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ΠΡΟΛΟΓΟΣ -ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
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τρόπο, συνέβαλαν και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της μέχρι τώρα πορείας
μου.
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Μπάτσαλη, Έλσα Κουβίδη, Ανθή Δημητριάδου, Μαρία Βελεγράκη, Κατερίνα
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χαρά. Τεράστιο ευχαριστώ, στην Μαρία Ξημέρη, το πρώτο άτομο που
γνώρισα το Σεπτέμβρη του 2002 στην Ιατρική Σχολή και το άτομο που μου
έμαθε να χρησιμοποιώ τις πιπέτες, μου έδειξε τα μικρά μυστικά του
εργαστηρίου και μου μετέδωσε εκτός από τις γνώσεις της και την αγάπη της
για αυτό το χώρο.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω ττην οικογένεια μου, τον Όθωνα και την
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χρόνια και γιατί η συγγραφή αυτής της διατριβής οφειλέται στη δική τους
στήριξη και επιμονή.
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ABSTRACT

It has been shown that bone marrow mesenchymal stem cells (MSCs) from
patients with myelodysplastic syndromes (MDS) display defective proliferative
potential. We have probed the impaired replicative capacity of culture
expanded MSCs in MDS patients (n=30) compared with healthy subjects
(n=32) by studying senescence characteristics and gene expression
associated with WNT/transforming growth factor-β1 (TGFB1) signaling
pathways. We have also explored the consequences of the impaired patient
MSC proliferative potential by investigating their differentiation potential and
the capacity to support normal CD34+ cell growth under coculture conditions.
Patient MSCs displayed decreased gene expression of the senescenceassociated cyclin-dependent kinase inhibitors CDKN1A (p21), CDKN2A (p16),
and CDKN2B (p15), along with PARG1, whereas their mean telomere length
was upregulated. MDS-derived MSCs exhibited impaired capacity to support
normal CD34+ myeloid and erythroid colony formation. No signiﬁcant changes
were observed between patients and controls in gene expression related to
TGFB1 pathway. Patient MSCs displayed upregulated noncanonical WNT
expression, downregulated canonical WNT expression and upregulated
5

canonical WNT inhibitors. MDS-derived MSCs displayed defective osteogenic
and adipogenic lineage priming under non-differentiating culture conditions.
Pharmacological activation of canonical WNT signaling in patient MSCs led to
an increase in cell proliferation and upregulation in the expression of early
osteogenesis-related genes. This study indicates abnormal WNT signaling in
MSCs of MDS patients and supports the concept of a primary MSC defect that
might have a contributory effect in MDS natural history.

6

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα αρχέγονα μεσεσεγχυματικά κύτταρα (Mesenchymal Stem Cells, MSCs)
ασθενών με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (Myelodysplastic Syndromes,
MDS) παρουσιάζουν μειωμένη πολλαπλασιαστική ικανότητα. Σε αυτή την
μελέτη διερευνήθηκε η ικανότητα αυτοανανέωσης MSCs ασθενών με ΜDS
(n=30), συγκρινόμενη με αυτή MSCs υγιών μαρτύρων (n=32) σε συνθήκες
ανακαλλιέργειας και πιο ειδικά η έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με τη
γήρανση και με τα σηματοδοτικά μονοπάτια TGFβ1 και Wnt. Επιπλέον,
διερευνήθηκε η μειωμένη πολλαπλασιαστική ικανότητα των MSCs ασθενών,
κατά τη διαφοροποίηση τους και η ικανότητα τους να δρουν σαν
υποστηρικτικό περιβάλλον αλλογενών CD34+ κυττάρων από υγιείς μάρτυρες
υπό συνθήκες συν-καλλιέργειας. Στα MSCs της ομάδας των ασθενών
παρατηρήθηκε μειωμένη έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με τη γήρανση
(CDKN1A, CDKN2A, CDKN2B, PARG1), καθώς και αυξημένο μήκος
τελομερών από. Όσον αφορά το μονοπάτι του TGFβ1 δεν παρατηρήθηκε
διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Αντιθέτως, όσον αφορά το μονοπάτι Wnt,
τα MSCs των ασθενών είχαν αυξημένη έκφραση των γονιδιών του μη
κανονικού μονοπατιού Wnt και αναστολέων του κανονικού μονοπατιού.
Επιπλέον,

σε

συνθήκες

μη-διαφοροποίησης,
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παρατηρήθηκε

μειώμενη

έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με την οστεογένεση και τη λιπογένεση,
καθώς και μειωμένη ιακονότητα υποστήριξης δημιουργίας μυελοκυτταρικών
και

ερυθροκυτταρικών

ενεργοποίηση

του

αποικιών

κανονικού

από

CD34+

μονοπατιού

Wnt,

υγιών
με

μαρτύρων.

H

φαρμακευτικούς

παράγοντες, στα MSCs ασθενών με MDS, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση
του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και την αύξηση της έκφρασης γονιδίων που
σχετίζονται με αρχικά στάδια της οστεογένεσης. Σε αυτή τη μελέτη
παρατηρήθηκε έκφραση κυρίως του μη κανονικού μονοπατιού Wnt στα MSCs
ασθενών με MDS, υποστηρίζοντας επιπλέον την υπόθεση της αρχικής
διαταραχής στα MSCs που ίσως έχουν κύριο ρόλο στην φυσική πορεία των
MDS.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ
Τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (MDS) είναι κλωνικές διαταραχές των
αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (haematopoietic stem cells, HSCs) που
χαρακτηρίζονται από μη αποδοτική αιμοποίηση στο μυελό των οστών (bone
marrow, BM), και αυξημένο κίνδυνο εκτροπής ( ̴ 30% των ασθενών) σε οξεία
μυελογενή λευχαιμία (Cazzola et al., 2011) [Εικόνα 1]. Όπως φαίνεται αδρά

Εικόνα 1. Τα MDS χαρακτηρίζονται από μη-αποδοτική
αιμοποίηση.
Corey et al. Nature Reviews Cancer 7, 118–129 (February
2007)
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στη εικόνα 1, στα MDS, ο παθολογικός κλώνος καταστέλλει την φυσιολογική
αιμοποίηση είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω αλληλεπιδράσεων με τα στρωματικά
κύτταρα. Οι διαταραχές στα HSCs μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα
ανεπάρκεια σε μία ή πολλαπλές αιμοποιητικές σειρές (εικόνα 1) και
κυτταροπενίες στην περιφέρεια.
Στην παθογένεση της νόσου φαίνεται να εμπλέκεται μια περίπλοκη
διαδικασία η οποία ρυθμίζει τον κυτταρικό κύκλο των HSCs και τους
επιγενετικούς μηχανισμούς, πρωτεΐνες σηματοδοτικών μονοπατιών

καθώς

και μεταγραφικούς παράγοντες, συγκεκριμένα, περιλαμβάνει κυτταρογενετικές
αλλαγές, και/ή γονιδιακές μεταλλάξεις και εκτεταμένη υπερμεθυλίωση
γονιδίων σε μετέπειτα στάδια της νόσου (Nolte and Hofmann, 2008).
Η μέση ηλικία διάγνωσης/παρουσίασης της νόσου είναι τα 70 έτη με 10%
των ασθενών να είναι νεώτεροι των 50 ετών. Αιτιολογία για τη νόσο έχει
παρατηρηθεί στο 15% των περιπτώσεων όπου έχουν ενοχοποιηθεί η
κληρονομικότητα,

περιβαλλοντικοί

παράγοντες,

όπως

προηγούμενη

χημειοθεραπεία (κυρίως, με αλκυλιωτικούς παράγοντες), ακτινοθεραπεία ή
έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία, κάπνισμά, καθώς και επαγγελματική έκθεση
σε βενζένιο, επίσης, αυξημένα ποσοστά έχουν παρατηρηθεί σε εργαζόμνους
σε βιομηχανίες και αγρότες (Fenaux et al., 2014).
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Η κατηγοριοποίηση των ασθενών γίνεται σύμφωνα με την ταξινόμηση του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Whorld Health Organization, WHO), οποία
δημοσιεύθηκε το 2001 και εκσυγχρονίσθηκε το 2008, όπως φαίνεται στον
πίνακα 1, και η πρόγνωση των ασθενών με βάση την αναθεωρημένη έκδοση
του IPSS (International prognostic score system), όπως φαίνεται στον πίνακα
2.

WHO classification of MDS

Πίνακας 1.Ταξινόμηση των MDS σύμφωνα με WHO, Fenaux et al Annals of Oncology, July 2014
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Revised International Prognostic Scoring System (IPSS –R) for MDS

Πίνακας 2. IPSS-R for MDS, Fenaux et al Annals of Oncology, July 2014

Η μη αποδοτική αιμοποίηση στο μυελό των οστών έχει επίσης συνδεθεί με
ένα μη φυσιολογικό μικροπεριβάλλον το οποίο διατηρεί ή προωθεί αλλαγές
στα HSCs (Tauro et al., 2002). Τελευταία, προτείνεται και το μοντέλο ενός
δυσλειτουργικού μικροπεριβάλλοντος, το οποίο προκαλεί δευτεροπαθώς
μυελοδυσπλασία (Raaijmakers et al., 2010).

ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Μικροπεριβάλλον

θεωρείται

το

σύνολο

των

κυττάρων

και

των

αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους, όσο και με τα αρχέγονα κύτταρα. Ως «φωλιά»
(niche) ορίζεται το μικροπεριβάλλον ενός ιστού, που ως λειτουργία έχει τη
διατήρηση και τη ρύθμιση αρχέγονων και προγονικών κυττάρων (Morrison
and Scadden, 2014). Η ρύθμιση γίνεται μέσω μορίων που είτε είναι
προσδεδεμένα, είτε εκκρίνονται από τα περιβάλλοντα κύτταρα, καθώς και
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μέσω φυσικών συνθηκών όπως η τάση του οξυγόνου, συσταλτικές δυνάμεις,
διατμητικό stress και η θερμοκρασία (Mendelson and Frenette, 2014). Τα
τελευταία χρόνια, κερδίζει έδαφος η «υπόθεση της αιμοποιητικής φωλιάς»,
ενός

αιμοποιητικού

μικροπεριβάλλοντος

που

έχει

ρυθμιστικό

ρόλο,

περιορίζοντας την είσοδο των HSCs στον κυτταρικό κύκλο, προστατεύοντας
τα HSCs από εξάντληση ή λάθη κατά τις διαδικασίες επιδιόρθωσης του DNA
(Boulais and Frenette, 2015).
Τα κύτταρα που συμμετέχουν στο αιμοποιητικό μικροπερβάλλον, είναι
πληθυσμοί αιμοποιητικών και μεσεγχυματικών κυττάρων, που ρυθμίζουν την
αυτοανανέωση, τη διαφοροποίηση και τον πολλαπλασιασμό των HSCs. H
αιμοποιητική φωλιά είναι μια δυναμική μονάδα κυττάρων, που ξεκινάει από
την εμβρυική ηλικία, αρχικά στο λεκιθικό ασκό, τον αορτογοναδικό μεσόνεφρο
(aorta-gonad-mesonephros) και καταλήγει στο μυελό των οστών, όπου

Εικόνα 2. Μοντέλο αιμοποιητικής φωλιάς.
Α.Mendelson and PS Frenette, Nat Med. 2014 August
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παραμένει και στην ενήλικο ζωή. Στο μυελό των οστών, τα HSCs είναι σε
“ηρεμία” (quiescence), κατάσταση η οποία προστατεύει την ακεραιότητα τους
και τη διατήρηση των λειτουργιών τους (Boulais and Frenette, 2015).
Νεώτερα δεδομένα, υποστηρίζουν το μοντέλο της «αγγειακής αιμοποιητικής
φωλιάς» (vascular niche of HSCs) και υποβαθμίζουν το ρόλο των
οστεοβλαστών (Boulais and Frenette, 2015; Mendelson and Frenette, 2014;
Morrison and Scadden, 2014) [Εικόνα 2]. Τα HSCs φαίνεται να εντοπίζονται
γύρω από αγγειακές δομές του μυελού των οστών και μυελικών κολποειδών
(sinusoids) [Εικόνα 2], όπου εκφράζονται οι πρωτεϊνες CXCL12(CXC motif
ligand12), E-selectin και SCF(stem cell factor). Ο ρόλος της ενδοοστικής

Εικόνα 3. Αιμοποιητική φωλιά. Το 80% των HSCs βρίσκεται στην ενδοοστική περιοχή
και το 20% κνοτα στην κεντρική φλέβα.
Α.Mendelson and PS Frenette. Nat Med. 2014 August
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περιοχής φαίνεται να είναι σημαντικός, αλλά τα ώριμα κύτταρα της οστικής
σειράς φαίνεται να έχουν έναν έμμεσο ρόλο στη ρύθμιση των HSCs (Morrison
and Scadden, 2014). Τα HSCs που είναι σε ηρεμία, μελέτες δείχνουν να
εντοπίζονται κυρίως στην ενδοοστική φωλιά, κοντά σε οστεοβλάστες, ενώ τα
HSCs που είναι σε πολλαπλασιασμό, εντοπίζονται κυρίως στην αγγειακή
φωλιά, η οποία υποστηρίζει την επέκταση και ανάπτυξη των HSCs (Ho et al.,
2015) [Εικόνα 3]. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 3, περίπου το 80% των
HSCs να εντοπίζεται μέσα στο 50% της απόστασης ( ̴ 220μm) από την
επιφάνεια του οστού, και μόλις το 20%, μέσα στο 50% της απόστασης προς
την κεντρική φλέβα (Mendelson and Frenette, 2014).
Κυτταρικοί πληθυσμοί οι οποίοι συμμετέχουν στην αιμοποιητική φωλιά είναι
τα ενδοθηλιακά κύτταρα, μέσω της έκφρασης της Ε-selectin, κύτταρα CAR
(CXCL12-abundant reticular), που εντοπίζονται κοντά στα κολποειδή και
περιαγγειακά μεσεγχυματικά κύτταρα (CD146+ στον άνθρωπο, και CXCL12GFP, Nestin GFP, full length leptin receptor,Prx1 Cre, OSX-Cre στους
ποντικούς), τα οποία συνθέτουν CXCL12 και Stem Cell Factor (SCF)
(Morrison and Scadden, 2014). Ο SCF είναι απαραίτητος για τη διατήρηση
των HSCs, δρώντας στην αιμοποιητική φωλιά, και εκκρίνεται κυρίως από τα
μεσεγχυματικά κύτταρα (Leptin receptor +) και λιγότερο από τα ενδοθηλιακά
κύτταρα (Morrison and Scadden, 2014). Ωστόσο, η δράση του CXCL12 στην
αιμοποιητική φωλιά φαίνεται να είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς
απομάκρυνση των κυττάρων του μυελού των οστών που εκφράζουν τον
CXCL12 ή τον υποδοχέα του CXCR4, έχει σαν αποτέλεσμα τη σημαντική
μείωση του αριθμού των HSCs καθώς ελάττωση της ικανότητας λιπογένεσης
και οστεογένεσης των κυττάρων του μυελού των οστών (Omatsu et al., 2010).
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Eπομένως, ο CXCL12 και ο υποδοχέας του CXCR4, είναι απαραίτητοι για τη
διατήρηση και την παραμονή των HSCs στο μυελό των οστών.
Ωστόσο,

η

αιμοποιητική

φωλιά δεν φαίνεται

να

περιορίζεται

στα

ενδοθηλιακά κύτταρα, τα μεσεγχυματικά κύτταρα και τους οστεοβλάστες. Η
έκφραση του CXCL12 ρυθμίζεται και από τα μακροφάγα (Chow et al., 2011;
Winkler et al., 2010). Επιπρόσθετα, εμπλέκεται και το συμπαθητικό νευρικό
σύστημα, μέσω ρύθμισης της έκφρασης του CXCL12, με κιρκάδιο ρυθμό. Τα
νευρικά κύτταρα Schwann (non-myelinating cells) έχουν ρυθμιστικό ρόλο στην
αιμοποιητική φωλιά, ρυθμίζοντας την έκφραση του transforming growth factor
β (TGFβ) (Yamazaki et al., 2011). Τέλος, οι οστεοκλάστες ή η οστεοκλαστική
δράση τους στο ενδόστεο, μπορεί να επηρρεάζει την διατήρηση και την
παραμονή των HSCs στον μυελό των οστών (Adams et al., 2006; Kollet et al.,
2006; Mansour et al., 2012). Όπως φαίνεται, δεν υπάρχει ένα μοναδικό
κύτταρο που να ρυθμίζει την αιμοποιητική φωλιά, η σύσταση και η λειτουργία
της μπορεί να αλλάξει κάτω από διαφορετικές φυσιολογικές συνθήκες ή ως
απάντηση σε stress (Morrison and Scadden, 2014).
Στη ρύθμιση της αιμοποιητικής φωλιάς συμμετέχουν επιπλέον, κυτταροκίνες
καθώς και πρωτεϊνες της εξωκυττάριας ουσίας. Οι κυτταροκίνες που
συμμετέχουν είναι η pleiotrophin, εκκρίνεται από τα στρωματικά κύτταρα και
ρυθμίζει την ισορροπία μεταξύ κυττάρων της μυελικής και λεμφικής σειράς, ο
vascular endothelial growth factor (VEGF), fibroblast growth factor (FGF) και η
interferon γ (IFNγ) (Mendelson and Frenette, 2014). Οι πρωτεϊνες της
εξωκυττάριας ουσίας που συμμετέχουν είναι οι tenascin, που δρα μέσω
σύνδεσης με την integrin-9 (Nakamura-Ishizu et al., 2012), o υποδοχέας
ROBO4 και ο προσδέτης του Slit2 (Smith-Berdan et al., 2011; Smith-Berdan
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et al., 2012). Παράλληλα, η osteopontin και μόρια Wnt που συμμετέχουν στο
μη-κανονικό

μονοπάτι,

φαίνεται

να

εμπλέκονται

στη

ρύθμιση

της

αιμοποιητικής φωλιάς (Sugimura et al., 2012).

ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ MDS
Τα αρχέγονα μεσεγχυματικά κύτταρα (mesenchymal stem cells – MSCs)
είναι πολυδύναμα αρχέγονα κύτταρα (Pittenger et al., 1999; Pontikoglou et al.,
2011) τα οποία αποτελουν ένα μικρό πληθυσμό των στρωματικών κυττάρων
που

βρίσκονται

στο

μυελό

των οστών,

στο

λιπώδη

ιστό

και

σε

ομφαλοπλακουντιακό αίμα. Ο μυελός των οστών περιέχει κύτταρα όπως
ενδοθηλιακά

κύτταρα,

ινοβλάστες,

μακροφάγα,

λιποκύτταρα

και

οστεοβλάστες, τα οποία είναι μέρος του αιμοποιητικού μικροπεριβάλλοντος

Εικόνα 4. Ταυτοποίηση και χαρακτηριστικά MSCs.
Κύτταρα που έχουν χαρακτηριστικά MSCs έχουν απομονωθεί από διάφορους ιστούς. Οι πιιο κοινοί
φαινοτυπικοί δείκτες έιναι οι CD90, CD73, CD105. Τα MSCs έχουν την ικανοτήτα της αυτοανανέωσης και
διαφοροποίησης προς διάφορες κυτταρικές σειρές του μεσοδέρματος.

Kuhn et al, Journal of cellular physiology, 2010
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και υποστηρίζουν την αιμοποίηση (Flores-Figueroa et al., 2008; Kastrinaki et
al., 2011; Zhao and Hantash, 2011). Τα MSCs υποστηρίζουν την αιμοποίηση
μέσω έκκρισης κυτταροκινών, πρωτεϊνών εξωκυττάριας ουσίας και/η με
αλληλεπιδράσεις κυττάρου με κύτταρο (Kastrinaki et al., 2011).
Χαρακτηριστικά των MSCs είναι ότι διαθέτουν ατρακτόμορφο σχήμα,
εκπτύσσονται ως μονοστιβάδες in vitro, έχουν την ικανότητα προσκόλλησης
σε πλαστικό όταν πολλαπλασιάζονται σε καλλιέργειες και διαθέτουν την
ικανότητα αυτοανανέωσης και διαφοροποίησης σε ιστούς μεσεγχυματικής
σειράς(Pittenger et al., 1999) (Εικόνα 4). Βασικό χαρακτηριστικό των MSCs
αποτελεί ο ανοσορυθμιστικός τους φαινότυπος. Μέσω του TGFβ και των
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των κυττάρων, είναι ικανά να ξεφεύγουν της
ανοσολογικής αναγνώρισης και να αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό και τη
διαφοροποίηση των T-λεμφοκυττάρων(Kastrinaki et al., 2011). In vivo τα
MSCs είναι σε κατάσταση ηρεμίας, αλλά μετά από διάφορα ερεθίσματα in vivo
ή in vitro (Zhao and Hantash, 2011), μπορούν να διαφοροποιηθούν προς
λιποκύτταρα, χονδροκύτταρα ή οστεοκύτταρα (Pittenger et al., 1999;
Pontikoglou et al., 2011). Ωστόσο, υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν ότι
μπορούν να διαφοροποιηθούν και προς αγγειακά λεία μυϊκά κύτταρα,
σκελετικά

και

καρδιακά

μυϊκά

κύτταρα,

ενδοθηλιακά,

νευρικά

και

ηπατοκυτταρικά κύτταρα, διευρύνοντας έτσι την διαφοροποιητική τους
ικανότητα (Pontikoglou et al., 2011). Επιπλέον, τα MSCs εκφράζουν
διάφορους μη ειδικούς κυτταρικούς δείκτες επιφανείας: CD29 (integrin b1
chain), CD44 (hyaluronan receptor), CD71 (Transferrin receptor protein 1),
CD73 (ecto 5 nucleotidase), CD90 (thy-1), CD105 (TGF-β receptor III),
CD106 (vascular cell adhesion molecule 1, VCAM), CD120a (TNFR1), CD124
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(IL4R), CD146 (melanoma cell adhesion molecule, MCAM ή cell surface
glycoprotein, MUC 18) και πολλές άλλες πρωτεϊνες επιφανείας, αλλά δεν
εκφράζουν δείκτες αιμοποίησης CD11b, ITGAM (integrin αM), CD14, CD45
(Pan-leukocyte antigen) and CD34 (Sialoportein) (Kastrinaki et al., 2011;
Pittenger et al., 1999; Pontikoglou et al., 2011).
Στα

MDS

εκτός

από

τα

HSCs,

φαίνεται

να

εμπλέκεται

και

το

μικροπεριβάλλον στην παθολογία της νόσου. Τα MSCs θεωρούνται βασικά
στοιχεία του μυελικού μικροπεριβάλλοντος. Yπάρχει η υπόθεση του κοινού
πολυδύναμου προγόνου (multipotent adult progenitor cell – MAPC) HSCs και
MSCs, με πιθανότητα να υπάρχει εξ’ αρχής η δυσλειτουργία των MSCs σε
ασθενείς με MDS. Άλλη υπόθεση είναι ότι η δυσλειτουργία των MSCs
προέρχεται από αλληλεπιδράσεις με μη-φυσιολογικά HSCs (Klaus et al.,
2010).
Υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν ότι τα MSCs ασθενών με MDS είναι
φυσιολογικά σε αριθμό και διαθέτουν φυσιολογική μορφολογία και ικανότητα
διαφοροποίησης(Flores-Figueroa et al., 2008; Klaus et al., 2010; Zhao et al.,
2012), ενώ σε άλλες έχει περιγραφεί ότι εκφράζουν σε χαμηλότερα επίπεδα
τους δείκτες CD105, CD104 και CD90 (Blau et al., 2007; Flores-Figueroa et
al., 2005; Lopez-Villar et al., 2009). Τα MSCs ασθενών με MDS, που
αναπτύχθηκαν σε ex vivo μελέτες, παρατηρήθηκε ότι είχαν τόσο λειτουργικές
όσο και κυτταρογενετικές διαταραχές όπως μειωμένη πολλαπλασιαστική
ικανόητα,

μη

φυσιολογική

παραγωγή

κυτταροκινών,

ελαττωματική

διαφοροποίηση και ανοσορυθμιστική ικανότητα, γονιδιακές μεταλλάξεις, αν
και διαφορετικές από αυτές που είχαν παρατηρηθεί στα HSCs (Blau et al.,
2011; Flores-Figueroa et al., 2005). Αν και τα αποτελέσματα πολλών από
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αυτές τις έρευνες δεν έχουν επιβεβαιωθεί ευρέως (Flores-Figueroa et al.,
2008; Soenen-Cornu et al., 2005), εγείρουν την πιθανότητα ότι τα MSCs
ασθενών με MDS δεν μπορούν να υποστηρίξουν την αιμοποίηση και
συνηγορούν υπέρ της υπόθεσης του μικροπεριβάλλοντος που ευοδώνει ή/και
εξελίσσει την κλωνογονική αιμοποίηση στα MDS.
Η δική μας, καθώς και άλλες ομάδες, έχει δείξει ότι τα MSCs ασθενών με
MDS, παρά την ικανότητα τους να εκπτύσσονται φυσιολογικά ex vivo, έχουν
ελαττωματική πολλαπλασιαστική ικανότητα, η οποία σχετίζεται με μειωμένη
ικανότητα δημιουργίας αποικιών και ανακαλλιέργειας σε μακρόχρονες
καλλιέργειες MSCs (Blau et al., 2011; Klaus et al., 2010).

