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ΤΙ	  ΘΕΩΡΟΥΜΕ	  ΩΣ	  ΑΡΧΕΓΟΝΑ	  ΚΥΤΤΑΡΑ	  
Ικανότητα	  αυτο-‐ανανέωσης	  αλλά	  και	  διαφοροποίησης	  	  	  

• 	  πρός	  όλα	  τα	  κύτταρα	  ενός	  οργανισμού	  ή	  	  
• 	  πρός	  συγκεκριμένα	  κύτταρα	  ενός	  ιστού	  

1.	  Embryonic	  Stem	  Cells	  (ES	  cells)	  
2.	  Επαγόμενα	  Πολυδύναμα	  (induced	  pluripotent,	  iPS)	  	  
Ικανότητα	  δημιουργίας	  όλων	  των	  ιστών	  ενός	  οργανισμού	  
«Πολυδύναμα	  (Pluripotent)»	  
3.	  Αρχέγονα	  Αιμοποιητικά	  Κύτταρα	  (ΑΑΚ)	  
Ικανότητα	  δημιουργίας	  αιμοποιητικού	  ιστού	  
«Μονοδύναμα»	  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ	  ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ	  ΚΥΤΤΑΡΩΝ	  



Εμβρυϊκοί	  ιστοί	  	  
-‐	  Embryonic	  Stem	  Cells	  (ES	  cells)	  
Σωματικά	  κύτταρα	  
-‐	  Επαγόμενα	  Πολυδύναμα	  (induced	  pluripotent,	  iPS)	  	  
επανα-‐προγραμματισμένα	  με	  παράγοντες	  	  
-‐ 	  Αρχέγονα	  Αιμοποιητικά	  Κύτταρα	  (ΑΑΚ)	  CD34+	  κύτταρα	  του	  
αίματος	  

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ	  των	  ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ	  ΚΥΤΤΑΡΩΝ	  



• 	  Derived	  from	  the	  inner	  cell	  mass	  
• 	  Serially	  passaged	  (immortal)	  
• 	  Established	  lines	  &	  protocols	  
• 	  Mouse	  ES	   	  1981	  
• 	  Human	  ES 	  1998	  

Embryonic	  Stem	  Cells	  

Cons	  
Potenkally	  malignant	  
Need	  for	  human	  embryos	  

Pros	  
True	  tokpotent	  
Easy	  to	  culture	  



Εισαγωγή	  σε	  έκτοπο	  σημείο	  
(νεφρική	  κάψα)	  

Τεράτωμα	  
(όλοι	  οι	  ιστοί,	  	  

άναρχα	  οργανωμένοι)	  

Νευρικό	   Επιθήλιο	  

Χόνδρος	   Μυϊκό	  

Εντερο	   Παγκρεας	  

The	  TWO	  basic	  ES	  assays	  &	  the	  Issue	  of	  the	  NICHE	  

Εισαγωγή	  σε	  βλαστοκύστη	  

Παραγωγή	  	  
Χιμαιρικού	  	  

ζώου	  

Embryonic	  Stem	  Cells	  



Embryonic	  Stem	  Cells	  
• 	  Were	  the	  first	  Stem	  Cells	  that	  scienksts	  ever	  experimented	  
with	  
• 	  Were	  the	  teskng	  ground	  to	  assay	  whether	  stem	  cells	  are	  
self-‐sufficient	  units	  of	  development	  or	  they	  need	  an	  
instruckve	  cross-‐talk	  with	  their	  environment….	  
• 	  The	  concept	  of	  the	  NICHE	  (φωλιά	  ή	  μικροπεριβάλλον)	  
evolved	  to	  describe	  the	  landscape	  of	  factors	  and	  cells	  that	  
dictate	  cell	  fate	  	  



