγκέντρωση 

εμπύρηνων κυττάρων (CD34+>2 ή 3*108 κύτταρα/ml) παρουσίασαν μεγαλύτερη μείωση στη 

βιωσιμότητα ΑΑΚ.41 

   Σε αντιδιαστολή με τις παραπάνω μελέτες έχουν περιγραφεί και δεδομένα που 

υποδεικνύουν ότι η βιωσιμότητα ΑΑΚ(περιφερικού αίματος) in vitro παραμένει σε μεγάλο 

βαθμό σταθερή για έως και 19 έτη.1  
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Επιπλέον δεν έχουν παρατηρηθεί σημαντικές διαφορές στη βιωσιμότητα κυττάρων 

(ομφαλίου λώρου) μετά από έως και πάνω από 20 έτη αποθήκευσης. Το ποσοστό 

βιωσιμότητας ήταν από 83% έως > 90% και τα κύτταρα που εκφράζουν CD34+ από 80-

100%.42 Ωστόσο, μεγαλύτερη μείωση βιωσιμότητας παρουσίασαν τα μοσχεύματα που είχαν 

κρυοσυντηρηθεί για περισσότερο από 10 έτη σε σχέση με εκείνα που κρυοσυντηρήθηκαν 

για λιγότερο.42 

42 

 

  Eπίσης έχει τονιστεί ότι η βιωσιμότητα των μονοπύρηνων και των CD34+ ΑΑΚ περιφερικού 

αίματος διατηρήθηκε με μείωση μικρότερη του 10% και το ποσοστό βιωσιμότητας μετά 

από κρυοσυντήρηση 5 βδομάδων ήταν 97.2%, ενώ μετά από 10 έτη ήταν 95.9%.17 

Παρόλα αυτά, διατήρηση της βιωσιμότητας μετά από πολλά έτη κρυοσυντήρησης δεν 

εγγυάται τη λειτουργική δραστηριότητα των κυττάρων.20 Οι υπάρχουσες ποιοτικές μέθοδοι 

για την επιβεβαίωση της βιωσιμότητας κρυοσυντηρημένων ΑΑΚ, όπως είναι o έλεγχος της 

κλωνογονικής ικανότητας  και οι μετρήσεις CD34+ μετά την απόψυξη προκάλεσαν ανησυχία 

όσον αφορά τη μεταμόσχευση καθώς δεν μπορούν να εγγυηθούν πλήρως τη 

λειτουργικότητα in vivo.43 

  Παράλληλα έχει μελετηθεί και η ικανότητα σχηματισμού αποικιών CFU-GM μετά από μέσο 

όρο 9.5 ετών και φαίνεται ότι μπορεί να συμβεί έκπτωση της ποιότητας των κυττάρων και  

πολλά από τα μοσχεύματα ΑΑΚ δεν ήταν επαρκή για εγκατάσταση, αλλά διατήρησαν την 

ικανότητα να σχηματίζουν αποικίες.39 Λίγες μελέτες δείχνουν μείωση της ικανότητας 

σχηματισμού CFU–GM.39 Σημείωσαν ότι το ποσοστό επανάκτησης της λειτουργικότητας των 

CD34+ υπολογίστηκε 50% μετά από 19 έτη κρυοσυντήρησης. Συμπερασματικά, η μελέτη 

έδειξε ότι τα ΑΑΚ θεωρήθηκαν ανεπαρκή ακόμα κ αν οι αρχικές αποδώσεις των κυττάρων 
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ήταν πολύ υψηλές.39 Έχει αναφερθεί επίσης επανάκτηση των λειτουργιών των κυττάρων 

CD34+ 74% μετά από κρυοσυντήρηση.8 Το γεγονός αυτό σχετίστηκε με μεγαλύτερο χρόνο 

μετάβασης πριν την κρυοσυντήρηση και με υψηλή συγκέντρωση ΑΑΚ κατά την 

αποθήκευση.8 

 

 

42 

Μια πιθανή αιτία είναι η επιλεκτική καταστροφή των κυττάρων CD34+ με ψηλή 

κλωνογονική ικανότητα. Η βιωσιμότητα τους, έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται καλά με τη 

μονάδα σχηματισμού αποικιών-ανάπτυξη αποικίας μακροφάγων κοκκιοκυττάρων σε 

καλλιέργεια.44  

  Από την άλλη, έχει αναφερθεί  ότι σε 50 μοσχεύματα που αποθηκεύτηκαν για 5-9 έτη και 

χρησιμοποιήθηκαν μετά από 9 έτη δεν παρατηρήθηκε καμία διαφορά στο χρόνο 

εγκατάστασης των ΑΑΚ. Άρα η κρυοσυντήρηση δεν είχε τελικά επίδραση στο δυναμικό 

σχηματισμού αποικιών και στην κινητική εγκατάστασης των ΑΑΚ περιφερικού αίματος.45 

39 

  Επιπρόσθετα έχουν σημειωθεί παρόμοιες κλωνογονικές ικανότητες (CFU) για μοσχεύματα 

που αποθηκεύτηκαν για 14,6 έτη και για 19 έτη.46,1 Αυτά τα δεδομένα είναι καθησυχαστικά 

καθώς δείχνουν ότι δεν υπάρχει αρνητικό αντίκτυπο στην μεταμόσχευση ουδετερόφιλων 
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και αιμοπεταλίων.43 Συνολικά, αποδεικνύεται μια εξαιρετικά αποτελεσματική ολική 

