Κεφάλαιο 1 Αιμοποίηση / 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Αιμοποίηση
Κύρια θέματα
n Θέσεις αιμοποίησης

2

n Στελεχιαία αιμοποιητικά (stem) και δεσμευμένα προγονικά (progenitor) κύτταρα 2
n Στρώμα του μυελού των οστών

4

n Ρύθμιση της αιμοποίησης

4

n Αιμοποιητικοί αυξητικοί παράγοντες

5

n Υποδοχείς των αυξητικών παραγόντων και μεταγωγή σήματος

7

n Μόρια προσκόλλησης

7

n Ο κυτταρικός κύκλος

8

n Παράγοντες μεταγραφής

9

n Επιγενετικοί μηχανισμοί

9

n Απόπτωση

9

2 / Κεφάλαιο 1 Αιμοποίηση
Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στις γενικές πληροφορίες για
τον σχηματισμό των αιμοποιητικών κυττάρων (αιμοποίηση).
Επίσης, εξετάζονται οι διαδικασίες οι οποίες ρυθμίζουν την
αιμοποίηση και τα αρχικά στάδια του σχηματισμού των ερυθροκυττάρων (ερυθροποίηση), των κοκκιοκυττάρων και των
μονοκυττάρων (μυελοποίηση), καθώς και των αιμοπεταλίων
(θρομβοποίηση).

Θέσεις αιμοποίησης
Κατά τις πολύ πρώτες εβδομάδες της κύησης ο λεκιθικός
σάκος αποτελεί την κύρια θέση αιμοποίησης. Ωστόσο η οριστική αιμοποίηση αρχίζει από έναν πληθυσμό στελεχιαίων
αιμοποιητικών κυττάρων που αναγνωρίζεται αρχικά στη ραχιαία αορτή, σε μία περιοχή που ονομάζεται περιοχή AGM
(αορτή-γονάδες-μεσόνεφρος). Στη συνέχεια αυτά τα κύτταρα,
κοινοί πρόδρομοι των ενδοθηλιακών και των αιμοποιητικών
κυττάρων (αιμαγγειοβλάστες), διασπείρονται στο ήπαρ, στον
σπλήνα και στον μυελό των οστών. Από την 6η εβδομάδα
μέχρι και τον 6ο–7ο μήνα της εμβρυϊκής ζωής το ήπαρ και ο
σπλήνας αποτελούν τα κύρια αιμοποιητικά όργανα, τα οποία
μάλιστα συνεχίζουν να παράγουν αιμοποιητικά κύτταρα μέχρι και 2 περίπου εβδομάδες μετά τη γέννηση (Πίνακας 1.1·
βλ. Εικόνα 7.1β). Στην εμβρυϊκή αιμοποίηση μετέχει επίσης ο
πλακούντας. Ο μυελός των οστών αποτελεί την πιο σημαντική
περιοχή αιμοποίησης μετά τον 6ο με 7ο μήνα της εμβρυϊκής
ζωής. Κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής παιδικής ηλικίας και
της ενήλικης ζωής ο μυελός των οστών αποτελεί τη μόνη πηγή
νέων αιμοποιητικών κυττάρων. Τα αναπτυσσόμενα κύτταρα
διατάσσονται στην εξωτερική επιφάνεια των φλεβοκόλπων του
μυελού των οστών, ενώ τα ώριμα κύτταρα απελευθερώνονται
μέσα στους φλεβοκόλπους, στη μικροκυκλοφορία του μυελού
και από εκεί στη γενική κυκλοφορία.
Κατά τη βρεφική ηλικία όλος ο μυελός των οστών είναι
αιμοποιητικός, αλλά ήδη κατά την παιδική ηλικία ο μυελός
αντικαθίσταται σταδιακά από λίπος κατά τρόπο ώστε στην
ενήλικη ζωή ο αιμοποιητικός μυελός περιορίζεται μόνο στον
κεντρικό σκελετό και στο ανώτερο τμήμα του βραχιόνιου και
του μηριαίου οστού (Πίνακας 1.1). Όμως, ακόμη και σε αυτές
τις αιμοποιητικές περιοχές, περίπου το 50% του μυελού αποτελείται από λίπος (Εικόνα 1.1). Ο υπόλοιπος λιπώδης μυελός
μπορεί να ξαναγίνει αιμοποιητικός και σε πολλές νόσους η
αιμοποίηση επεκτείνεται κατά μήκος των μακρών οστών. Επιπλέον, το ήπαρ και ο σπλήνας μπορούν να επαναλάβουν τον
εμβρυϊκό αιμοποιητικό τους ρόλο («εξωμυελική αιμοποίηση»).