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (cellular senescence)
Οι μηχανισμοί οι οποίοι ευθύνονται για την μειωμένη πολλαπλασιαστική
ικανότητα των MSCs ασθενών με MDS παραμένουν άγνωστοι. Σε MSCs
ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα, η μη φυσιολογική βράχυνση του μήκους
των τελομερών λόγω μακροχρόνιας φλεγμονής, ένδειξη πρόωρης κυτταρικής
γήρανσης, είχε θεωρηθεί πιθανός μηχανισμός (Kastrinaki et al., 2008).
Ωστόσο, δεν έχει διερευνηθεί ακόμα αν η επηρεασμένη πολλαπλασιαστική
ικανότητα των MSCs ασθενών με MDS,

οφείλεται σε πρόωρη κυτταρική

γήρανση.
Ως δείκτες κυτταρικής γήρανσης, εκτός από το μέγεθος των τελομερών, και
την έκφραση της SA-β-galactosidase, πρόσφατα έχουν αναφερθεί και άλλες
μοριακές αλλαγές, όπως η μειωμένη γονιδιακή έκφραση αναστολέων των
cyclin dependent inhibitors (CDNK), CDNK1A(p21), CDNK2A(p16) , CDBK2B
(p15), των ογκοκατασταλτικών γονιδίων TP53 και ρετινοβλαστώματος RB1
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και PARG1 (phosphate-associated RhoGAP protein-tyrosine) (Campisi and
d'Adda di Fagagna, 2007; Wagner et al., 2010).
Tα τελομερή είναι δομές που αποτελούνται από επαναλαμβανόμενες
αλληλουχίες

DNA

και

πρωτεϊνες

και

εντοπίζονται

στα

άκρα

των

χρωμοσωμάτων (Moyzis et al., 1988). Ο ρόλος τους είναι η προστασία των
χρωμοσωμάτων κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου, και η είσοδος του
κυττάρου σε διαδικασία απόπτωσης ή γήρανσης, σε περίπτωση μη
φυσιολογικής βράχυνσης των τελομερών. Η μείωση του μεγέθους των
τελομερών έχει φανεί ότι σχετίζεται με γήρανση in vivo και τον αριθμό των
κυτταρικών διαιρέσεων in vitro (Lansdorp, 2008), καθιστώντας αυτά ως
δείκτες κυτταρικής γήρανσης.
Η SA-β-galactosidase, είναι μια λυσοσωματική πρωτεϊνη που είναι ενεργή,
κυρίως, σε ινοβλάστες που είναι σε διαδικασία γήρανσης και σε «γηρασμένα»
MSCs, αν και σε μικρότερο βαθμό. Yπερεκφράζεται και συσσωρεύεται ειδικά
σε κύτταρα που είναι σε διαδικασία γήρανσης (Wagner et al., 2010).
Τα ογκοκατασταλτικά γονίδια pRB, TP53 και τα γονίδια που κωδικοποιούν
αναστολείς

κυκλινών

CDNK2A(p16),

CDNK2B(p15),

CDNK1A(p21)

χρησιμοποιούνται επίσης ως δείκτες κυτταρικής γήρανσης. Η δραστικότητα
και του TP53 και του pRB είναι ιδιαίτερα αυξημένη κατά τη διάρκεια της
κυτταρικής γήρανσης. Η πρωτεϊνη pRB σταματάει τον κυτταρικό κύκλο στη
φάση G1. Η φωσφορυλίωση της pRB από τις κινάσες CDK (cyclin-dependent
kinase), επιτρέπει την είσοδο του κυττάρου στη φάση S. Ωστόσο στα κύτταρα
που είναι σε φάση γήρανσης, η δράση των CDK αναστέλεται από τα
αυξημένα επίπεδα έκφρασης των αναστολέων κινασών p21 και p16INK4a,
καθώς και του p15INK4b εμποδίζοντας τη φωσφορυλίωση του pRB,
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διατηρώντας έτσι τα κύτταρα που είναι σε διαδικασία γήρανσης στη φάση G1
(Ortega et al., 2002; Takahashi et al., 2007; Wagner et al., 2010). Ο p21 είναι
ένας από τους μεταγραφικούς στόχους του p53, και αποτελεί ένα μόριο
σύνδεσης ανάμεσα στα μονοπάτια του p53 και pRB. Πρόσφατα περιγράφηκε
άλλο ένα μόριο δείκτης κυτταρικής γήρανσης για τα MSCs του ανθρώπου, ο
PARG1(protein tyrosine phosphatase PTPL1-associated RhoGAP1), η
έκφραση του οποίου αυξάνεται στα κύτταρα σε διαδικασία γήρανσης
(Schallmoser et al., 2010; Wagner et al., 2010).

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚO ΜΟΝΟΠΑΤΙ WNT
Το σηματοδοτικό μονοπάτι Wnt, ένα εξελικτικά διατηρημένο μονοπάτι από
τα νηματοειδή έως τα θηλαστικά, ρυθμίζει διάφορα στάδια της εμβρυϊκής
ανάπτυξης, καθώς και την ομοίοσταση σε ιστούς στην ενήλικο ζωή (Cadigan
and Nusse, 1997; Wodarz and Nusse, 1998).
Ρυθμιστικό ρόλο στον πολλαπλασιασμό, την αυτοαναννέωση και τη
διαφοροποίηση των MSC φαίνεται να παίζει τo σηματοδοτικό μονοπάτι Wnt
(Etheridge et al., 2004; Kim et al., 2009). Επιπρόσθετα, το κανονικό μονοπάτι
Wnt/β-κατενίνης έχει συσχετισθεί με κυτταρική γήρανση MSCs μυελού των
οστών σε μοντέλα αρουραίων (Zhang et al., 2011).
Τα μόρια Wnt είναι εκκρινόμενες γλυκοπρωτεϊνες που αποτελούνται από
350-400 αμινοξικές βάσεις, εκ των οποίων οι 23-24 είναι υψηλά διατηρημένες
κυστεϊνες (Cadigan and Nusse, 1997). Το σηματοδοτικό μονοπάτι Wnt
χωρίζεται σε κανονικό και μη-κανονικό, ανάλογα με την ενδοκύτταρια
απάντηση την οποία προκαλεί. Κύριο σηματοδοτικό μόριο του κανονικού
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μονοπατιού είναι η β-κατενίνη, ενώ στο μη-κανονικό μονοπάτι η protein kinase
C (PKC) και η jun N-terminal kinases (JNK) (Visweswaran et al., 2015).
Στο κανονικό σηματοδοτικό μονοπάτι Wnt [Εικόνα 5β], οι προσδέτες Wnt
σχημάτιζουν σύμπλοκο με τον υποδοχέα Frizzled(Fzd) και το συν-υποδοχέα
LRP5/6(low density lipoprotein receptor-related protein 5/6), για την
ενεργοποίηση της ενδοκυττάριας πρωτεϊνης Dishevelled(Dvl). Εν συνέχεια, η
Dvl αναστέλει με φωσφορυλίωση την GSK3β(glycogen synthase kinase 3-β),
πρωτεϊνη του συμπλόκου καταστροφής της β-κατενίνης. Το σύμπλοκο
καταστροφής, αποτελείται από τις πρωτεϊνες axin, adenomatous polyposis
coli (APC), casein kinase 1α (CK1α) και GSK3β, είναι υπεύθυνο για τη
φωσφορυλίωση και αποδόμηση της β-κατενίνης επί απουσίας προσδετών
Wnt [Εικόνα 5α]. Όταν το σύμπλοκο καταστροφής είναι ανενεργό, η β-κατενίνη
συσσωρεύεται στο κυτταρόπλασμα και μετέπειτα μετακινείται στον πυρήνα,

Εικόνα 5α. Κανονικό Μονοπάτι Wnt, απουσία προσδετών Wnt.
A.Klaus, W.Birchmeier, Nature Cancer, May 2008
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όπου αφού αντικαταστήσει τους co-repressors, προσδένεται στο σύμπλοκο
TCF/LEF (T cell factor/ Lymphoid enhancer factor), προωθώντας τη
μεταγραφή γονιδίων στόχων του μονοπατιού Wnt (Visweswaran et al., 2015).

Εικόνα 5β. Κανονικό μονοπάτι Wnt, παρουσία προσδετών Wnt.
A.Klaus, W.Birchmeier, Nature Cancer, May 2008

Το μη-κανονικό μονοπάτι Wnt είναι ανεξάρτητο από τη β-κατενίνη και
εμπεριέχει διάφορα διακριτά μονοπάτια, τα οποία ωστόσο έχουν μελετηθεί
λιγότερο, συγκριτικά με το κανονικό μονοπάτι Wnt [Εικόνα 6]. Το «Wnt/Ca2+
σηματοδοτικό μονοπάτι» επιδρά στην κυτταρική μετανάστευση, ρυθμίζοντας
την ενεργοποίηση της CaMKII (Calcium/calmodulin-dependent protein kinase
II) και της PKC, με ακόλουθη απελευθέρωση ενδοκυττάριου ασβεστίου
(Huelsken and Behrens, 2002; Komiya and Habas, 2008). Το «Wnt/planar cell
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polarity (PCP) σηματοδοτικό μονοπάτι», σημαντικό για την οργάνωση του
κυτταροσκελετού και της πολικότητας των κυττάρων, έχει επίσης, δράση στην
ενεργοποίηση των Rho-GTPases και JNK.

Εικόνα 6. Μη κανονικά σηματοδοτικά μονοπάτια Wnt.
FJT Staal, Nature Immunology, August 2008

Ανάμεσα στα μόρια που ρυθμίζουν το κανονικό μονοπάτι Wnt, ανήκουν και
εξωκυττάριες πρωτεϊνες ανταγωνιστές του μονοπατιού, όπως οι sFRPs
(secreted Frizzled-related proteins), DKKs (Dickkopfs) και WIF1 (Wnt
Inhibitory Factor1) (Gonsalves et al., 2011; Kawano and Kypta, 2003). Τα
μόρια sFRPs (sFRP1-5 στον άνθρωπο) ανταγωνίζονται τόσο το κανονικό,
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όσο και το μη κανονικό μονοπάτι Wnt, μέσω σύνδεσης είτε με τους υποδοχείς
Fzd, είτε με τους προσδέτες Wnt, δημιουργώντας ανενεργά σύμπλοκα
(Visweswaran et al., 2015). Τα μόρια DKK (DKK1-4) αναστέλουν μόνο το
κανονικό μονοπάτι Wnt, συνδεόμενα με τον συν-υποδοχέα LRP5/6, και
καθιστώντας τον μη-ενεργό (Kawano and Kypta, 2003).
Τα αποτελέσματα των μελετών που έχουν γίνει για τα HSCs και το μονοπάτι
Wnt είναι αντικρουόμενα. Μελέτες υπερέκφρασης της β-κατενίνης σε HSCs,
έδειξαν ότι οδήγησε σε ανάπτυξη των HSCs, με συνοδή διατήρηση τους σε
άωρη μορφή (Reya et al., 2003; Willert et al., 2003), ωστόσο, σε ποντικούς η
ενεργοποίηση της β-κατενίνης, χρησιμοποιώντας Mx1-Cre, οδήγησε τα HSCs
σε είσοδο στον κυττατικό κύκλο με μειωμένη ικανότητα διαφοροποίησης
(Kirstetter et al., 2006; Scheller et al., 2006). Συνολικά, πλήρης απώλεια της
έκφρασης του σηματοδοτικού μονοπατιού Wnt φαίνεται να οδηγεί σε μειωμένη
ικανότητα αυτοανανέωσης, ενώ η έκφραση του σε χαμηλά επίπεδα οδηγεί
στην διατήρηση των HSCs, αναδεικνύοντας ένα δοσοεξαρτώμενο μοντέλο της
δράσης των Wnt (Mendelson and Frenette, 2014).
Το μονοπάτι Wnt εμπλέκεται και στην αιμοποιητική φωλιά. Ο προσδέτης
Wnt3α

(προσδέτης

κανονικού

μονοπατιού

Wnt),

προωθεί

τον

πολλαπλασιασμό των αρχεγονων μεσεγχυματικών και προγονικών κυττάρων
και καταστέλει τη διαφοροποίηση προς την οστική σειρά (Boland et al., 2004),
και η β-κατενίνη αναστέλει τη δημιουργία οστεοβλαστών (Glass et al., 2005).
Αντιθέτως, ο προσδέτης Wnt5α (προσδέτης του μη-κανονικού μονοπατιού
Wnt), καταστέλλει τον πολλαπλασιασμό των αρχεγονων μεσεγχυματικών και
προγονικών κυττάρων, αυξάνει την έκφραση οστεοβλαστών που εκφράζουν
την ALP (alkaline phosphatase) (Baksh and Tuan, 2007), και αυξάνει την
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έκφραση της RANK (receptor activator of nuclear factor kappa-B), ως
αντίδραση στην αύξηση της έκφρασης του προσδέτη RANKL (RANK-ligand)
από τους οστεοβλάστες, διατηρώντας την ισορροπία μεταξύ οστεοκλαστών
και οστεοβλαστών (Maeda et al., 2012).
Όσον αφορά τα HSCs ασθενών με MDS έχουν παρατηρηθεί αλλαγές του
κανονικού μονοπατιού Wnt, αν και ο ακριβής τους ρόλους δεν έχει
διελευκανθεί (Reins et al., 2010; Shuai et al., 2009). Αντιθέτως, η πιθανότητα
δυσλειτουργίας των μονοπατιών Wnt σε MSCs ασθενών με MDS δεν έχει
μελετηθεί ευρέως.

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ TGFβ/BMP
H υπεροικογένεια TGFβ αποτελείται από 33 πολυπεπτίδια, τα οποία
σχετίζονται δομικά μεταξύ τους και ρυθμίζουν πολλές βιολογικές διαδικασίες
όπως αυτές του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης, της
κυτταρικής επιβίωσης και μετανάστευσης, συμμετέχοντας στην ομοιόσταση
του οργανισμού από την εμβρυϊκή έως την ενήλικο ζωή (Horbelt et al., 2012;
Zhao and Hantash, 2011). H υπεροικογένεια του TGFβ από τα εξής μέλη:
TGFβ -1,-2,-3, 10 BMPs (bone morphogenic proteins), 11 GDFs (growth and
differentiation factors), 5 activins, 2 leftys, nodal και AMH (anti-muellerian
hormone) (Horbelt et al., 2012).
Οι ΤGFβ και οι σχετικοί παράγοντες [εικόνα 7] προσδένονται ως διμερή
στους διαμεμβρανικούς υποδοχείς Τύπου Ι και Τύπου ΙΙ. Η πρόσδεση των
διμερών, οδηγεί στη φωσφορυλίωση και ενεργοποίηση του υποδοχέα Τύπου
Ι, ο οποίος εν συνέχει φωσφορυλιώνει τα R-Smads. Έπειτα, τα R-Smads
συνδέονται με Co-Smad, Smad4 και το σύμπλοκο μεταφέρεται στον πυρήνα
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όπου ρυθμίζει την μεταγραφή γονιδίων στόχων (Horbelt et al., 2012;
Massague, 1998).

Εικόνα 7. Σηματοδοτικό μονοπάτι υπεροικογένειας TGFβ.
Blank U et al, Blood Jan 2008

Μελέτες έχουν δείξει ότι τα μέλη της οικογένειας TGFβ συμμετέχουν στη
διακοπή του κυτταρικού κύκλου σε αιμοποιητικά και επιθηλιακά κύτταρα και
ρυθμίζουν των πολλαπλασιασμό και την αυτοανανέωση των

MSCs

(Massague, 1998), και ερευνάται η δράση τους ως ογκοκατσταλτικοί
παράγοντες (Horbelt et al., 2012). Η έλλειψη του BMP6 οδηγεί σε
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δυσλειτουργία των οστεοβλαστών και σε μείωση της σύνθεσης οστού,
καθιστώντας τον πιθανό ρυθμιστή της διαφοροποίησης των αρχεγονων
μεσεγχυματικών και προγονικών κυττάρων προς οστεοβλάστες (Zaragosi et
al., 2008). Επιπλέον, τα αρχέγονα μεσεγχυματικά και προγονικά κύτταρα
μέσω αυτοκρινικής οδού παράγουν BMP2, BMP4, BMP6 και επάγουν την
οστεογένεση σε αρχέγονα μεσεγχυματικά και προγονικά κύτταρα, που έχουν
ληφθεί από το μυελό των οστών, in vitro (Ehrlund et al., 2013).
Εκτός από το μονοπάτι των Smad, μέλη της οικογένειας TGFβ
αλληλεπιδρούν και με άλλα μονοπάτια όπως ERK, p38, MAPK, JNK και
Wnt(Horbelt et al., 2012; Jian et al., 2006; Zhao and Hantash, 2011). Tα
μονοπάτια TGFβ και Wnt, αν και έχουν διακριτές λειτουργίες, αλληλεπιδρούν
μέσω των Smad και του TCF/LEF στον πυρήνα του κυττάρου, ρυθμίζοντας
συνεργικά τη μεταγραφή γονιδίων στόχων (Jian et al., 2006; Labbe et al.,
2000).
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι: (α) η διερεύνηση των υποκείμενων
μηχανισμών

της

ελαττωμένης

πολλαπλασιαστικής

και

κλωνογονικής

ικανότητα των MSCs του μυελού σε ασθενείς με MDS και (β) η επίδραση
αυτών των ανωμαλιών στην αιμοποιητική φωλιά.
Συγκεκριμένα θα μελετηθούν σε ασθενείς με MDS και αναλόγου ηλικίας
και φύλου υγιή άτομα, τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1. Τα χαρακτηριστικά γήρανσης των μυελικών MSCs.
2. Το προφίλ γονιδιακής έκφρασης των μελών της οικογένειας Wnt και TGFβ
που εμπλέκονται στη ρύθμιση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και
διαφοροποίησης των MSCs και στην ομοιόσταση της αιμοποιητικής φωλιάς.
3. Η ικανότητα των MSCs των πασχόντων να στηρίζουν την ανάπτυξη
φυσιολογικών CD34+ κυττάρων (HSCs) σε in vitro καλλιέργεια.
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ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΥΛΙΚΑ και ΜΕΘΟΔΟΙ

Ασθενείς
Μελετήσαμε MSCs από 30 ασθενείς με de novo MDS καθώς και 32 υγιείς
μάρτυρες,

οι

αρθροπλαστική

οποίοι
ισχίου,

υπεβλήθησαν

σε

αναλόγου

φύλου

ορθοπαιδική
και

ηλικίας.

επέμβαση
Οι

για

ασθενείς

ταξινομήθηκαν σύμφωνα με τα συστήματα ταξινόμησης WHO (World Health
Organization) [Πίνακας 1] και ΙPSS(International Prognostic Scoring System)
[Πίνακας 2] και η μελέτη έγινε κατά τη διάγνωση, πριν λάβουν κάποια
θεραπεία. Τα κλινικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά των ασθενών,
συνοψίζονται στον πίνακα 3.
Η μελέτη είχε λάβει έγκριση από την επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, και ελήφθη γραπτή συγκατάθεση
όλων όσων συμμετείχαν στη μελέτη, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Ελσίνκι.
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Καρυότυπική

UPN

Φύλο/
Ηλικία

WHO

Hgb
(g/dL)

(x10 /L)

(x10 /L)

Ανάλυση

1

M/75

RA

9.4

2.1

199

46XY[23]

Low

2

M/73

RCMD

9,6

2.6

43

46XY[20]

Intermediate-1

3

F/61

RA

9.1

3.0

158

46XX[25]

Low

4

M/75

RAEB-I

9.9

2.8

157

47XY,+21[10]

Intermediate-2

5

M/55

RA

7.7

2.4

362

46XY[20]

Low

6

F/48

RA

7.8

2.9

300

46XX[20]

Low

7

F/72

MDS
associat
ed with
isolated
del(5q)

9.5

3.4

365

46XXdel5q[24]

Low

8

M/61

RARS

9.7

2.9

332

46XY[17]

Low

ANC

Plts

6

9

46,XY,dup(21)[5],
47,XY,
add21+mar[4]/46,
XY[10]
46XY[7]/47XY,
+8[13]

IPSS

9

M/81

RAEB I

9.6

3.4

160

10

M/72

RAEB II

8.6

2.4

57

11

M/74

RA

9.9

2.2

152

46XY[20]

Low

12

M/71

RAEB II

9.9

0.5

53

46XY[16]

Intermediate-2

13

F/49

RA

10.7

2.7

250

46XX

Low

14

M/66

RCMD

9.9

2.9

55

46XY[20]

Intermediate-1

15

F/62

RCMD

10.3

2.0

80

46XX[25]

Low

16

M/85

RA

9.2

2.7

195

46XY[20]

Low

32

Intermediate-2

High

17

M/81

RAEB-1

9.4

1.9

66

46XY[20]

Intermediate-1

18

M/64

RAEB -II

9.0

1.4

200

46XY[20]

Intermediate-2

19

M/74

RA

9.4

2.7

174

46XY[20]

Low

20

F/60

RA

9.7

2.6

241

46XX[25]

Low

46XY,del13q12q2
2[18]/47XY,+8,del
13q12q22[5]/46X
Y[1]
46XY,inv9p12q13
[20]
45XY-3,-5,+8,17,-18,
+mar
1,+mar
2[5]/46XY[20]
46XY,inv9p12q13
[17]

21

M/82

RCMD

9.2

2.2

156

22

M/82

RCMD

9.2

3.6

50

23

M/75

RAEB-1

10.2

2.4

79

24

M/74

RAEB II

10.4

1.5

93

25

M/80

RAEB-II

10.1

1.0

73

46XY[20]

Intermediate-2

26

M/78

RCMD

8.9

2.6

81

46XY[20]

Intermediate-1

27

M/65

RCMD

9.3

2.0

180

46XX[25]

Low

28

M/70

RCMD

9.2

2.8

241

29

M/67

RA

8.9

2.4

192

30

F/65

RA

10.7

2.7

250

46XY[26]/47XY+8
[3]
46XY[5]/47XY+8[
20]
46XX

Intermediate-1

Intermediate-1

Intermediate-1

High

Intermediate-1
Intermediate-1
Low

Πίνακας 3. Κλινικά και εργαστηριακά δεδομένα των ασθενών με MDS της μελέτης
UPN, unique patient number; WHO, World Health Organization; Hgb, hemoglobin; ANC, absolute neutrophil
count; IPSS, International Prognostic Scoring System; RA, refractory anemia; RCMD, refractory cytopenia with
multilineage dysplasia; RAEB, RA with excess
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Απομόνωση

μυελικών

λεμφομονοπύρηνων

κυττάρων

(BMMCs – Bone Marrow Mononuclear Cells)
Δείγματα μυελού των οστών των ασθενών με MΔΣ λαμβάνονταν με
αναρρόφηση από την οπίσθια λαγόνια ακρολοφία. [Eικόνα 8]. Τα δείγματα
από τους υγιείς μάρτυρες ελήφθησαν κατά τη διάρκεια χειρουργείου
αρθροπλαστικής ισχύου. Ο μυελικός πολφός αραιωνόταν σε αναλογία 1:1 σε
καλλιεργητικό υλικό Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium (IMDM; Gibco
Invitrogen Corporation, Paisley UK), το οποίο ήταν εμπλουτισμένο με 10IU/mL
ηπαρίνης (heparin; Sigma, St.Louis MO, USA) 100IU/mL πενικιλίνηςστρεπτομυκίνης (PS, Gibson) και 10% ορό εμβρύου αγελάδος (fetal bovine
serum, FBS, Gibco)

Εικόνα 8. Λήψη μυελικού πολφού
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Στη συνέχεια, το αραιωμένο δείγμα μυελού επιστιβάζονταν σε Histopaque1077 (Sigma-Aldrich), σε αναλογία 4:3 (Μυελός των οστών : Histopaque1077), και σχηματίζονταν δύο στιβάδες με το Histopaque-1077 στην κάτω
στιβάδα και το μυελό στην επάνω [Εικόνα 9A]. Κατόπιν, ακολουθούσε
φυγοκέντρηση χωρίς φρένο στα 400g για 30 λεπτά, σε θερμοκρασία
δωματίου, τα λεμφομονοπύρηνα κύτταρα που έχουν μικρότερη πυκνότητα
από το Histopaque-1077 σχημάτιζαν μια στιβάδα ανάμεσα στο Histopaque1077 και στο πλάσμα του μυελού ενώ τα ερυθροκύτταρα και κοκκιοκύτταρα
καθίζαναν

στον

πυθμένα

του

σωληνάριου

[Εικόνα

9Β].

Τέλος,

τα

λεμφομονοπύρηνα κύτταρα (BMMCs; Bone Marrow Mononuclear Cells) της
μεσόφασης συλλέγονταν με προσοχή για να μην αναμιχθούν οι διαφορετικές
φάσεις και ακολουθούσε πλύσιμο με IMDM (φυγοκέντρηση 400G για 5min με
φρένα), οπότε και επαναδιαλύονταν, αναλόγως την παραπέρα επεξεργασία,
σε θρεπτικό υλικό.