επανάκτηση λειτουργικότητας των κυττάρων που είναι ένας σημαντικός παράγοντας για 

τον προσδιορισμό της πιθανότητας εγκατάστασης.1 Παρόλα αυτά έχει αναφερθεί ότι η 

ικανότητά των CD34+ κυττάρων να σχηματίζουν CFU-GM αποικίες δε μπορεί να θεωρηθεί 

τέλειος δείκτης για την εγκατάσταση των ΑΑΚ.46 

  Από μελέτη της επίδρασης της μακροχρόνιας κρυοσυντήρησης σε κύτταρα από ομφάλιο 

λώρο, διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό επανάκτησης λειτουργικότητας των εμπύρηνων 

κυττάρων ήταν 94.8%, ενώ τα CD34+ έδειξαν ελαφρώς χαμηλότερο ποσοστό.47 Επιπλέον δεν 

παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές στο δυναμικό σχηματισμού αποικιών για έως και 8 

έτη αποθήκευσης.47Από αυτό φάνηκε ότι ο κυτταρικός θάνατος σε κρυοσυντηρημένες 

μονάδες ομφαλίου λώρου δεν επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αποθήκευσης.47  

2. Ειδικό μέρος 

2.1 Ο στόχος της μελέτης 

  Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της βιωσιμότητας και της κλωνογονικής 

ικανότητας των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων περιφερικού αίματος μετά από 

κινητοποίηση και κρυοσυντήρηση-αποθήκευση σε συνθήκες βαθιάς κατάψυξης (υγρό 

άζωτο) στους -180 βαθμούς για χρονικό διάστημα 10-20 έτη. Επιπλέον η ανασκόπηση και η  

σύγκριση των αποτελεσμάτων με τη διεθνή βιβλιογραφία. 

 

CD34 

Ο CD34+ κυτταρικός πληθυσμός του μυελού των οστών ή του περιφερικού αίματος είναι 

υπεύθυνος για το μεγαλύτερο μέρος της αιμοποιητικής δραστηριότητας. Γι’ αυτό το λόγο, 

το CD34 θεωρείται χαρακτηριστικός δείκτης των HSCs αν και δεν έχει βρεθεί μόνο σε 

προγονικά αλλά και σε ορισμένα πιο δεσμευμένα κύτταρα. Η κυτταρική έκφραση του CD34 

αντιγόνου προσδιορίζει μορφολογικά και ανοσολογικά ετερογενή πληθυσμό κυττάρων που 

λειτουργικά χαρακτηρίζεται από την in vitro ικανότητα να δημιουργεί κυτταρικούς 

πληθυσμούς όλων των αιμοποιητικών σειρών και την in vivo ικανότητα ανασύστασης του 

μυελικού περιβάλλοντος μετά από μεγαθεραπεία μεταμόσχευσης. 

  Η έκφραση του CD34 σταματά καθώς τα αρχέγονα κύτταρα διαφοροποιούνται σε ώριμα 

κύτταρα. Αν κι η δράση των CD34+κυττάρων δεν είναι πλήρως ταυτοποιημένη, είναι γνωστό 

πως διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην πρώιμη αιμοποίηση. Σχεδόν όλα τα κλινικά και 
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πειραματικά πρωτόκολλα που περιλαμβάνουν ex vivo καλλιέργειες, γονιδιακή θεραπεία και 

μεταμόσχευση HSCs, είναι σχεδιασμένα για CD34+κυτταρικούς πληθυσμούς.  

  Ανοσοϊστοχημικές μελέτες έχουν δείξει ότι το αντιγόνο CD34 είναι ειδικός δείκτης 

κυτταρικής αωρότητας των προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων και όχι κάποιας 

συγκεκριμένης μυελικής σειράς. Η χρήση του CD34 καθώς και άλλων δεικτών μορίων 

επιφάνειας των κυττάρων (πχ CD33, CD38, HLA-DR αντιγόνα) σε τεχνικές φθορισμού ή 

άλλες μεθόδους κυτταρικού διαχωρισμού επέτρεψε σημαντική πρόοδο στη μορφολογική 

ταυτοποίηση των θεωρούμενων αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. 

 

 

2.1.1 Αποικίες αιμοποιητικών κυττάρων 

 H κλωνογονική ικανότητα τόσο των πολυδύναμων όσο και των δεσμευμένων προγονικών 

αιμοποιητικών κυττάρων της ερυθράς, κοκκιοκυτταρικής, μονοκυτταρικής-μακροφαγικής 

και μεγακαρυοτικής σειράς, μπορεί να προσδιοριστεί όταν τα κύτταρα αυτά καλλιεργηθούν 

σε κατάλληλο ημίρρευστο υλικό. Με αυτό τον τρόπο τα προγονικά κύτταρα 

πολλαπλασιάζονται και σχηματίζουν ευδιάκριτες κυτταρικές συναθροίσεις ή αποικίες. Τα 

κύτταρα που δημιουργούν τις αιμοποιητικές αποικίες χαρακτηρίζονται ως κλωνογόνα 

προγονικά κύτταρα (colony forming cells-CFC). Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, με τη 

κατάλληλη προσθήκη αυξητικών παραγόντων, τα προγονικά κύτταρα διαφοροποιούνται 

καθώς πολλαπλασιάζονται, με αποτέλεσμα μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα όλα τα 

