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Περίληψη
Tα τελευταία χρόνια υπάρχει μια, χωρίς προηγούμενο, αύξη-

ση του ενδιαφέροντος όσον αφορά στο ρόλο των βλαστικών 
κυττάρων στην «αναγεννητική» ιατρική (ή ιατρική της αναδόμη-
σης). Επιπλέον, έχει γίνει σημαντική πρόοδος στην κατανόηση 
της βιολογίας των βλαστικών κυττάρων, αν και αρκετές φορές τα 
συμπεράσματα είναι αντιφατικά. Τα κύτταρα αυτά πιθανόν κατέ-
χουν θέση κλειδί στη διαδικασία της αναγέννησης και αποκατά-
στασης της λειτουργικότητας των ιστών του πνεύμονα μετά από 
κάποια βλάβη. Τα βλαστικά κύτταρα του πνεύμονα παραμένουν 
ακόμη και σήμερα ένα ανεξερεύνητο πεδίο, μια terra incognita, 
συγκρινόμενα με άλλα όργανα και συστήματα. Αυτό οφείλεται 
στον εξαιρετικά χαμηλό ρυθμό κυτταρικού πολλαπλασιασμού 
in vivo, στην πολυπλοκότητα των κυττάρων και της αρχιτεκτονι-
κής του αναπνευστικού, καθώς και στην έλλειψη επαρκών ερευ-
νητικών δεδομένων. Το παρόν άρθρο επιχειρεί μια περιληπτική 
εξερεύνηση των θεμελιωδών αρχών της βιολογίας των βλαστι-
κών κυττάρων και ασχολείται με την πρόοδο που έχει γίνει στον 
τομέα αυτό σε σχέση με τους πνεύμονες. Δείχνει τον τρόπο με 
τον οποίο τα βλαστικά κύτταρα μπορούν να εμπλακούν στην πα-
θοφυσιολογία πνευμονικών νοσημάτων και τονίζει τις νέες προ-
κλήσεις που διαφαίνονται στον τομέα της θεραπείας μέσω βλα-
στικών κυττάρων.

Εισαγωγή
Σύμφωνα με την Ελληνική Μυθολογία, ο αθάνατος Προμηθέας 

έκλεψε τη φωτιά από τους Θεούς του Ολύμπου και τη δώρι-
σε στην ανθρωπότητα. Η τιμωρία που του επιβλήθηκε ήταν 
να μείνει αλυσοδεμένος σ’ ένα βράχο, όπου ένας αετός σταλ-
μένος από τους Θεούς του έτρωγε το συκώτι επί 30.000 χρό-
νια. Ο αετός κατανάλωνε μόνο όσο μπορούσε να αναγεννηθεί. 
Με τον τρόπο αυτό, το μαρτύριο του Προμηθέα δεν είχε τέλος. 
Υπάρχουν αμφιβολίες για το εάν ο αετός κατανάλωνε το συκώ-
τι του ή την καρδιά του, αλλά τι θα γινόταν αν έδειχνε προτίμη-
ση στους πνεύμονες; Και ποια θα ήταν η μοίρα του Προμηθέα 
αν ήταν ένας κοινός θνητός;

Όπως ο Προμηθέας και ο αετός, έτσι και ο πνεύμονας είναι 
εκτεθειμένος στις δυνητικά βλαπτικές επιδράσεις του περιβάλ-
λοντος, όπως είναι οι οξειδωτικοί παράγοντες και τα πρωτεο-
λυτικά ένζυμα. Πιθανότατα, η καθημερινή βλαπτική επίδραση 
των παραγόντων αυτών πάνω σε δομικά στοιχεία του πνεύμο-
να, όπως η ελαστίνη και το κολλαγόνο, συμβάλλει στη μοιραία 
έκπτωση της πνευμονικής λειτουργίας με την πάροδο του χρό-
νου, σε φυσιολογικές συνθήκες. Τα οξέα και χρόνια νοσήματα 
του πνεύμονα ή η θεραπεία αυτών με τη χορήγηση οξυγόνου 
και αερισμού θετικής πίεσης, μπορεί να οδηγήσουν στην υπέρ-

βαση των δυνατοτήτων του οργάνου για φυσιολογική αναδόμη-
ση, οδηγώντας το σε χαρακτηριστικές παθολογικές εκδηλώσεις, 
όπως η καταστροφή ιστού ή η δημιουργία ινωτικού – ουλώδους 
ιστού. Όμως τι είναι αυτό που οριοθετεί την επανορθωτική ικα-
νότητα των πνευμόνων;

Ένας παράγοντας σίγουρα είναι η ικανότητα των βλαστικών 
κυττάρων να πολλαπλασιάζονται και να διαφοροποιούνται, με 
σκοπό την αντικατάσταση των κατεστραμμένων κυττάρων και 
ιστών. Όπως θα δούμε και παρακάτω, η παραδοσιακή άποψη 
υποστηρίζει ότι κατά την ανάπτυξη του οργανισμού, οι αυτοα-
νανεούμενοι ιστοί είναι εμποτισμένοι με έμφυτα – ιστοεξειδικευ-
μένα βλαστικά κύτταρα, τα οποία αποκαλούνται «ώριμα σωμα-
τικά βλαστοκύτταρα».