Εικόνα 9. Διαχωρισμός κυττάρων σε Histopaque-1077
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Μέτρηση του αριθμού και της βιωσιμότητας των κυττάρων
Για τη μέτρηση του αριθμού και της βιωσιμότητας των κυττάρων
χρησιμοποιήθηκε η βελτιωμένη πλάκα μέτρησης Neubauer και η χρωστική
Trypan Blue (Gibco). Τα κύτταρα αραιώνονταν 1:1 με την χρωστική, και 15μL
από το εναιώρημα αυτό εισάγονταν μέσω της ειδικής υποδοχής στην πλάκα
Neubauer, πάνω στην οποία είχε ήδη τοποθετηθεί καλυπτρίδα [Εικόνα 10A].
Μέσα σε 3-5 λεπτά προσμετρώνταν ο αριθμός των ζωντανών κυττάρων στο
κεντρικό τετράγωνο συμπεριλαμβανομένων των 2 μόνο κάθετων πλευρών
του [Εικόνα 10Β]. Tα ζωντανά κύτταρα δεν προσλαμβάνουν χρωστική καθώς
οι μεμβράνες τους είναι άθικτες, σε αντίθεση στα νεκρά κύτταρα η Τrypan blue
μπορεί να διεισδύσει από την εξωτερική τους μεμβράνη και να τα χρωματίσει
με μπλε χρώμα, όπως φαίνεται στο μικροσκόπιο. Ο όγκος στον οποίο
βρίσκονταν τα κύτταρα του εναιωρήματος που προσμετρώντνι ήταν 1mm3 =
1mL. Επομένως η συγκέντρωση c στην οποία βρίσκονταν τα κύτταρα του
δείγματος ήταν C = N x 2 x104 κύτταρα ανά mL, όπου Ν είναι ο αριθμός των
κυττάρων που μετρώνταν και 2 ο συντελεστής αραίωσης του δείγματος με τη
χρωστική Trypan Blue.
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Εικόνα 10. Πλάκα Neubauer
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Καλλιέργειες MSCs
Tα BMMCs που απομονώνονταν τοποθετούνταν σε 25cm2 flasks (25*106
BMMCs/ flask) [Εικόνα 11] και καλλιεργούνταν σε Dulbecco modified Eagle
medium-low glucose

(DMEM LG;

Gibco

Invitrogen), το

οποίο

είχε

εμπλουτισθεί με 10% fetal bovine serum (FBS; Gibco Invitrogen) καθώς και με
100ΙU/mL πενικικιλλίνης-στρεπτομυκίνης(Gibco, Invitrogen) (θρεπτικό υλικό
κυτταροκαλλιέργειας MSCs), σε θερμοκρασία 37οC, 5% CO2 σε ατμόσφαιρα
με πλήρη υγρασία.

Εικόνα 11. 25cm2 flask

Η αλλαγή του καλλιεργητικού υλικού γινόταν δις εβδομαδιαίως και
απομακρύνονταν τα αιμοποιητικά κύτταρα που δεν είχαν προσκολληθεί. Όταν
τα προσκολλημένα κύτταρα κάλυπταν το 80-90% της καλλιεργητικής flask,
αποκολλούνταν με τη χρήση 0.25% trypsin -1mM EDTA (Gibco Invitrogen),
και επανακαλλιεργούνταν, σε συγκέντρωση 2000 κύτταρα/cm2 σε 75cm2 flask
[Εικόνα 12], για 10 συνολικά ανακαλλιέργειες (passages –p).

Εικόνα 12. 75cm2 flask
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ΜSCs από την ανακαλλιέργεια P2, χρησιμοποιούνταν για διαφοροποίηση
προς λιποκύτταρα, οστεοκύτταρα και χονδροκύτταρα με τα ανάλογα θρεπτικά
υλικά διαφοροποίησης (Kastrinaki et al., 2008).
Τα υπερκείμενα, ελεύθερα κυττάρων, από τα P2 φυλάσσονταν στους -80οC
για μέτρηση των επιπέδων των Dickkopf (DKK1)(Quantikine; R&D Systems,
Minneapolis, USA), sclerostin(BI-20442, Biomedica Gruppe, Wien, Austria)
και osteopontin (Quantikine; R&D Systems) με τη μέθοδο ELISA (Enzymelinked immunosorbent assay).

Εκτίμηση Πολλαπλασιαστικής ικανότητας MSCs
Σε κάθε ανακαλλιέργεια ο αριθμός των πολλαπλσιασμών του κυτταρικού
πληθυσμού (Population Doublings, PD) (n) υπολογιζόνταν με βάση την
εξίσωση 2n = Nx/N0, όπου Νx- ο αριθμός των κυττάρων που μετρούνταν στην
καλλιεργητική φλάσκα μετά από τη διαδικασία της θρυψινοποίησης και Ν 0- ο
αριθμός των κυττάρων που είχαν τοποθετηθεί αρχικά (Kastrinaki et al., 2008).
Ο

χρόνος

(ημέρες)

για

κάθε

PD

σε

συγκεκρίμενη

ανακαλλιέργεια

υπολογίζονταν ως η αναλογία μεταξύ της διάρκειας της καλλιέργειας σε μέρες
και του αριθμού των ανάλογων κυτταρικών πολλάπλασιασμών (n). Τα
συγκεντρωτικά PDs υπολογίζονται με βάση το λόγο Νx/N0 (Cristofalo et al.,
1998).
Η εκτίμηση της πολλαπλασιαστικής ικανότητας των MSCs, έγινε και με τη
χρήση ΜΤΤ (methyl triazolyl tetrazolium) σε P2 MSCs. H MTT είναι μια
μέθοδος εκτίμησης της ενεργότητας του μεταβολισμού των κυττάρων, η οποία
βασίζεται στην μετατροπή των αλάτων τετραζολίου (κίτρινο χρώμα) (3-(4,5dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-diphenyltetrazolium bromide (MTT, Sigma), σε μη
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διαλυτούς κρυστάλλους φορμαζάνης (μωβ χρώμα). Ο αριθμός των βιώσιμων
κυττάρων, αντανακλάται από την παραγωγή κρυστάλλων φορμαζάνης,
καθώς, η οξείδωση του ΜΤΤ πραγματοποιείται μόνο όταν τα μιτοχονδριακά
ένζυμα (NADPH-dependent oxidοreductase) είναι μεταβολικώς ενεργά. Η
ένταση

του

χρώματος

που

παράγεται

υπολογίζεται

με

τη

χρήση

φασματοφωτομετρίας.

Μελέτη ανοσοφαινοτυπικών χαρακτηριστικών MSCs
Ο ανοσοφαινοτυπικός χαρακτηρισμός των κύττάρων που απομονώνονταν
από τα P1-P10, γινόταν με τα αντισώματα anti-CD29 (4B4; CytoStat/Beckman-Coulter, Fullerton, CA, USA), anti-CD90 (F15.42; Immunotech/
Coulter), anti-CD105(SN6; Caltag, Burlingame, CA, USA), anti-CD146
(P1H12;

Becton

Dickinson-Pharmingen),

anti-CD45

(IMMU19.2;

Immunotech/Coulter), anti-CD14 (RMO52; Immunotech/Coulter) και antiCD34 (QBend10; Beckman Coulter) monoclonal antibodies (Zhang et al.,
2011). Η ανάλυση των δεδομένων γινόταν με Beckman Coulter Cytomics
FC500 (Coulter, Miami, FL, USA).

Εκτίμηση Διαφοροποιητικής ικανότητας MSCs
Τα P2 MSCs διαφοροποιούνταν σε λιποκύτταρα, οστεοκύτταρα και
χονδροκύτταρα με τα κατάλληλα καλλιεργητικά θρεπτικά υλικά (Kastrinaki et
al., 2008).
Για τη διαφοροποίηση προς λιποκύτταρα, για 21 ημέρες, το καλλιεργητικό
θρεπτικό υλικό των MSCs εμπλουτιζόνταν με 10% FBS, 0.5mM 3-isobutyl-1-

40

methylxanthine (Sigma), 1μM dexamethasone (Sigma), 0.2μΜ indomethacin
(Sigma) και 10μg/mL insulin (Sigma). Με τη χρώση Oil Red O, γινόταν η
εκτίμηση της λιπογένεσης [Eικόνα 13].

Εικόνα 13. Καλλιέργεια λιποκυττάων
με χρώση Oil Red O
Προσωπικό Αρχείο 2012

Για τη διαφοροποιήση προς οστεοκύτταρα, για 21 ημέρες, το καλλιεργητικό
θρεπτικό υλικό των MSCs εμπλουτιζόνταν με 0.1μM dexamethasone (Sigma),
0.15mM ascorbate-2-phosphate (Sigma), και 3mM NaH2PO4 (Sigma).

Η

εκτίμηση της οστεογένεσης γινόταν με τις χρώσεις Alizarin Red [Εικόνα 14] και
Von Kossa [Εικόνα 15].

Εικόνα 14. Καλλιέργεια οστεοκυττάρων
με χρώση Alizarin Red
Προσωπικό Αρχείο 2012
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Εικόνα 15. Καλλιέργεια οστεοκυττάρων
με χρώση Von Kossa
Προσωπικό Αρχείο 2012

Για τη διαφοροποίηση προς χονδροκύτταρα, 0.5x106 MSCs σύλλεγμένα
μετά από φυγοκέντρηση σε πελέττα σε κυλίνδρους των 15mL, καλλιεργούνταν
για 21 ημέρες σε DMEM-High Glucose (Gibco, Invitrogen), εμπλουτισμένο με
6.25 μg/mL insulin (Sigma), 6.25 μg/mL transferrin (Sigma), 1,33μg/mL
linoleic acid (Sigma), 1.25 mg/mL bovine serum albumin(Sigma), 1mM sodium
pyruvate

(Sigma),

0.17mM

ascorbic-2-phosphate

(Sigma),

0.1μM

dexamethasone (Sigma), 0.35mM L-proline (Sigma), 6.25ng/mL selenous
acid (Sigma), 0.01μg/mL transforming growth factor(TGF)β3 (R&D Systems).
Με τις χρώσεις Alcian Blue [Εικόνα 16] και Masson’s trichrome, γινόταν η
εκτίμηση της χονδρογένεσης.

Εικόνα 16. Καλλιέργεια χονδροκυττάρων
με χρώση Alcian Blue
Προσωπικό Αρχείο 2012
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Εκτίμηση της κυτταρικής γήρανσης των MSCs
Εκτίμηση της έκφρασης γονιδίων που σχετίζονται με την γήρανση των MSCs
H εκτίμηση της έκφρασης γονιδίων που σχετίζονται με την γήρανση των
MSCs έγινε με την αντίδραση της real time reverse transcription polymerase
chain reaction (RT-PCR).
Ολικό RNA απομονωνόταν από P2, P6 και P10 ανακαλλιέργειες των MSCs
με τη χρήση του RNeasy Mini Kit(Qiagen, Hilden, Germany). Από κάθε
δείγμα, σε 1μg RNA γινόταν αντίστροφη μεταγραφή σε cDNA με SuperScript
II

First-Strand

cDNA

synthesis

kit(Invitrogen).

100ng

cDNA

πολλαπλασιάζονταν με real time PCR, με αντίδραση των 25μL με SYBR
GreenERqPCR Supermix (Invitrogen) και 10μM κάθε ειδικού εκκινητή για
CDKN1A, CDKN2B, CDKN2A, RB1, TP53 και PARG1. Οι αντιδράσεις έγιναν
σε Rotor Gene 6000 (Corbett Life Science, Sydney, Australia) με πρόγραμμα
two-step cycling, συνολικά 45 κύκλων, στους 95οC για 15 δευτερόλεπτα και
στους 60οC για 60 δευτερόλεπτα. Στο τέλος κάθε κύκλου για την επιβεβαίωση
της ειδικότητας κάθε αντίδρασης δημιουργούνταν μια melting curve (62-95oC).
Παρακάτω αναγράφονται οι αλληλουχίες των ζευγών εκκινητών (forward και
reverse) που χρησιμοποιήθηκαν:
PARG1:
5’-CAATGATCATGCCCAGTGCA-3’ και
5’-GATCGTGATCTGTGCCAGGA-3’
CDKN2B (p15):
5’-CCCAACTCCACCAGATAGCA-3’ και
5’-GGGATTTCCGCATCCTAGCA-3’
CDKN2A (p16):
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5’-CCCAACGCACCGAATAGTTAC-3’ και
5’-CACGGGTCGGGTGAGAGT-3’
pRB1:
5’-GCAGTATGCTTCCACCAGGC-3’ και
5’-AAGGGCTTCGAGGAATGTGAG-3’
CDKN1A (p21):
5’-GCAGACCAGCATGACAGATTT-3’ και
5’GGATTAGGGCTTCCTCTTGGA-3’
TP53:
5’-GCCCCCAGGGAGCACTA-3’ και
5’-GGGAGAGGAGCTGGTGTTG-3’.

Η έκφραση του γονιδίου της GAPDH (gkycerakdehyde 3-phosphate
dehydrogenase) χρησιμοποιήθηκε ως control και οι αλληλουχίες των
εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής:
5’-GCCCAATACGACCAAATCC-3’ και 5’-AGCCACATCGCTCAGACA-3’.
Οι τιμές της έκφρασης των γονιδίων υπολογίζονταν ως 2-ΔCt , όπου ΔCt=
Ctγονιδίου ενδιαφέροντος-CtGAPDH.

Εκτίμηση σχετικού μήκους τελομερών
Η εκτίμηση σχετικού μήκους τελομερών έγινε με ημιποσοτική real-time PCR,
σύμφωνα με τη μέθοδο που έχει περιγραφεί από τον Cawthon. Απομονώθηκε
DNA από P2, P6 και P10 MSCs με QIAmp DNA mini kit (Qiagen), και με
ημιποσοτική real-time PCR εκτιμήθηκε το σχετικό μήκος τελομερών,
χρησιμοποιώντας το γονίδιο της β-σφαιρίνης ως control-single-copy gene
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(Pavlaki et al., 2012). Οι αντιδράσεις της PCR έγιναν με SYBR GreenER
qPCR Supermix(Invitrogen). Για την PCR χρησιμοποιήθηκαν 5μL γενομικού
DNA με συγκέντρωση 7ng/μL και 15μL PCR mix (διάλυμα PCR που περιείχε
τους εκκινητές). Παρακάτω φαίνονται οι αλληλουχίες των εκκινητών που
χρησιμοποιήθηκαν:
tel1: 5’-GGTTTTTGAGGGTGAGGGTGAGGGTGAGGGTGAGGGT-3’;
tel2: 5’-TCCCGACTATCCCTATCCCTATCCCTATCCCTATCCCTA-3’;
HBG1: 5’-GCTTCTGACACAACTGTCGTGTTCACTAGC-3’;
HBG2: 5’-CACCAACTTCATCCACGTTCACC-3’.
Για την PCR με τους εκκινητές για τα τελομερή (tel1, tel2), η αντίδραση
περιελάμβανε 1 κύκλο για 15λεπτά στους 95oC και έπειτα ακολουθούσαν 40
κύκλοι πολλαπλασιασμού 2 σταδίων (15sec στους 95oC και 60sec στους
56oC). Η αντίδραση της PCR με τους εκκινητές για τη β-σφαιρίνη (HBG1,
HBG2) περιελάμβανε 1 κύκλο για 15 λεπτά στους 95oC και ακολούθως 50
κύκλους πολλαπλασιασμού 2 σταδίων (15sec στους 95oC και 60sec στους
58oC). Οι αντιδράσεις έγιναν σε Rotor Gene 6000 (Corbett Life Science,
Sydney, Australia). Οι αντιδράσεις έγιναν σε τριπλέτες. Σε κάθε αντιδράση
δημιουργούνταν μια standard curve με DNA διαδοχικών αραιώσεων. Το
μήκος τελομερών υπολογιζόταν από το λόγο σχετικών τιμών αντιγράφων
γονίδιο τελομερών/γονίδιο αναφοράς (telomere/single copy gene – T/S):
T/S = 2-ΔCt , όπου ΔCt= Cttelomere-Ctβ-globin.

Εκτίμηση της έκφρασης της β-γαλακτοσιδάσης (SA-β-gal)
Στα γηρασμένα κύτταρα, έχει παρατηρηθεί, ότι η β-γαλακτοσιδάση έχει
αυξημένη ενεργότητα, η οποία σχετίζεται με τη γήρανση. Η SA-β-gal,
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κωδικοποιείται από το γονίδιο LacZ, είναι ένα σταθερό ένζυμο και μπορεί να
ανιχνευθεί έυκολα in situ με τη χρήση διαφόρων υποστρωμάτων.
Η έκφραση της της SA-β-gal σε P2, P6 και P10 MSCs προσδιορίστηκε με
τη χρήση kit ανίχνευσης (Abcam, Cambridge, UK). Το υπόστρωμα που
χρησιμοποιούνταν από το kit ήταν η X-gal. Συγκεκριμένα, σε πιάτο
καλλιέργειας

12

πηγαδιών,

τοποθετούνταν

MSCs

σε

3

πηγάδια

(2*103MSCs/πηγάδι) και όταν τα κύτταρα κάλυπταν το 80-90% της
καλλιεργητικής επιφάνειας, ακολουθούσε επώαση με την X-gal σύμφωνα με
τις οδηγίες των κατασκευαστών. Η εκτίμηση του αριθμού των MSCs που
εξέφραζαν την SA-β-gal (μπλε χρωση) γινόταν με μικροσκόπιο αναστροφής
φάσης, σε 100 μετρούμενα MSCs [εικόνα 17]. H μέση τιμή τιμή του αριθμού
των κυττάρων που εξέφραζαν την SA-β-gal στα 3 πηγάδια, αποτελούσε την
τιμή έκφρασης SA-β-gal για κάθε δείγμα.

Εικόνα 17. Καλλιέργεια P10 MSCs
έκφραση SA-β-gal
Προσωπικό Αρχείο 2012

PCR Arrays σηματοδοτικών μονοπατιών WNT και TGF
Ολικό RNA απομονώθηκε από P2 MSCs 6 ασθενών με MDS και 6 υγιών
μαρτύρων, με τη χρήση του RNeasy Mini Kit(Qiagen, Hilden, Germany)..
Μελετήθηκε η έκφραση 84 γονιδίων [Πίνακας 4] που σχετίζονται με την αγωγή
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σήματος μέσω του μονοπατιού Wnt με τη χρήση human Wnt Signalling
Pathway RT2 Profiler PCR Array (SABiosciences, Qiagen).

Πίνακας 4. Γονίδια Wnt PCR Array

A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
B11
B12
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12

Σύμβολο
AES
APC
AXIN1
BCL9
BTRC
FZD5
CCND1
CCND2
CCND3
CSNK1A1
CSNK1D
CSNK1G1
CSNK2A1
CTBP1
CTBP2
CTNNB1
CTNNBIP1
CXXC4
DAAM1
DIXDC1
DKK1
DVL1
DVL2
EP300
FBXW11
FBXW2
FGF4
FOSL1
FOXN1
FRAT1
FRZB
FSHB
FZD1
FZD2
FZD3
FZD4

Περιγραφή γονιδίου
Amino-terminal enhancer of split
Adenomatous polyposis coli
Axin 1
B-cell CLL/lymphoma 9
Beta-transducin repeat containing
Frizzled homolog 5 (Drosophila)
Cyclin D1
Cyclin D2
Cyclin D3
Casein kinase 1, alpha 1
Casein kinase 1, delta
Casein kinase 1, gamma 1
Casein kinase 2, alpha 1 polypeptide
C-terminal binding protein 1
C-terminal binding protein 2
Catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa
Catenin, beta interacting protein 1
CXXC finger 4
Dishevelled associated activator of morphogenesis 1
DIX domain containing 1
Dickkopf homolog 1 (Xenopus laevis)
Dishevelled, dsh homolog 1 (Drosophila)
Dishevelled, dsh homolog 2 (Drosophila)
E1A binding protein p300
F-box and WD repeat domain containing 11
F-box and WD repeat domain containing 2
Fibroblast growth factor 4
FOS-like antigen 1
Forkhead box N1
Frequently rearranged in advanced T-cell lymphomas
Frizzled-related protein
Follicle stimulating hormone, beta polypeptide
Frizzled homolog 1 (Drosophila)
Frizzled homolog 2 (Drosophila)
Frizzled homolog 3 (Drosophila)
Frizzled homolog 4 (Drosophila)
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Frizzled homolog 6 (Drosophila)
Frizzled homolog 7 (Drosophila)
Frizzled homolog 8 (Drosophila)
Glycogen synthase kinase 3 alpha
Glycogen synthase kinase 3 beta
Jun oncogene
Kringle containing transmembrane protein 1
Lymphoid enhancer-binding factor 1
Low density lipoprotein receptor-related protein 5
Low density lipoprotein receptor-related protein 6
V-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog (avian)
Naked cuticle homolog 1 (Drosophila)
Nemo-like kinase
Paired-like homeodomain 2
Porcupine homolog (Drosophila)
Protein phosphatase 2 (formerly 2A), catalytic subunit, alpha
isoform
Protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit A, alpha
E05 PPP2R1A
isoform
Pygopus homolog 1 (Drosophila)
E06 PYGO1
Ras homolog gene family, member U
E07 RHOU
SUMO1/sentrin/SMT3 specific peptidase 2
E08 SENP2
Secreted frizzled-related protein 1
E09 SFRP1
Secreted frizzled-related protein 4
E10 SFRP4
F-box and WD repeat domain containing 4
E11 FBXW4
SLC9A3R1
Solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 3
E12
regulator 1
SOX17
SRY (sex determining region Y)-box 17
F01
T, brachyury homolog (mouse)
F02 T
Transcription factor 7 (T-cell specific, HMG-box)
F03 TCF7
Transcription factor 7-like 1 (T-cell specific, HMG-box)
F04 TCF7L1
Transducin-like enhancer of split 1 (E(sp1) homolog,
F05 TLE1
Drosophila)
Transducin-like enhancer of split 2 (E(sp1) homolog,
F06 TLE2
Drosophila)
WNT inhibitory factor 1
F07 WIF1
WNT1 inducible signaling pathway protein 1
F08 WISP1
Wingless-type MMTV integration site family, member 1
F09 WNT1
Wingless-type MMTV integration site family, member 10A
F10 WNT10A
Wingless-type MMTV integration site family, member 11
F11 WNT11
Wingless-type MMTV integration site family, member 16
F12 WNT16
Wingless-type MMTV integration site family member 2
G01 WNT2
Wingless-type MMTV integration site family, member 2B
G02 WNT2B
Wingless-type MMTV integration site family, member 3
G03 WNT3
Wingless-type MMTV integration site family, member 3A
G04 WNT3A
Wingless-type MMTV integration site family, member 4
G05 WNT4
Wingless-type MMTV integration site family, member 5A
G06 WNT5A
Wingless-type MMTV integration site family, member 5B
G07 WNT5B
D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09
D10
D11
D12
E01
E02
E03
E04

FZD6
FZD7
FZD8
GSK3A
GSK3B
JUN
KREMEN1
LEF1
LRP5
LRP6
MYC
NKD1
NLK
PITX2
PORCN
PPP2CA
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G08
G09
G10
G11
G12

WNT6
WNT7A
WNT7B
WNT8A
WNT9A

Wingless-type MMTV integration site family, member 6
Wingless-type MMTV integration site family, member 7A
Wingless-type MMTV integration site family, member 7B
Wingless-type MMTV integration site family, member 8A
Wingless-type MMTV integration site family, member 9A

Με παρόμοιο τρόπο, μελετήθηκε και η έκφραση 84 γονιδίων που
εμπλεκονται

στο

σηματοδοτικό

μονοπάτι

TGFβ/BMP

[Πίνακας

5],

χρησιμοποιώντας το human TGFβ/Bone Morphogenic Protein (BMP)Signaling
Pathway RT2 Profiler PCR Array (SABiosciences, Qiagen).