Human	  ES	  cells	  
have	  generated	  major	  ethical	  controversies	  

In	  2002,	  federal	  BAN	  on	  ES	  research	  in	  the	  US	  



Alterna~ve	  Sources	  of	  Stem	  Cells	  

-‐ 	  Hematopoietic	  Stem	  Cells	  (HSC)	  
	  the	  plasticity	  issue	  

-‐ 	  Multipotent	  Adult	  Progenitors	  Cells	  (MAPC)	  
	  BM	  Tibroblast-‐like	  
	  not	  reproduced	  (2001,	  Verfaille)	  

-‐ 	  Mesenchymal	  Stem	  Cells	  
	  	  limited	  repertoire	  (cartilage,	  muscle,	  adipose)	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
-‐ 	  Adult	  differentiated	  somatic	  cells	  (?)	  



Astroglia	  and	  Neurons	  
Eglitis	  et	  al,	  PNAS,	  04/97	  
Brazelton	  et	  al,	  Science,	  12/00	  

Myocytes	  
Ferrari	  et	  al,	  Science,	  03/98	  
Gussoni	  et	  al,	  Nature,	  09/99	  

Hepatocytes	  
Petersen	  et	  al,	  Science,	  05/99	  
Theise	  et	  al,	  Hepatology,	  01/00	  
Alison	  et	  al,	  Nature,	  07/00	  
Theise	  et	  al,	  Hepatology,	  07/00	  
Lagasse	  et	  al,	  NatMed,	  11/00	  

HSC	  

Plas~city’s	  Brief	  History	  



CONCLUSION	  
If	  a	  HSC	  can	  switch	  phenotypes	  and	  give	  rise	  to	  totally	  
diverse	  kssues..........	  then	  its	  genome	  (DNA)	  has	  a	  certain	  
degree	  of	  PLASTICITY.	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Q;	  how	  does	  it	  happen?	  



ΑΑΚ	   ΑΑΚ	  Ηπατικό	  
Μεταγραφικοί	  
παράγοντες	  

ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	   ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ	  ΣΥΝΤΗΞΗ	  

Αιμοποιητικό	   Αιμοποιητικό	  Ηπατικό	  

Μηχανισμοί	  Μεταβολής	  της	  Κυτταρικής	  
Διαφοροποίησης	  σε	  μοντέλο	  ηπατικής	  

αναγέννησης	  από	  HSC	  	  

wt	   wt	  mut	  



…whether	  the	  process	  of	  development	  and	  cell	  differentiation	  requires	  a	  loss	  
or	  stable	  change	  in	  the	  genetic	  constitution	  of	  cells…	  

Ποιό	  ήταν	  το	  επιστημονικό	  ερώτημα	  	  ??	  	  

Tι	  μάθαμε	  ??	  	  
Οι	  σωματικοί	  πυρήνες	  στα	  αμφίβια	  έχουν	  όλο	  το	  γενετικό	  υλικό	  
και	  μπορούν	  να	  επαναπρογραμματιστούν	  εαν	  βρεθούν	  σε	  
κατάλληλο	  περιβάλλον	  (ωοκύτταρο)	  

Πείραμα:	  Μεταμόσχευση	  πυρήνων	  (DNA)	  	  

	  (1962)	  	  



Nature	  1997	  

DNA	  reprogramming	  can	  take	  
place	  in	  somatic	  mammalian	  cells	  
that	  are	  converted	  to....................	  	  
Nuclear	  transfer	  ES	  

Conclusion	  

From	  Amphibians	  to	  Mammals	  



Νuclear	  Transfer	  ES	  (ntES)	  
Κλώνος	  κυττάρων	  με	  ιδιότητες	  αρχέγονων	  κυττάρων	  

1.  Θεραπευτική	  χρήση	  (παραγωγή	  κυττάρων)	  –	  Ther.	  Cloning	  	  
2.  Αναπαραγωγική	  χρήση	  (παραγωγή	  οργανισμών)	  –	  Reprod.	  cloning	  

ntES	  



Νuclear	  Transfer	  ES	  (ntES)	  
Κλώνος	  κυττάρων	  με	  ιδιότητες	  αρχέγονων	  κυττάρων	  