κύτταρα να έχουν ωριμάσει και η αποικία να μην μεγαλώνει πλέον σε μέγεθος. Αυτή είναι η 

κατάλληλη στιγμή να εκτιμηθούν οι αποικίες καθώς τα ώριμα κύτταρα θα αρχίσουν να 

αποπίπτουν. Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ανάπτυξης  των αποικιών, μας 

επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τα διάφορα στάδια ανάπτυξης των προγονικών κυττάρων, 

σύμφωνα με το μέγεθος της αποικίας που δίνουν κάθε φορά. Έτσι όσο μεγαλύτερο είναι το 

μέγεθος της αποικίας (μεγαλύτερος αριθμός κυττάρων μέσα στην αποικία), τόσο 

μεγαλύτερο είναι το δυναμικό πολλαπλασιασμού και συνεπώς τόσο πιο άωρο θεωρείται το 

αρχικό κύτταρο από το οποίο προέκυψε η συγκεκριμένη αποικία. 

  Η δοκιμασία παραγωγής αποικιών (CFU) επιτρέπει την ποσοτική εκτίμηση των 

αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων και την αξιολόγηση της δυναμικής τους. 

Εργαστηριακά απαιτούνται, για τον ποσοτικό προσδιορισμό των CFU, το θρεπτικό υλικό το 

οποίο περιέχει ορό εμβρύου βοός (FCS), τους αυξητικούς παράγοντες και αντιμικροβιακές 
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ουσίες όπως πενικιλίνη και στρεπτομυκίνη και η κατάλληλη γέλη. Το καλλιεργητικό αυτό 

μέσο, κατάλληλα επιλεγμένο, επάγει τη μέγιστη ανάπτυξη και διαφοροποίηση των 

προγονικών κυττάρων. Κατά τη δοκιμασία CFU, τα προγονικά κύτταρα θα 

πολλαπλασιαστούν και οι κυτταροκίνες και τα συμπληρώματα στο μέσο θα προκαλέσουν 

τη διαφοροποίησή τους σε ώριμους τύπους κυττάρων που μπορούν να διακριθούν 

μορφολογικά.  

  Η γέλη επιτρέπει την παραμονή των κυττάρων στην ίδια θέση και την κλωνογονική 

ανάπτυξη κάθε τύπου προγονικού κυττάρου αφού τείνουν να δημιουργούν διακριτές 

αποικίες που μπορούν να καταμετρηθούν. Η μεθυλοκυτταρίνη είναι ο πρότυπος 

παράγοντας σχηματισμού γέλης που χρησιμοποιείται σε CFU δοκιμασίες. Είναι χημικά 

αδρανές υλικό και οι ιδιότητές του δεν μεταβάλλονται με το pΗ. Επίσης τα κύτταρα δεν 

εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες, γεγονός που συμβαίνει κατά τη χρήση προϊόντων με 

βάση το άγαρ. Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι για την αξιολόγηση των προγονικών 

αιμοποιητικών κυττάρων, ωστόσο, αυτές είναι λιγότερο πρακτικές από τη CFU δοκιμασία.  

  Η χρήση φαινοτυπικών δεικτών (όπως CD34 & CD133) παρέχει ποσοτικά δεδομένα, αλλά 

τα κύτταρα που εκφράζουν αυτούς τους δείκτες δεν είναι απαραίτητα αιμοποιητικά 

βλαστικά ή προγονικά κύτταρα που μπορούν να αποκαταστήσουν την αιμοποίηση in vivo ή 

να σχηματίσουν αποικίες CFC. Μόνο το 10-20% των CD34+ κύτταρων είναι κύτταρα ικανά να 

σχηματίσουν αποικίες. Η μεθυλοκυτταρίνη (MethoCult ® H4034) είναι εμπορικό πλήρες 

καλλιεργητικό μέσο που δεν απαιτεί τη προσθήκη συστατικών εκτός  των κυττάρων προς 

μελέτη. Τα συστατικά του μέσου αυτού έχουν επιλεγεί κατάλληλα για τη βέλτιστη ανάπτυξη 

και τη διαφοροποίηση των αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων. Συνήθως οι καλλιέργειες 

βραχείας διάρκειας (CFC Assays) πραγματοποιούνται με εναπόθεση ενός κυτταρικού 

εναιωρήματος κατάλληλης συγκέντρωσης, οποιασδήποτε πηγής αιμοποιητικών κυττάρων 

στο καλλιεργητικό υλικό και επώαση των κυττάρων στους 37 oC για περίπου 14 ημέρες 

παρουσία 5% CO2. 

 

2.1.2 Αποικίες ερυθράς σειράς 

  Τα προγονικά κύτταρα της ερυθράς σειράς παράγουν αποικίες οι οποίες καθώς ωριμάζουν 

αποτελούνται από ποικίλους αριθμούς συναθροίσεων ερυθροβλαστών. Ο συνολικός 

αριθμός των συναθροίσεων χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του μεγέθους της αποικίας 
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και τον προσδιορισμό του δυναμικού πολλαπλασιασμού του αρχικού προγονικού 

κυττάρου. 