Πίνακας 5. Γονίδια TGFβ/BMP PCR Array

A01
A02
A03
A04
A05
A06

Σύμβολο
ACVR1
ACVR2A
ACVRL1
AMH
AMHR2
BAMBI

A07
A08
A09
A10
A11
A12
B01
B02
B03
B04
B05
B06

BGLAP
BMP1
BMP2
BMP3
BMP4
BMP5
BMP6
BMP7
BMPER
BMPR1A
BMPR1B
BMPR2

B07
B08
B09
B10

CDC25A
CDKN1A
CDKN2B
CER1

B11
B12
C01
C02

CHRD
COL1A1
COL1A2
COL3A1

Περιγραφή γονιδίου
Activin A receptor, type I
Activin A receptor, type IIA
Activin A receptor type II-like 1
Anti-Mullerian hormone
Anti-Mullerian hormone receptor, type II
BMP and activin membrane-bound inhibitor homolog (Xenopus
laevis)
Bone gamma-carboxyglutamate (gla) protein
Bone morphogenetic protein 1
Bone morphogenetic protein 2
Bone morphogenetic protein 3
Bone morphogenetic protein 4
Bone morphogenetic protein 5
Bone morphogenetic protein 6
Bone morphogenetic protein 7
BMP binding endothelial regulator
Bone morphogenetic protein receptor, type IA
Bone morphogenetic protein receptor, type IB
Bone morphogenetic protein receptor, type II (serine/threonine
kinase)
Cell division cycle 25 homolog A (S. pombe)
Cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (p21, Cip1)
Cyclin-dependent kinase inhibitor 2B (p15, inhibits CDK4)
Cerberus 1, cysteine knot superfamily, homolog (Xenopus
laevis)
Chordin
Collagen, type I, alpha 1
Collagen, type I, alpha 2
Collagen, type III, alpha 1
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C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09
C10
C11
C12
D01
D02
D03
D04
D05

CST3
DLX2
ENG
MECOM
FKBP1B
FOS
FST
GDF2
GDF3
GDF5
GDF6
GDF7
GSC
HIPK2
ID1

D06 ID2
D07
D08
D09
D10
D11
D12
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
F01
F02
F03
F04
F05

IGF1
IGFBP3
IL6
INHA
INHBA
INHBB
ITGB5
ITGB7
JUN
JUNB
LEFTY1
LTBP1
LTBP2
LTBP4
MYC
NBL1
NODAL
NOG
NR0B1
PDGFB
PLAU
RUNX1
SERPINE1

F06
F07
F08
F09
F10
F11

SMAD1
SMAD2
SMAD3
SMAD4
SMAD5
SMURF1

Cystatin C
Distal-less homeobox 2
Endoglin
MDS1 and EVI1 complex locus
FK506 binding protein 1B, 12.6 kDa
FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog
Follistatin
Growth differentiation factor 2
Growth differentiation factor 3
Growth differentiation factor 5
Growth differentiation factor 6
Growth differentiation factor 7
Goosecoid homeobox
Homeodomain interacting protein kinase 2
Inhibitor of DNA binding 1, dominant negative helix-loop-helix
protein
Inhibitor of DNA binding 2, dominant negative helix-loop-helix
protein
Insulin-like growth factor 1 (somatomedin C)
Insulin-like growth factor binding protein 3
Interleukin 6 (interferon, beta 2)
Inhibin, alpha
Inhibin, beta A
Inhibin, beta B
Integrin, beta 5
Integrin, beta 7
Jun proto-oncogene
Jun B proto-oncogene
Left-right determination factor 1
Latent transforming growth factor beta binding protein 1
Latent transforming growth factor beta binding protein 2
Latent transforming growth factor beta binding protein 4
V-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog (avian)
Neuroblastoma, suppression of tumorigenicity 1
Nodal homolog (mouse)
Noggin
Nuclear receptor subfamily 0, group B, member 1
Platelet-derived growth factor beta polypeptide
Plasminogen activator, urokinase
Runt-related transcription factor 1
Serpin peptidase inhibitor, clade E (nexin, plasminogen activator
inhibitor type 1), member 1
SMAD family member 1
SMAD family member 2
SMAD family member 3
SMAD family member 4
SMAD family member 5
SMAD specific E3 ubiquitin protein ligase 1
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F12
G01
G02
G03
G04
G05
G06
G07
G08
G09
G10
G11
G12

SOX4
STAT1
TGFB1
TGFB1I1
TSC22D1
TGFB2
TGFB3
TGFBI
TGFBR1
TGFBR2
TGFBR3
TGFBRAP1
TGIF1

SRY (sex determining region Y)-box 4
Signal transducer and activator of transcription 1, 91kDa
Transforming growth factor, beta 1
Transforming growth factor beta 1 induced transcript 1
TSC22 domain family, member 1
Transforming growth factor, beta 2
Transforming growth factor, beta 3
Transforming growth factor, beta-induced, 68kDa
Transforming growth factor, beta receptor 1
Transforming growth factor, beta receptor II (70/80kDa)
Transforming growth factor, beta receptor III
Transforming growth factor, beta receptor associated protein 1
TGFB-induced factor homeobox 1

Ο λόγος έκφρασης (fold change, FC) για κάθε γονίδιο μεταξύ της ομάδας
των ασθενών(MDS) και της ομάδας των μαρτύρων(normal) υπολογίσθηκε με
τη μέθοδο FC=2-ΔΔCt , ΔΔCT=(2-ΔCT

MDS)

/ (2-ΔCT

normal).

Ως σημαντική

θεωρούνταν η τουλάχιστον διπλασια διαφορά στην έκφραση των γονιδίων
μεταξύ των δύο ομάδων.

Επαλήθευση των αποτελεσμάτων των PCR Array με τη χρήση real time RTPCR
Για την επαλήθευση των αποτελεσμάτων των PCR array, μελέτηθηκαν
γονίδια τα οποία είχαν σημαντική διαφορά έκφρασης μεταξύ των δυο ομάδων
που μελετήθηκαν. Η επαλήθευση έγινε με real time RT qPCR (SyBR
GreenER qPCR Supermix), με ειδικούς εκκινητές των PCR-array για
CSNK1G1 (casein kinase 1 – gamma 1), KREMEN 1 (kringle containing
transmembrane protein 1, WNT5B, WNT5A και GAPDH (SA Biosciences,
Qiagen). Οι αντιδράσεις έγιναν σε Rotor-Gene 6000. H αντίδραση της PCR
αποτελούνταν από 45 κύκλους 2 σταδίων (15 δευτερόλεπτα στους 95οC και
15 δευτερόλεπτα στους 60οC). Για την επαλήθευση της ειδικότητας των
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αντιδράσεων, στο τέλος κάθε PCR δημιουργούνταν μια melting curve (62oC95oC).

Εκτίμηση της έκφρασης γονιδίων που σχετίζονται με την οστεογενεση
και τη λιπογένεση με real-time qRT-PCR
Η έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με την οστεογένεση και τη λιπογένεση
έγινε σε P2, P6 και P10 MSCs ασθενών και υγιών μαρτύρων. Συγκεκριμένα,
μελετήθηκε η έκφραση των γονιδίων οστεογενεσης:
ALP (alkaline phosphate), OSC (osteocalcin), BSP (Bone Sialoprotein), DLX5
(distal less homeobox protein 5), RUNX2 (runt-related transcription factor 2),
OSX (osterix)
και των γονιδίων λιπογένεσης:
cEBPA (CCAAT/enhancer-binding protein alpha), PPARG (peroxisome
proliferator activated receptor gamma).
Από τα MSCs απομονώθηκε RNA, με τη χρήση του RNeasy Mini
Kit(Qiagen, Hilden, Germany). Από κάθε δείγμα, σε 1μg RNA γινόταν
αντίστροφη μεταγραφή σε cDNA με SuperScript II First-Strand cDNA
synthesis kit(Invitrogen), και 20ng cDNA πολλαπλασιάζονταν σε κάθε
αντίδραση PCR.
Για την PCR χρησιμοποιήθηκε KAPA SYBR FAST qPCR Kit Master Mix
(Kapa Biosystems, Boston, Massachusetts, USA) και 10μM από κάθε
εκκινητή. Οι αντιδράσεις έγιναν σε Rotor Gene 6000. H αντίδραση της PCR
αποτελούνταν από 40 κύκλους 2 σταδίων (3 δευτερόλεπτα στους 95οC και 60
δευτερόλεπτα στους 60οC). Για την επαλήθευση της ειδικότητας των
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αντιδράσεων, στο τέλος κάθε PCR δημιουργούνταν μια melting curve (62oC95oC).
Οι αλληλουχίες των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν για τις αντιδράσεις
PCR ήταν οι εξής:
ALP:
5’-CCTGGAGCTTCAGAAGCTCAA-3’ και
5’-ACTGTGGAGACACCCATCCC-3’,
OSC:
5’-GAGGGCAGCGAGGTAGTGAAGA-3’ και
5’-CGATGTGGTCAGCCAACTCG-3’,
BSP:
5’-GGGCAGTAGTGACTCATCCGAAG-3’
5’-CTCCATAGCCCAGTGTTGTAGCAG-3’,
DLX5:
5’-GCCACCAACCAGCCAGAGAA-3’ και
5’-GCGAGGTACTGAGTCTTCTGAAACC-3’,
RUNX2:
5’-GGCCCACAAATCTCAGATCGTT-3’ και
5’-CACTGGCGCTGCAACAAGAC-3’,
OSX:
5’-GCCAGAAGCTGTGAAACCTC-3’ και
5’-TAACCTGATGGGGTCATGGT-3’,
CEBPA:
5’-AAGAAGTCGGTGGACAAGAACAC-3’ και
5’-ACCGCGATGTTGTTGCG-3’,
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PPARG:
5’-TCAGGGCTGCCAGTTTCG-3’ και
5’-GCTTTTGGCATACTCTGTGATCTC3’.
Σαν γονίδιο κανονικοποίησης των αντιδράσεων χρησιμοποιηθηκε το γονίδιο
GAPDH με τις ακόλουθες αλληλουχίες εκκινητών:
5’-CATGTTCCAATATGAATTCCACC-3’ και
5’-GATGGGATTTCCATTGATGAC-3’.

Ενεργοποίηση του κανονικού μονοπατιού Wnt σε MSCs ασθενών με
MDS.
Η ενεργοποίηση του κανονικού μονοπατιού Wnt, έγινε με τη χρήση του
ενεργοποιητή BIO (6-bromo-indirubin-3’-oxime) (TOCRIS Bioscience, Bristol,
UK). H διάλυση του ΒΙΟ έγινε σε DMSO, σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή. Συγκεκριμένα, σε καλλιέργειες P2 MSCs ασθενών με MDS
(n=6) έγινε προσθήκη BIO για διάστημα 20 ημερών. Οι συγκεντρώσεις BIO οι
οποίες χρησιμοποιήθηκαν ήταν 10, 100, 200 και 500nM. Ανά 48h γινόταν
αλλαγή του θρεπτικού υλικού, το οποίο ήταν εμπλουτιζόταν με τις ανάλογες

P2 MSCs ασθενών με MDS

DMSO

BIO
10nM

BIO
100nM

BIO
200nM

BIO
500nM

Εικόνα 18. Καλλιέργεια P2 MSCs ασθενών με MDS με ΒΙΟ, για φαρμακευτική
ενεργοποίηση του κανονικού μονοπατιού Wnt, διάρκειας 20 ημερών.
συγκεντρώσεις BIO. Σαν control, χρησιμοποιήθηκαν P2 MSCs ασθενών με
MDS, στο θρεπτικό υλικό των οποίων είχε προστεθεί DMSO (διαλύτης ΒΙΟ)
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[εικόνα 18]. Η εκτίμηση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού έγινε με τη χρήση
MTT σε διάδοχικά χρονικά διαστήματα.

Επιπλεον, P2 MSCs ασθενών με MDS (n=6) καλλιεργήθηκαν είτε για 5
ημέρες με 100nM ή 200nM BIO, είτε για 48ώρες με 2μΜ ή 5μΜ BIO [Εικόνα
19].

P2 MSCs ασθενών με MDS

DMSO

BIO
100nM

BIO
200nM

DMSO

BIO
2μM

BIO
5μΜ

καλλιέργεια
5 ημερών

Εικόνα 19.
Καλλιέργειες P2 MSCs
ασθενών με ΒΙΟ

καλλιέργεια
48h

Από τα MSCs απομονώθηκε RNA, με τη χρήση του RNeasy Mini Kit(Qiagen,
Hilden, Germany), και μελετήθηκε η έκφραση των γονιδίων οστεογενεσης
DLX5

και

RUNX2,

σαν

γονίδιο

κανονικοποίησης

των

αντιδράσεων

χρησιμοποιηθηκε το γονίδιο GAPDH. Από κάθε δείγμα, σε 1μg RNA γινόταν
αντίστροφη μεταγραφή σε cDNA με SuperScript II First-Strand cDNA
synthesis kit(Invitrogen), και 20ng cDNA πολλαπλασιάζονταν σε κάθε
αντίδραση PCR.
Για την PCR χρησιμοποιήθηκε KAPA SYBR FAST qPCR Kit Master Mix
(Kapa Biosystems, Boston, Massachusetts, USA) και 10μM από κάθε
εκκινητή. Οι αντιδράσεις έγιναν σε Rotor Gene 6000. H αντίδραση της PCR
αποτελούνταν από 40 κύκλους 2 σταδίων (3 δευτερόλεπτα στους 95 οC και 60
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δευτερόλεπτα στους 60οC). Για την επαλήθευση της ειδικότητας των
αντιδράσεων, στο τέλος κάθε PCR δημιουργούνταν μια melting curve (62oC95oC).

Εκτίμηση της έκφρασης του γονιδίου Jagged1 με με real-time qRT-PCR
Σε P2 MSCs της ομάδας ασθενών (n=15) και υγιών μαρτύρων (n=15)
εκτιμήθηκε η έκφραση του γονιδίου της Jagged1. Aπό τα MSCs απομονώθηκε
RNA με τη χρήση του RNeasy Mini Kit (Qiagen, Hilden, Germany). Από κάθε
δείγμα, σε 1μg RNA γινόταν αντίστροφη μεταγραφή σε cDNA με SuperScript
II

First-Strand

cDNA

synthesis

kit(Invitrogen),

και

20ng

cDNA

πολλαπλασιάζονταν σε κάθε αντίδραση PCR.
Για την PCR χρησιμοποιήθηκε KAPA SYBR FAST qPCR Kit Master Mix
(Kapa Biosystems, Boston, Massachusetts, USA) και 10μM από κάθε
εκκινητή. Οι αντιδράσεις έγιναν σε Rotor Gene 6000. H αντίδραση της PCR
αποτελούνταν από 40 κύκλους 2 (3 δευτερόλεπτα στους 95οC και 60
δευτερόλεπτα στους 60οC). Για την επαλήθευση της ειδικότητας των
αντιδράσεων, στο τέλος κάθε PCR δημιουργούνταν μια melting curve (62oC95oC). Οι αλληλουχίες των εκκινητών που χρησιμοποιήθηκαν για την Jagged1 ήταν:
5’-CCAAGCAGCCGGCGTATA-3’ και 5’-TGTTTTGTCGGCGTGCC-3’. Σαν
γονίδιο κανονικοποίησης των αντιδράσεων χρησιμοποιηθηκε το γονίδιο
GAPDH.

Εκτίμηση της ικανότητας των MSCs να υποστηρίζουν την αιμοποίηση.

56

Για την εκτίμηση της υποστηρικτικής ικανότητας των MSCs, αρχικά έγιναν
συν-καλλιέργειες MSCs μe CD34+ κύτταρα και έπειτα βραχύχρονες
κλωνογονικές

καλλιέργειες

(Coutinho,

1993)(Papadaki

et

al.,

2003).

Αναλυτικότερα, συρρέουσες μονοστιβάδες στρωματικών MSCs ασθενών και
υγιών μαρτύρων, σε 25cm2 φλάσκες, ακτινοβολούνταν με 10Gy, για να
σταματήσει ο περαιτέρω πολλπλασιασμός των MSCs. Ακολούθως, συνκαλλιεργούνταν με αλλογενή CD34+ κύτταρα (5x104), τα οποια είχαν
απομονωθεί με ανοσομαγνητικό διαχωρισμό (Militenyi Biotec, Gladbach,
Germany), από υγιείς μάρτυρες (Εικόνα 20). Τα CD34+ κύτταρα αραιώνονταν
σε Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium (IMDM, Gibco Invitrogen),
εμπλουτισμένο με 10% FBS, 100IU/ml penicillin/streptomycin.

Εικόνα 20. Ακτινοβόληση και συν-καλλιέργεια MSCs με CD34+ κύτταρα

Οι συν-καλλιέργειες επωάζονταν στους 37οC, 5% CO2, σε περιβάλλον
πλήρους υγρασίας, για διάστημα 5 εβδομάδων συνολικά. Κάθε εβδομάδα
γινόταν αλλαγή του θρεπτικού υλικού κατά το ήμισυ, τα μη προσκολλημένα
κύτταρα (non-adherent cells, NACs) μετρώνταν και γινόταν εκτίμηση των
κλωνογονικών προγονικών κυττάρων (Papadaki et al., 2003).
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Tα

NACs

καλλιεργούνταν

εκ

νέου

σε

βραχυχρονες

καλλιέργειες

κλωνογονικότητας (short term cultures – STC). Συγκεκριμένα, για τις STC, τα
NACs

καλλιεργούνταν

σε

τριβλία

Petri

διαμέτρου

35mm

(10000

NACs/καλλιέργεια) με 1mL IMDM το οποίο είχε εμπλουτισθεί με 30% FBS, 1%
bovine serum albumin(Gibco, Invitrogen), 10-4Μ mercaptoethanol (Sigma),
0,075% sodium bicarbonate (Gibco, Invitrogen), 2mM L-glutamine (Sigma) και
0.9%methylcellulose (Stem Cell Technologies, Vancouver, BC, Canada) μαζί
με 5ng granulocyte-macrophage colony stimulating factor( G-MSCF) (R&D
Systems), 50ng Interleukin 3 (R&D Systems) και 2IU erythropoietin (JanssenCiliag, Athens, Greece). Οι καλλιέργειες επωάζονταν για 14 ημέρες στους
37οC, με 5% CO2 , σε ατμόσφαιρα με πλήρη υγρασία.
Μετά το πέρας της επώασης (14η ημέρα) γινόταν εκτίμηση του αριθμού των
κοκκιοκυτταρικών αποικιών (CFU-G, granulocyte colony forming units), των
αποικιών των μονοκυττάρων (CFU-M, macrophage colony forming units),
κοκκιοκυττάρων-μονοκυττάρων (CFU GM, granulocyte-macrophafe colony
forming units) και των αποικιών ερυθροκυττάρων (BFU-E, burst forming units
- erythroid) (Coutinho, L.H., Gilleece (1993) Oxford University Press) (Εικόνα
21). Έπειτα, οι αποικίες κατηγοριοποιήθηκαν σε ολικές μυελικές – total CFUGM (CFU-G + CFU-M + CFU-GM), ερυθροκυττάρων (BFU-E) και ολικές CFU
(total CFU-GM + BFU-E).
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Εικόνα 21. Βραχύχρονες ΚλωνογονικέςΚαλλιέργειες.
Μορφολογία αποικιών της κοκκιώδους (CFU-G), της μονοκυτταρικής (CFU-M) και της
ερυθράς (BFU-E) σειράς, τη 14ημέρα επώασης.
Αρχείο ερευνητικού εργαστηρίου μελέτης της αιμοποίησης (Ε. Παπαδάκη)

Στατιστική ανάλυση
Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος
GraphPad Prism Statistical PC program (GraphPad Software, San Diego, CA,
USA). Τα δεδομένα των ομάδων εκφράστηκαν ως μέση τιμή ± 1 τυπική
απόκλιση και η σύγκριση μετάξυ τους έγινε με την μη-παραμετρική μέθοδο
Mann

Whitney

U

test.

H

μέθοδος

Τwo-way

analysis

variance

χρησιμοποιήθηκε για να ορισθούν οι διαφορές μετάξυ της ομάδας των
ασθενών και της ομάδας των υγιών μαρτύρων, όσον αφορά την γονιδιακή
έκφραση, το σχετικό μήκος τελομερών και τη θετικότητα της SA β-gal κατά τη
διάρκεια των ανακαλλιεργειών P2, P6, P10, καθώς και του αριθμού των CFUGM, CFU-E και συνολικού αριθμού CFU από την καλλιέργεια των
υπερκείμενων κυττάρων, των συν-καλλιεργειών. To test x2 χρησιμοποιήθηκε
για την ομοιογένεια της ομάδας των ασθενών και των υγιών μαρτύρων όσον
αφορά την ηλικιακή κατανομή,την κατανομή του φύλου, καθώς και για την
εκτίμηση ύπαξης διαφοράς όσον αφορά την έκφραση ή όχι ανιχνεύσιμης
sclerostin.
59

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αύξηση του χρόνου κυτταρικού διπλασιασμού των ΜSCs, ασθενών με
MDS, που αναπτύσσονται σε καλλιέργειες
Οι καλλιέργειες MSCs ασθενών με MDS, είχαν φυσιολογική ανάπτυξη, αν
και με σχετικά βραδύτερο ρυθμό, συγκριτικά με αυτές των MSCs υγιών
μαρτύρων. Συγκεκριμένα, ο μέσος χρόνος διπλασιασμού (PD) των MSCs της
ομάδας των ασθενών (n=30) ήταν σημαντικά αυξημένος συγκριτικά με την
ομάδα των μαρτύρων (n=32) (p<0.0001). Ο χρόνος διπλασιασμού σε ημέρες
κυμαινόταν από 5.88±2.2 (P2) έως 12.99±3.16 (P10) στα MSCs της ομάδας
των ασθενών και από 3.32±0.97 (P2) έως 9.82±2.82 (P10) στην ομάδα των
μαρτύρων (Γράφημα 1).

Γράφημα 1. Χρόνος διπλασιασμού

Χρόνος Διπλασιασμού (ημέρες)

(population doubling, PD) σε ημέρες
(μέση τιμή ± 1 τυπική απόκλιση, SD)
ΜSCs ασθενών (MDS) (n=30) και
υγιών μαρτύρων (controls) (n=32) κατά
τη διάρκεια των ανακαλλιεργριών. Ο
υπολογισμός έγινε σύμφωνα με τον
αριθμό των MSCs στο τέλος κάθε
ανακαλλιέργειας, συγκρίνομενος με τον
αρχικό αριθμό τους.
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Ομοιως, σε ξεχωριστή ανάλυση των MSCs ασθενών με MDS χαμηλότερου
κινδύνου (Low / Intermediate-1 IPSS) (n=23) και υψηλότερου κινδύνου
(Intermediate-2 / High) (n=7), παρατηρήθηκε σημαντικά αυξημένος PD κατά
τη διάρκεια των ανακαλιεργειών P2 έως P10, σε σύγκριση με της ομάδας των
υγιών μαρτύρων (p<0.05). Συγκεκριμένα, o PD (σε ημέρες) στα MSCs
ασθενών με MDS χαμηλότερου κινδύνου κυμαινόταν από 5.52 ± 2.14 (P2)
έως 13.22 ± 3.32 (P10), και στα MSCs ασθενών υψηλότερου κινδύνου από
7.052 ± 2.13 (Ρ2) έως 12.23 ± 2.66 (Ρ10), χωρίς να παρατηρείται στατιστικά
σημαντικά διαφορά μεταξύ των PD των δυο ομάδων-κινδύνου των ασθενών.
Επιπλέον, ο μέγιστος αριθμός συγκεντρωτικών PDs (όταν τα MSCs μπουν σε
διαδικασία γήρανσης), ήταν στατιστικά σημαντικά μειωμένος στα MSCs της
ομάδας των ασθενών (10.91 ± 3.96), σε σύγκριση με τα MSCs υγιών
μαρτύρων (23.88 ± 4.57, p<0.05) (Γράφημα 2). Η διαφορά μέγιστου αριθμού
συγκεντρωτικών PDs παρέμεινε στατιστικά σημαντικά ακόμα και στην
ανάλυστη των ΜSCs ανάλογα με τις ομάδες κινδύνου των ασθενών, MSCs
χαμηλού κινδύνου MDS (n=23) (11.20 ± 3.86, p<0.05) και υψηλού κινδύνου
(n=7) (9.39 ± 4.29, p<0.05) (Γράφημα 2). Μεταξύ των δύο ομάδων κινδύνου
δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (non-significant, NS) στις
μέγιστες τιμές των συγκεντρωτικοών PDs.
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Γράφημα 2. Μέγιστες τιμές συγκεντρτικών PDs (μέση τιμή ± 1 SD) MSCs ασθενών
(MDS) (n=30) και υγιών μαρτύρων (control) (n=32), και ομάδων κινδύνου ασθενών,
χαμηλού κινδύνου (low risk MDS)(n=23), υψηλού κινδύνου (high risk MDS) (n=7)

Τα MSCs παρουσίαζαν χαρακτηριστική ατρακτοειδή μορφολογία και η
ανοσοφαινοτυπική τους ανάλυση στο τέλος κάθε ανακαλλιέργειας αναδείκνυε
ότι οι καλλιέργειες αποτελούνταν από έναν ομοιογενή κυτταρικό πληθυσμό
θετικό για τα επιφανειακά αντιγόνα CD73, CD90, CD146, CD105, CD29,
CD44 και αρνητικό για τους δείκτες αιμοποίησης CD45, CD14, CD34. Σε
συμφωνία με προηγούμενα δεδομένα μας, τα P2 MSCs παρουσίαζαν
ικανότητα

διαφοροποίησης

χονδροκυτταρικές

σειρές,

προς
που

λιποκύτταρικές,
επιβεβαιώνονταν

κυτταροχημικές χρώσεις.
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οστεοκυτταρικές
με

τις

και

αντίστοιχες

Μειωμένη έκφραση χαρακτηριστικών γήρανσης στα MSCs ασθενών με
MDS.

Για να αξιολογήσουμε εάν η κυτταρική γήρανση μπορεί να ευθύνεται για την
αυξηση του χρόνου κυτταρικού διπλασιασμού που έχει παρατηρηθεί στα
MSCs ασθενών με MDS, μελετήθηκαν δείκτες που σχετίζονται με την
κυτταρική γήρανση.

Αυξημένο μήκος τελομερών στα MSCs ασθενών με MDS.
Η αξιολόγηση του σχετικού μήκους τελομερών έγινε στις ανακαλλιέργειες
P2-P10 MSCs 15 ασθενών με MDS και σε 15 υγιείς μάρτυρες αναλόγου

Σχετικό μήκος τελομερών 2-ΔCT

φύλου και ηλικίας. Το σχετικό μήκος τελομερών στα MSCs της ομάδας των

Γράφημα 3.
Σχετικό μήκος τελομερών (μέση
τιμή ± 1SD) ΜSCs ασθενών
(MDS)
μαρτύρων

και

υγιών

(controls)

(n=15)

(n=15)

αναλόγου φύλου και ηλικίας

ασθενών κατά τη διάρκεια των ανακαλλιεργειών ήταν σημαντικά αυξημένο
συγκριτικά με την ομάδα των μαρτύρων (P=0.002), καταδεικνύοντας ότι ο
ελαττωματικός κυτταρικός πολλαπλασιασμός των MSCs της ομάδας των
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ασθενών δεν φαίνεται να οφείλεται σε αυξημένη απωλεια τελομερών
(Γράφημα 3). Η διαφορά της μέσης τιμής του σχετικού μήκους τελομερών
ήταν στατιστικά σημαντική , μεταξύ των δύο ομάδων, σε όλες τις
ανακαλλιέργειες που μελετήθηκαν (P2, P6, P10). Συγκεκριμένα, για τις
ανακαλλιέργειες P2, P6, P10, η μέση τιμή του σχετικού μήκους τελομερών
στην ομάδα των ασθενών ήταν 9660±2884, 6277±1630 και 4790±1192,
αντίστοιχα και στην ομάδα των υγιών μαρτύρων 7711±2993, 5071±1005 και
3969±954, αντίστοιχα (p=0.031, p=0.0327 και p=0.0226, αντίστοιχα).