Αναπαραγωγική	  χρήση	  (ΑΝΑπαραγωγή	  του	  αρχηγού)	  



ntES	  
Αποδιαφοροποίηση	  του	  DNA	  από	  παράγοντες	  του	  
πρωτοπλάσματος	  στο	  ωοκύτταρο	  και	  διαμόρφωση	  εμβρυϊκού	  
μεταγραφικού	  προφίλ	  που	  υποστηρίζει	  πολυδύναμη	  
κυτταρική	  διαφοροποίηση.	  	  
Πρόβλημα	  η	  εξεύρεση	  ωαρίων	  (χρονοβόρα,	  χρηματοβόρα	  και	  
επεμβατική)	  	  

Είναι	  δυνατός	  ο	  επαναπρογραμματισμός	  του	  DNA	  και	  η	  
κυτταρική	  αποδιαφοροποίηση	  με	  παράγοντες	  μόνο?	  

Target 	   	  Action 	   	   	  Result	  
B-‐cells 	   	  KO	  Pax5 	   	   	  Hematopoietic	  cells	  (Nutt,	  1999)	  
Fibroblasts 	  Express	  MyoD 	  Myoblasts	  (Davis	  1987)	  
B-‐cells 	   	  Express	  Cebpα 	  Macrophages	  (Xie	  2004)	  



Cell	  126,	  August	  25,	  2006	  



The	  FAB4	  Reprogrammers	  
KLF4,	  Oct4,	  cMyc,	  Sox2	  

Factor 	   	  Expressed	  in	   	   	  	  
Oct4 	   	  ES,	  blastocyst,	  ICM 	   	  	  
Sox2 	   	  ICM,	  epiblast,	  GC	   	   	  	  
Myc	   	   	  many	  tissues	  (onco) 	  	  
Klf4	   	   	  ES,	  GI,	  Tibro	  (onco)	   	   	  	  

Transcription	  factors	  dinding	  the	  DNA	  at	  speciTic	  sequences	  
as	  heterodimers	  



The	  Nobel	  Prize	  in	  Physiology	  or	  Medicine	  2012	  



Open	  circles;	  	  
unmethylated	  (ac~ve)	  promoters	  
Close	  circles;	  	  
methylated	  (silent)	  promoters	  

Are	  all	  embryonic	  genes	  reprogrammed?	  NO	  

+	  control	  

-‐	  control	  

Test	  iPS	  pluripotency	  
Can	  you	  make	  all	  cell	  layers	  (teratomas)	  YES	  	  
Can	  you	  derive	  mice?	  YES	  	  

iPS	  are	  similar	  
but	  NOT	  iden~cal	  	  
to	  ES	  



iPS	  are	  not	  so	  ES;	  Why?	  

Ø 	  Reprogramming	  factors	  are	  inadequate?	  NO	  
Ø 	  Technical	  -‐	  culture	  issues?	  MAYBE	  
Ø 	  Starting	  nucleus	  (DNA)?	  YES	  

Revlects	  differentiation	  stage	  and	  an	  epigenetic	  
memory	  that	  seems	  hard	  to	  erase	  

iPS	  vs	  ES:	  271	  different	  genes	  expressed	  
iPS	  minus	  reprogramming	  factors	  vs	  ES:	  48	  diff	  genes	  (Soldner	  et	  al	  2009)	  