Πίνακας 1.1 Θέσεις αιμοποίησης.

Έμβρυο

0–2 μηνών (λεκιθικός σάκος)
2–7 μηνών (ήπαρ, σπλήνας)
5–9 μηνών (μυελός των οστών)

Βρέφη

Μυελός των οστών (όλα σχεδόν τα οστά)

Ενήλικοι

Σπόνδυλοι, πλευρές, στέρνο, κρανίο, ιερό
οστούν και πύελος, ανώτερο τμήμα του
μηριαίου

Εικόνα 1.1 Εικόνα φυσιολογικού μυελού από βιοψία της
οπίσθιας λαγόνιας άκανθας. Χρώση αιματοξυλίνης-ηωσίνης·
περίπου το 50% του ιστού μεταξύ των οστικών δοκίδων είναι
αιμοποιητικά κύτταρα – το υπόλοιπο είναι λίπος.

Στελεχιαία αιμοποιητικά (stem)
και δεσμευμένα προγονικά (progenitor)
κύτταρα
Η αιμοποίηση ξεκινά από ένα πολυδύναμο στελεχιαίο αιμοποιητικό κύτταρο το οποίο αυτοανανεώνεται με ασυμμετρική
διαίρεση, αλλά μπορεί και να εξελιχθεί προς τις διάφορες κυτταρικές σειρές. Τα στελεχιαία αιμοποιητικά κύτταρα έχουν την
ικανότητα να επαναποικίζουν τον μυελό, όταν τα αρχικά στελεχιαία κύτταρα εξαφανίζονται με ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία.
Αυτό το στελεχιαίο αιμοποιητικό κύτταρο είναι σπάνιο, ίσως 1
στα 20 εκατομμύρια εμπύρηνα κύτταρα του μυελού των οστών.
Πολλά από αυτά τα κύτταρα είναι αδρανή και στα ποντίκια
υπολογίζεται ότι εισέρχονται στον κυτταρικό κύκλο περίπου
κάθε 20 εβδομάδες. Αν και ο ακριβής φαινότυπός του είναι
άγνωστος, στις ανοσολογικές εξετάσεις είναι CD34+ CD38–,
δεν έχει δείκτες δέσμευσης προς κάποια σειρά (Lin–) και έχει
την εμφάνιση ενός μικρού ή μεσαίου μεγέθους λεμφοκυττάρου
(βλ. Εικόνα 23.3). Τα στελεχιαία κύτταρα συγκεντρώνονται σε
ειδικές «φωλιές» του μυελού. Η κυτταρική διαφοροποίηση αρχίζει από το στελεχιαίο αιμοποιητικό κύτταρο και εξελίσσεται
μέσω των αιμοποιητικών δεσμευμένων προγονικών κυττάρων
τα οποία έχουν περιορισμένο δυναμικό ανάπτυξης (Εικόνα 1.2).
Η ύπαρξη αυτών των ξεχωριστών προγονικών κυττάρων μπορεί
να καταδειχθεί με τεχνικές καλλιέργειας in vitro. Τα πρωιμότερα
προγονικά κύτταρα ελέγχονται με καλλιέργειες σε στρώμα μυελού ως κύτταρα που μπορούν να αρχίσουν καλλιέργειες μακράς
διάρκειας, ενώ τα όψιμα προγονικά κύτταρα καλλιεργούνται
σε ημισταθερά μέσα. Παράδειγμα αποτελεί το πρωιμότερα ανιχνεύσιμο μικτό μυελικό πρόδρομο κύτταρο, το οποίο σχηματίζει τα κοκκιοκύτταρα, τα ερυθροκύτταρα, τα μονοκύτταρα και
τα μεγακαρυοκύτταρα και ορίζεται ως CFU (colony-forming
unit)–GEMM (Εικόνα 1.2). Ο μυελός των οστών αποτελεί
επίσης την κύρια θέση προέλευσης των λεμφοκυττάρων (βλ.
Κεφάλαιο 9), τα οποία διαφοροποιούνται από ένα πρόδρομο
κοινό λεμφικό κύτταρο.
Το στελεχιαίο αιμοποιητικό κύτταρο έχει την ικανότητα της
αυτοανανέωσης (Εικόνα 1.3), ώστε η κυτταροβρίθεια του μυελού υπό κανονικές συνθήκες να παραμένει σταθερή. Υπάρχει
αξιοσημείωτη ενίσχυση του συστήματος: ένα στελεχιαίο αιμο-
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Πολυδύναμο στελεχιαίο
κύτταρο
GFUGEMM
Κοινό αδέσμευτο μυελικό
προγονικό κύτταρο
Κοινό λεμφοειδές
προγονικό κύτταρο
GFUbaso