Πρόσφατα όμως προέκυψαν νέα στοιχεία, τα οποία δείχνουν 
ότι τα βλαστικά κύτταρα ενός ιστού μπορεί να αποτελέσουν πρό-
δρομα κύτταρα για την παραγωγή κυττάρων τυπικών για άλλα 
όργανα. Με τον τρόπο αυτό, κυκλοφορούντα κύτταρα προερ-
χόμενα από το μυελό των οστών, μπορούν να ενισχύσουν τα 
έμφυτα βλαστοκύτταρα. 

Υπάρχει τέλος η ελπίδα ότι εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα, εμ-
βρυϊκά σπερματικά ή ακόμη και ώριμα σωματικά βλαστικά κύτ-
ταρα μπορούν με την κατάλληλη επεξεργασία να αποτελέσουν 
μια ανεξάντλητη πηγή κυττάρων στην κατεύθυνση της όργανο- 
ή ιστικής ανάκτησης μετά από κάποια βλάβη.

Ακολουθεί μια σύντομη αναφορά στη βιολογία των βλαστικών 
κυττάρων, επικεντρωμένη σε πρόσφατα ευρήματα αναφορικά με 
τους πνεύμονες. Αναφέρονται καταστάσεις όπου οι μεταβολές 
στα βλαστοκύτταρα συμβάλλουν στην πνευμονική δυσλειτουρ-
γία, καθώς και οι προοπτικές που διαγράφονται στον αναπτυσ-
σόμενο τομέα της αναγεννητικής πνευμονολογίας.

Εμβρυικά και ώριμα (σωματικά) βλαστοκύτταρα
Κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης, η έσω κυτταρική 

μάζα (εμβρυϊκός κόμβος) της βλαστοκύστης σχηματίζει τρία κύ-
ρια στρώματα (τρίστιβος εμβρυϊκός δίσκος), τα οποία δημιουρ-
γούν όλες τις γραμμές ιστών του εμβρύου. Τα εμβρυϊκά βλαστο-
κύτταρα (έσω κυτταρική μάζα) ή τα εμβρυϊκά αδιαφοροποίητα 
γοναδοκύτταρα (από το γοναδικό κρημνό), όταν καλλιεργούνται 
σε κατάλληλο μέσο παρουσία κυτταροκίνης-αναστολέα της δια-
φοροποίησης (καταστέλλων παράγοντας της λευχαιμίας), πολ-
λαπλασιάζονται συνεχώς και παραμένουν πολυδύναμα. Με την 
κατάλληλη παρέμβαση στις συνθήκες της καλλιέργειας, μπορού-
με να ωθήσουμε τα κύτταρα αυτά να διαφοροποιηθούν προς 
συγκεκριμένο τύπο ιστού. Θεωρητικά, το πολυδύναμο εμβρυ-
ϊκό κύτταρο μπορεί να φανεί χρήσιμο σε μια πληθώρα θερα-
πευτικών εφαρμογών.

Βλαστικά κύτταρα και ο ρόλος τους 
στην επανόρθωση των πνευμονικών βλαβών

Isabel P Neuringer and Scott H Randell
Respiratory Research 2004; 5:6 doi:10.1186/1465-9921-5-6
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Οι γενικές αρχές της ανανέωσης των ιστών από τα ώριμα βλα-
στοκύτταρα επανεξετάστηκαν πρόσφατα και μπορούν να συνο-
ψιστούν ως ακολούθως: η παραδοσιακή άποψη για τα βλαστο-
κύτταρα πρεσβεύει ότι τα ώριμα βλαστικά κύτταρα εξασφαλίζουν 
κυτταρικούς πληθυσμούς σε ώριμους ιστούς. Ο ώριμος πνεύμονας 
ανήκει στην κατηγορία ιστών, στους οποίους ο πολλαπλασιασμός 
των κυττάρων σε συνθήκες ηρεμίας βρίσκεται σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα, αλλά αυξάνεται δραματικά σε περίπτωση βλάβης.