1.	  Nuclear	  Transfer	  ES	  cells	  
2.	  Επαγόμενα	  Πολυδύναμα	  (induced	  pluripotent,	  iPS)	  	  
ü 	  Εξατομικευμένα	  (HLA	  restricted)	  
ü 	  Μη-‐	  επαναλήψιμα	  πρωτόκολα	  διαφοροποίησης	  
ü 	  Πληθυσμός	  από	  μικτά	  (διαφοροπ.	  και	  μη-‐)	  κύτταρα	  
ü 	  Δυνατότητα	  τερατογένεσης	  
ü 	  Κύτταρα:	  αν	  μπουν	  δεν	  βγαίνουν	  !	  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ	  ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ	  ΚΥΤΤΑΡΩΝ	  για	  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ	  ΧΡΗΣΗ	  

ONE	  SIZE	  FITS	  ALL	  is	  NOT	  a	  SCENARIO	  for	  
ADULT	  STEM	  CELLS	  



Το	  Αρχέγονο	  Αιμοποιητικό	  Κύτταρο	  (ΑΑΚ)	  	  

•  	  ΑΑΚ:	  Δεν	  το	  έχει	  δει	  κανείς	  (κάτι	  σαν	  το	  Bosonio)	  
•  	  Πρέπει	  να	  μοιάζει	  με	  μικρό	  λεμφοκύτταρο	  	  
•  	  Είναι	  CD34+	  αλλά	  δεν	  είναι	  όλα	  τα	  34+	  ΑΑΚ	  
•  Υποθέτουμε	  ότι	  υπάρχει	  και	  ΑΥΤΟ-‐ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ	  για	  να	  	  	  

έχουμε	  αίμα	  για	  70+	  χρόνια	  
•  	  Εχει	  τη	  μοναδική	  ικανότητα	  της	  ασύμμετρης	  διαίρεσης	  
•  	  Είναι	  quiescent	  (αν	  και	  by	  the	  book	  πρέπει	  να	  διαρείται)	  
•  	  Έχει	  ιεραρχική	  σειρά	  διαφοροποίησης	  (μονόδρομος)	  

Υπάρχουν	  ανάλογα	  κύτταρα	  σε	  άλλους	  	  
ιστούς	  ενηλίκων	  ??	  	  



ΔΕΡΜΑ:	  δεν	  έχει	  ΑΔΚ	  

Εφικτή	  η	  καλλιέργεια	  σε	  μονοστιβάδα	  
κυττάρων	  της	  επιδερμίδας	  από	  το	  1970	  

(με	  θεραπευτική	  εφαρμογή)	  

Ταχέως	  πολ/να	  επιδερμικά	  κύτταρα	  με	  
ταχεία	  εναλλαγή	  μορφολογίας.	  

ΑΔΥΝΑΤΗ	  η	  απομόνωση	  Αρχ.	  Δερμ	  Κυττ.	  
Η	  καλλιέργεια	  συντηρείται	  απο	  ταχέως	  
πολλ/να	  διαφοροποιημένα	  (προγονικά)	  

Η	  «stem	  cell	  ικανότητα»	  
μοιράζεται	  σε:	  	  
1.	  πολλά	  
2.	  ταχέως	  διαιρούμενα	  
3.	  προγονικά	  κύτταρα	  



Stem	  Cell	  State	  Shared	  by	  Many	  Cells	  ?	  

Hair	  Follicle	  BULGE	  Cells	  
Reskng	  for	  days/months	  
In	  steady	  state:	  mother	  of	  all	  cells	  
Emergency:	  all	  cells	  become	  stem	  cells	  !	  



Stem	  Cells	  σε	  Άλλους	  Ταχέως	  	  
Ανανεούμενους	  Ιστούς	  

Επιθήλιο	  Οισοφάγου	  
Κρύπτες	  Εντέρου	  
Αδένια	  Στομάχου	  

Όρχεις	  

Η	  «stem	  cell	  ικανότητα»	  
μοιράζεται	  σε:	  	  
1.	  πολλά	  
2.	  ταχέως	  διαιρούμενα	  
3.	  προγονικά	  κύτταρα	  
4.	  διαιρ.	  συμμετρικά	  
5.	  μακροημέρευση:	  τυχαία*	  