BFUE

GFUGMEo

Προγονικά
κύτταρα της
ερυθράς σειράς

GFUMeg
Προγονικά
κύτταρα της
μεγακαρυοκυτταρικής
σειράς

CFUE

Αιμοπετάλια

Θύμος

CFU-G

CFU-M

Ερυθροκύτταρα

GFUEo
GFUGM
Προγονικό
Προγονικά
κύτταρο των
κύτταρα της ηωσινοφίλων
κοκκιοκυτταρικής
και της μονοκυτταρικής
σειράς

Μονοκύτταρα

Ουδετερόφιλα

Ηωσινόφιλα

Βασεόφιλα

Λεμφοκύτταρα

Φυσικό
κυτταροκτόνο

Εικόνα 1.2 Διαγραμματική παράσταση του πολυδύναμου στελεχιαίου κυττάρου του μυελού και των κυτταρικών σειρών που εκπορεύονται από αυτό. Τα διάφορα προγονικά κύτταρα μπορούν να αναγνωριστούν με βάση τον τύπο των αποικιών που σχηματίζουν σε
καλλιέργειες σε ημιστερεά υλικά. Baso (basophil: βασεόφιλο)· BFU (burst-forming unit: μονάδα σχηματισμού αποικιών που προσομοιάζουν με έκρηξη)· CFU (colony-forming unit: μονάδα σχηματισμού αποικιών)· E (erythroid: ερυθροκύτταρα)· Eo (eosinophil: ηωσινόφιλο)· GEMM (granulocyte, erythroid, monocyte and megacaryocyte: κοκκιοκύτταρα, ερυθροκύτταρα, μονοκύτταρα και μεγακαρυοκύτταρα)· GM (granulocyte, monocyte: κοκκιοκύτταρα, μονοκύτταρα)· Meg (από το megakaryocyte: μεγακαρυοκύτταρο)· NK [natural killer:
φυσικό κυτταροκτόνο (λεμφοκύτταρο)].