  Τα CFU διακρίνονται σε BFU-E (burst-forming unit-erythroid) και CFU-E (Colony Forming 

Unit-Erythroid): Ta BFU-E αποτελούν κύτταρα πρωιμότερα των CFU-E. Το κύριο γνώρισμα 

τους είναι το υψηλό δυναμικό πολλαπλασιασμού που επιτρέπει να αναπτύσσουν 

μεγαλύτερες και πολλαπλών cluster αποικίες ερυθράς σειράς σε σχέση με τα CFU-E. Ο όρος 

burst αναφέρεται στην ξαφνική εμφάνιση της αιμοσφαιρίνης, στις ήδη μεγάλες αλλά 

προηγουμένως άχρωμες αποικίες ερυθρών λόγω του μη συγχρονισμένου μοτίβου 

διαφοροποίησης του ερυθροκυττάρου. 

 

2.1.3 Κοκκιο-, μονο-κυτταρικές αποικίες 

  Τα προγονικά κύτταρα των κοκκιοκυττάρων ήταν τα πρώτα κλωνογόνα αιμοποιητικά 

κύτταρα που αναπτύχθηκαν σε ημι-στερεό υλικό και αρχικά ονομαζόταν CFU-C (colony-

forming unit-culture). Όταν αργότερα αποδείχθηκε ότι η πλειοψηφία των CFU-C 

αντιπροσώπευε ένα πληθυσμό προγονικών κυττάρων που περιοριζόταν στα μονοπάτια 

διαφοροποίησης των κοκκιοκυττάρων ή/και των μακροφάγων, τότε άρχισε η χρήση των 

όρων CFU-G (colony forming unit-granulocyte), CFU-M (colony forming unit-

macrophage/monocyte) και CFU-GM (colony forming unit-

granulocyte,macrophage/monocyte). Αρχικά, οι περισσότερες CFU-G προερχόμενες 

αποικίες που σχηματίζονταν in vitro αντιπροσώπευαν αποικίες ουδετερόφιλων ή/και 

μακροφάγων, ενώ αργότερα αναγνωρίστηκαν και αποικίες ηωσινοφίλων και βασεόφιλων 

(ή αποικίες mastcells), οι οποίες συχνά συγχέονται με αυτές των μακροφάγων. Οι αποικίες 

των CFU-G, CFU-M και CFU-GM περιέχουν το λιγότερο 20-50 ώριμα κύτταρα. Τα αρχέγονα 

CFU-GM κύτταρα τείνουν να σχηματίζουν αποικίες 500-1000 κυττάρων και η διαδικασία 

ωρίμανσής τους ολοκληρώνεται περίπου τη 14η ημέρα της καλλιέργειας οπότε και 

εκτιμώνται. Οι αποικίες των ουδετερόφιλων και μακροφάγων παρουσιάζουν μια σχετική 

ομοιογενή μορφολογία με έναν αρκετά συμπυκνωμένο πυρήνα κυττάρων που 

περιβάλλεται από μία λιγότερο πυκνή περιοχή κυττάρων. Τα ουδετερόφιλα είναι μικρά 

κύτταρα, ενώ τα μακροφάγα αρκετά μεγαλύτερα. 

  Είναι γνωστό ότι κατά την αιμοποίηση και σε όλα τα στάδια της διαφοροποίησης και 

παραγωγής των έμμορφων στοιχειών του αίματος δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός 

αυξητικών παραγόντων. Οι αυξητικοί αιμοποιητικοί παράγοντες επάγουν τον 
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πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων μετά 

από σύνδεση με τους αντίστοιχους υποδοχείς που βρίσκονται στη μεμβράνη. Η σύνδεση 

αυτή και ο διμερισμός του υποδοχέα επάγει ενδοκυττάριο ενζυμικό καταρράκτη, που 

μεταφέρει το μήνυμα στον πυρήνα, επάγοντας την ενεργοποίηση ή αδρανοποίηση 

διαφόρων γονιδίων που ρυθμίζουν την κυτταρική λειτουργία. 

 

 

2.1.4 Σφαιρίδια βαθμονόμησης(Bits) 

  Τα σφαιρίδια βαθμονόμησης (Bits) είναι ένα μίγμα 5 πληθυσμών σφαιριδίων με 

διαφορετικές εντάσεις φθορισμού ο καθένας καθώς και ενός πληθυσμού μη φθοριζόντων 

σφαιριδίων. Στα φθορίζοντα σφαιρίδια υπάρχει παγιδευμένος ένας συνδυασμός 

μοναδικών φθοριοχρωμάτων που επιτρέπει τη διέγερση από φως οποιουδήποτε μήκους 

κύματος μεταξύ 365 και 650nm. Η χρήση τους επιτρέπει το μετασχηματισμό των 

αυθαίρετων μονάδων μέσης έντασης φθορισμού σε απόλυτες μονάδες για λόγους 

διασφάλισης ποιότητας. Από την ανάλυση, προέκυψαν τα ποσοστά των ζωντανών, 

αποπτωτικών και νεκρών κυττάρων που εκφράζουν CD34 καθώς και το ποσοστό 

βιωσιμότητας. 