*Τυχαία	  εγκατάσταση	  σε	  niche	  



Stem	  Cell	  Quiesence	  	  
Κατάσταση	  Ηρεμίας	  (σπάνιες	  κυττ.	  διαιρέσεις)	  

1.  Δεδομένα	  στηρίζονται	  σε	  κατακράτηση	  DNA	  χρωστικών	  
2.  Τα	  περισσότερα	  κύτταρα	  μας	  ΔΕΝ	  διαιρούνται	  
3.  Μάλλον	  αντιπαραγωγικό	  ένα	  stem	  cell	  να	  μη	  διαιρείται	  	  



Υπάρχουν	  Quiescent	  Stem	  Cells	  ?	  

Myogenic	  Satellite	  Cell	  
Reskng	  for	  years	  
In	  ackon:	  muscle	  damage	  

Hair	  Follicle	  BULGE	  Cells	  
Reskng	  for	  days/months	  
In	  steady	  state:	  mother	  of	  all	  cells	  



Intes~nal	  Crypt	  Stem	  Cells	  (+4)	  are	  also	  Quiescent	  

Prolifera~ng	  	  
progenitors	  

Non-‐Dividing	  
Stem	  cells	   ?	  



Intes~nal	  Crypt	  Stem	  Cells	  (+4)	  are	  progenitors	  that	  have	  
exited	  the	  Cell	  Cycle	  on	  their	  way	  to	  terminal	  differen~a~on	  

Prolifera~ng	  	  
progenitors	  

PLASTICITY	  ?	  



PLASTICITY	  

Reversal	  from	  a	  progenitor	  state	  to	  a	  stem	  cell	  state	  
Inteskne:	  the	  +4	  becomes	  CBCC	  
Airway	  Epithelia	  
Stomach:	  pepsinogen	  producing	  chief	  cells	  

Cells	  are	  QUIESCENT	  cause	  they	  differenkate	  
AND	  NOT	  cause	  they	  are	  stem	  cells	  
Cells	  BECOME	  stem	  cells	  ON	  DEMAND	  

Being	  a	  Stem	  Cell	  is	  a	  state	  of	  mind	  



ΗΠΑΡ	  (ο	  πρωταθλητής	  της	  
αναγέννησης)	  
Μερική	  Ηπατεκτομή:	  
αναγέννηση	  από	  
ηπατοκύτταρα	  
Τοξική	  Βλάβη:	  OVAL	  cells	  
(από	  τα	  χοληφόρα)	  
παράγουν	  και	  ηπατοκύτταρα	  
και	  κύτταρα	  χοληφόρων	  
Αναγέννηση	  συντηρείται	  
από	  διαφοροποιημένα	  
κύτταρα	  	  

Αναγέννηση	  Ιστών	  από	  Διαφοροποιημένα	  Κύτταρα	  



Το	  στερεότυπο	  των	  ΑΑΚ	  ισχύει	  για	  άλλους	  ιστούς	  ??	  

ΜΑΛΛΟΝ	  ΟΧΙ	  
Αναγέννηση	  απο	  διαφοροποιημένα	  
Αποδιαφοροποίηση	  κυττάρων	  
Αναγέννηση	  από	  ταχέως	  πολ/να	  κύτταρα	  
Αναγέννηση	  από	  κύτταρα	  «εν	  αφθονία»	  

Θα	  αλλάξει	  ο	  ερευνητικός	  στόχος	  
Η	  αναζήτηση	  ΑΑΚ-‐ισοδύναμων	  είναι	  ξεπερασμένη	  	  
Ο	  στόχος	  θα	  γίνει	  η	  αποτύπωση	  του	  “stem	  cell	  state”	  
Ίσως	  είναι	  πολύ	  διαφορετικό	  από	  ιστό	  σε	  ιστό	  



	


Define	  STEMNESS	  

Define	  NICHES	  

Two	  Major	  Future	  Challenges	  