Επιπλέον, ορίσαμε το σχετικό μήκος τελομερών των ασθενών σαν κατάλληλο
ή μη-κατάλληλο για την ηλικία τους. Από την εξίσωση, που προέκυψε από τη
γραμμική ανάλυση συσχέτισης του σχετικού μήκους τελομερών των MSCs και
της ηλικίας (χρόνια) της ομάδας των υγιών μαρτύρων, ορίσαμε το λόγο
παρατηρούμενου/αναμενόμενου (observed/predicted, O/P ratio) σχετικού
μήκους τελομερών. Η μέση τιμή του λόγου O/P του μήκους τελομερών της
ομάδας των ασθενών στις ανακαλλιέργειες P2, P6, P10 (1.261±0.375,
1.219±0.3285, 1.184±0.297, αντίστοιχα), ήταν υψηλότερη σε σχέση με το
ανώτερο 95% του ορίου εμπιστοσύνης της ομάδας των υγιών μαρτύρων
(ανώτερο και κατώτερο 95% όριο εμπιστοσύνης 1.215 και 0.785, 1.108 και
0.892, 1.133 και 0.867, αντίστοιχα, p=0.028, p=0.0465, p=0.0381, αντίστοιχα),
συνηγορώντας υπέρ του αυξημένου μήκους τελομερών στα MSCs των
ασθενών με MDS.
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Μειωμένη έκφραση των γονιδίων που σχετίζονται με την κυτταρική γήρανση
από τα MSCs ασθενών με MDS.
Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στην έκφραση των γονιδίων RB1, TP53 κατά τη
διάρκεια των ανακαλλιεργειών των MSCs της ομάδας των μαρτύρων (n=19)

Σχετική έκφραση γονιδίων 2-ΔCT

και της ομάδας των ασθενών (n=15) (Γράφημα 4).

Γράφημα 4
Σχετική έκφραση γονιδίων TP53,
pRB1 (μέση τιμή ± 1 SD) ΜSCs
ασθενών (MDS) (n=15) και υγιών
μαρτύρων (controls) (n=19)

Ωστόσο, η έκφραση των γονιδίων CDKN1A (p21), CDKN2B (p15), CDKN2A
(p16) και PARG1 ήταν στατιστικά σημαντικά μειωμένη στην ομάδα των
ασθενών σε σχέση με αυτή της ομάδας των υγιών μαρτύρων κατά τη διάρκεια
των ανακαλλιεργειών P2-P10 (p<0.0001, p=0.376, p=0.144 και π=0.0372,
αντίστοιχα), καταδεικνύοντας την μειωμένη έκφραση γονιδίων που σχετίζονται
με την κυτταρική γήρανση στις καλλιέργειες MSCs ασθενών με MDS
(Γράφημα 5).
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Σχετική έκφραση γονιδίων 2-ΔCT
Γράφημα 5.
Σχετική

έκφραση

γονιδίων

(μέση

τιμή

±

1SD)

P21(CDKN1A),

p15(CDKN2B), p16(CDKN2A), PARG1 ΜSCs ασθενών (MDS) (n=15) και
υγιών μαρτύρων (control) (n=19)

Χρώση SA-β-gal
Ο αριθμός των κυττάρων που ήταν θετικά στην έκφραση της SA-β-gal κατά
τη διάρκεια των ανακαλλιεργειών P2-P10, δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των
MSCs των ασθενών με MDS (n=30) και της ομάδας των υγιών μαρτύρων
(n=32) [Εικόνα 19].

Εικόνα 19.
Χρώση με SA-β-gal
MSCs ασθενών και
υγιών μαρτύρων (control)
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Συγκεκριμένα, τα κύτταρα που ήταν θετικά στην ομάδα των ασθενών στα
P2 MSCs ήταν 20.72%±11.09 έως 49.4%±13.19% στα P10 MSCs, ενώ στην
ομάδα των μαρτύρων στα P2 ΜSCs 18.66%±7.03 έως 48.81%±13.94% στα
P10 MSCs (p=0.094) (Γράφημα 6).

Γράφημα 6. Ποσοστό ΜSCs
ασθενών με MDS και υγιών
μαρτύρων (control) θετικών
για SA-β-gal

Υπερέκφραση των γονιδίων που σχετίζονται με το μη-κανονικό
μονοπάτι WNT στα MSCs ασθενών με MDS.
Για να εξετάσουμε εάν για την ελαττωματική πολλαπλασιαστική ικανότητα
των MSCs των ασθενών με MDS, μπορεί να υπάρχει συσχέτιση με την
έκφραση του μονοπατιού Wnt, με τη μέθοδο του PCR array μελετήσαμε την
έκφραση γονιδίων που εμπλέκονται στο σηματοδοτικό μονοπάτι Wnt. Για να
θεωρηθεί σημαντική η διαφορά στην έκφραση των γονιδίων μεταξύ της
ομάδας των ασθενών και της ομάδας των υγιών μαρτύρων, έπρεπε να είναι
τουλάχιστον διπλάσια η διαφορά του λόγου έκφρασης (fold change, FC). Ο
λόγος έκφρασης υπολογίσθηκε ως το πηλίκο της σχετικής έκφρασης των
γονιδίων (2-ΔCT) της ομάδας των ασθενών προς τη σχετική έκφραση της
ομάδας των υγιών μαρτύρων. Μετάγραφα 23 γονιδίων από τα 84 που
μελετήθηκαν, παρουσίασαν σημαντική διαφορά στην έκφραση τους μεταξύ
67

των 2 ομάδων (Γράφημα 7). Τα γονίδια που μελετήθηκαν, ανάλογα με τη
λειτουργία τους κατηγοριοποιήθηκαν ως στοιχεία του κανονικού, του μηκανονικού σηματοδοτικού μονοπατιού Wnt ή και των δύο, αναστολείς του
κανονικού μονοπατιού, καθώς και σε στοιχεία που συμμετέχουν στον
κυτταρικό κύκλο και την κυτταρική ομοιόσταση.

Γράφημα 7.
Λόγος έκφρασης (Fold Change, FC) γονιδίων κανονικού και μη-κανονικού μονοπατιού P2
MSCs ασθενών με MDS (n=6) συγκριτικά με MSCs υγιών μαρτύρων (n=6), που
μελετήθηκαν με real-time PCR Array. Στο γράφημα απεικονίζονται μόνο τα γονίδια που
διέθεταν FC> 2 ή < -2.

Στην κατηγορία των στοιχείων του μη-κανονικού μονοπατιού παρατηρήθηκε
υπερέκφραση του Wnt 5A (FC 3.17), Wnt 5B (FC 3.33), Wnt 9A (FC 4.14),
Wnt 4 (FC 2.3757) και Wnt 7A (FC 2.0174) καθώς και υποέκφραση των
CSNK1G1 (FC -4.4847) και PORCN (porcupine homolog, FC -4.8372),
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γονιδίων απαραταίτητωv για την έκκριση των πρωτεϊνών Wnt. Υπερέκφραση
παρατηρήθηκε και στο γονίδιο DVL1 (disheveled-1, FC 3.12), το οποίο
εμπλέκεται και στα δύο μονοπάτια. Όσον αφορά τα γονίδια που εμπλέκονται
στην αναστολή του κανονικού μονοπαπιού Wnt υπερεκφράστικάν τα
KREMEN1 (FC 4.21), SENP2 (SUMO1/sentrin/SMT3 specific peptidase 2, FC
4.64), AES (amino terminal enhancer of split, FC 3.2), GSK3A (glycogen
synthase kinase 3 alpha, FC 3.98), AXIN1 (FC 2.26), CSNK1A1 (FC 2.43),
CSNK2A1 (FC 2.25), PPP2R1A (protein phosphatase 2 regulatory subunit 1
alpha isoform, FC 2.3674), TLE2 (transducing-like enhancer of split 2, FC
2.99), SFRP1 (secreted frizzled-related protein 1, FC 2.8962), CXXC4 (CXXC
finger 4, FC 2.9366). Όσον αφορά την έκφραση γονιδίων, που εμπλέκονται
στον κυτταρικό

κύκλο

και

την κυτταρική

ομοιόσταση,

υπερέκφραση

παρατηρήθηκε στα SLC9A3R1(solute carrier family 9 member 3 regulator 1,
FC 3,45), JUN (FC 5.03), TCF7L1(transcription factor 7-like 1, FC 3.58) και
EP300 (E1A binding protein p300, FC 2.39) (Γράφημα 8). Συνολικά, όλα τα
δεδομένα αναδεικνύουν υπερέκφραση των γονιδίων που συμμετέχουν στο μη
κανονικό μονοπάτι Wnt και υπο-ρύθμιση του κανονικού μονοπατιού, λόγω
υπερέκφρασης αναστολέων του και υποέκφρασης γονιδίων που το επάγουν.
Όσον αφορά την έκφραση γονιδίων που συμμετέχουν στο σηματοδοτικό
μονοπάτι TGFb/BMP, η οποία μελετήθηκε με PCR array, δεν παρατηρήθηκε
διαφορά σημαντική μεταξύ στα MSCs της ομάδας των υγίων μαρτύρων και
της ομάδας των ασθενών.
Για την επαλήθευση των δεδομένων της ανάλυσης του PCR array,
μελετήθηκε σε επίπεδο mRNA, η έκφραση τεσσάρων αντιπροσωπευτικών
γονιδίων

που

είχαν

διαφορά

έκφρασης
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μεταξύ

των

δύο

ομάδων.

Συγκεκριμένα, μελετήθηκε η έκφραση του εκκινητή του κανονικού μονοπατιού
Wnt CSNK1G1, του αναστολέα του κανονικού μονοπατιού KREMEN1 και
τους ενεργοποιητές του μη κανονικού μονοπατιού Wnt5B και Wnt5A, σε P2
MSCs

ασθενών

με

MDS

(n=15)

και

υγιών

μαρτύρων

(n=15).

Η

κανονικοποίηση των αποτελεσμάτων έγινε με βάση την έκφραση του γονιδίου
της GAPDH (Γράφημα 8). Σε συμφωνία με τα αποτελέσματα του PCR array, η
μέση τιμή της σχετικής έκφραστης σε επίπεδο mRNA του CSNK1G1 ήταν
σημαντικά μειωμένη στην ομάδα των ασθενών (0.0008±0.00073) συγκριτικά

Γράφημα 8. Σχετική έκφραση του γονιδίου CSNK1G1, KREMEN1, WNT5B,
WNT5A (μέση τιμή ± 1SD) σε P2 MSCs ασθενών (ΜDS) (n=15) και υγιών
μαρτύρων, (controls) (n=15) με τη μέθοδο της RT-PCR, για να γίνει επαλήθευση
των αποτελεσμάτων του PCR array.
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με την ομάδα των μαρτύρων (0.001256±0.000624, p=0.0129), ενώ των
KREMEN1 (Γράφημα 8), Wnt5B και Wnt5A ήταν αυξημένη στην ομάδα των
ασθενών (0.02364±0.01323, 0.1508±0.05958 και 1.016±0.6261, αντίστοιχα)
σε σύγκριση με την ομάδα των υγιών μαρτύρων (0.01518±0.01375,
0.05661±0.03556 και 0.5163±0.2529, αντίστοιχα· p=0.0226, p<0.0001 και
p=0.0421, αντίστοιχα).

Αυξημένα επίπεδα DKK1 σε υπερκείμενα καλλιεργειών MSCs
H sclerostin και η DKK1 είναι εκκρινόμενα μόρια ρυθμιστές του κανονικού
σηματοδοτικού μονοπατιού Wnt, στοχεύοντας και δρώντας ανταγωνιστικά
απέναντι στους LRPs. Έτσι μελετήσαμε τα επίπεδα έκφρασης της sclerostin
και της DKK1 σε υπερκείμενα καλλιεργειών P2 MSCs ασθενών με MDS
(n=30) και υγιών μαρτύρων (n=32). Η sclerostin ανιχνεύθηκε σε 5/30 ασθενείς
(16.67%) και σε 10/32 υγιείς μάρτυρες (31.25%), χωρίς να παρατηρείται

Επίπεδα έκφρασης sclerostin (pg/mL)

σημαντική διαφορά μεταξύ των δυο ομάδων (p=0.1803) (Γράφημα 9).

Γράφημα 9. Μέτρηση
επιπέδων Sclerostin σε
υπερκείμενα P2 MSCs
ασθενών (ΜDS) (n=30)
και υγιών μαρτύρων,
(controls) (n=32) με τη
μέθοδο της ELISA.
Δεν παρατηρήθηκε
στατιστικά σημαντική
διαφορά.
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Ωστόσο, τα επίπεδα της DKK1 ήταν σημαντικά αυξημένα στην ομάδα των
ασθενών (5908.81±3962.04 pg/mL) συγκριτικά με την ομάδα των μαρτύρων
(3736.72±2763.65 pg/mL· p=0.017) (Γράφημε 10) καταδεικνύοντας καταστολή

Επίπεδα έκφρασης DKK1 (pg/mL)

του κανονικού μονοπατιού Wnt στα MSCs των ασθενών με MDS.

Γράφημα 10. Μέτρηση
επιπέδων (μέση τιμή ± 1
SD) DKK1 σε
υπερκείμενα P2 MSCs
ασθενών (ΜDS) (n=30)
και υγιών μαρτύρων,
(controls) (n=32) με τη
μέθοδο της ELISA.

Μειωμένη έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με τη διαφοροποίηση σε
καλλιέργειες MSCs ασθενών με MDS.
Έχει δειχθεί ότι το κανονικό μονοπάτι Wnt προωθεί την ικανότητα των BM
MSCs για αυτοανανέωση και την παραμονή τους σε αδιαφοροποιήτη
κατάσταση (Ling et al., 2009). Επειδή η κατάσταση stemness των MSCs έχει
συσχετισθεί με την ικανότητα τους να διαφοροποιηθούν προς διάφορες
κυτταρικές σειρές (Delorme et al., 2009), μελετήθηκε η έκφραση γονιδίων που
σχετίζονται με την οστεογένεση και τη λιπογένεση σε καλλιέργειες
αδιαφοροποίητων MSCs ασθενών (n=15) και υγιών μαρτύρων (n=15) κατά τη
διάρκεια των ανακαλλιεργειών. Ωστόσο, η έκφραση γονιδίων που σχετίζονται
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με την οστεογένεση ALP, OSC, BSP, DLX5, RUNX2 και OSX κατά τη διάρκεια
των ανακαλλιεργειών P2-P10 ήταν σημαντικά μειωμένη στα MSCs της
ομάδας των ασθενών σε σύγκριση με της ομάδας των υγιών μαρτύρων
(p=0.0442,

p=0.0141,

p=0.0151,

p=0.0114,

p=0.0034

και

p<0.0001,

ALP

BSP

2-ΔCT

2-ΔCT

DLX5

OSX

2-ΔCT

2-ΔCT

OSC

RUNX2

2-ΔCT

2-ΔCT

αντίστοιχα) (Γράφημα 11).

Γράφημα 11. Σχετική έκφραση (μέση τιμή ± 1 τυπική απόκλιση) γονιδίων που
σχετίζονται με την οστεογένεση (ALP, OSC, BSP, DLX5, RUNX2, OSX) σε
αδιαφοροποίητα MSCs ασθενών με MDS (n=15) και υγιών μαρτύρων (n=15).
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2-ΔCT
cEBPα

2-ΔCT
PPARγ

Γράφημα 12. Σχετική έκφραση (μέση τιμή ± 1 SD) γονιδίων που σχετίζονται με τη λιπογένεση
(PPARγ, cEBPα) σε αδιαφοροποίητα MSCs ασθενών με MDS (n=15), και υγιών μαρτύρων
(n=15)
Ομοίως και με τα γονίδια της λιπογένεσης CEBPA και PPARG η έκφραση
τους ήταν σημαντικά μειωμενή στα MSCs ασθενών με MDS κατά τη διάρκεια
των ανακαλλιεργειών P2-P10 σε σύγκριση με MSCs υγιών μαρτύρων
(p=0.0012 και p=0.0017, αντίστοιχα) (Γράφημα 12). Αυτά τα δεδομένα, θα
μπορούσαν να υποστήρίξουν την υπόθεση ότι στα MSCs ασθενών με MDS
υπάρχει ελαττωματικός προγραμματισμός όσον αφορά τη διαφοροποίηση,
τουλάχιστον ως προς τις κυτταρικές σειρές των οστεοκυττάρων και των
λιποκυττάρων.

Η ενεργοποίηση του κανονικού μονοπατιού Wnt σε MSCs ασθενών με
MDS, αυξάνει την πολλαπλασιαστική τους ικανότητα και την έκφραση
γονιδίων που σχετίζονται με αρχικά στάδια της οστεογένεσης.
Ενεργοποιήσαμε το κανονικό μονοπάτι Wnt, για να μελετηθεί περαιτέρω η
ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ της διαταραχής του μονοπατιού Wnt και της
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μειωμένης πολλαπλασιαστικής ικανότητας των MSCs ασθενών με MDS.
Χρησιμοποιήθηκε ο φαρμακευτικός παράγοντας BIO, ειδικός αναστολέας του
GSK3β (glycogen synthase kinase – 3 - β), που έχει δειχθεί σε μελέτες ότι
σταθεροποιεί αποτελεσματικά την β-κατενίνη (Hoffman and Benoit, 2015;
Krause et al., 2010).
Συγκεκριμένα, για να μελετηθούν τα αποτελέσματα της ενεργοποιησης του
κανονικού μονοπατιού στο κυτταρικό πολλαπλασιασμό, σε καλλιέργειες P2
MSCs (n=6) εμπλουτίσθηκε το καλλιεργητικό υλικό με BIO σε διάφορες
συγκεντρώσεις (10, 100, 200, 500 nM). Η διάρκεια των καλλιεργειών αυτών
ήταν 20 ημέρες και κάθε 48 ώρες γινόταν αλλαγή του θρεπτικού υλικού το
οποίο ήταν εμπλουτισμένο με BIO. Σαν καλλιέργεια control, χρησιμοποίηθηκε
καλλιέργεια P2 MSCs, όπου το θρεπτικό υλικό εμπλουτίσθηκε με DMSO
(διαλύτης του BIO). Ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός εκτιμήθηκε τη χρήση
ΜΤΤ σε διάφορες χρονικές στιγμές (ημέρα 1, 6, 8, 12, 16, 20) κατά τη διάρκεια
των καλλιεργειών. Οι συγκεντρώσεις ΒΙΟ 10nM και 100nM οδήγησαν σε
αύξηση του αριθμού των κυττάρων κατά την 12η (p<0.05 και p<0.05
αντίστοιχα), 16η (p<0.05 και p<0.05 αντίστοιχα), και 20η ημέρα (p<0.05 και

Γράφημα 13.
Αποτελέσματα φωτομετρίας
(μέση τιμή ± 1 SD) που
αντιστοιχούν στον αριθμό
των ζωντανών κυττάρων
κατά τη διαρκεια
καλλιεργειών παρουσία
DMSO ή BIO, με τη χρήση
ΜΤΤ σε Ρ2 .MSCs ασθενών
(n=6)

Ημέρες καλλιέργειας
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p<0.05 αντίστοιχα), ενώ στις ημέρες 1, 6 και 8 η διαφορά που παρατηρήθηκε
δεν ήταν στατιστικά σημαντική (Γράφημα 13). Η συγκέντρωση 200nM ΒΙΟ σε
στατιστικά σημαντική αύξηση του αριθμού των ζωντανών κυττάρων τη 16 η και
20η ημέρα (p<0.05), ενώ, δεν επηρρέασε τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό τις
ημέρες 1, 6, 8 και 12 (Γράφημα 13). Αντίθετα, η συγκέντρωση ΒΙΟ 500nM
προκάλεσε στατιστικά σημαντική μείωση του αριθμού των ζωντανών
κυττάρων τις ημέρες 12, 16 και 20 (p<0.05), αλλά χωρίς να έχει επίδραση την
1η, 6η και 8η ημέρα (Γράφημα 14). Μείωση του αριθμού των MSCs με 400nM
ΒΙΟ είχε περιγραφεί και από τους Krause et al, και είχε αποδοθεί σε πιθανή
αναστολή της μίτωσης από υψηλές συγκεντρώσεις BIO και όχι σε αύξηση της
κυτταρικής απόπτωσης (Krause et al., 2010). Στη μελέτη αυτή, παρατηρήθηκε
επίσης, ότι ο μειωμένος αριθμός των MSCs στις καλλιέργειες με BIO 500nM,
δεν οφειλέται σε αποπτωτικό κυτταρικό θάνατο.
Μελέτες έχουν δείξει ότι η ενεργοποίηση του κανονικού μονοπατιού Wnt, με
χρήση LiCl, ενός αναστολέα του GSK3β, οδηγεί τα αδιαφοροποίητα MSCs
προς διαφοροποίηση κυρίως προς την οστική σειρά (Tarafdar et al., 2013).
Δεδομένων των ευρημάτων μας, ότι στα MSCs ασθενών με MDS
παρατηρείται υποέκφραση του κανονικού μονοπατιού Wnt, τέθηκε το
ερώτημα εάν η μειωμένη τάση των MSCs ασθενών, προς οστεοβλαστική
διαφοροποίηση, θα μπορούσε να αποδοθεί στην υποέκφραση του κανονικού
μονοπατιού Wnt. Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία (Hoffman and
Benoit, 2015; Krause et al., 2010), P2 MSCs ασθενών με MDS
καλλιεργήθηκαν με προσθήκε ΒΙΟ είτε με συγκεντρώσεις 100nM ή 200nM για
5 ημέρες, είτε με 2μΜ ή 5μΜ για 48h. Μετά το τέλος των καλλιεργειών,
απομονώθηκε RNA και μελετήθηκε η έκφραση γονιδίων οστεογένεσης
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RUNX2 και DLX5. Η προσθήκη ΒΙΟ στις καλλιέργειες σε συγκεντρώσει
100nM και 200nM, δεν είχε στατιστικά σημαντική επίδραση στην έκφραση των
γονιδίων RUNX2 και DLX5 από τα MSCs, συγκρινομένα με MSCs στα οποία
είχε προστεθεί DMSO. Ωστόσο, η βραχύτερη επώαση των καλλιεργειών με
υψηλότερες συγκεντρώσεις BIO 2μΜ και 5μΜ, είχε ως απότελεσμα στατιστικά
σημαντική αύξηση στην έκφραση των γονιδίων RUNX2 και DLX5 (p<0.05)
(Γράφημα 14). Η διαφορά έκφρασης των γονιδίων μεταξύ των 2μΜ και 5μΜ

Γράφημα 14. Σχετική
έκφραση (μέση τιμή ±
1SD)
των
γονιδίων
RUNX2 και DLX5 σε
αδιαφοροποίητα MSCs
ασθενών με MDS (n=6)
τα οποία καλλιέργηθηκαν
για 48 ώρες παρουσία
ΒΙΟ ή DMSO (control)

ΒΙΟ δεν ήταν στατιστικά σημαντική.

Συνολικά, τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν ότι αύξηση της έκφρασης
του κανονικού μονοπατιού Wnt σε MSCs ασθενών με MDS, αυξάνει την
πολλαπλασιαστική τους ικανότητα και την έκφραση γονιδίων που σχετίζονται
με αρχικά στάδια οστεογένεσης. Βάσει αυτών των δεδομένων, μπορεί να
υποτεθεί ότι η υπορύθμιση του κανονικού μονοπατιού στα MSCs ασθενών με
MDS, μπορεί να ευθύνεται, εν μέρει, για τη μειωμένη πολλαπλασιαστική τους
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ικανότητα και τη μειωμένη τάση για διαφοροποίηση, τουλάχιστον προς την
οστική σειρά.
Ελαττωματική

υποστηρικτική

ικανότητα

αιμοποίησης

των

MSCs

ασθενών με MDS ανεξάρτητα από την παραγωγή osteopontin
Για να εκτιμήσουμε την ικανότητα BM MSCs ασθενών με MDS να
υποστηρίζουν

την

ανάπτυξη

προγονικών

αιμοποιητικών

κυττάρων,

μελέτησαμε την κλωνογονική ικανότητα των μη προσκολλημένων κυττάρων
(NACs) σε συν-καλλιέργειες MSCs ασθενών με MDS (n=15) και υγιών
μαρτύρων (n=15) με αλλογενή CD34+ κύτταρα υγιών μαρτύρων. Η συχνότητα
των συνολικών CFUs από το κλάσμα των NACs μέσα σε διάστημα πέντε
εβδομάδων ήταν σημαντικά μικρότερη στις συν-καλλιέργειες των MSCs
ασθενών συγκριτικά με αυτές υγιών μαρτύρων (p=0.0027)(Γράφημα 15) λόγω
μειωμένου αριθμού τόσο συνολικών CFU-GM (p=0.0447)(Γράφημα 16), όσο
και BFU-E (p=0.0094)(Γράφημα 17) των προγονικών κυττάρων.

control
MDS

Εβδομάδες συν-καλλιέργειας
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Γράφημα 15.
Αριθμός (μέση τιμή
± 1 SD) συνολικών
κλωνογονικών
αποικιών (CFUs)
αλλογενών CD 34+
κυττάρων που
συνκαλλιεργήθηκαν
είτε με MSCs
ασθενών (MDS)
είτε υγιών
μαρτύρων (control)

Γράφημα 16.
Αριθμός (μέση τιμή
± 1 SD) συνολικών
μυελικών
κλωνογονικών
αποικιών (total
CFU-GM)
αλλογενών CD 34+
κυττάρων που
συνκαλλιεργήθηκαν
είτε με MSCs
ασθενών (MDS)
είτε υγιών
μαρτύρων (control)

Εβδομάδες συν-καλλιέργειας

Γράφημα 17.
Αριθμός (μέση τιμή
± 1 SD) συνολικών
ερυθροκυτταρικών
κλωνογονικών
αποικιών (tBFU-E)
αλλογενών CD 34+
κυττάρων που
συνκαλλιεργήθηκαν
είτε με MSCs
ασθενών (MDS)
είτε υγιών
μαρτύρων (control)

Εβδομάδες συν-καλλιέργειας

Η osteopontin, είναι μια κυτταροκίνη των MSCs, η οποία έχει αναγνωρισθεί
ως

αρνητικός

ρυθμιστής

του

κυτταρικού

πολλαπλασιασμού

των

αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων (Carrancio et al., 2011; Grassinger et
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al., 2009). Η έκφραση της μελετήθηκε σε υπερκειμένα καλλιεργειών MSCs
ασθενών και υγιών μαρτύρων κατά τη διάρκεια ανακαλλιεργειών. Δεν
παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στα επίπεδα της osteopontin
μεταξύ των δύο ομάδων (Γράφημα 18), καταδεικνύοντας ότι πιθανά υπάρχουν
άλλοι παράγοντες οι οποίοι μπορεί να επηρρεάζουν την υποστηρικτική
ικανότητα της αιμοποίησης των MSCs ασθενών με MDS, και όχι η
osteopontin.