7-AAD 

To 7-AAD είναι ένα ανάλογο της ακτινομυκίνης D, που περιέχει υποκατεστημένη αμινομάδα 

στη θέση 7 του χρωμοφόρου. Παρεμβάλλεται μεταξύ των βάσεων γουανίνης και κυτοσίνης 

του DNA. Οι ακτινομυκίνες περιέχουν χρωμοφόρο 2-αμινο-4,6 διμεθυλφαινοξαζόνη-3 και 

δύο κυκλικά πενταπεπτίδια. Σχηματίζουν σταθερά σύμπλοκα με το δίκλωνο DNA αλλά όχι 

με δίκλωνο RNA ούτε με υβριδικό μόριο DNA-RNA, ούτε με μονόκλωνο DNA ή RNA. Οι 

φασματικές ιδιότητες του 7-AAD καθιστούν αυτό το μόριο ιδιαίτερα κατάλληλο για την 

κυτταρομετρία ροής. Η μέγιστη απορρόφηση του συμπλόκου 7-AAD–DNA βρίσκεται στην 

πράσινη περιοχή του φάσματος. Η εκπομπή βαθυκόκκινου φθορισμού (635-675 nm)  του, 

κάνει τη χρήση του ευκολότερη σε συνδυασμό με συζευγμένα αντισώματα FITC και PE 

επειδή σε αντίθεση με το PI (propidium iodide) το σύμπλοκο 7-AAD/DNA εμφανίζει 

ελάχιστη επικάλυψη φάσματος με FITC και PE.  Τα νεκρά, τα αποπτωτικά ή/και τα 

κατεστραμμένα κύτταρα είναι πηγές παρεμβολής στην ανάλυση βιώσιμων κυττάρων με 

κυτταρομετρία ροής.18 
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2.2 Υλικά μέθοδοι 

 

Πληθυσμός μελέτης  

  Το υλικό της μελέτης αποτελείται από 12 μοσχεύματα ΑΑΚ περιφερικού αίματος, ασθενών 

με διάγνωση συμπαγών όγκων στη Κλινική Αιματολογίας-Ογκολογίας Παίδων του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Τα δείγματα αυτά είχαν υποβληθεί στη 

διαδικασία της κρυοσυντήρησης και διατηρηθεί για χρονικό διάστημα από 10 έως 20 έτη σε 

βαθιά κατάψυξη σε υγρό άζωτο στους -180ο C,  στο Εργαστήριο Αυτόλογης Μεταμόσχευσης 

αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων της Κλινικής. Χρησιμοποιήθηκαν δείγματα ανεξάρτητα 

από το βασικό μόσχευμα, τα οποία υπόκεινται στην ίδια ακριβώς όμως επεξεργασία αλλά 

φυλάσσονται χωριστά για λόγους ελέγχου ποιότητας. 

 

 

Απόψυξη μοσχεύματος 

  Η επεξεργασία των δειγμάτων  πραγματοποιήθηκε  υπό στείρες συνθήκες. Όλοι οι 

χειρισμοί έγιναν σε θάλαμο νηματικής ροής (HUD) ο οποίος αποστειρώνεται καθημερινά με 

υπεριώδη ακτινοβολία. Αρχικά έγινε απόψυξη του ασκού στους 37ο και τοποθετήθηκε στη 

HUD όπου ακολούθησε ήπια ανάδευση. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν τα κύτταρα σε falcon.  

 

Μέτρηση της βιωσιμότητας των CD34+ κυττάρων με χρώση trypan blue 

Σε 500 μl. από το μόσχευμα προστέθηκαν 1ml RPMI. Σε 10 μl. από το δ/μα που προέκυψε 

προστέθηκαν 190 μl. trypan blue (1:20) και ακολούθησε η μέτρηση σε οπτικό μικροσκόπιο. 

H μέτρηση ζωντανών και νεκρών κυττάρων έγινε εις διπλούν σε πλάκα Neubauer και 

υπολογίστηκε ο μέσος όρος. Μετρήθηκε το ποσοστό βιωσιμότητας ως εξής: ο αριθμός των 

βιώσιμων κυττάρων προς τον αριθμό των συνολικών κυττάρων (βιώσιμων και μη) και ο 

λόγος πολλαπλασιάστηκε με το 100%, όπως φαίνεται στον παρακάτω τύπο: 

 

% Βιωσιμότητα =
𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ό𝜍 𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜁𝜔𝜈𝜏𝛼𝜈ώ𝜈 𝜅𝜐𝜏𝜏ά𝜌𝜔𝜈

𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ό𝜍 𝛼𝜌𝜄𝜃𝜇ό𝜍 𝜁𝜔𝜈𝜏𝛼𝜈ώ𝜈+𝜈𝜀𝜅𝜌ώ𝜈 𝜅𝜐𝜏𝜏ά𝜌𝜔𝜈
 100% 

 

Μέτρηση της βιωσιμότητας των CD34+ κυττάρων με κυτταρομετρία ροής 

  Με κυτταρομετρία ροής  αξιολογήθηκε το ποσοστό των ΑΑΚ που εκφράζουν το CD34 

αντιγόνο επιφανείας και το ποσοστό της απόπτωσης με χρώση 7ΑΑD. Για την αξιολόγηση 
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τους, 1x105 κύτταρα σημάνθηκαν με ισοθειοκυανική φλουορεσκεΐνη (FITC)-συζευγμένο 

anti-CD45 και φυκοερυθρίνη (ΡΕ)-συζευγμένα anti-CD34 αντισώματα. Χρησιμοποιήθηκε 

κυτταρομετρητής ροής Coulter Epics TM με 488-nm μπλε λέιζερ αργού φθορισμoύ με 

φίλτρα διέλευσης  530 (FITC) και 585 nm(PE). 