Αυτή η έλλειψη πολλαπλασιασμού περιπλέκει την αναζήτη-
ση πνευμονικών βλαστικών κυττάρων, που γίνεται ευκολότερο 
να κατανοηθεί σε ιστούς με συνεχή κυτταρική ανάπτυξη και πολ-
λαπλασιασμό όπως το δέρμα, το έντερο και το αίμα. Η επί μα-
κρόν ισχύουσα άποψη, τεκμηριωμένη από την έρευνα στα όρ-
γανα αυτά, είναι ότι τα βλαστικά κύτταρα «φωλιάζουν» μέσα σε 
καλά προστατευμένους, αγγειοβριθείς θύλακες, που εξασφαλί-
ζουν τις συνθήκες οι οποίες θα επιδράσουν στην τύχη των κυττά-
ρων όσον αφορά στον πολλαπλασιασμό, στη μετανάστευση και 
στη διαφοροποίησή τους. Τα ώριμα βλαστικά κύτταρα διαθέτουν 
μεγάλη ικανότητα αυτοανανέωσης και ταυτόχρονα παράγουν τις 
εξειδικευμένες κυτταρικές γραμμές στο ιστικό τμήμα. Αναλόγως 
των αναγκών του ιστού τα βλαστοκύτταρα μπορεί να υποστούν 
ασύμμετρο κυτταρικό διαχωρισμό, ώστε να προκύψουν ένα βλα-
στικό και ένα δεσμευμένο κύτταρο-απόγονος.

Η δυνατότητα για αυτοανανέωση μειώνεται προοδευτικά, όσο 
προοδεύει η διαφοροποίηση των δεσμευμένων κυττάρων-γόνων. 
Ο οργανισμός προνοεί στο να διατηρήσει τα βλαστικά κύτταρα, τα 
οποία αναπαράγονται σπάνια, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της κυττα-
ρικής ανάπλασης επιτελείται από τα δεσμευμένα κύτταρα-γόνους 
εντός του «παροδικά ενισχυτικού διαμερίσματος»(σχήμα 2-transient 
amplifying compartment: τμήμα σταδιακής ενίσχυσης). Πιθανόν 
σταδιακά κάποια κύτταρα με την πάροδο του χρόνου χάνουν την 
ικανότητα του διαχωρισμού. Στους ιστούς υπάρχουν ιεραρχικοί 
συσχετισμοί όσον αφορά στο χώρο και στο χρόνο, ανάμεσα στα 
βλαστικά κύτταρα και τους δεσμευμένους γόνους αυτών. 

Μέσα σ’ αυτό τον άξονα, οι λειτουργίες του κυτταρικού πολλα-
πλασιασμού, της διαφοροποίησης, της λειτουργικής ικανότητας, 
της μετανάστευσης, του θανάτου και της απόρριψης υπόκεινται σε 
στενό έλεγχο με σκοπό την ομοιόσταση των ιστών.

Κυτταρικά διαμερίσματα του πνεύμονα και λειτουργική 
ένταξη

Σ’ ένα όργανο με την αρχιτεκτονική πολυπλοκότητα του πνεύ-

μονα, συνυπάρχουν και συνεργάζονται κύτταρα προερχόμενα 
από διάφορες εμβρυϊκές στοιβάδες, τόσο κατά τη διάρκεια της 
μορφογένεσης, όσο και κατά την τελική διαμόρφωση του ορ-
γάνου. Ακόμη και μέσα σε μία εμβρυϊκή στοιβάδα τα κύτταρα 
υποδιαιρούνται σε κυτταρικές «ζώνες» - για παράδειγμα το ενδό-
δερμα παρέχει τέσσερις διαφορετικές περιοχές επιθηλίου, που η 
καθεμία έχει διαφορετική κυτταρική σύνθεση. Επιπρόσθετοι τύ-
ποι κυττάρων όπως λείες μυϊκές ίνες των αεραγωγών, ινοβλά-
στες, καθώς και η αγγείωση προέρχονται από το μεσόδερμα. Η 
αρχιτεκτονική των αεραγωγών και των κυψελίδων, καθώς και 
η λειτουργία τους προκύπτουν σαν αποτέλεσμα της διαδραστι-
κότητας μεταξύ του επιθηλίου, των λείων μυϊκών ινών, ινωδο-
βλαστών και αγγειακών κυττάρων, μέσα σ ένα δίκτυο συνδετι-
κού ιστού. Αυτή βέβαια είναι μια υπεραπλουστευμένη άποψη, 
η οποία εξαιρεί τα νευροεπιθηλιακά κύτταρα, τη νεύρωση, κα-
θώς και τα κλασσικά –αιματολογικά προερχόμενα κύτταρα–τα 
δενδριτικά, τα μαστοκύτταρα και τα μακροφάγα. Έτσι έγινε δυ-
σχερέστερη η ταυτοποίηση των βλαστικών κυττάρων και το μο-
ντέλο της κυτταρικής μετανάστευσης κατά τη διάρκεια της ιστι-
κής επανόρθωσης. Παρολ’ αυτά η επικρατούσα άποψη είναι ότι 
τα βασικά κύτταρα των αεραγωγών, τα Clara cells, καθώς και τα 
τύπου ΙΙ κυψελιδικά κύτταρα λειτουργούν ως πρόδρομα κύττα-
ρα. Οι κυτταρικές γραμμές του μεσοδέρματος παραμένουν ακό-
μη οι λιγότερο κατανοητές.