OPN MDSvs normal passages

osteopontin 2^-ΔCT

2.5

control
normal
MDS
MDS

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

p2

p6

Γράφημα 18.
Σχετική έκφραση
(μέση τιμή ± 1 SD)
γονιδίου osteopontin
σε MSCs ασθενών
(MDS) και υγιών
μαρτύρων (control)
κατά τη διάρκεια
ανακαλλιεργειών
(P2, P6, P10).

0
p1

Έχει μελετηθεί η έκφραση της Jagged1 (συνδέτη του σηματοτοδοτικού
μονοπατιού Notch) σε MSCs που έχουν απομονωθεί από μυελό των οστών
(Oldershaw et al., 2008), και παρατηρήθηκε ότι υπερέκφραση της διαλυτής
Jagged1 πρωτεΐνης, οδηγεί σε σημαντική μείωση της ικανότητας των MSCs
να υποστηρίζουν την αιμοποίηση (Varga et al., 2007). Σε P2 ΜSCs ασθενών
(n=15) και υγιών μαρτύρων (n=15) μελετήθηκε η έκφραση της Jagged 1 σε
επίπεδο mRNA. Η έκφραση της jagged 1 ήταν στατιστικά σημαντικά αυξημένη
στα MSCs ασθενών (0.006831 ± 0.0017) σε σύγκριση με τα MSCs της
ομάδας των υγιών μαρτύρων (0.00375 ± 0.001, p<0.01) (Γράφημα 19).
Συνεπώς, η αυξημένη έκφραση της Jagged1 θα μπορούσε να ευθύνεται για τη
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μειωμένη υποστηρικτική ικανότητα της αιμοποίησης των MSCs ασθενών με
MDS.

0.010

2-Δ Ct

0.008

P=0.0087

Jagged1

0.006
0.004
0.002
0.000
CONTROLS

MDS

81

Γράφημα19.
Σχετική έκφραση
(μέση τιμή ± 1 SD)
γονιδίου Jagged 1
σε Ρ2 MSCs
ασθενών (MDS)
(n=15) είτε υγιών
μαρτύρων (controls)
(n=15)

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Τα

MSCs

και

τα

προγονικά

τους

κύτταρα

στο

αιμοποιητικό

μικροπεριβάλλον, ρυθμίζουν την ομοιόσταση των αρχέγονων αιμοποιητικών
κυττάρων. Ωστόσο, θα μπορούσαν να έχουν ρόλο και στην ανάπτυξη
αιματολογικών διαταραχών μέσω παθολογικής παραγωγής κυτταροκινών και
επαγωγής περίπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των κυττάρων. Διάφορες
μελέτες έχουν δείξει την ύπαρξη ποσοτικών, λειτουργικών και γενομικών
διαταραχών στα μυελικά MSCs ασθενών με MDS, οι οποίες θα μπορούσαν
πιθανά να ευθύνονται για την κακοήθη εξαλλαγή των HSCs (Blau et al., 2011;
Flores-Figueroa et al., 2005). Σε μελέτες του εργαστηρίου μας, έχουμε δείξει
ότι

τα

μυελικά

MSCs

ασθενών

με

MDS

έχουν

ελαττωματική

πολλαπλασιαστική ικανότητα (Klaus et al., 2010). Στην παρούσα μελέτη,
προσπαθήσαμε να αναδείξουμε τους πιθανούς υποκείμενους παθογενετικούς
μηχανισμούς, μελετώντας χαρακτηριστικά σχετιζόμενα με τη γήρανση των
μυελικών MSCs ασθενών με MDS και την έκφραση γονιδίων που εμπλέκονται
στα σηματοδοτικά μονοπάτια Wnt και TGF/BMP.
Ο χρόνος κυτταρικού διπλασιασμού των ασθενών με MDS ήταν σημαντικά
αυξημένος συγκριτικά με MSCs υγιών μαρτύρων, υποστηρίζοντας περαιτέρω,
προήγουμενες μελέτες που καταδείκνυαν ελαττωματική πολλαπλασιαστική
ικανότητα των μυελικών MSCs ασθενών με MDS. Ωστόσο, τα MSCs των
ασθενών εξέφραζαν λιγότερα χαρακτηριστικά γήρανσης συγκριτικά με την
ομάδα των μαρτύρων. Συγκεκριμένα, τρεις αναστολείς του κυτταρικού κύκλου,
οι οποίοι συνήθως υπερεκφράζονται στα γηρασμένα κύτταρα, ο CDKN1A
(p21), CDKN2A (p16) και CDKN2B (p15), καθώς ο PARG1, γονίδιο που

82

σχετίζεται με την κυτταρική γήρανση και αυξάνεται η έκφραση του κατά τη
διάρκεια των ανακαλλιεργειών, είχαν σημαντικά μειωμένη έκφραση στα MSCs
ασθενών με MDS σε σχέση με αυτά υγιών μαρτύρων (Schallmoser et al.,
2010). Η έκφραση των γονιδίων TP53 και RB1 ήταν παρόμοια σε MSCs
ασθενών και μαρτύρων, ωστόσο η έκφραση των γονιδίων αυτών έχει
συσχετισθεί κυρίως με κυτταρική γήρανση λόγω καταστροφής DNA ή
δυσλειτουργία των τελομερών (TP53), καθώς και με δράση ογκογονιδίων,
καταστροφή χρωματίνης και διάφορες καταστάσεις κυτταρικού stress(RB1)
(Campisi and d'Adda di Fagagna, 2007).
Παρομοίως, ο αριθμός των κυττάρων που ήταν θετικά για χρώση με SA-βgal δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ της ομάδας των ασθενών και των υγιών
μαρτύρων κατά τη διάρκεια των ανακαλλιεργειών, εύρημα που θα μπορούσε
να αποδοθεί στην ποιοτική ανάλυση της SA-β-gal, καθώς τα ευμεγέθη
γηρασμένα κύτταρα συγκέντρωνουν άφθονη ποσότητα της χρωστικής SA-βgal (Wagner et al., 2010). Τέλος, το μήκος των τελομερών, το οποίο έχει
αναγνωρισθεί ως κύριος δείκτης κυτταρικής γήρανσης λόγω κυτταρικού
διπλασιασμού (Fehrer and Lepperdinger, 2005; Wagner et al., 2010), ήταν
σημαντικά αυξημένο στα MSCs ασθενών, συγκριτικά με MSCs υγιών
μαρτύρων κατά τη διάρκεια όλων των ανακαλλιεργειών που μελετήθηκαν (P2P10), ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε ενεργότητα τελομεράσης τόσο στα MSCs
της ομάδας των ασθενών όσο και στα MSCs της ομάδας των υγιών μαρτύρων
(Siegel et al., 2013; Zimmermann et al., 2003). Συνολικά τα ευρήματα μας
καταδεικνύουν ότι ή κυτταρική γήρανση δεν είναι πιθανό να ευθύνεται για την
ελαττωματική πολλαπλασιαστική ικανότητα των BM MSCs των ασθενών με
MDS. Περαιτέρω, θα μπορούσε να διερευνηθεί η υπόθεση να εύθυνεται η
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υποέκφραση του κανονικού μονοπατιού Wnt στα MSCs των ασθενών με τους
μειωμένους δείκτες κυτταρικής γήρανσης, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι η
έκφραση του κανονικού μονοπατιού επάγει γήρανση σε MSCs, μέσω αύξησης
της ενδοκυττάριας παραγωγής ROS (reactive oxygen species) (Zhang et al.,
2013).
Το κανονικό και μη-κανονικό σηματοδοτικό μονοπάτι Wnt φαίνεται να
εμπλέκεται στην διαδικασία του πολλαπλασιασμού και της διαφοροποιήσης
των μυελικών MSCs (Ling et al., 2009). Η έκφραση γονιδίων που σχετίζονται
με το κανονικό μονοπάτι Wnt μελετήθηκε σε MSCs ασθενών με MDS και
υγιών μαρτύρων. Συγκεκριμένα, στα MSCs ασθενών ήταν μεγαλύτερη η
έκφραση γονιδίων που εμπλέκονται κυρίως στο μη κανονικό μονοπάτι, τα
Wnt5A, Wnt5B, Wnt9A, Wnt4, Wnt7A, και μικρότερη η έκφραση γονιδίων που
σχετίζονται με το κανονικό μονοπάτι, CSNK1G1 και PORCN. Το CSNK1G1
φωσφορυλιώνει άμεσα τα LRP5/6 (low density lipoprotein receptor-related
protein 5/6) όταν τα Wnt προσδένονται στον υποδοχέα FZD (frizzled), ενώ το
PORCN ρυθμίζει την έκκριση των πρωτεϊνών Wnt. Παράλληλα, τα MSCs των
ασθενών είχαν αυξημένη έκφραση αναστολέων του κανονικού μονοπατιού.
Ειδικά, υπερέκφραση παρατηρήθηκε για τα γονίδια KREMEN1, GSK3A,
CSNK1A1, CSNK2A1, AXIN1, PPP2R1A, CXXC4, AES, TLE2, TCF7L1. Το
γονίδιο KREMEN1 κωδικοποιεί μια διαμεμβρανική πρωτεϊνη, η οποία
προωθεί την εσωτερικοποίηση του LRP5/6, οι GSK3A, CSNK1A1, CSNK2A1,
AXIN1, PPP2R1A και CXXC4CXXC4 κωδικοποιούν κυτταροπλασματικές
πρωτεΐνες, οι οποίες συμβάλουν στην πρωτεοσωμική αποδόμηση της βκατενίνης, και οι AES, TLE2, TCF7L1 κωδικοποιούν πρωτεΐνες που
καταστέλουν την μεταγραφή. Υπέρκφραση παρατηρήθηκε και για το γονίδιο
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SFRP, το οποίο κωδικοποιεί έναν εκκρινόμενο αρνητικό ρυθμιστή μέσω
αναταγωνισμού της σύνδεσης FZD και WNT. Επιπλέον, στα υπερκείμενα των
καλλιεργειών των MSCs της ομάδας των ασθενών, παρατηρήθηκαν αυξημένα
επίπεδα της πρωτεΐνης DKK1, ενός αναστολέα του κανονικού μονοπατιού
Wnt. Η DKK1 παρεμποδίζει την αλληλεπίδραση των προσδετών Wnt με τον
υποδοχέα LRP5/6, είτε άμεσα, είτε έμμεσα μέσω του KREMEN1. Επίσης,
παρατηρήθηκε αυξημένη έκφραση σε επίπεδο mRNA της JUN, ενός
σηματοδοτικού μορίου, που θεωρείται τυπικό μόριο-στόχος της DVL μέσω του
μη κανονικού μονοπατιού, υποστηρίζοντας περαιτέρω την υπορύθμιση του
κανονικού μονοπατιού. Τα ευρήματα μας, αφορούν κυρίως έκφραση γονιδίων
σε επίπεδο mRNA, δεδομένου ότι η ρύθμιση των σηματοδοτικών μονοπατιών,
όπως το Wnt, γίνεται μέσω μετα-μεγραφικών και μετα-μεταφραστικών
αλλαγών, κρίνεται απαραίτητη η συνέχιση της μελέτης για επιβεβαίωση των
αποτελεσμάτων σε πρωτεϊνικό επίπεδο.
Η επίδραση του κανονικού και του μη-κανονικού μονοπατιού Wnt στον
πολλαπλασιασμό και την διαφοροποίηση των MSCs από μυελό των οστών,
φαίνεται να επηρρεάζεται από τις συνθήκες καλλιέργειας, την παρουσία
περιβαλλοντικών παραγόντων και την ένταση των σημάτων Wnt. Ωστόσο, τα
δεδομένα που υπάρχουν ως τώρα είναι αντικρουόμενα, αν και επικρατεί η
άποψη ότι το κανονικό σηματοδοτικό μονοπάτι Wnt διατηρεί τα MSCs σε
αδιαφοροποίητη κατάσταση και αυτοανανέωσης, και το μη-κανονικό μονοπάτι
Wnt αναστέλει τον πολλαπλασιασμό κυρίως μέσω του Wnt5A (Baksh and
Tuan, 2007; Ling et al., 2009). Μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο ρυθμός
πολλαπλασιασμού των MSCs, που προερχονται από μυελό των οστών
ασθενών με MDS, μπορεί να συσχετισθεί με την υπερ-ρυθμιση του μη
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κανονικού μονοπατιού Wnt και την υπο-ρύθμιση του κανονικού μονοπατιού.
Σε συμφωνία με αυτήν την υπόθεση, η φαρμακευτική ενεργοποίηση του
κανονικού μονοπατιού Wnt με ΒΙΟ, έναν αναστολέα της πρωτεΐνης GSK3β,
οδήγησε σε αύξηση της πολλαπλασιαστικής ικανότητας των MSCs ασθενών.
Το εύρημα αυτό, επιβεβαιώνει προηγούμενες παρατηρήσεις σχετικά με την
αύξηση της έκπτυξης του πληθυσμού των MSCs, μετά από έκθεση σε BIO
(Hoffman and Benoit, 2015). Όσον αφορά την έκφραση γονιδίων που
σχετίζονται με το σηματοδοτικό μονοπάτι TGFβ/ΒΜΡ, που αλληλεπιδρά με το
Wnt στις διαδικασίες πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης των MSCs (Jian
et al., 2006; Liu et al., 2006), δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ των MSCs σθενών
και υγιών μαρτύρων.
Tα

MSCs

ασθενών

με

MDS

διαθέτουν

φυσιολογική

ικανότητα

διαφοροποίησης προς χονδροκύτταρα, οστεοκύτταρα και λιποκύτταρα, έπειτα
από καλλιέργεια τους παρουσία κατάλληλων θρεπτικών υλικών (Klaus et al.,
2010). Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των ανακαλλιεργειών, απουσία επαγωγικού
καλλιεργητικού υλικού, παρατηρήθηκε μείωση στην έκφραση γονιδίων
σχετικών με την οσοτεογένεση και τη λιπογένεση, σε αδιαφοροποίητα MSCs
ασθενών σε σύγκριση με MSCs υγιών μαρτύρων. Η μειωμένη έκφραση
γονιδίων διαφοροποίησης σε αδιαφοροποίητα MSCs ασθενών, πιθανά
αντανακλά μειωμένη καθοδήγηση των MSCs προς κυτταρικές σειρές, είτε
οστεοκυττάρων είτε λιποκυττάρων (Delorme et al., 2009), χωρίς να έχει
διερευνηθεί ακόμα ο υπεύθυνος μηχανισμός. Σε πρόσφατη έρευνα,
παρατηρήθηκε ότι η φαρμακευτική ενεργοποίηση του κανονικού μονοπατιού
Wnt με LiCl, αναστολέα του GSK3β, οδήγησε αδιαφοροποίητα MSCs προς
οστεοβλαστικά κύτταρα (Tarafdar et al., 2013). Με βάση αυτή την έρευνα και
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της υπορύθμισης του κανονικού μονοπατιού Wnt σε MSCs ασθενών, θα
μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η μειωμένη καθοδήγηση των MSCs ασθενών
προς οστεοβλαστικά κύτταρα, θα μπορούσε εν μέρει, να αποδοθεί στη
μειωμένη έκφραση του κανονικού μονοπατιού Wnt. Τα ευρήματα μας, από της
καλλιέργειες MSCs παρουσία BIO, συνηγορούν υπέρ αυτής της υπόθεσης.
Αδιαφοροποίητα MSCs της ομάδας των ασθενών που καλλιεργήθηκαν
παρουσία BIO, παρουσίασαν αυξημένη έκφραση γονιδίων που εκφράζονται
στα αρχικά στάδια της οστεογένεσης. Ανεξάρτήτως από την αιτία, η μειωμένη
ικανότητα

διαφοροποίησης

σε

συνδυασμό

με

την

ελαττωματική

πολλαπλασιαστική ικανότητα των MSCs ασθενών με MDS, θα μπορούσαν να
επηρρεάζουν στην δημιουργια υποστηρικτικών κυττάρων αιμοποίησης στην
αιμοποιητική φωλιά.
Για να ελέγξουμε την υποστηρικτική ικανότητα της αιμοποίησης των MSCs
ασθενών με με MDS, πραγματοποιήσαμε πειράματα συν-καλλιεργειών. Συνκαλλιεργήθηκαν MSCs ασθενών και υγιών μαρτύρων με τα ίδια CD34+
κύτταρα υγιών μαρτύρων, έπειτα εκτιμήθηκε η κλωνογονική ικανότητα των
CD34+ κυττάρων σε διαδοχικά διατήματα συν-καλλιέργειας. Στα CD34+
κύτταρα που συν-καλλιεργήθηκαν με MSCs ασθενών, παρατηρήθηκε
σημαντική μείωση της κλωνογονικής τους ικανότητας στη δημιουργία
ερυθροκυτταρικών και μυελικών αποικιών, συγκρινόμενα με αντίστοιχες συνκαλλιέργειες με MSCs υγιών μαρτύρων. Κάτι που θα μπορούσε να αποδοθεί
είτε στην κυτταρική δομή των MSCs ή/και στα κυτταρικά παράγωγα όπως
διαλυτές ή μεμβρανικές κυτταροκίνες, μόρια πρόσδεσης και παράγωγα
εξωκυττάριας ουσίας. Τα επίπεδα της osteopontin, μιας διαλυτής πρωτεϊνης
ρυθμιστή του πολλαπλασιασμού και της διαφοροποίησης αιμοποιητικών
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αρχέγονων και προγονικών κυττάρων (Carrancio et al., 2011; Grassinger et
al., 2009), δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ των συν-καλλιεργειών με MSCs
ασθενών με MDS και υγιών μαρτύρων· έτσι ο μηχανισμός της μειωμένης
υποστηρικτικής ικανότητας της αιμοποίησης δεν είναι ξεκάθαρος και
επιδέχεται περαιτέρω διερεύνησης. Ωστόσο, παρατηρήθηκε αύξηση της
έκφρασης της Jagged-1, σε επίπεδο mRNA, σε MSCs ασθενών με MDS. Σε
μελέτη συν-καλλιέργειας MSCs και λεμφομονοπύρηνων κυττάρων, που έχουν
απομονωθεί από το μυελό των οστών, η υπερέκφραση της διαλυτής
πρωτεϊνης Jagged-1 οδήγησε σε μείωση των CAFC (cobblestone area
forming cells) (Varga et al., 2007), σε συνέχεια αυτής της μελέτης, θα
μπορούσε να υποτεθεί ότι η αυξημένη έκφραση της Jagged-1 στα MSCs των
ασθενών, πιθανά να εμπλέκεται στη μείωση της ικανότητας των MSCs
ασθενών να υποστηρίζουν την αιμοποίηση.
Συνολικά, πρόκειται για την πρώτη μελέτη που αναδεικνύει απορύθμιση των
σηματοδοτικών μονοπατιών Wnt σε MSCs ασθενών με MDS. Αυτή η
διαταραχή θα μπορούσε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη μειωμένη
πολλαπλασιαστική ικανότητα των MSCs ασθενών με MDS, με αντανάκλαση
στην μη λειτουργική αιμοποιητική φωλιά του μυελού των οστών που
αποτυγχάνει

να

υποστηρίξει

την

αιμοποίηση.

Τα

δεδομένα

αυτά

υποστηρίζουν περαιτέρω την ιδέα της αιμοποιητικής φωλιάς και της βλάβης
σε επίπεδο μικροπεριβάλλοντος μυελού των οστών, που θα μπορούσε να
συμβάλλει καθοριστικά στη φυσική πορεία των MDS.
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Impaired Proliferative Potential of Bone Marrow
Mesenchymal Stromal Cells in Patients
with Myelodysplastic Syndromes Is Associated
with Abnormal WNT Signaling Pathway
Konstantia Pavlaki,1,2 Charalampos G. Pontikoglou,1 Anthi Demetriadou,1,2 Aristea K. Batsali,1,2
Athina Damianaki,1 Emmanouil Simantirakis,1,2 Michail Kontakis,1 Athanasios Galanopoulos,3
Ioannis Kotsianidis,4 Maria-Christina Kastrinaki,1 and Helen A. Papadaki1

It has been shown that bone marrow mesenchymal stromal cells (MSCs) from patients with myelodysplastic
syndromes (MDSs) display defective proliferative potential. We have probed the impaired replicative capacity
of culture-expanded MSCs in MDS patients (n = 30) compared with healthy subjects (n = 32) by studying
senescence characteristics and gene expression associated with WNT/transforming growth factor-b1 (TGFB1)
signaling pathways. We have also explored the consequences of the impaired patient MSC proliferative potential by investigating their differentiation potential and the capacity to support normal CD34 + cell growth
under coculture conditions. Patient MSCs displayed decreased gene expression of the senescence-associated
cyclin-dependent kinase inhibitors CDKN1A, CDKN2A, and CDKN2B, along with PARG1, whereas the mean
telomere length was upregulated in patient MSCs. MDS-derived MSCs exhibited impaired capacity to support
normal CD34 + myeloid and erythroid colony formation. No significant changes were observed between
patients and controls in gene expression related to TGFB1 pathway. Patient MSCs displayed upregulated noncanonical WNT expression, combined with downregulated canonical WNT expression and upregulated canonical WNT inhibitors. MDS-derived MSCs displayed defective osteogenic and adipogenic lineage priming
under non-differentiating culture conditions. Pharmacological activation of canonical WNT signaling in patient
MDSs led to an increase in cell proliferation and upregulation in the expression of early osteogenesis-related
genes. This study indicates abnormal WNT signaling in MSCs of MDS patients and supports the concept of a
primary MSC defect that might have a contributory effect in MDS natural history.

Introduction

M

yelodysplastic syndromes (MDSs) are clonal disorders of the hematopoietic stem cells (HSCs) characterized by inefficient bone marrow (BM) hematopoiesis
and increased risk for leukemic evolution [1]. A complex
multistep alteration process affecting genes that regulate the
hematopoietic stem cell cycle and epigenetic machinery,
signal transduction proteins, and transcriptional factors has
been associated with the disease pathogenesis [2]. Ineffective
BM hematopoiesis in MDSs has also been linked with an
abnormal microenvironment that may sustain or even induce
the aberrations within the HSC compartment [3]. Interestingly, the concept of a primary microenvironment dysfunc-

tion that results in secondary myelodysplasia has recently
been proposed [4].
Multipotent mesenchymal stromal cells (MSCs) are the main
components of the marrow microenvironment and the constituents of the regulatory niches that influence the survival, cell
cycle, self-renewal, and differentiation processes of HSCs [5,6].
Several studies have shown that ex-vivo-expanded MSCs from
MDS patients display functional and cytogenetic abnormalities,
such as impaired replicative potential, abnormal cytokine production, defective differentiation and immunoregulatory capacity, and genetic aberrations, although different from those
detected in the respective HSCs [7,8]. Although results from
many of these studies have not been universally confirmed
[9,10], they raise a strong possibility that MSCs in MDSs fail to
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support hematopoiesis and corroborate the hypothesis of a
permissive microenvironment that promotes the emergence
and/or evolution of clonal hematopoiesis in MDSs.
We and others have previously shown that MSCs from
MDS patients, despite their ability to normally expand ex vivo,
display a defective proliferative capacity associated with an
impaired colony-forming potential and passage recovery in
long-term cultures [8,11]. The mechanisms underlying the
impaired replicative potential of BM MSCs in MDS patients
remain obscure. Premature cell senescence associated with an
abnormal telomere shortening due to the long-standing inflammation has been shown to account, at least in part, for the
defective proliferative properties of BM MSCs in patients with
rheumatoid arthritis [12]. Apart from the telomere shortening,
a number of molecular changes have been recently associated
with MSC aging, such as altered gene expression profile of the
senescence-associated cyclin-dependent kinase (CDKN) inhibitors CDKN1A (p21), CDKN2A (p16), and CDKN2B
(p15); the tumor suppressors TP53 and retinoblastoma (RB1);
and the phosphate-associated RhoGAP protein-tyrosine
(PARG1) [13,14]. Whether premature cell senescence accounts also for the impaired replicative potential of MSCs
from MDS patients has not been investigated so far.
Signaling pathways mediated through the WNT ligands
display a pivotal regulatory role in MSC proliferation, selfrenewal, and differentiation [15,16]. Further, the canonical
Wnt/b-catenin signaling has been associated with cell senescence of BM MSCs in rat models [17]. The possibility of
deregulated WNT pathways in MSCs of MDS patients has
never been studied. Interestingly, disease-related alterations
of the canonical WNT signaling have been identified in HSC
populations of MDS patients although their precise role has
not been clearly elucidated [18,19].
In the present study we probe the mechanisms underlying
the impaired replicative potential of BM MSCs in patients
with MDSs by investigating the senescence characteristics
of culture-expanded MSC time-course, namely, the relative
telomere length, the expression of senescence-associated
b-galactosidase (SA-b-gal), and senescence-associated
genes. We have also assessed the expression profile of 84
genes associated with the canonical and non-canonical
WNT signaling pathways in MSCs from MDS patients
compared with healthy individuals. Because a cross-talk
between WNT and transforming growth factor-b1 (TGFB1)
signaling pathways has been described to regulate the proliferative properties of human MSCs, we have also assessed
the expression profile of genes associated with the TGFB
signaling in MDS-derived MSCs [20]. Moreover we have
assessed patient MSCs’ differentiation potential and their
capacity to support normal CD34 + cell growth.