Πιο αναλυτικά, χρησιμοποιήθηκαν 500 μl. από το αρχικό δείγμα στο οποίο προστέθηκαν 

500 μl. αλβουμίνη. Από το διάλυμα που προέκυψε, 100 μl. τοποθετήθηκαν σε RIA και 

προστέθηκαν 10 μl.CD34 μονοκλωνικό αντίσωμα (σύμφωνα με τις οδηγίες του kit, CD34 

stem kit REAGENTS, IMMUNOTECH SAS, BECHMAN COULTER, FRANCE). Στη συνέχεια 

προστέθηκαν 10 μl. 7ΑΑD σε κάθε δείγμα και ακολούθησε ανάδευση σε vortex. Τα 

δείγματα παρέμειναν  σε θερμοκρασία δωματίου στο σκοτάδι για 20 λεπτά. Έπειτα 

πραγματοποιήθηκε αραίωση 1:10 με το λυτικό διάλυμα του kit για τη λύση των ερυθρών. 

Από το αραιωμένο λυτικό μοιράστηκαν 2 ml σε κάθε RIA ,ακολούθησε ανάδευση σε vortex 

και τοποθετήθηκαν για επώαση στο σκοτάδι σε θερμοκρασία δωματίου για άλλα 2 λεπτά.  

Προστέθηκαν 100 μl. σφαιρίδια βαθμονόμησης που εμπεριέχονται στο kit και τελικά 

υπολογίστηκε ο αριθμός τους σε όλο τον ασκό πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των CD34+ 

κυττάρων με τoν παράγοντα αραίωσης και τον όγκο του μοσχεύματος. 

 

Αξιολόγηση της κλωνογονικής ικανότητας ΑΑΚ με καλλιέργειες σε μεθυλοκυτταρίνη 

  Η αξιολόγηση της κλωνογονικής ικανότητας των κυττάρων έγινε με την εκτίμηση της 

ανάπτυξης αποικιών κοκκιώδους(CFU-GM), κοκκιώδους/ερυθράς/μακροφάγων/ 

μεγακαρυοκυττάρων(CFU-GEMM) και ερυθράς(BFU-E) σειράς σε καλλιέργειες 

μεθυλοκυτταρίνης. Σε καλλιεργητικό υλικό 1% μεθυλοκυτταρίνης (STEM CELL Technologies 

H4534 classic)  ήδη εμπλουτισμένο με  αυξητικούς παράγοντες G-CSF:100ng/ml, IL-

3:5ng/ml, GM-CSF:1ng/ml) με προσθήκη  ερυθροποιητίνης (4 Units / ml). Το μίγμα που 

προκύπτει διανέμεται σε όγκο 1.1 ml σε κάθε τρυβλίο 35mm με αποστειρωμένη σύριγγα - 

βελόνα 16-gauge. Όλη η διαδικασία πραγματοποιείται κάτω από στείρες συνθήκες. Οι 

κυτταροκαλλιέργειες επωάστηκαν για 14 ημέρες σε 37οC 5% CO2, και η καταμέτρηση  

αποικιών έγινε σε ανάστροφο μικροσκόπιο. Όλα τα πειράματα έγιναν εις διπλούν. 
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2.3 Αποτελέσματα : 

 

2.3.1  Trypan blue 

 

Δείγμα Ημερομηνία κρυοσυντήρησης  % Βιωσιμότητα trypan blue 

1 13/12/1999 96 

2 15/03/2000 93 

3 16/01/2001 94,5 

4 04/09/2001 84 

5 07/03/2002 91 

6 07/03/2002 97,7 

7 9/10/2002 97,6 

8 10/10/2002 93,9 

9 30/12/2003 97,6 

10 07/07/2004 92,4 

11 17/02/2006 93,3 

12 01/09/2010 90 
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2.3.2Κυτταρομετρίας ροής 

Δείγμα Ημερομηνία 

κρυοσυντήρησης 
%Ζωντανά  

%Αποπτωτικά %Νεκρά  

1 13/12/1999 75,95 24,15 0,20 

2 15/03/2000 87,15 12,85 0 

3 16/01/2001 88,25 11,05 1,05 

4 4/09/2001 89,90 10,1 0 

5 7/03/2002 92,10 7,7 0,2 

6 7/03/2002 95,65 4,25 0,05 

7 9/10/2002 95,75 6,35 0,85 

8 10/10/2002 87,00 13 0 

9 30/12/2003 95,55 4,2 0,25 

10 07/07/2004 76,15 23,75 0,1 

11 17/02/2006 97,85 1,95 0,15 

12 01/09/2010 90,95 8,75 0,15 
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Δείγμα Ημερομηνία 

κρυοσυντήρησης 
%CD34+ πριν την 

κρυοσυντήρηση 

%CD34+ μετά 

την 

κρυοσυντήρηση 

1 13/12/1999 
0,9 0,9 

2 15/03/2000 
0,8 0,15 

3 16/01/2001 
0,3 0,22 

4 04/09/2001 
0,7 0,7 

5 07/03/2002 
1,02 0,99 

6 07/03/2002 
1,02 1,02 

7 9/10/2002 
1,1 1,1 

8 10/10/2002 
1,65 1,19 

9 30/12/2003 
0,25 0,25 

10 07/07/2004 
1 1 

11 17/02/2006 
5 2,35 

12 01/09/2010 
0,68 0,68 
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2.3.3 Καλλιέργειες μεθυλοκυτταρίνης 