Πλαστικότητα των βλαστικών κυττάρων και πνεύμονας
Πρόσφατες μελέτες αμφισβητούν την άποψη ότι οι ιστοί προ-

έρχονται αποκλειστικά από όργανο-εξειδικευμένα βλαστικά 
κύτταρα. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ώριμα βλαστικά 
κύτταρα προερχόμενα από διάφορες πηγές μπορούν να δημι-
ουργήσουν όχι μόνο τις δικές τους σειρές, αλλά και αυτές άλ-
λων ιστών. Αυτό πολλές φορές πραγματοποιείται ξεπερνώντας 
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φράγματα εμβρυϊκής προέλευσης, τα οποία ως τώρα θεωρού-
νταν αξεπέραστα.

Υπάρχουν αναφορές οι οποίες δείχνουν ότι ώριμα βλαστοκύτ-
ταρα που δεν προέρχονται από το μυελό των οστών μπορούν 
να ανασυνθέσουν το αιμοποιητικό σύστημα, αλλά τα περισσό-
τερα στοιχεία δείχνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση, ότι δη-
λαδή τα κύτταρα του μυελού των οστών μπορούν να δώσουν 
ποικίλα μη αιμοποιητικά κύτταρα.

Υπάρχουν στοιχεία που στηρίζουν την εναπόθεση, μέσω της 
κυκλοφορίας, πρόγονων πνευμονοκυττάρων. Ενώ τα μακρο-
φάγα, τα μαστοκύτταρα, τα δενδριτικά και τα λεμφοκύτταρα με-
ταναστεύουν στον πνεύμονα, προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι 
κάτω από μερικές συνθήκες κυκλοφορούντα κύτταρα μπορούν 
εμφανώς να παράγουν εγκατεστημένα στον πνεύμονα κύτταρα. 
Τούτο ισχύει για κύτταρα όπως τα επιθηλιακά, τα ενδοθηλιακά 
και τα μυοϊνοβλαστικά.

Τεχνικά η ταυτοποίηση των κυττάρων αυτών αποτελεί πρό-
κληση. Η ταυτοποίηση πραγματοποιείται εντοπίζοντας ταυτό-
χρονα ένα δείκτη ενός κυττάρου-δότη (π.χ. του χρωμοσώματος 
Υ-σε μεταμόσχευση μεταξύ διαφορετικών φύλων, ή έναν γενε-

τικά τροποποιημένο δείκτη σε έρευνα με πειραματόζωα) και τις 
πρωτεΐνες που είναι χαρακτηριστικές για το διαφοροποιημένο 
κυτταρικό τύπο στον πνεύμονα. Για να γίνει πιο αντιληπτό: π.χ. 
να εντοπιστεί κερατίνη σε επιθηλιακά κύτταρα ή κολλαγόνο σε 
ινωδοβλάστες. 

Όπως θα δούμε πιο κάτω τα αποτελέσματα ποικίλλουν και συ-
χνά είναι αλληλοσυγκρουόμενα, εξαρτώνται δε από παράγοντες 
όπως ο αρχικός κυτταρικός πληθυσμός, τις μεθόδους που χρη-
σιμοποιούνται για την ανίχνευση των δεικτών και την έκταση της 
καταστροφής της δομής του πνεύμονα. 

Μελέτες με μεταμόσχευση σε πειραματόζωα μπορούν να γίνουν 
χρησιμοποιώντας είτε αυτούσιο το μυελό των οστών του δότη, είτε 
το κλάσμα που προσκολλάται στην ιστική καλλιέργεια, είτε στρω-
ματικά κύτταρα του μυελού (marrow stromal cells-MSC), ακόμη 
και παρασκευάσματα εμπλουτισμένα με αιμοποιητικά βλαστικά 
κύτταρα (hematopoietic stem cells-HSC). Για την ερήμωση του 
μυελού του δέκτη χρησιμοποιείται ολοσωματική ακτινοβολία, η 
οποία μπορεί να προσβάλλει τον πνευμονικό ιστό. Είναι σημαντι-
κό να αναφερθεί ότι η προσβολή του πνεύμονα από την ακτινοβο-
λία προφανώς ενισχύει τον ενοφθαλμισμό του μυελού. Υπάρχουν 
αναφορές που στηρίζουν τη θέση ότι η ανασύνθεση του πνευμο-
νικού ιστού επιτυγχάνεται τόσο με τη χρήση ολικού μυελού των 
οστών, όσο και με τη χρήση MSC ή HSC. Ειδικότερα:

• Η μεταμόσχευση στρωματικών κυττάρων (MSC) είχε ως απο-
τέλεσμα τη δημιουργία κυττάρων του δότη που παράγουν κολ-
λαγόνο τύπου Ι στον πνεύμονα του δέκτη. Αν συνυπάρχει και 
βλάβη του πνεύμονα π.χ. από μπλεομηκίνη, δημιουργούνται 
και πνευμονοκύτταρα τύπου Ι ή τύπου ΙΙ.