Αυτοανανέωση

Πολλαπλασιασμός
Διαφοροποίηση

(α)

Ώριμα
κύτταρα

(β)

Στελεχιαία
αιμοποιητικά
κύτταρα

Πολυδύναμα προγονικά κύτταρα

Αναγνωρίσιμα δεσμευμένα
προγονικά κύτταρα

Εικόνα 1.3 (α) Με την προοδευτική αύξηση της διαφοροποίησης τα κύτταρα του μυελού χάνουν την ικανότητα της αυτοανανέωσης
καθώς ωριμάζουν. (β) Ένα μόνο στελεχιαίο αιμοποιητικό κύτταρο παράγει, ύστερα από πολλαπλές κυτταρικές διαιρέσεις (κάθετες
γραμμές), μέχρι και πάνω από 106 ώριμα κύτταρα.
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ποιητικό κύτταρο είναι ικανό να παράγει περίπου 106 ώριμα
αιμοσφαίρια ύστερα από 20 κυτταρικές διαιρέσεις (Εικόνα 1.3).
Στον άνθρωπο τα στελεχιαία αιμοποιητικά κύτταρα μπορούν
να επιτελέσουν μέχρι 50 διαιρέσεις. Η μείωση του μήκους των
τελομεριδίων επηρεάζει τη βιωσιμότητα. Υπό κανονικές συνθήκες τα περισσότερα στελεχιαία κύτταρα «κοιμούνται». Με
τη γήρανση ο αριθμός των στελεχιαίων κυττάρων μειώνεται.
Παράλληλα μειώνεται και η αναλογία των κυττάρων που αποδίδουν κύτταρα της λεμφικής σειράς. Ακόμη, με τη γήρανση τα
στελεχιαία κύτταρα σωρεύουν γενετικές μεταλλάξεις (περίπου
8 στην ηλικία των 60), οι οποίες, ως «επιβάτες» ή «οδηγοί»
(Κεφάλαιο 11) ανιχνεύονται σταθερά στις νεοπλασίες που
προέρχονται από αυτά τα κύτταρα. Τα προγονικά κύτταρα
είναι ικανά να αποκριθούν στους αυξητικούς αιμοποιητικούς
παράγοντες με αύξηση της παραγωγής μιας κυτταρικής σειράς, όταν αυτό απαιτείται. Η ανάπτυξη των ώριμων κυττάρων
(ερυθροκύτταρα, κοκκιοκύτταρα, μονοκύτταρα, μεγακαρυοκύτταρα και λεμφοκύτταρα) μελετάται εκτενέστερα σε άλλα
σημεία αυτού του βιβλίου.

Στρώμα του μυελού των οστών
Το στρώμα του μυελού των οστών αναπτύσσει ένα κατάλληλο περιβάλλον για την επιβίωση, την αυτοανανέωση και τον
σχηματισμό των διαφοροποιημένων προγονικών κυττάρων. Το
υπόστρωμα αποτελείται από συνδετικό ιστό και ένα μικροαγγειακό δίκτυο (Εικόνα 1.4). Τα κύτταρα του στρώματος περιλαμβάνουν τα λιποκύτταρα, τις ινοβλάστες, τα ενδοθηλιακά
κύτταρα και τα μακροφάγα, και εκκρίνουν εξωκυττάρια μόρια,
όπως είναι το κολλαγόνο, οι γλυκοπρωτεΐνες (φιμπρονεκτίνη
και θρομβοσπονδίνη) και οι γλυκοζαμινογλυκάνες (υαλουρονικό οξύ και παράγωγα χονδροϊτίνης) για να σχηματίσουν
ένα εξωκυττάριο δίκτυο στήριξης. Επιπλέον τα κύτταρα του
στρώματος εκκρίνουν πολλούς αυξητικούς παράγοντες, απαραίτητους για την επιβίωση του στελεχιαίου αιμοποιητικού
κυττάρου.