Δείγμα Ημερομηνία 

κρυοσυντήρησης 
CFU-GM BFU-E CFU-

GEMM 

1 13/12/1999 
0 17,5 0 

2 15/03/2000 
36 6,5 0 

3 16/01/2001 
236,5 59,5 9 

4 04/09/2001 
17,5 8,5 5 

5 07/03/2002 
43 8 1 

6 07/03/2002 
29 2 0,5 

7 9/10/2002 
- - - 

8 10/10/2002 
161 74,5 8 

9 30/12/2003 
           -            -             - 

10 07/07/2004 
142,5 78,5 53 

11 17/02/2006 
357,5 181,5 28,5 

12 01/09/2010 
330,5 101 13,5 
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Παρακάτω απεικονίζονται οι διαφορετικοί τύποι των αποικιών που παρατηρήθηκαν : 

 

 A)BFU-E και CFU-GM, B) CFU-GM, C) BFU-E, D)CFU-GEMM 
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3. Συζήτηση  

Βιωσιμότητα και κλωνογονική ικανότητα  

  Τα μοσχεύματα ΑΑΚ περιφερικού αίματος διατηρούνται σε κρυοσυντήρηση με σκοπό τη  

μεταγενέστερη χρήση τους. Η πολυετής κρυοσυντήρηση ορίζεται συνήθως ως πέντε έτη 

περισσότερο και υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σχετικά με το χρονικό διάστημα για το 

οποίο τα ΑΑΚ μπορούν να κρυοσυντηρηθούν διατηρώντας την ικανότητα επιτυχούς 

εγκατάστασης.46 

  Οι περισσότερες από αυτές τις μεταμοσχεύσεις ΑΑΚ πραγματοποιούνται εντός ενός έτους 

από τη συλλογή τους. Ωστόσο υπό ορισμένες συνθήκες τα ΑΑΚ θα χρησιμοποιηθούν 

μεταγενέστερα. Η ικανότητα επιτυχούς αποθήκευσης και απόψυξης μακροχρόνια 

κρυοσυντηρημένων προϊόντων  είναι ιδιαίτερα σημαντική για ασθενείς που υπόκεινται σε 

αυτόλογες μεταμοσχεύσεις που ενδέχεται να μην κινητοποιήσουν επιτυχώς τα ΑΑΚ μετά 

από υποτροπή και θεραπεία διάσωσης και για αλλογενείς λήπτες των οποίων οι δότες  

μπορεί να μην είναι πλέον διαθέσιμοι για επόμενες συλλογές ΑΑΚ περιφερικού αίματος.46  

Επί του παρόντος δεν είναι καλά οριοθετημένο πως η μακροχρόνια κρυοσυντήρηση 

επηρεάζει την τη βιωσιμότητα και κλωνογονική ικανότητα των κυττάρων κατά τη 

μεταμόσχευση και τα αποτελέσματα των ερευνών είναι αντιφατικά.46 

  Υπάρχει μια αυξανόμενη τάση για πολυετή αποθήκευση ΑΑΚ. Αν και έχουν αναφερθεί 

ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις της κρυοσυντήρησης (έως 15 ετών) που 

λαμβάνονται από αίμα ομφάλιου λώρου, υπάρχουν λίγα δεδομένα που υποδεικνύουν πώς 

η βιωσιμότητα των ΑΑΚ που συλλέγονται από περιφερικό αίμα ή μυελό των οστών 

εξελίσσεται με το χρόνο.41   

  Η  βιωσιμότητα των ΑΑΚ με τη χρώση trypan blue  και κυτταρομετρία ροής ήταν ιδιαίτερα 

υψηλή με μικρή μείωση 6,4% και 9,6% αντίστοιχα μετά από 12-24 έτη. Το δεδομένο αυτό 

συμφωνεί με τα βιβλιογραφικά δεδομένα που υποδεικνύουν ότι η βιωσιμότητα παραμένει 

σχεδόν σταθερή για έως και μετά από 19 έτη κρυοσυντήρησης.1 Αναφορικά με τον αριθμό 

κυττάρων που εκφράζουν CD34+ πριν και μετά την κρυοσυντήρηση ήταν σχεδόν σταθερός 

στο σύνολο των μοσχευμάτων με μικρή μείωση κατά 0,2 %. 

  Η κλωνογονική ικανότητα των ΑΑΚ παρατηρήθηκε ότι για έως 18 έτη κρυοσυντήρησης 

παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο όσο αυξάνονταν τα έτη αποθήκευσης, φάνηκε ότι 

παρατηρήθηκε χαμηλότερος αριθμός αποικιών στο σύνολο των μοσχευμάτων. Τα 

δεδομένα αυτά συμφωνούν με τη βιβλιογραφία όπου επίσης αναφέρεται ότι η 
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κλωνογονική ικανότητα παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σταθερή για έως και 14,6 και 19 

έτη.1,46 Μια πιθανή αιτία για τη μείωση που προκαλείται από κρυοσυντήρηση πέρα των 18 

ετών είναι η επιλεκτική καταστροφή των ΑΑΚ (CFCs) με υψηλή κλωνογονική ικανότητα στο 

δεδομένο χρονικό διάστημα. 

Περιορισμός μελέτης  

  Ο  περιορισμός της συγκεκριμένης μελέτης είναι ο μικρός αριθμός δειγμάτων.  