• Η μεταμόσχευση HSG έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή 

Σχήμα 3. Διαμερίσματα αρχέγονων βλαστικών κυττάρων στον πνεύμονα. 
Το προερχόμενο από το ενδόδερμα επιθήλιο υποδιαιρείται σε 4 υπoτύ-
πους, δεδομένου ότι οι λείες μυϊκές ίνες, οι ινοβλάστες και τα κύτταρα 
των αγγείων έχουν προέλευση από το μεσόδερμα. Η συντονισμένη 
αλληλεπίδραση μεταξύ πολλών κυτταρικών τύπων (κυψελιδικό επιθή-
λιο, ινοβλάστες διάμεσου χώρου, μυοϊνοβλάστες και πν. επιθήλιο) είναι 
απαραίτητη για το σχηματισμό των κυψελιδικών διαφραγματίων.

Σχήμα 4. Εξέλιξη των κυτταρικών σειρών στον πνεύμονα. Η λειτουργική 
σημασία και ο ρόλος των κυκλοφορούντων κυττάρων στη διατήρηση των 
πνευμονοκυττάρων ή την αποκατάσταση ιστών με βλάβη παραμένει ασα-
φής, όπως και ο μηχανισμός με τον οποίο από κυκλοφορούντα κύτταρα 
δημιουργούνται οι κυτταρικοί τύποι στον πνεύμονα.

ΨΕΥΔΟΠΟΛΥΣΤΟΙΒΟ
ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΜΕ ΑΔΕΝΕΣ

ΛΕΙΟΙ ΜΥΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

ΨΕΥΔΟΠΟΛΥΣΤΟΙΒΟ
ΕΠΙΘΗΛΙΟ

ΙΝΟΒΛΑΣΤΕΣ

ΕΠΙΘΗΛΙΟ
ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

ΑΓΓΕΙΑ

ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΟ 
ΕΠΙΘΗΛΙΟ

ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΑ

1. Τοπική ανανέωση κυττάρων 
από οργανο-εξειδικευμένα 
βλαστικά και αρχέγονα κύτταρα

Στρωματικά 
κύτταρα 
του μυελού

Αιμοποιητικά
στρωματικά
κύτταρα

2. Συμπλήρωση τοπικών βλαστικών κυττάρων 
από κυκλοφορούντα μυελικής προέλευσης 
κύτταρα

1) Σύντηξη-συνένωση
2) Δια-διαφοροποίηση
3) Υποστήριξη τοπικών εστιών 

βλαστικών κυττάρων
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πνευμονοκυττάρων έως 20% και κυττάρων του βρογχικού επι-
θηλίου σε ποσοστό 4%.

• Η μεταμόσχευση ολικού μυελού των οστών είχε σαν αποτέ-
λεσμα τη γένεση πνευμονοκυττάρων τύπου ΙΙ ή ινωδοβλαστών 
και πνευμονοκυττάρων τύπου Ι.

• Σε βλάβη από μπλεομυκίνη ευνοείται η γένεση κυττάρων που 
παράγουν τύπου Ι κολλαγόνο, όταν έχει μεταμοσχευθεί ολικός 
μυελός, ενώ το εμφύσημα που προκαλείται από την ελαστάση 
προκαλεί τη γένεση κυψελιδικού επιθηλίου και ενδοθηλίου.

Η πνευμονική βλάβη από μόνη της, χωρίς τη μεταμόσχευση μυ-
ελού, ευνοεί τη μετανάστευση βλαστικών κυττάρων στο σημείο 
της βλάβης. Για παράδειγμα στο μοντέλο πρόκλησης του άσθμα-
τος με τη χρήση λευκώματος αυγού, παρατηρήθηκε εναπόθε-
ση κυκλοφορούντων ινωδοκυττάρων στο βρογχικό βλεννογόνο. 
Σ’ ένα πειραματικό μοντέλο πρόκλησης υποξικής πνευμονικής 
υπέρτασης, βρέθηκαν στην κυκλοφορία κύτταρα με τη δυνατό-
τητα γένεσης ενδοθηλιακών και λείων μυϊκών ινών in vitro.

Ένα φυσικό μοντέλο για την ανάλυση της συμπεριφοράς των 
κυττάρων μεταξύ δότη και δέκτη είναι η μεταμόσχευση πνευμό-
νων ή μυελού των οστών μεταξύ ατόμων διαφορετικού φύλου. 
Σε μεταμόσχευση πνεύμονα, κύτταρα από το βρογχικό επιθή-
λιο και κύτταρα από αδένες, καθώς και πνευμονοκύτταρα τύ-
που ΙΙ του δότη, αναφέρεται ότι βρέθηκαν σε μία μελέτη, αν και 
υπάρχει και δεύτερη η οποία αναφέρει το αντίθετο. Σε μεταμό-
σχευση μυελού αναφέρεται ανίχνευση επιθηλίου και ενδοθη-
λίου του δότη σε μια μελέτη, ενώ υπάρχει και άλλη με το αντί-
θετο αποτέλεσμα.

Πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Ασαφής είναι ο 
μηχανισμός, βάσει του οποίου τα κύτταρα αποκτούν φαινότυ-

πο πνευμονικών κυττάρων. Μελέτες δείχνουν ότι η σύντηξη των 
κυττάρων πραγματοποιείται τόσο in vitro όσο και in vivo, πράγ-
μα που εξηγεί την ταυτόχρονη ύπαρξη δεικτών του δότη και του 
δέκτη σε κάποια από τα κύτταρα.

Εναλλακτικά, τα κύτταρα μπορεί να επαναπρογραμματίζονται 
στο περιβάλλον του πνεύμονα –άποψη που ονομάστηκε «δια-
διαφοροποίηση» (transdifferentiation) και ορίζεται σαν η ικανό-
τητα κυττάρου ενός ιστού να διαφοροποιείται σε κυτταρικό τύ-
πο που έχει τα χαρακτηριστικά άλλου ιστού. Γίνονται υποθέσεις 
ότι, αρκετά από τα γεγονότα για τα οποία έως τώρα θεωρούσα-
με υπεύθυνη τη δια-διαφοροποίηση, ίσως τελικά να οφείλονται 
σε κυτταρική σύντηξη. Αυτή πιθανόν να προκαλείται στη μαζική 
είσοδο μυελικών κυττάρων που έχουν ροπή προς την σύντηξη, 
στους προσβεβλημένους ιστούς από τον «αναγεννημένο» μυε-
λό. Νέα πιο αυστηρά κριτήρια έχουν προκύψει για την απόδειξη 
της δια-διαφοροποίησης. Στο μυελό των οστών «ελλιμενίζεται» 
ένα γενικευμένο πολυδύναμο βλαστικό κύτταρο και το κύτταρο 
που είναι υπεύθυνο για τον ενοφθαλμισμό στον πνεύμονα δεν 
έχει ταυτοποιηθεί με σιγουριά. Είναι πιθανό το φαινόμενο της 
δια-διαφοροποίησης να αντιπροσωπεύει τη μετανάστευση ενός 
πολυδύναμου μυελικού κυττάρου που έχει κοινά γνωρίσματα μ’ 
εκείνα του βλαστικού ή γοναδικού κυττάρου, που ακόμη ελλιμε-
νίζεται στο μυελό των οστών των ενηλίκων. Παραμένει άγνωστο 
το αν τα κύτταρα του μυελού πρέπει να περάσουν δια μέσω κά-
ποιων άλλων διαμερισμάτων πριν να αποικίσουν τον πνεύμονα 
ή αν τα κυκλοφορούντα βλαστικά κύτταρα μπορούν να επιστρα-
τευθούν από άλλες θέσεις πλην του μυελού των οστών. Είναι 
σημαντικό να αναφερθεί ότι όλα τα είδη κυττάρων που προανα-
φέρθηκαν (μυελικά-αιμοποιητικά κύτταρα, κύτταρα προερχόμε-

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΥ ΠΑΣΧΕΙ ΣΚΟΠΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 
Συγγενής υποπλασία πνεύμονα Κυψελιδικό επιθήλιο, Δημιουργία κυψελιδικών διαφραγματίων 
Χρόνια πνευμονική νόσος των πρόωρων ινοβλάστες διάμ. χώρου Αποκατάσταση τρισδιάστατης δομής
Πνευμονικό εμφύσημα Τριχοειδικό ενδοθήλιο 

ARDS νεογνών  Κυψελιδικό επιθήλιο Βελτίωση της παραγωγής   
ARDS ενηλίκων Τριχοειδικό ενδοθήλιο επιφανειοδραστικού παράγοντα
  Ενδυνάμωση ενδοθηλιακού 
  και επιθηλιακού φραγμού 

Πνευμονική ίνωση Κυψελιδικό επιθήλιο,  Πρόληψη απώλειας κυψελιδικού επιθηλίου 
 ινοβλάστες διάμ. χώρου Αναστολή πολλαπλασιασμού ινοβλαστών

Άσθμα  Επιθήλιο αεραγωγών,  Δημιουργία αντιφλεγμονωδών συνθηκών 
 μυοϊνοβλάστες, λείοι μύες αεραγωγών Αναστολή remodeling τοιχωμάτων αεραγωγών   
  Αναστολή υπερτροφίας 
  και υπερπλασίας λείων μυϊκών ινών 

Κυστική ίνωση  Επιθήλιο αεραγωγών  Εξασφάλιση λειτουργικού CFTR

Αποφρακτική βρογχιολίτιδα Επιθήλιο αεραγωγών Ενδυνάμωση του επιθηλίου ενάντια σε ιούς, 
  τοξικές και ανοσολογικές επιδράσεις