Materials and Methods
Patients
We studied 30 patients with de novo MDSs and 32 ageand sex-matched hematologically healthy individuals undergoing orthopedic surgery for hip replacement. Patients
were classified according to the World Health Organization
(WHO) and the International Prognostic Scoring System
(IPSS) and were studied on diagnosis before receiving any
medication [21,22]. Patient characteristics are summarized
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in Table 1. The study has been approved by the Ethics
Committee of the University Hospital of Heraklion and informed consent was obtained from all subjects, according to
the Helsinki Protocol.

MSC cultures
BM MSCs were expanded for 10 passages (P) as previously
described [12,23]. In brief, BM aspirate was mixed with 3,000
units of preservative-free heparin (Sigma, Saint Louis, MO),
diluted 1:1 with phosphate-buffered saline (Gibco Invitrogen,
Paisley, Scotland), and layered over Histopaque-1077 (Sigma).
The isolated BM mononuclear cells were seeded and cultured in Dulbecco’s modified Eagle’s medium–low glucose
(DMEM-LG; Gibco Invitrogen) supplemented with 10% fetal
bovine serum (FBS; Gibco Invitrogen)/100 IU/mL penicillin–
streptomycin (Gibco Invitrogen) (thereafter referred as MSC
medium), at 37C/5% CO2 fully humidified atmosphere. Culture
medium was replaced twice per week and the nonadherent hemopoietic cells were removed. When adherent MSCs were
80%–90% confluent, cells were detached using 0.25% trypsin–
1 mM EDTA (Gibco Invitrogen), reseeded at a concentration of
2,000 cells/cm2, and further expanded for a total of 10 passages
(P). P2 MSCs were induced to differentiate with appropriate
media toward adipogenic, osteogenic, and chondrogenic lineages [12]. Cell-free supernatants from P2 were stored at - 80C
for measurement of Dickkopf 1 (DKK1; Quantikine; R&D
Systems, Minneapolis, MN), sclerostin (BI-20442; Biomedica
Gruppe, Wien, Austria), and osteopontin (Quantikine; R&D
Systems) levels by means of enzyme-linked immunosorbent
assay. In a separate set of experiments P2 MSCs were cultured in
the presence of the canonical WNT pathway activator 6-bromoindirubin-3¢-oxime (BIO). BIO was purchased from TOCRIS
Bioscience (Bristol, United Kingdom) and was dissolved in dimethyl sulfoxide (DMSO).

Proliferative potential of MSCs
The formula 2n = Nx/N0 was used to calculate the cell
population doublings (PDs) (n) at each passage based on the
number of cells counted in the flask after trypsinization (Nx)
and the number of cells initially plated (N0) [12]. The time
(days) for one PD at a given passage was calculated as the
ratio between the duration of culture in days and the number
of the respective cell PDs (n). Cumulative PDs were calculated as previously described [24]. MSC proliferative
potential was also evaluated by a methyl triazolyl tetrazolium (MTT)–based assay in P2 cells.

MSC immunophenotypic characteristics
Trypsinized MSCs from P1 to P10 were immunophenotypically characterized using anti-CD29 (4B4; CytoStat/Beckman-Coulter, Fullerton, CA), anti-CD44 ( J173;
Immunotech/Coulter, Marseille, France), anti-CD73 (AD2;
Becton Dickinson-Pharmingen, San Diego, CA), anti-CD90
(F15.42; Immunotech/Coulter), anti-CD105 (SN6; Caltag,
Burlingame, CA), anti-CD146 (P1H12; Becton DickinsonPharmingen), anti-CD45 (IMMU19.2; Immunotech/Coulter),
anti-CD14 (RMO52; Immunotech/Coulter), and anti-CD34
(QBend10; Beckman-Coulter) monoclonal antibodies [17].
Data were processed in Beckman Coulter Cytomics FC500
(Coulter, Miami, FL).
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Table 1. Clinical and Laboratory Data of the Patients Studied
Hgb
(g/dL)

ANC
( · 106/L)

Plts
( · 109/L)

9.4
9.6
9.1
9.9
7.7
7.8
9.5

2.1
2.6
3.0
2.8
2.4
2.9
3.4

199
43
158
157
362
300
365

46XY[23]
46XY[20]
46XX[25]
47XY, + 21[10]
46XY[20]
46XX[20]
46XXdel5q[24]

Low
Intermediate-1
Low
Intermediate-2
Low
Low
Low

9.7
9.6

2.9
3.4

332
160

Low
Intermediate-2

RAEB-II
RA
RAEB-II
RA
RCMD
RCMD
RA
RAEB-I
RAEB-II
RA
RA
RA

8.6
9.9
9.9
10.7
9.9
10.3
9.2
9.4
9.0
9.4
9.7
9.2

2.4
2.2
0.5
2.7
2.9
2.0
2.7
1.9
1.4
2.7
2.6
2.2

57
152
53
250
55
80
195
66
200
174
241
156

M/82
M/75

RCMD
RAEB-I

9.2
10.2

3.6
2.4

50
79

M/74
M/80
M/78
M/65
M/70
M/67
F/65

RAEB-II
RAEB-II
RCMD
RCMD
RCMD
RA
RA

10.4
10.1
8.9
9.3
9.2
8.9
10.7

1.5
1.0
2.6
2.0
2.8
2.4
2.7

93
73
81
180
241
192
250

46XY[17]
46,XY,dup(21)[5],47,
XY,add21 + mar[4]/
46,XY[10]
46XY[7]/47XY, + 8[13]
46XY[20]
46XY[16]
46XX
46XY[20]
46XX[25]
46XY[20]
46XY[20]
46XY[20]
46XY[20]
46XX[25]
46XY,
del13q12q22[18]/
47XY, + 8,
del13q12q22[5]/
46XY[1]
46XY,inv9p12q13[20]
45XY - 3, - 5, + 8,
- 17, - 18, + mar
1, + mar 2[5]/
46XY[20]
46XY,inv9p12q13[17]
46XY[20]
46XY[20]
46XX[25]
46XY[26]/47XY + 8[3]
46XY[5]/47XY + 8[20]
46XX

UPN

Gender/age

WHO

1
2
3
4
5
6
7

M/75
M/73
F/61
M/75
M/55
F/48
F/72

8
9

M/61
M/81

RA
RCMD
RA
RAEB-II
RA
RA
MDSs associated
with isolated
del(5q)
RARS
RAEB-I

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

M/72
M/74
M/71
F/49
M/66
F/62
M/85
M/81
M/64
M/74
F/60
M/82

22
23

24
25
26
27
28
29
30

Karyotype

IPSS

High
Low
Intermediate-2
Low
Intermediate-1
Low
Low
Intermediate-1
Intermediate-2
Low
Low
Intermediate-1

Intermediate-1
Intermediate-1

High
Intermediate-2
Intermediate-1
Low
Intermediate-1
Intermediate-1
Low

UPN, unique patient number; WHO, World Health Organization; Hgb, hemoglobin; ANC, absolute neutrophil count; IPSS, International
Prognostic Scoring System; RA, refractory anemia; RCMD, refractory cytopenia with multilineage dysplasia; RAEB, RA with excess
blasts; MDSs, myelodysplastic syndromes.

MSC differentiation capacity
MSC differentiation potential toward the osteogenic, adipogenic, and chondrogenic lineages was assessed as previously
described [17]. In brief, the adipogenic differentiation was induced following 21-day culture in MSC medium supplemented
with 10% FBS, 0.5 mM 3-isobutyl-1-methylxanthine, 1 mM
dexamethasone, 0.2 mM indomethacin, and 10 mg/mL insulin.
Adipogenesis was assessed by Oil Red O staining. MSC osteogenic differentiation was induced following 21-day culture in
MSC medium supplemented with 0.1 mM dexamethasone,
0.15 mM ascorbate-2-phosphate, and 3 mM NaH2PO4. Osteogenesis was assessed by Alizarin Red S and von Kossa staining.
For chondrogenic induction, 0.5 · 106 MSCs pelleted in 15-mL
tubes were cultured for 21 days in DMEM–high glucose (Gibco

Invitrogen), supplemented with 6.25 mg/mL insulin, 6.25 mg/mL
transferrin, 1.33 mg/mL linoleic acid, 1.25 mg/mL bovine serum
albumin, 1 mM sodium pyruvate, 0.17 mM ascorbate-2-phosphate, 0.1 mM dexamethasone, 0.35 mM l-proline, 6.25 ng/mL
selenous acid, and 0.01 mg/mL TGF-b3 (R&D Systems).
Chondrogenesis was assessed by Alcian blue and Masson’s trichrome stains. All reagents for differentiation induction were
purchased from Sigma unless otherwise indicated.

Assessment of MSC senescence
Evaluation of senescence-associated gene expression by realtime reverse transcription polymerase chain reaction. Total

RNA was isolated from P2, P6, and P10 MSCs using the RNeasy
Mini Kit (Qiagen, Hilden, Germany). From each sample, 1 mg of
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RNA was reverse transcribed into cDNA by means of the SuperScript II First-Strand cDNA synthesis kit (Invitrogen). One
hundred nanograms of synthesized cDNA was amplified by realtime polymerase chain reaction (PCR), in 25 mL reactions in
SYBR GreenER qPCR Supermix (Invitrogen) and 10 mM of
each specific primer for CDKN1A, CDKN2B, CDKN2A, RB1,
TP53, and PARG1. Reactions were processed in Rotor-Gene
6000 (Qiagen) using a two-step cycling program of 45 cycles of
95C for 15 s and 60C for 15 s. A melting curve (62C–95C)
was generated at the end of each run to verify specificity of the
reactions. The forward and reverse primer sequences are given
below: 5¢-CAATGATCATGCCCAGTGCA-3¢ and 5¢-GATC
GTGATCTGTGCCAGGA-3¢ for PARG1, 5¢-CCCAACTCCA
CCAGATAGCA-3¢ and 5¢-GGGATTTCCGCATCCTAGCA3¢ for CDKN2B, 5¢-CCCAACGCACGAATAGTTAC-3¢ and 5¢CACGGGTCGGGTGAGAGT-3¢ for CDKN2A, 5¢-GCAGTA
TGCTTCCACCAGGC-3¢ and 5¢-AAGGGCTTCGAGGAAT
GTGAG-3¢ for RB1, 5¢-GCAGACCAGCATGACAGATTT-3¢
and 5¢-GGATTAGGGCTTCCTCTTGGA-3¢ for CDKN1A, and
5¢-GCCCCCAGGGAGCACTA-3¢ and 5¢-GGGAGAGGAGC
TGGTGTTG-3¢ for TP53. Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) was used as internal control gene, and the
forward and reverse primer sequences were 5¢-GCCCAA
TACGACCAAATCC-3¢ and 5¢-AGCCACATCGCTCAGA
CA-3¢, respectively. Specific gene expression values were expressed as 2 - DCt, where DCt = Ctgene of interest - CtGAPDH.
MSC relative telomere length measurement by semiquantitative
real-time PCR. DNA was extracted from P2, P6, and P10

MSCs using the QIAamp DNA mini kit (Qiagen), and the
relative telomere length was evaluated using a previously described semiquantitative real-time PCR method with b-globin
as control single-copy gene [25]. SYBR GreenER qPCR Supermix was used for the PCRs. The relative telomere length
was expressed as 2 - DCt (DCt = Cttelomere - Ctb-globin).
SA-b-gal expression. Expression of SA-b-gal in P2, P6,
and P10 MSCs was determined by a commercially available
detection kit (Abcam, Cambridge, United Kingdom)
according to the manufacturer’s instructions. The number
of SA-b-gal-positive (blue) MSCs was evaluated under a
phase-contrast microscope, per 100 consecutively counted
MSCs. All experiments were performed in triplicate.

WNT and TGF signaling pathway PCR arrays
Total RNA was isolated from P2 MSCs from six MDS
patients and six healthy controls as described previously. By
using the human WNT Signaling Pathway RT2 Profiler PCR
Array (SABiosciences, Qiagen) we profiled the expression
of 84 genes related to WNT-mediated signal transduction.
Similarly, using the human TGFB/bone morphogenic protein (BMP) Signaling Pathway RT2 Profiler PCR Array
(SABiosciences, Qiagen) we profiled the expression of 84
genes related to TGFB/BMP-mediated signal transduction.
The fold change (FC) for each gene between the group of
patients and the group of controls was calculated with the
DDCt method (FC = 2 - DDCt). An at least 2-fold difference in
gene expression between patient and control groups was
considered significant.
Validation of the PCR array results by real-time RT-PCR. To
validate the PCR array results, significantly overexpressed
genes were further assessed in P2 MSCs from patients
and healthy controls by real-time reverse transcription–
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polymerase chain reaction (RT-PCR; SYBR GreenER qPCR
Supermix), using the specific primers of the PCR array for
casein kinase 1-gamma 1 (CSNK1G1), kringle containing
transmembrane protein 1 (KREMEN1), WNT5B, WNT5A,
and GAPDH (SABiosciences, Qiagen). Reactions were
performed in Rotor-Gene 6000 using a two-step cycling
program consisting of 45 cycles of 95C for 15 s and 60C
for 15 s. A melting curve (62C–95C) was generated at the
end of each run to verify specificity of the reactions.

Assessment of osteogenesis- and adipogenesisrelated gene expression by real-time RT-PCR
P2, P6, and P10 MSCs from patient and control cultures
were assessed for the expression of genes related to osteogenesis [alkaline phosphate (ALP), osteocalcin (OSC), bone
sialoprotein (BSP), distal-less homeobox protein 5 (DLX5),
Runt-related transcription factor 2 (RUNX2), and osterix
(OSX)] and adipogenesis [CCAAT/enhancer-binding protein
alpha (CEBPA) and peroxisome proliferator activated receptorgamma (PPARG)]. RNA was isolated and reverse transcribed
as described previously, and 20 ng of cDNA was amplified in
each PCR. PCR was performed with KAPA SYBR FAST
qPCR Kit Master Mix (Kapa Biosystems, Boston, MA) and
10 mM of each primer. We used a Rotor-Gene 6000 two-step
cycling program consisting of 40 cycles of 95C for 3 s and
60C for 30 s. A melting curve (62C–95C) was generated at
the end of each run to verify specificity of the reactions. The
forward and reverse primer sequences for PCR amplification
were as follows: 5¢-CCTGCAGCTTCAGAAGCTCAA-3¢ and
5¢-ACTGTGGAGACACCCATCCC-3¢ for ALP, 5¢-GAGGG
CAGCGAGGTAGTGAAGA-3¢ and 5¢-CGATGTGGTCAGC
CAACTCG-3¢ for OSC, 5¢-GGGCAGTAGTGACTCATCC
GAAG-3¢ and 5¢-CTCCATAGCCCAGTGTTGTAGCAG-3¢
for BSP, 5¢-GCCACCAACCAGCCAGAGAA-3¢ and 5¢-GCG
AGGTACTGAGTCTTCTGAAACC-3¢ for DLX5, 5¢-GGCC
CACAAATCTCAGATCGTT-3¢ and 5¢-CACTGGCGCTGC
AACAAGAC-3¢ for RUNX2, 5¢-GCCAGAAGCTGTGAAAC
CTC-3¢ and 5¢-TAACCTGATGGGGTCATGGT-3¢ for OSX,
5¢-AAGAAGTCGGTGGACAAGAACAC-3¢ and 5¢-ACCGC
GATGTTGTTGCG-3¢ for CEBPA, and 5¢-TCAGGGCTGCC
AGTTTCG-3¢ and 5¢-GCTTTTGGCATACTCTGTGATCTC3¢ for PPARG. GAPDH was used as normalization control and
the forward and reverse primer sequences were 5¢-CATGTTC
CAATATGATTCCACC-3¢ and 5¢-GATGGGATTTCCATTG
ATGAC-3¢, respectively.

Assessment of Jagged-1 by real-time RT-PCR
MSCs at P2 derived from patients and healthy controls were
used to evaluate the expression of Jagged-1. RNA was isolated
and reverse transcribed as before. Twenty nanograms of cDNA
was amplified in each PCR. PCR was performed with KAPA
SYBR FAST qPCR Kit Master Mix (Kapa Biosystems) and
10 mM of each primer. A Rotor-Gene 6000 two-step cycling
program consisting of 40 cycles of 95C for 3 s and 60C for 30 s
was used. A melting curve (62C–95C) was generated at the
end of each run to verify specificity of the reactions. The forward
and reverse primer sequences were as follows: 5¢-CCAAG
CAGCCGGCGTATA-3¢ and 5¢-TGTTTTGTCGGCGTGCC3¢. Relative expression levels were normalized using GAPDH
as described previously.
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Evaluation of MSC hematopoietic supportive
capacity
A previously described two-stage culture procedure was
used to test the capacity of patient MSCs to support normal
hematopoiesis [26,27]. In brief, confluent MSC stromal layers
from patients and controls, grown in 25 cm2 flasks, were irradiated (10 Gy); recharged with immunomagnetically sorted
(Miltenyi Biotec, Gladbach, Germany) normal allogeneic BM
CD34 + cells (5 · 104) in Iscove’s modified Dulbecco’s medium (IMDM; Gibco Invitrogen), supplemented with 10%
FBS and 100 IU/mL penicillin–streptomycin; and incubated in
a 37C/5% CO2 fully humidified atmosphere. The cocultures
were kept for a total of 5 weeks. At weekly intervals cultures
were fed by demi-depopulation and the nonadherent cells
(NACs) were counted and assayed for clonogenic progenitor
cells as previously described [26,27]. In brief, the NACs were
cultured in 35-mm Petri dishes in 1 mL IMDM supplemented
with 30% FBS, 1% bovine serum albumin (Gibco Invitrogen),
10 - 4 M mercaptoethanol (Sigma), 0.075% sodium bicarbonate
(Gibco Invitrogen), 2 mM l-glutamine (Sigma), and 0.9%
methylcellulose (Stem Cell Technologies, Vancouver, BC,
Canada), in the presence of 5 ng granulocyte-macrophage
colony-stimulating factor (R&D Systems), 50 ng interleukin-3
(R&D Systems), and 2 IU erythropoietin ( Janssen-Ciliag,
Athens, Greece). Following 14 days of culture in a 37C/5%
CO2 fully humidified atmosphere, colonies were scored and
classified as granulocyte colony-forming units (CFU-G),
macrophage-CFU (CFU-M), granulocyte-macrophage CFU
(CFU-GM), and erythroid-CFU (CFU-E) according to established criteria. The colonies were finally defined as total
myeloid,thatis, total CFU-GM (CFU-GplusCFU-M plusCFUGM), CFU-E, and total CFU (total CFU-GM plus CFU-E).

Statistical analysis
Data were analyzed using the GraphPad Prism Statistical PC
program (GraphPad Software, San Diego, CA). Grouped data
were expressed as mean – 1 standard deviation and compared
using the non-parametric Mann–Whitney U-test. The two-way
analysis of variance was used to define differences between
patients and controls in gene expression, relative telomere
length, and SA-b-gal positivity through passages as well as in
total CFU-GM, CFU-E, and total CFU in culture supernatants
time-course. The chi-square test was used for the evaluation of
the homogeneity of patient and control groups in age and sex
distribution and for assessment of differences between patients
and controls displaying detectable sclerostin.

Results
Defective growth characteristics
of culture-expanded MDS-derived MSCs
MSC cultures were successfully expanded in all MDS
patients although at a slower rate in comparison to healthy
subjects. Specifically, MSC doubling time during P2–P10
was significantly increased in MDS patients (n = 30) compared with controls (n = 32) (P < 0.05). MSC PD time ranged
from 5.88 – 2.20 (P2) to 12.99 – 3.16 days (P10) in patients
and from 3.32 – 0.97 (P2) to 9.82 – 2.82 days (P10) in controls (Fig. 1A). When we analyzed separately MSCs derived from either low-risk MDS (low/intermediate-1 IPSS)

FIG. 1. Growth characteristics of MSCs from myelodysplastic syndrome (MDS) patients and healthy individuals.
Graph (A) depicts the days [mean – 1 standard deviation (SD)]
for population doubling (PD) of MSCs from patients (n = 30)
and healthy subjects (n = 32) through passages, based on the
cell yield at the end of each passage compared with cells
initially plated. Graph (B) depicts the long-term growth curves
for MSCs from patients (n = 30) and healthy subjects (n = 32).
Cultures were expanded until cells reached senescence. Every
cell passage is indicated by a point and the number of cumulative PDs was calculated based on the ratio of cells seeded
versus cells harvested per passage. Graph (C) depicts the maximum cumulative PDs for MSCs derived from patients (n = 30)
and healthy subjects (n = 32). Comparisons between MSCs from
healthy individuals and MDS-derived MSCs were performed by
means of the non-parametric Mann–Whitney test. *P < 0.05,
#
P < 0.05, xP < 0.05. MSCs, mesenchymal stromal cells.
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(n = 23) or high-risk MDS (intermediate-2/high IPSS) (n = 7),
we similarly observed significantly higher PD time during
P2–P10 as compared with controls (P < 0.05 and P < 0.05,
respectively). Specifically, PD time ranged from 5.52 – 2.14
(P2) to 13.22 – 3.32 days (P10) in low-risk MDS-derived
MSCs and from 7.052 – 2.13 (P2) to 12.23 – 2.66 days (P10)
in high-risk MDS-derived MSCs. No significant difference
could be detected in PD time throughout culture between
MSCs from the two risk groups. In accordance with these
observations, long-term growth curves demonstrate a reduced proliferative rate of MDS-derived MSCs (Fig. 1B).
Moreover, the maximum cumulative PDs were significantly
reduced in patient cultures (10.91 – 3.96) compared with
healthy subjects (23.88 – 4.57, P < 0.05) (Fig. 1C). This
finding remained significant when we looked at MSCs derived from (n = 23) patients with low-risk MDSs and (n = 7)
patients with high-risk MDSs separately (P < 0.05 and
P < 0.05, respectively). The maximum cumulative PDs for
MSCs derived from low-risk MDSs and high-risk MDSs
were 11.20 – 3.86 and 9.31 – 4.29, respectively. Notably no
difference could be detected in maximum cumulative PDs
between the two risk groups (Fig. 1C).
MSCs displayed the characteristic spindle-like morphology and the immunophenotypic analysis at the end of each
passage demonstrated that cultures contained a homogenous
cell population positive for CD73, CD90, CD146, CD105,
CD29, and CD44 surface antigens and negative for the hematopoietic markers CD45, CD14, and CD34. In accordance with our previously reported data, P2 MSCs from
MDS patients were able to differentiate into adipogenic,
osteogenic, and chondrogenic lineages as was shown by the
respective cytochemical staining.

Decreased senescence characteristics
in MSCs of MDS patients
To evaluate whether the increased time for PDs in MSC
cultures of MDS patients is due to accelerated cell senescence, we assessed a number of senescence-associated indices in cultures of MDS patients in comparison to healthy
controls.
Increased telomere length of MSCs from MDS patients. The
relative telomere length of MSCs through P2–P10 was evaluated
in 15 MDS patients and 15 age-matched healthy controls. The
relative telomere length of MSC time-course was significantly
higher in MDS patients compared with healthy subjects
(P < 0.05), suggesting that the defective PDs of MSCs in MDS
patients is unlikely to be due to accelerated telomeric loss
(Fig. 2A). By analyzing further the mean relative telomere length
of MSCs per passage, a statistically significant difference was
obtained in all passages tested (P2, P6, and P10) between patients
(9,660 – 2,884, 6,277 – 1,630, and 4,790 – 1,192, respectively)
and controls (7,711 – 2,993, 5,071 – 1,005, and 3,969 – 954,
respectively; P < 0.05, P < 0.05, and P < 0.05, respectively).
Further, to characterize patients’ MSC telomere length as appropriate or inappropriate for a given age, we defined the observed/predicted relative telomere length ratio (O/P ratio)
according to the equation derived from the linear regression
analysis of the correlation between MSC relative telomere length
and age (years) of the controls. The mean O/P telomere length
ratio of MDS patients at P2, P6, and P10 (1.261 – 0.375,
1.219 – 0.3285, and 1.184 – 0.297, respectively) was higher that

FIG. 2. Senescence characteristics of MSCs from MDS
patients and healthy individuals. (A) The relative telomere
length (mean + 1 SD) of MSCs per passage in cultures of
patients (n = 15) and age/sex-matched healthy subjects
(n = 15). (B) Relative expression (mean + 1 SD) of the senescence-associated genes RB1 and TP53 in MSCs of MDS
patients (n = 15) and healthy subjects (n = 19) through passages. (C) Relative expression of CDKN1A, CDKN2A,
CDKN2B, and PARG1 in MSCs of MDS patients (n = 15)
and healthy subjects (n = 19) through passages. In all graphs,
passages (P) are represented in the X-axes, and statistical
analysis has been performed by the two-way analysis of
variance to compare multiple mean values through passages
(P-values are depicted).
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the upper 95% confidence limits of the healthy controls (upper
and lower 95% confidence limits 1.215 and 0.785, 1.108 and
0.892, and 1.133 and 0.867, respectively; P < 0.05, P < 0.05, and
P < 0.05, respectively), corroborating further the increased
telomere length of MSCs in MDS patients.
Decreased expression of senescence-associated genes in MDS MSC
cultures. As shown in Figure 2B, no statistically significant

difference was documented between patients (n = 15) and
controls (n = 19) in RB1 and TP53 expression time-course.
However, a statistically significant decreased expression of
CDKN1A, CDKN2B, CDKN2A, and PARG1 was observed
in MDS patients compared with healthy controls through
P2–P10 (P < 0.05, P < 0.05, P < 0.05, and P < 0.05, respectively), suggesting decreased expression of senescenceassociated genes in MDS MSC culture time-course (Fig. 2C).
SA-b-gal staining. The number of SA-b-gal-positive cells
through P2–P10 did not differ significantly between MDS patients (n = 30) and healthy controls (n = 32). Specifically, the SAb-gal-positive cells ranged from 20.72% – 11.09% at P2 to
49.40% – 13.19% in MDS patients versus 18.66% – 7.03% at P2
to 48.81% – 13.94% at P10 in healthy controls (P = 0.094).