Προοπτικές στο ερευνητικό πεδίο  

  Τα ψηλά ποσοστά βιωσιμότητας και ο υψηλός αριθμός αποικιών για έως και 18 έτη 

κρυοσυντήρησης υποδεικνύουν ότι υπάρχουν προοπτικές στο ερευνητικό πεδίο. Κάποιες 

επιπλέον μελέτες που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν θα ήταν η σύγκριση της 

ποσότητας ATP σε ΑΑΚ πριν και μετά την κρυοσυντήρηση, ώστε να φανεί αν είναι αυξημένη 

που αυτό θα υποδηλώνει ότι συμβαίνει προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος 

(απόπτωση) και άρα μείωση της βιωσιμότητάς τους. Επιπλέον, μπορεί να μελετηθεί αν 

υπάρχει έκφραση προαποπτωτικών γονιδίων, επιγενετικές αλλαγές που πιθανόν έχουν 

προκληθεί. 

   Ένας τρόπος εκτίμησης της ικανότητας των ΑΑΚ να διαιρούνται θα ήταν η μελέτη της 

έκφρασης γονιδίων του κυτταρικού κύκλου πριν και μετά την κρυοσυντήρηση, ώστε να 

διαπιστωθεί αν διατηρείται η ικανότητα ή αν έχει μειωθεί πιθανόν λόγω κυτταρικής 

γήρανσης που έχει προέλθει από το σχηματισμό ελεύθερων ριζών στα κύτταρα κατά τη 

διάρκεια της κρυοσυντήρησης. Επιπρόσθετα θα μπορούσε να μελετηθεί για τον ίδιο σκοπό 

αν υπάρχει διατήρηση ή μείωση των τελομερών των ΑΑΚ μετά από πολλά έτη 

κρυοσυντήρησης. 

   Υπάρχει προοπτική και όσον αφορά την εξέλιξη και βελτιστοποίηση πρωτοκόλλων 

κρυοσυντήρησης με στόχο την διατήρηση των χαρακτηριστικών των ΑΑΚ. Μια εναλλακτική 

λύση στην αργή ψύξη είναι η υαλοποίηση.6 Οι μέθοδοι υαλοποίησης ενσωματώνουν 

κρυοπροστατευτικά σε επαρκώς υψηλές συγκεντρώσεις για να αποτρέψουν την 

κρυστάλλωση του πάγου, ώστε το σύστημα να σχηματίζει ένα άμορφο γυαλί αποφεύγοντας 

με τον τρόπο αυτό τις καταστροφικές συνέπειες που προκαλούνται από την αργή ψύξη.6 

Ωστόσο λόγω της υψηλής συγκέντρωσης κρυοπροστατευτικών η διαδικασία μπορεί να 

είναι επιβλαβής.6  Συνεπώς τα τρέχοντα πρωτόκολλα κρυοσυντήρησης, είτε για υαλοποίηση 

είτε για αργή ψύξη παραμένουν μη βέλτιστα.6 
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  Άλλοι τρόποι για να βελτιωθεί η διαδικασία της κρυοσυντήρησης είναι η χρήση 

αναστολέων ανακρυστάλλωσης πάγου που ελέγχουν την ανάπτυξη των κρυστάλλων με το 

να συνδέονται σε αυτούς απευθείας και η χρήση άλλων κρυοπροστατευτικών όπως είναι η 

σουκρόζη που προστατεύει φυσιολογικά τα κύτταρα από αφυδάτωση σταθεροποιώντας 

την κυτταρική μεμβράνη.10 Τέλος μελετάται η χρήση της αλβουμίνης-πρωτείνης που 

βρίσκεται στον ορό σε ψηλές συγκεντρώσεις και ρυθμίζει ορμόνες αυξητικούς παράγοντες 

και μέταλλα, τρεχαλόζης-δισακχαρίτη που βοηθάει στη διατήρηση της δομικής 

ακεραιότητας κατά την κρυοσυντήρηση και απόψυξη και δεξτράνης-πολυσακχαρίτη που 

μπορεί να αλληλεπιδράσει με λιποπρωτεΐνες, ένζυμα και έχει την ικανότητα να 

σταθεροποιεί πρωτεΐνες. Είναι μη τοξικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό 

με άλλα κρυοπροστατευτικά όπως DMSO ή γλυκερόλη καθώς από μόνα τους δεν είναι 

αποτελεσματικά.21 

Χρηματοδοτήσεις ,συμβολή ερευνητικών ιδρυμάτων: 

  Η διεξαγωγή της έρευνας υποστηρίχτηκε από την χρηματοδότηση του ΠΜΣ Αιματολογίας 

Ογκολογίας Παιδιών και Εφήβων. 

Συμπεράσματα 

  Εν κατακλείδι, από τα αποτελέσματα της χρώσης trypan blue και της  κυτταρομετρίας 

ροής, προέκυψε ότι τα μοσχεύματα, διατήρησαν τη βιωσιμότητά τους με μικρή μείωση 

μετά από κρυοσυντήρηση 19-24 ετών. Διαπιστώθηκε παράλληλα ότι στην πλειοψηφία των 

μοσχευμάτων το ποσοστό των κυττάρων που CD34+  του μοσχεύματος πριν κ μετά από 12-

24 έτη διατηρήθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα. Όσον αφορά το δυναμικό σχηματισμού 

αποικιών σημειώθηκε μέχρι μετά από 18 έτη κρυοσυντήρησης υψηλός αριθμός αποικιών 

ενώ μετά από περισσότερα έτη χαμηλότερος. Περισσότερες μελέτες απαιτούνται με 

μεγαλύτερο αριθμό μοσχευμάτων ώστε να διεξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα.  
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