Καρκίνος πνεύμονα  Επιθήλιο  Ανίχνευση, παρακολούθηση και θεραπεία 
  βασισμένα στη μοριακή ρύθμιση 
  του πολλαπλασιασμού και της διαφοροποίησης 
  των βλαστοκυττάρων

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΣΙΜΕΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
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να από σύντηξη ή από δια-διαφοροποίηση) μπορεί να παίζουν 
ρόλο στην επανόρθωση του πνευμονικού παρεγχύματος. Αυτό 
μπορεί να το πετυχαίνουν ευνοώντας την τοπική παραγωγή βλα-
στικών κυττάρων ή τις επανορθωτικές λειτουργίες των εξειδικευ-
μένων για τον πνεύμονα κυττάρων. 

Μια εντυπωσιακή μελέτη έδειξε ότι μεσεγχυματικά βλαστοκύτ-
ταρα από ποντικό, με ανθεκτικότητα στην επίδραση της μπλεο-
μηκίνης, μπορούν να μετριάσουν τη βλαπτική δράση της ουσίας 
αυτής σε ευαίσθητα ποντίκια. Οι ρόλοι των βλαστικών κυττάρων 
στην κατεύθυνση της άμβλυνσης ή της όξυνσης στην επανόρθω-
ση ή την ίνωση δεν αλληλοαποκλείονται. Τα στοιχεία που μένει 
να απαντηθούν είναι αυτά που αφορούν στο κατά πόσο η επα-
νορθωτική ικανότητα του πνεύμονα εξαρτάται από κύτταρα που 
κυκλοφορούν ή αν τα κύτταρα που εισάγονται στον οργανισμό 
απ’ έξω, μπορούν να επηρεάσουν την αντίσταση στους βλαπτι-
κούς παράγοντες και να προάγουν την αποκατάσταση των δο-
μών του πνεύμονα.

Βλαστικά κύτταρα και πνευμονοπάθειες
Πολλές πνευμονοπάθειες που πιθανά εμπλέκουν τα βλαστι-

κά κύτταρα και οι στόχοι της θεραπείας μέσω βλαστικών κυττά-
ρων φαίνονται στον πίνακα 1.

Οι πνευμονοπάθειες αυτές μπορούν να ταξινομηθούν σύμ-
φωνα με το αν οφείλονται σε ανεπάρκεια βλαστικών κυττάρων, 
υπέρμετρο κυτταρικό πολλαπλασιασμό, ή συνδυασμό αυτών. 
Για παράδειγμα, η βλάβη στον αγγειακό ενδοθηλιακό ή/και στον 
επιθηλιακό φραγμό ενοχοποιείται στο ARDS. Η κινητοποίηση 
των ενδογενών ενδοθηλιακών βλαστικών/πρόδρομων κυττά-
ρων ή εναλλακτικά η χορήγηση ενηλίκων (ώριμων) σωματικών 
βλαστικών κυττάρων, εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων, μπορεί 
θεωρητικά να βελτιώσει τη λειτουργία του φραγμού. Εδώ στη-
ρίζεται η παρατήρηση ότι θεραπεύουμε μια «ανεπάρκεια βλαστι-
κών κυττάρων». Παρομοίως η βλάβη του βρογχικού επιθηλίου, 
εξαιτίας τοξικών επιδράσεων, ιών, ή ανοσολογικής διαταραχής, 
προϋποθέτει ανεπάρκεια βλαστικών κυττάρων στην περίπτωση 
της αποφρακτικής βρογχιολίτιδας. Η διαδικασία της ίνωσης και 
της επούλωσης σε απάντηση στη βλάβη του επιθηλίου μπορεί 
να θεωρηθεί ως ινοβλαστικός «υπέρμετρος πολλαπλασιασμός 
βλαστικών κυττάρων».

Το γενικό πλαίσιο πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι η ενίσχυση των 
βλαστικών κυττάρων, η οποία με τη σειρά της θα ελαχιστοποιή-
σει τη βλάβη του πνεύμονα, θα βοηθήσει στην επανόρθωση και 
ίσως στην ανακατασκευή του χαμένου ιστού. Επίσης πρέπει να 
ειπωθεί ότι η καταστολή της υπέρμετρης ανάπτυξης των βλαστι-
κών κυττάρων μπορεί να φανεί χρήσιμη στην αντιμετώπιση νό-
σων που έχουν σαν βάση τους τον κυτταρικό υπερ-πολλαπλα-
σιασμό, όπως η ίνωση, η υπερπλασία των λείων μυϊκών ινών 
και ο καρκίνος του πνεύμονα.