Τα μεσεγχυματικά στελεχιαία κύτταρα διαδραματίζουν
αποφασιστικό ρόλο στον σχηματισμό των κυττάρων του
στρώματος, γιατί σε συνέργεια με τις οστεοβλάστες ή/και τα
ενδοθηλιακά κύτταρα σχηματίζουν «φωλιές» και παρέχουν
ουσίες που υποστηρίζουν τα στελεχιαία κύτταρα, όπως οι διάφοροι παράγοντες ανάπτυξης, τα μόρια προσκόλλησης και
οι κυτταροκίνες. Παράδειγμα, μία πρωτεΐνη στην επιφάνεια
των στρωματικών κυττάρων συνδέεται προς έναν υποδοχέα
NOTCH1 επάνω στα στελεχιαία κύτταρα και γίνεται μεταγραφικός παράγων που επηρεάζει τον κυτταρικό κύκλο.
Τα στελεχιαία αιμοποιητικά κύτταρα διακινούνται σε όλο
το σώμα και αναγνωρίζονται σε μικρούς αριθμούς και στο περιφερικό αίμα. Για να εξέλθουν τα κύτταρα από τον μυελό των
οστών πρέπει να διασχίσουν το ενδοθήλιο των αιμοφόρων αγγείων. Η διαδικασία κινητοποίησης ενισχύεται με τη χορήγηση
αυξητικών παραγόντων, όπως ο G-CSF, διεγέρτης του σχηματισμού αποικιών από κοκκιοκύτταρα. Η αντίστροφη διαδικασία
της εγκατάστασης (homing) των διακινούμενων στελεχιαίων
αιμοποιητικών κυττάρων στη σωστή τους θέση φαίνεται ότι
εξαρτάται από μία αλληλεπίδραση χημειοκινών, όπου ο παράγων
SDF-1 (παράγων που προέρχεται από το στρώμα και συνδέεται
με τον υποδοχέα του CXCR4 πάνω στα στελεχιαία κύτταρα)
παίζει καθοριστικό ρόλο. Η κυτταρική βιωσιμότητα και παραγωγή κυττάρων στο στρώμα καθορίζεται με σειρά κρίσιμων
αλληλεπιδράσεων διάφορων μορίων, τα οποία περιλαμβάνουν
τον παράγοντα SCF, διάφορες πρωτεΐνες που εκφράζονται στην
επιφάνεια των στρωματικών κυττάρων, καθώς και τους αντίστοιχους υποδοχείς KIT και NOTCH που εκφράζονται στα
στελεχιαία αιμοποιητικά κύτταρα.

Ρύθμιση της αιμοποίησης
Η αιμοποίηση αρχίζει με τη διαίρεση του στελεχιαίου αιμοποιητικού κυττάρου, όπου το ένα θυγατρικό κύτταρο αντικαθιστά
το στελεχιαίο κύτταρο (αυτοανανέωση) και το άλλο δεσμεύεται προς διαφοροποίηση. Αυτά τα πρώιμα προγονικά κύτ-