FIG. 3. Relative expression of
genes involved in WNT signaling
pathways in MSC cultures of MDS
patients and normal subjects. (A)
Columns represent the fold change of
genes involved in canonical and noncanonical WNT signaling in P2
MSCs from MDS patients (n = 6)
compared with healthy individuals
(n = 6) using a real-time PCR array.
The figure depicts only genes exhibiting at least a 2-fold change in
MDSs compared with normal samples. Fold change was calculated as
the ratio between MDS and normal
relative gene expression. (B) Validation of the array. The bars represent
the mean ( + 1 SD) relative mRNA
expression of CSNK1G1, KREMEN1,
WNT5B, and WNT5A in P2 MSCs
from MDS patients (n = 15) and
healthy subjects (n = 15) using realtime reverse transcription–polymerase chain reaction (RT-PCR) to validate the array data. The expression of
each gene was calculated according to the threshold cycle (Ct) relative
quantification 2 - DCt method, normalized against glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH).
Comparison between MDS and control groups was performed by the nonparametric Mann–Whitney U-test
and the P-values are depicted.
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Upregulation of the non-canonical WNT pathway
in MSCs of MDS patients
To determine whether the proliferative defect of MSCs in
MDS patients might be associated with abnormal WNTmediated signaling, we investigated the expression of genes
implicated in the WNT pathways by means of a PCR array.
An at least 2-FC in gene expression between patient and
control groups was considered significant. Transcripts of 23
out of 84 WNT-related genes were differentially expressed
between patients and controls (Fig. 3A). These genes were
further categorized on the basis of their function as canonical or non-canonical WNT signaling molecules, signaling
molecules associated with both pathways, canonical WNT
inhibitors, and molecules implicated in cell cycle and cellular homeostasis. Among the non-canonical WNT pathway
signaling molecules, a significant upregulation was observed
in WNT5A (FC 3.17), WNT5B (FC 3.33), WNT9A (FC 4.14),
WNT4 (FC 2.3757), and WNT7A (FC 2.0174). Additionally,
a significant decrease was observed in the expression of
CSNK1G1 (FC - 4.4847) and porcupine homolog (PORCN;
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FC - 4.8372), representing genes indispensable for WNT
protein secretion. An upregulation was observed in the
Disheveled-1 (DVL1; FC 3.12) gene that is implicated in
both WNT pathways. A significant increase was also identified in genes implicated in canonical WNT pathway inhibition, namely, KREMEN1 (FC 4.21), SUMO1/sentrin/
SMT3 specific peptidase 2 (SENP2; FC 4.64), aminoterminal enhancer of split (AES; FC 3.2), glycogen synthase
kinase 3-alpha (GSK3A; FC 3.98), AXIN1 (FC 2.26),
CSNK1A1 (FC 2.43), CSNK2A1 (FC 2.25), protein phosphatase 2 regulatory subunit A alpha isoform (PPP2R1A; FC
2.3674), transducing-like enhancer of split 2 (TLE2; FC 2.99),
secreted frizzled-related protein 1 (SFRP1; FC 2.8962), and
CXXC finger 4 (CXXC4; FC 2.9366). Among genes implicated in cell cycle and cellular homeostasis, an upregulation
was observed in the solute carrier family 9 member 3 regulator
1 (SLC9A3R1; FC 3.45), JUN (FC 5.03), transcription factor
7-like 1 (TCF7L1; FC 3.58), and E1A binding protein p300
(EP300; FC 2.39). Taken together these data indicate upregulation of genes contributing to the non-canonical WNT
pathway and downmodulation of the canonical WNT signaling
due to downregulation of stimulatory and upregulation of inhibitory canonical WNT molecules. As regards to the TGFB/
BMP PCR array, no significant changes were observed in gene
transcripts between patient and normal MSCs.
To validate the data obtained from the PCR array analysis,
we evaluated the mRNA expression of four representative
genes differentially expressed between patients and controls,
namely, the canonical WNT activator CSNK1G1, the canonical WNT inhibitor KREMEN1, and the non-canonical WNT
activators WNT5B and WNT5A, in P2 MSCs from MDS patients (n = 15) and healthy subjects (n = 15). Results, normalized according to GAPDH gene expression, are depicted in
Figure 3B. In accordance with the PCR array data, the mean
relative mRNA expression of CSNK1G1 was significantly
decreased in patients (0.0008 – 0.00073) compared with controls (0.001256 – 0.000624, P < 0.05) whereas the expression
of KREMEN1, WNT5B, and WNT5A was increased in patients
(0.02364 – 0.01323, 0.1508 – 0.05958, and 1.016 – 0.6261,
respectively) compared with controls (0.01518 – 0.01375,
0.05661 – 0.03556, and 0.5163 – 0.2529, respectively; P <
0.05, P < 0.05, and P < 0.05, respectively).
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FIG. 4. Sclerostin and Dickkopf 1 (DKK1) levels in
culture supernatants of P2 MSC cultures from MDS patients (n = 30) and healthy controls (n = 32). (A) Individual
sclerostin levels measured by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) in MSC culture supernatants of MDS
patients and healthy controls. No statistically significant
difference was identified between patient and control
values by means of the w2-test. (B) Mean ( + 1 SD) of
DKK1 levels measured by ELISA in MSC cultures from
patients and controls. Comparison has been performed by
means of the Mann–Whitney U-test and the P-value is
indicated.

Increased DKK1 levels in MSC culture supernatants
Sclerostin and DKK1 are secreted regulators of the canonical
WNT signaling by targeting and antagonizing lipoprotein receptor-related proteins (LRPs). We have therefore studied
sclerostin and DKK1 levels in P2 MSC culture supernatants of
MDS patients (n = 30) and healthy controls (n = 32). Sclerostin
was detectable in 5/30 MDS patients (16.67%) and 10/32 healthy
controls (31.25%), suggesting a nonstatistically significant difference (P = 0.1803) (Fig. 4A). DKK1 levels, however, were
significantly increased in patients (5908.81 – 3962.04 pg/mL)
compared with healthy individuals (3736.72 – 2763.65 pg/mL;
P < 0.05), indicating further the repression of the canonical WNT
signaling in MSCs of MDS patients (Fig. 4B).

Decreased differentiation-associated gene
expression in MSC cultures of MDS patients
It has been shown that the canonical WNT signaling
promotes the self-renewal capacity and undifferentiated

state of BM MSCs [28]. Since undifferentiated MSCs are
primed toward the adipogenic and osteogenic lineages
among others [29], we further examined the expression of
osteogenesis- and adipogenesis-associated genes in undifferentiated MSC cultures from MDS patients (n = 15) and
healthy controls (n = 15) through passages. However, the
expression of osteogenesis-related genes ALP, OSC, BSP,
DLX5, RUNX2, and OSX through P2–P10 was significantly decreased in MDS patients compared with controls
(P < 0.05, P < 0.05, P < 0.05, P < 0.05, P < 0.05, and P < 0.05,
respectively) (Fig. 5A). Similarly, the adipogenesis-related
genes CEBPA and PPARG were significantly decreased in
patient P2–P10 cultures compared with controls (P < 0.05
and P < 0.05, respectively) (Fig. 5B). These data might indicate a defect in the lineage-priming program of BM MSCs
in MDS patients at least toward the osteoblastic and adipocytic lineages.
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FIG. 5. Osteogenesis- and adipogenesis-associated gene expression in
undifferentiated MSCs from MDS
patients and healthy controls through
passages. The bars represent the mean
(+ 1 SD) relative mRNA expression
of the osteogenesis-related genes
ALP, OSC, BSP, DLX5, RUNX2, and
OSX (A) and adipogenesis-related
genes CEBPA and PPARG (B) in
MSC cultures of MDS patients
(n = 15) and healthy subjects (n = 15)
through passages by means of realtime RT-PCR. Analysis has been
performed by the two-way analysis of
variance to compare multiple mean
values through passages and the
P-values are indicated.

Pharmacological activation of canonical WNT
signaling in MDS-derived MSCs increases their
proliferative potential and upregulates the
expression of early osteoblastic genes
To further explore the connection between abnormal
WNT signaling and defective proliferative potential of
MDS-derived MSCs, we activated canonical WNT pathway
in patient MSCs and subsequently evaluated cell proliferation. To enhance canonical WNT signaling, we exposed
cells to BIO, a specific pharmacological inhibitor of glycogen-synthase-kinase (GSK)-3b, previously shown to effectively stabilize b-catenin [30,31].

Thus, to measure the effects of enhanced canonical WNT
signaling on cell proliferation, P2 MSCs (n = 6) were cultured for 20 days in the presence of 10, 100, 200, or 500 nM
of BIO. Cells were repeatedly stimulated every 48 h with
BIO. As controls, MSCs treated with the vehicle DMSO
were used. Cell proliferation was assessed using MTT at
multiple time points throughout culture. BIO at 10 and
100 nM resulted in a significant increase in cell numbers
on day 12 (P < 0.05 and P < 0.05, respectively), on day 16
(P < 0.05 and P < 0.05, respectively), and on day 20
(P < 0.05 and P < 0.05, respectively), whereas BIO treatment
had no significant effect in cell proliferation on days 1, 6,
and 8 (Fig. 6A). BIO at 200 nM leads to a significant
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MSCs toward the osteoblastic lineage [32]. In view of this
observation and provided that in MDS-derived MSCs the
canonical WNT signaling is downregulated, we investigated
whether the reduced osteoblastic lineage priming of MDSderived MSCs might be attributed, at least in part, to the
impaired canonical WNT signaling. Thus, based on the
existing literature [30,31] we exposed undifferentiated P2
MDS-derived MSCs to 100 or 200 nM BIO for 5 days or to 2
or 5 mM BIO for 48 h and subsequently evaluated the expression of the master gene of osteogenesis RUNX2 and its
transactivator DLX5. BIO at 100 or 200 nM had no significant effect on the expression of RUNX2 or DLX5 by MDSderived MSCs, as compared with DMSO-treated cells (data
not shown). However, BIO at 2 and 5 mM resulted in a
significant upregulation in the expression of RUNX2
(P < 0.05 and P < 0.05, respectively) and DLX5 (P < 0.05
and P < 0.05, respectively) (Fig. 6B). No significant difference could be detected in RUNX2 and DLX5 levels between cells treated with 2 and 5 mM BIO (P = 0.1262 and
P = 0.1320, respectively).
Taken together we have demonstrated that enhancement
of canonical WNT signaling in MDS-derived MSCs improves their proliferative potential and upregulates the expression of early osteoblastic genes. Based on these findings
we suggest that downregulated canonical WNT signaling
in patient MSCs may account, to a certain degree, for the
defective cell proliferation and reduced lineage priming, at
least to the osteoblastic lineage.

FIG. 6. Effects of 6-bromo-indirubin-3¢-oxime (BIO) on
patient MSCs’ proliferative potential and osteogenesisassociated gene expression. (A) Results of optical density
(mean – SD) corresponding to the number of live cells over
a 20-day culture, in the absence [dimethyl sulfoxide
(DMSO)] or presence of BIO, using the methyl triazolyl
tetrazolium (MTT) assay in patient MSCs (n = 6) at P2. (B)
RUNX2 and DLX5 gene expression by undifferentiated P2
MDS-derived MSCs (n = 6), cultured for 2 days in the absence (DMSO) or presence of BIO. Bars represent the mean
( + 1 SD) relative mRNA expression of RUNX2 and DLX5 in
patient MSCs. Comparisons between controls (DMSO) and
BIO-treated MDS-derived MSCs were performed by means
of the non-parametric Mann–Whitney test, and the P-values
are shown.
increase in living cell numbers on days 16 and 20 (P < 0.05
and P < 0.05, respectively), while it did not affect cell proliferation on days 1, 6, 8, and 12 (Fig. 6A). On the other
hand BIO at 500 nM significantly reduced living cell numbers on days 12, 16, and 20 (P < 0.05, P < 0.05, and P < 0.05,
respectively), but had no effect on cell proliferation on days
1, 6, and 8 (Fig. 6A). A reduction in MSC numbers by
prolonged exposure to > 400 nM BIO has previously been
reported by Krause et al. [30]. The authors suggested that
this may be due to mitosis inhibition by high doses of BIO
and that it does not result from increased cell apoptosis. In
line with this last observation, we found that the reduced
MSC numbers after exposure to 500 nM BIO was not due to
increased apoptotic cell death (data not shown).
Activation of canonical WNT signaling by the GSG-3b
inhibitor LiCl has been shown to prime undifferentiated

Defective hematopoiesis-supporting capacity
of MSCs from MDS patients irrespective
of osteopontin production
To evaluate the capacity of BM MSCs from MDS patients
to support the hematopoietic progenitor cell growth, we
assessed the clonogenic potential of the NACs in recharged
MSC cultures from patients (n = 15) and controls (n = 15).
The frequency of total CFUs in the NAC fraction over a
period of 5 weeks was significantly lower in patients compared with controls (P < 0.05) (Fig. 7A) due to the lower
number of both the total CFU-GM (P < 0.05) (Fig. 7B) and
CFU-E (P < 0.05) (Fig. 7C) progenitor cells.
Osteopontin, an MSC-derived cytokine, has been recognized as a negative regulator of hematopoietic progenitor
cell proliferation [33,34]. We have therefore evaluated osteopontin levels in MSC culture supernatants from MDS
patients and healthy individuals through passages. No statistically significant difference was observed between patient and control cultures, suggesting that factors other than
osteopontin affect the hematopoiesis-supporting activity of
MSCs in MDS patients.
It has previously been shown that Jagged-1 (a Notchligand) is expressed by BM MSCs [35] and that overexpression of soluble Jagged-1 protein results in a significant
decrease in the ability of MSC stromal layers to support
hematopoiesis [36]. Based on these findings we quantified
Jagged-1 gene expression in P2 MSCs from patients (n = 15)
and healthy controls (n = 15). Jagged-1 mRNA levels
were found to be significantly increased in MDS-derived
MSCs (0.006831 – 0.0017), as compared with MSCs derived
from healthy individuals (0.00375 – 0.001, P < 0.05). Thus,
Jagged-1-impaired expression could potentially contribute to
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the defective hematopoiesis-supporting capacity of MDSderived MSCs.

Discussion

FIG. 7. Defective hematopoiesis-supporting capacity of
MSCs from MDS patients. Confluent MSC stromal layers from
MDS patients (n = 15) and healthy controls (n = 15) grown in
25 cm2 flasks were irradiated and recharged with normal allogeneic CD34 + bone marrow cells. At weekly intervals for a total
of 5 weeks, cultures were fed by demi-depopulation and the nonadherent cells were assayed for clonogenic progenitor cells in
methylcellulose culture medium. The graphs depict the mean
( – 1 SD) number of total colony-forming units (CFUs) (A), total
granulocyte-macrophage colony-forming units (CFU-GM) (B),
and erythroid colony-forming units (CFU-E) (C) obtained timecourse from the non-adherent cell fraction of recharged MSC
cultures from patients and controls. Comparison of mean colony
numbers over the 5-week culture between patients and controls
was performed by the two-way analysis of variance and the
P-values are depicted.

MSCs and their progeny in the hematopoietic microenvironment regulate the homeostatic maintenance and expansion of HSCs but can also influence the development of
hematologic disorders through aberrant production of cytokines and induction of intricate cell-to-cell interactions.
Several studies have shown quantitative, functional, and
genomic alterations of BM MSCs in MDS patients that
might presumably contribute to the malignant transformation of HSCs [7,8]. We have previously shown impaired
proliferative potential of BM MSCs in MDSs [11]. In the
current study we probe the possible underlying pathogenetic
mechanisms by investigating the senescence-associated
characteristics of BM MSCs of MDS patients and the expression of genes implicated in the WNT and TGFB/BMP
signaling pathways.
MSC doubling time through passages was significantly
increased in patients compared with healthy individuals, substantiating our previously reported data for impaired proliferative potential of BM MSCs in MDSs. In line with this
observation, cumulative PDs through passages, as well as the
maximum cumulative PDs, attained at senescence, were significantly reduced in patient-derived MSCs. These findings
remained significant when we looked separately at MSCs derived from low-risk and high-risk MDS subgroups. Because
cellular senescence has been associated with defective replicative capacity, we have studied a number of senescence-associated indices in patient and control MSC cultures. We
demonstrated that premature cell senescence seems rather
unlikely to account for the impaired proliferative potential of
BM MSCs in MDSs. Instead, patient MSCs expressed less
senescence characteristics compared with their normal counterparts. Specifically, three cell cycle inhibitors usually overexpressed by senescent cells, namely, the CDKN1A, CDKN2A,
and CDKN2B, as well as the senescence-associated gene
PARG1 known to increase during passages, were significantly
downregulated in patients compared with normal subjects [37].
The TP53 and RB1 genes were similarly expressed in patient
and normal MSC cultures; however, the expression of these
genes has mainly been associated with senescence induced by
telomere dysfunction or DNA damage (TP53) as well as with
oncogene action, chromatin disruption, and various stresses
(RB1) [13].
Likewise, SA-b-gal-positive cells did not differ significantly
between patients and controls through passages. This lysosomal protein is active in senescent MSCs; however, its
quantitative analysis is not always appropriate for comparisons
because it predominantly stains the enlarged senescent cells
accumulating abundantly SA-b-gal [14]. Finally, the telomere
length that has been recognized as the main indicator of MSC
replicative senescence [14,38] was significantly increased in
patients compared with controls in all passages tested.
Nevertheless, akin to MSCs from healthy donors [39,40], no
telomerase activity was detectable in MDS-derived MSCs
throughout culture (data not shown). Taken together the
aforementioned results that MSC senescence is unlikely to
account for the defective proliferative potential of BM MSCs
in MDSs. Conversely, the lower expression of senescence
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characteristics in patient MSCs might imply the delayed replicative senescence process related to the proliferation retardation.
The canonical and non-canonical WNT signaling pathways have a major role in the proliferation and differentiation processes of BM MSCs [28]. We have therefore
studied the expression of genes related to the WNT pathways in MSCs from MDS patients. We found substantial
upregulation of genes related to the non-canonical WNT
pathway in patients compared with controls. Specifically,
patient MSCs displayed increased expression of genes
classically regarded as non-canonical Wnts, namely, the
WNT5A, WNT5B, WNT9A, WNT4, and WNT7A, and decreased expression of genes related to the canonical WNT
pathway, namely, the CSNK1G1 and PORCN. CSNK1G1
directly phosphorylates the low-density LRP5/6 upon WNT
binding to its receptor frizzled (FZD) while PORCN regulates the secretion of WNT proteins. Patient MSCs displayed
also increased expression of genes related to the canonical
pathway inhibition. Specifically, an upregulation was identified in KREMEN1 encoding for a transmembrane protein
that promotes the internalization of LRP5/6; in GSK3A,
CSNK1A1, CSNK2A1, AXIN1, PPP2R1A, SENP2, and
CXXC4 encoding for cytoplasmic proteins that contribute to
the proteosomal degradation of b-catenin; and in AES,
TLE2, and TCF7L1 encoding for transcriptional repressors.
An upregulation was also observed in SFRP1 gene encoding
for a secreted negative regulator that competes with FZD for
WNT binding. Further, MSC culture supernatants from the
patients contained increased levels of the WNT inhibitor
DKK1 that antagonizes WNT action by blocking access to
the LRPs or by interacting with KREMEN1 to promote LPR
internalization. The downmodulation of the canonical and
upregulation of the non-canonical WNT pathways in patient
MSCs was further indicated by the increased expression of
JUN, which is classically considered as a target molecule for
DVL through the non-canonical WNT signaling. DVL was
also upregulated in patient MSCs. At this point we would
like to underscore the fact that the deregulation of the WNT
signaling pathways reported in our study is mainly inferred
from mRNA analysis by means of RT-PCR. Yet it is generally accepted that gene expression may not necessarily
correlate with protein levels or functional activity. This
is especially true in signaling pathways, like the WNT
pathway, the regulation of which involves several posttranscriptional and post-translational modifications. Therefore, we acknowledge that our findings should be interpreted
bearing in mind the shortcomings of RT-PCR assays and
that they should be further confirmed by protein analysis
methods.
The effect of the canonical and non-canonical WNT
pathways in the proliferation and differentiation processes
of BM MSCs depends largely on the culture conditions, the
presence of environmental factors, and the intensity of WNT
signals. Although opposing results have been reported, it is
generally accepted that the canonical WNT signaling keeps
stem cells in a self-renewing and undifferentiated state
whereas the non-canonical WNT pathway inhibits MSC
proliferation mainly through WNT5A [28,41]. We may
therefore hypothesize that the low proliferation rate of BM
MSCs in MDSs might be associated with the upregulation of
the non-canonical WNT signaling and the parallel down-
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regulation of the canonical pathway. In line with this hypothesis, pharmacological activation of canonical WNT
signaling with the GSK-3b inhibitor BIO led to a significant
increase in the proliferative potential of MDS-derived
MSCs. This finding corroborates previous observations regarding the capacity of BIO to promote MSC expansion in
vitro [31]. Notably, the expression profile of genes related to
the TGFB/BMP signaling, interacting with WNT pathways
during the proliferation and differentiation processes of
MSCs [20,42], did not differ between patients and controls.
The BM MSCs of MDS patients displayed normal in vitro
differentiation potential toward chondrocytes, osteocytes,
and adipocytes following culture in the presence of the
appropriate inducers, in line with our previous report [11].
However, in the absence of strong inducers, under nondifferentiating culture conditions, both osteogenic-specific
gene expression and adipogenic-specific gene expression
were decreased in patient MSCs. This finding implies defective lineage priming in patient MSCs [29]. The underlying mechanism to account for this defect has not been
elucidated thus far. Nevertheless, it has recently been reported that pharmacological activation of the canonical
WNT signaling by the GSK-3b inhibitor LiCl primes undifferentiated MSCs toward osteoblastic lineage [32]. In
view of this observation and provided that in MDS-derived
MSCs the canonical WNT signaling is downregulated, we
hypothesized that the reduced osteoblastic lineage priming
of patient MDSs might be attributed, at least in part, to the
impaired canonical WNT signaling. In support of this hypothesis, treatment of undifferentiated patient MSCs with
BIO led to a significantly increased expression of early osteoblastic genes. Irrespective of its cause, the lower differentiation potential in association with the defective
proliferating capacity of MSCs in MDSs may have important implications in vivo; for example, these abnormalities
may affect the efficient generation of the hematopoiesissupportive cells in the niche.
To investigate the hematopoiesis-supporting capacity of
BM MSCs from MDS patients, we recharged MSC stromal
layers from patients and controls with the same normal
CD34 + cells and assessed their clonogenic potential timecourse. We observed a significant decrease in the myeloid
and erythroid colony forming potential of CD34 + cells in
cultures supported by MSCs from MDS patients compared
with the respective from healthy subjects. The basis of this
abnormality may concern the cellular structure of the MSC
stromal layers and/or cellular products, such as soluble and
membrane-bound cytokines, adhesion molecules, and extracellular matrix components. Assessment of soluble osteopontin, a negative regulator of hematopoietic stem and
progenitor cell proliferation and differentiation [33,34], did
not reveal significant differences between patient and normal cultures; therefore, the underlying mechanism for the
impaired support of normal hematopoiesis by MDS-derived
MSCs remains unclear and subject of further investigation.
Interestingly, Jagged-1 mRNA levels were found to be
significantly increased in patient-derived MSCs. Since the
overexpression of soluble Jagged-1 protein in cocultures of
human BM MSCs and BM mononuclear cells has been
shown to significantly reduce the rate of cobble-stoneforming cells [36], we may hypothesize that the increased
expression of Jagged-1 by patient-derived BM MSCs could
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be implicated in their defective hematopoiesis-supporting
capacity. The potential association of Jagged-1 upregulation
on one hand and insufficient hematopoietic support by
MDS-derived MSCs on the other has not been studied.
Further investigation is therefore warranted so as to clarify
the possible mechanistic link.
Overall, this is the first study that indicates deregulated
WNT signaling pathways in MSCs from MDS patients. This
abnormality may have a role in the defective proliferative
potential of patient MSCs and may reflect an abnormal
functioning BM niche that fails to support normal hematopoiesis. Our data highlight further the altered properties of
MSCs in MDSs and support the concept of a primary BM
microenvironment defect that may have a contributory effect in MDS natural history.
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