Αναγεννητική ιατρική και οι νέες προκλήσεις
Ποια είναι τα οφέλη και οι προοπτικές στη θεραπεία των πνευ-

μονοπαθειών με βλαστικά κύτταρα; Αρχικά πρέπει οριστικά να 
καθοριστούν οι ασθένειες, οι περιπτώσεις, η χρονική στιγμή στις 
οποίες η ιστική και κυτταρική βλάβη λαμβάνει χώρα υπερνικώ-
ντας τη δυνατότητα της ενδογενούς αποκατάστασης. 

Στη συνέχεια πρέπει να οριστούν τυποποιημένες πηγές σχετι-
κών βλαστικών/πρόδρομων κυττάρων και μέθοδοι για την ενα-
πόθεσή τους στο κατάλληλο τμήμα του πνεύμονα. Αφού πραγ-
ματοποιηθεί και αυτό, τα «θεραπευτικά» κύτταρα πρέπει να 
εισέλθουν σε συγκεκριμένα σημεία που υπάρχει ανάγκη και να 
ενσωματωθούν προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια. Υπάρχει βέ-

βαια πάντα ο κίνδυνος παρενεργειών, όπως η προδιάθεση των 
εμβρυϊκών κυττάρων να δημιουργούν τερατώματα όταν εμφυ-
τεύονται in vivo.

Πολλά νοσήματα που δυνητικά μπορούν να θεραπευθούν μέ-
σω βλαστικών κυττάρων, προβάλλουν μεγάλες προκλήσεις. Η 
αντιστροφή ανωμαλιών που οφείλονται στην πλημμελή ανάπτυ-
ξη και έχουν ως αποτέλεσμα την υποπλασία, όπως και η αποκα-
τάσταση στο βαρύ πνευμονικό εμφύσημα στους ενήλικες, απαιτεί 
τη de novo δημιουργία κυψελιδικού δικτύου, χωρίς να έχει προ-
ϋπάρξει ποτέ κάποιο προσχέδιο-σκελετός ή αν υπήρχε κάποτε 
τώρα έχει ολοσχερώς καταστραφεί. Μέχρι να αποκτήσουμε μια 
καλύτερη αντίληψη της μορφογένεσης του πνευμονικού ιστού, 
πρέπει απλά να βασιστούμε τυφλά στην ικανότητα των βλαστι-
κών κυττάρων να «γνωρίζουν» που να πάνε από μόνα τους και 
«πως» να ξαναδημιουργήσουν την αρχιτεκτονική του πνεύμο-
να, ώστε να πετύχουν τον τρισδιάστατο συσχετισμό μεταξύ των 
κυψελίδων, των αεραγωγών και των αγγείων.

Η αντιμετώπιση της κυστικής ίνωσης απαιτεί ετερόλογα ή γενε-
τικά τροποποιημένα αυτόλογα βλαστικά κύτταρα που θα αποικί-
σουν τους αεραγωγούς, θα πολλαπλασιαστούν και θα διαφορο-
ποιηθούν στην κατεύθυνση των ενδιάμεσων αδιαφοροποίητων 
κυττάρων. Ωστόσο, τα στοιχεία μέχρι στιγμής δείχνουν ότι κύττα-
ρα από την κυκλοφορία δίνουν μεμονωμένα βασικά κύτταρα.

Για την αντιμετώπιση του ARDS απαιτούνται κύτταρα που να 
αποκαθιστούν τη λειτουργία του ενδοθηλίου και του επιθηλίου 
και να την ενισχύουν στην αντιμετώπιση της εξελισσόμενης βλά-
βης. Η βλάβη από μόνη της προάγει την εναπόθεση βλαστικών 
κυττάρων στην περιοχή. Το ερώτημα είναι αν η εναπόθεση αυ-
τή είναι αρκετά έγκαιρη, ώστε να αντιστραφεί επαρκώς η ευρεία 
κυτταρική δυσλειτουργία, τυπική για το ARDS.

Συμπεράσματα
Ενδιαφέροντα αλλά και αντιφατικά στοιχεία δείχνουν ότι κυ-

κλοφορούντα βλαστικά κύτταρα μπορούν να εδραιωθούν στον 
πνεύμονα. Υπάρχουν ελπίδες ότι εξωγενή ή/και ενδογενή τρο-
ποποιημένα βλαστικά κύτταρα μπορεί να οδηγηθούν ώστε να 
προλαμβάνουν ή να θεραπεύουν οξείες και χρόνιες πνευμονο-
πάθειες, ακόμη και να αναγεννούν κατεστραμμένο ιστό. Οι γνώ-
σεις μας στα πνευμονικά βλαστικά κύτταρα και στη ρύθμιση της 
μορφογένεσης του πνεύμονα είναι ακόμη ανεπαρκείς. Η λειτουρ-
γία και οι αλληλεπιδράσεις των κυττάρων που συμμετέχουν στη 
δομή του πνεύμονα παραμένουν μια πρόκληση. Έτσι, οι προο-
πτικές για θεραπεία μέσω βλαστικών κυττάρων στον πνεύμονα 
παραμένουν μακρινές σε σύγκριση με άλλα όργανα.
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