Στελεχιαίο κύτταρο

Εξωκυττάριο
ικρίωμα

Μακροφάγο
Ενδοθηλιακό κύτταρο ή
οστεοβλάστη
Μόριο προσκόλλησης
Αυξητικός παράγων

Ινοβλάστη

Μεσεγχυματικό στελεχιαίο
κύτταρο
Συνδέτης
Υποδοχέας αυξητικού
παράγοντα

Εικόνα 1.4 Η αιμοποίηση επιτελείται μέσα στο κατάλληλο μικροπεριβάλλον («φωλιά») που παρέχεται από ένα στρωματικό ικρίωμα
πάνω στο οποίο τα στελεχιαία κύτταρα αναπτύσσονται και διαιρούνται. Η φωλιά μπορεί να είναι «αγγειακή» (με τοίχωμα από ενδοθήλια) ή «ενδοοστική» (με τοιχωματικές οστεοβλάστες). Η σύνδεση κυττάρων-υποστρώματος γίνεται σε ειδικές θέσεις αναγνώρισης και
προσκόλλησης (σελ. 7) με συμμετοχή εξωκυττάριων γλυκοπρωτεϊνών και άλλων ουσιών.
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ταρα εκφράζουν χαμηλά επίπεδα μεταγραφικών παραγόντων,
οι οποίοι μπορούν να τα δεσμεύσουν για διαφοροποίηση σε
ξεχωριστές κυτταρικές σειρές. Η επιλογή της κυτταρικής σειράς
προς την οποία θα γίνει η διαφοροποίηση είτε αποτελεί τυχαίο
γεγονός είτε εξαρτάται από τα εξωτερικά ερεθίσματα που λαμβάνουν τα πρόδρομα προγονικά κύτταρα. Πολλοί παράγοντες
μεταγραφής ρυθμίζουν την επιβίωση των στελεχιαίων κυττάρων
(π.χ., οι SCL, GATA-2, NOTCH-1), ενώ άλλοι συμβάλλουν
στη διαφοροποίησή τους προς τις κύριες κυτταρικές σειρές.
Για παράδειγμα, ο PU.1 και η οικογένεια CEBP δεσμεύουν τα
κύτταρα προς τη μυελική σειρά, ενώ ο GATA-2 και έπειτα ο
GATA-1 και ο FOG-1 παίζουν βασικό ρόλο στην ερυθροποιητική
και μεγακαρυοκυτταρική διαφοροποίηση. Αυτοί οι μεταγραφικοί
παράγοντες αλληλεπιδρούν κατά τρόπον ώστε η ενίσχυση ενός
μεταγραφικού προγράμματος να μπορεί να επιφέρει αναστολή
ενός άλλου. Οι μεταγραφικοί παράγοντες επάγουν τη σύνθεση
πρωτεϊνών που είναι ειδικές για κάθε σειρά. Ένδειξη για αυτό
αποτελεί η παρουσία ακολουθιών για σύνδεση του παράγοντα
GATA-1 πάνω στα γονίδια σύνθεσης σφαιρίνης και αίμης στα
κύτταρα της ερυθράς σειράς.

Αιμοποιητικοί αυξητικοί παράγοντες
Οι αιμοποιητικοί αυξητικοί παράγοντες είναι γλυκοπρωτεϊνικές ορμόνες οι οποίες ρυθμίζουν τον πολλαπλασιασμό και
τη διαφοροποίηση των προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων
και τη λειτουργία των ώριμων αιμοσφαιρίων. Μπορούν να
έχουν τοπική δράση στο σημείο παραγωγής τους μέσω της
κυτταροκυτταρικής σύνδεσης ή απομακρυσμένη δράση μέσω
της κυκλοφορίας τους στο πλάσμα. Επίσης συνδέονται με την
εξωκυττάρια ουσία για τον σχηματισμό θέσεων στις οποίες
προσκολλώνται τα στελεχιαία καθώς και τα προγονικά αιμοποιητικά κύτταρα. Οι αυξητικοί παράγοντες μπορούν να
επαγάγουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, να διεγείρουν τη
διαφοροποίηση και την κυτταρική ωρίμαση, να αποτρέψουν
την απόπτωση και να επηρεάσουν τη λειτουργία των ώριμων
κυττάρων (Εικόνα 1.5).
Οι αιμοποιητικοί αυξητικοί παράγοντες έχουν πολλές κοινές ιδιότητες (Πίνακας 1.2) και δρουν σε διαφορετικά επίπεδα
της αιμοποίησης (Πίνακας 1.3· Εικόνα 1.6). Κύρια πηγή των
αυξητικών παραγόντων είναι τα κύτταρα του στρώματος με
εξαίρεση την ερυθροποιητίνη, το 90% της οποίας συντίθεται
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Ενεργοποίηση της
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θανάτου και της
απέκκρισης

Εικόνα 1.5 Οι αυξητικοί παράγοντες μπορούν να διεγείρουν τον πολλαπλασιασμό των πρώιμων μυελικών κυττάρων, να τα διαφοροποιήσουν απευθείας προς έναν ή έναν άλλον κυτταρικό τύπο, να προκαλέσουν κυτταρική ωρίμαση, να καταστείλουν την απόπτωση
και να επηρεάσουν τη λειτουργία των ώριμων μη διαιρούμενων κυττάρων. Η εικόνα σχηματοποιεί τη δράση του G-CSF (granulocyte
colony-stimulating factor) πάνω στα άωρα, στα περισσότερο διαφοροποιημένα μυελικά κύτταρα και στα ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα.

